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แนวข้อสอบ วิชาการศกึษา ชดุท่ี 1 
1.ในการผลติสือ่การสอนประเภทใดก็ตาม ขัน้ตอนที่ต้องท าเป็นขัน้แรกและขัน้สดุท้าย คือข้อใด 

ตอบ ส ารวจปัญหาและความต้องการประเมินผล  

2. ทา่นจะต้องสอนเร่ือง “แมลง” ทา่นควรแบง่หวัเร่ืองตามล าดบัอยา่งไร จงึจะเหมาะสมที่สดุ 

ตอบ รูปร่างลกัษณะประเภทวงจรชีวิตประโยชน์  

3.  สือ่ประสมที่จดัเป็นชดุแตใ่ช้เพื่อวตัถปุระสงค์ที่จะสอนเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เทา่นัน้เรียกวา่  

ตอบ ชดุการสอน  

4. ทศันสญัลกัษณ์คืออะไร 

ตอบ สิง่แทนของจริงที่มองเห็นได้  

5. ถ้าต้องการอธิบายระบบทางเดินอาหารของมนษุย์ ควรใช้แผนภมูิแบบใดประกอบการอธิบาย 

ตอบ แผนภมูิแบบอธิบายภาพ  

6. ข้อใดไมใ่ช่ประโยชน์ของการ์ตนูตอ่การเรียนการสอน 

ตอบ ท าให้ทราบสดัสว่นของของจริง  

7. วิธีสอนและสือ่การสอนประเภทใดที่สมัพนัธ์กบัศนูย์การเรียนมากที่สดุ  

ตอบ การสอนแบบโปรแกรมโดยใช้ชดุการสอน  

8. ตอ่ไปนีข้้อใดให้ความหมายของกลุม่สมัพนัธ์ได้ดีที่สดุ 

ตอบ ลงแขก  

9. เป้าหมายของการพฒันาผู้ เรียนตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ. ศ. 2542 คือข้อใด 

ตอบ ให้เป็นคนเกง่ คนดีและใช้ชีวิตอยา่งมีความสขุ  

10. ข้อใดที่สอดคล้องกบัความเป็นครูในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพ 

ตอบ ผู้น าทางความรู้และทกัษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต  

11. เป้าหมายที่ส าคญัที่สดุของการประกอบวชิาชีพครูคือข้อใด 

ตอบ การพฒันาผู้ เรียนถงึจดุสงูสดุของศกัยภาพ  

12. ข้อใดให้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ได้ถกูต้องที่สดุ  

ตอบ เอกสารที่ครูจดัเตรียมเพื่อในการจดัประสบการณ์ทัง้มวลให้กบันกัเรียนโดยฝึกให้นกัเรียนฝึกคิดฝึกท าฝึกจิตใจ 

          เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อแจกแจงรายละเอยีดของหลกัสตูร ท าให้ครูผู้สอนสามารถน าไปจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเป็นราย

คาบหรือรายชัว่โมง 

          รายละเอียดเก่ียวกบัสาระส าคญัจดุประสงค์การเรียนรู้เนือ้หาวิชากิจกรรมการเรียนรู้การวดัและประเมินผลแหลง่การ

เรียนรู้  

13. ทา่นคดิวา่สาเหตใุดจึงเปลีย่นช่ือแผนการสอนมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตอบ แผนการจดัการเรียนรู้เน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

14. ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ได้แก่ข้อใด 

ตอบ เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถงึการเป็นครูแบบมืออาชีพมกีารเตรียมการลว่งหน้า 
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ช่วยสง่เสริมให้ครูได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบั หลกัสตูร เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้สือ่นวตักรรมและวิธีการวดั

ประเมินผล 

ท าให้ครูผู้สอน และครูที่จะท าการสอนแทน สามารถจดักิจกรรมได้อยา่งมัน่ใจและมีประสทิธิภาพ  

15. จดัการเรียนรู้เพื่ออะไรสอดคล้องกบัข้อใด  

ตอบ จดุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน  

16. จดัการเรียนรู้อยา่งไรสอดคล้องกบัข้อใด  

ตอบ การเรียนการสอนท่ีจะท าให้บรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้  

17. จดัการเรียนรู้แล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไมส่อดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ตรวจสอบวา่ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้หรือไม ่ 

18. จดุประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถทางสมองหรือความรอบรู้ในเนือ้หาวิชาหรือทฤษฎีเป็นจดุประสงค์ด้านใด 

ตอบ ด้านพทุธิพิสยั  

19. จดุประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตัิที่ต้องลงมือท าเป็นจดุประสงค์ด้านใด  

ตอบ ด้านทกัษะพิสยั  

20. จดุประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นคณุธรรมหรือเจตคติหรือความรู้สกึในใจเป็นจดุประสงค์ด้านใด  

ตอบ ด้านจิตพิสยั  

21. นกัเรียนมีความรับผิดชอบแปรงฟันทกุครัง้หลงัอาหารทา่นคดิวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านใด  

ตอบ ด้านทกัษะพิสยั  

22. นกัเรียนแปรงฟันของตนเองอยา่งถกูวิธีได้ทา่นคดิวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านใด  

ตอบ ด้านทกัษะพิสยั  

23. นกัเรียนบอกประโยชน์ของการดแูลรักษาฟันให้สะอาดได้ทา่นคิดวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านใด  

ตอบ ด้านพทุธิพิสยั  

24. การตรวจสอบวา่ผู้ เรียนได้เปลีย่นพฤติกรรมด้านความรู้ทกัษะและเจตคติเป็นไปตามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้หรือไมโ่ดย

ใช้เคร่ืองมือตา่งๆตรวจสอบ  

ตอบ การวดัผล  

25. บทสรุปของเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนจดจ าได้ตรงกบัข้อใด  

ตอบ สาระส าคญั  

26. จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัข้อใด  

ตอบ ผลที่ต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้เรียนในขณะท่ีปฏิบตักิารสอน  

27.  ข้อใดตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นชดัวา่ครูก าลงัสนองตอบความต้องการทางกายของเด็ก  

ตอบ แนะน าให้เด็กรับประทานอาหารที่ถกูหลกัโภชนาการ  

28. พฤติกรรมใดตอ่ไปนีเ้ป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้  

ตอบ การกลา่วค าขอโทษ  

29. ถ้าเด็กชายณรงค์ ถามทา่นวา่ มีวิธีเรียนวธีิใดดีที่สดุ ทา่นควรตอบอยา่งไร 

ตอบ วิธีใดก็ได้ที่ณรงค์รู้สกึวา่ตวัเองถนดั  
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30. ข้อใดคือความหมายของแรงจงูใจ 

ตอบ สิง่กระตุ้นท่ีท าให้บคุคลกระท ากิจกรรมอยา่งมจีดุหมายปลายทาง 

31. ข้อใดเป็นพืน้ฐานความเช่ือเก่ียวกบัผู้ เรียนตามวิสยัทศัน์ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  

ตอบ ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ  

32. หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดไมถ่กูต้อง  

ตอบ ก าหนดโครงสร้างไว้ชดัเจนทัง้สาระเวลาและการจดัการเรียนรู้  

33. ข้อใดเป็นจดุหมายของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551  

ตอบ มีคณุธรรม จริยธรรม ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการคดิ การแก้ปัญหามีทกัษะชีวิต มีสขุภาพ

กาย สขุภาพจิตที่ดี มีสขุนิสยัและรักการออกก าลงักาย  

34. หลกัการและแนวคดิส าคญัของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 คอืข้อใด  

ตอบ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพฒันาผู้ เรียน  

35. หนว่ยงานใดมีบทบาทหน้าทีใ่นการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตอบ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

36. หนว่ยงานใดประกาศให้ใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  

ตอบ กระทรวงศกึษาธิการ  

37. หนว่ยงานใดมีหน้าทีจ่ดัท ากรอบหลกัสตูรท้องถ่ิน  

ตอบ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

38. ข้อใดคือลกัษณะของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพศ 2551 

ตอบ Content-based curriculum   

39. หวัใจของหลกัสตูรคือข้อใด  

ตอบ มาตรฐาน  

40. การออกแบบหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบ backward Design ขัน้ตอนใดควรท าเป็นล าดบัแรก  

ตอบ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  

41. การออกแบบหลกัสตูรโดยใช้รูปแบบ backward Design ขัน้ตอนใดต้องท าเป็นล าดบัสดุท้าย  

ตอบ ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  

42. การพฒันาผู้ เรียนให้บรรลมุาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลกัสตูรจะท าให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคญัที่ก าหนดไว้ ใน

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ก่ีประการ  

ตอบ 5 ประการ  

43. ข้อใดไมใ่ช่สมรรถนะของผู้ เรียนที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  

ตอบ ความสามารถในการเรียนรู้  

44. การรู้จกัหลกีเลีย่งพฤติกรรมไมพ่งึประสงค์ที่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อื่นเป็นสมรรถนะของผู้ เรียนด้านใด  

ตอบ ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  

45 .คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนที่ก าหนด ไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ 2551  

ตอบ 8 ข้อ  
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46. ข้อใดคือความหมายของการวิจยัชัน้เรียน 

ตอบ การวจิยัที่ท าโดยครูเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในชัน้เรียน  

47. การใช้ผลการวจิยัในชัน้เรียนเน้นด้านใด  

ตอบ เน้นการแก้ไขปัญหาการปฏิบตัิงาน  

48. บคุคลในข้อใดเหมาะส าหรับท าวิจยัในชัน้เรียน  

ตอบ นกัวิจยั ครูประจ าชัน้ ผู้บริหารโรงเรียน  

49. ข้อใดกลา่วถกูต้อง ในการตัง้ปัญหาการวิจยัในชัน้เรียน  

ตอบ สัน้ ควรเลอืกเร่ืองทีม่ีขนาดเลก็ ไมค่วรเสยีเวลาขบคิดปัญหาที่ไมส่ามารถด าเนินแก้ไขได้ในระยะเวลาอนัสัน้ ควรเลอืกเร่ือง

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและนกัเรียนหรือบคุคลที่เก่ียวข้องในงานของโรงเรียน  

50. การพฒันาการเรียนรู้ด้วยการวิจยันัน้ เน้นการวิจยัประเภทใด 

ตอบ การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  

51. พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ. ศ. 2542 ได้ก าหนดเน้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ไว้ในมาตราใด  

ตอบ มาตรา 30  

52. ข้อใดคือจดุเร่ิมต้นในการท าวิจยั 

ตอบ การเลอืกปัญหา  

53. ลกัษณะใดตอ่ไปนีเ้ป็นการจ ากดัขอบเขตการวิจยั  

ตอบ การก าหนดเวลาที่ใช้ในการวิจยั  

54. ข้อใดควรหลกีเลีย่งมากที่สดุในการเลอืกปัญหาเลอืก  

ตอบ ปัญหาที่ผู้วิจยัไมรู้่  

55. ข้อใดเป็นความหมายของการวิจยั 

ตอบ มนตรีค้นหาวา่เพื่อนๆท าไมไมช่อบแมว  

56. การค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีความส าคญัอยา่งไร  

ตอบ ใช้เป็นแบบอยา่งการวิจยั  

57. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ในบทใดของเอกสารการวิจยั 

ตอบ บทที่ 2  

58. ข้อใดเป็นความหมายของสมมติฐาน 

ตอบ การเดาอยา่งมเีหตผุล  

59. การวจิยัคืออะไร 

ตอบ การแสวงหาข้อเทจ็จริงโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์  

60. การเขยีนโครงร่างวจิยัมีประโยชน์ในข้อใดมากที่สดุ 

ตอบ ช่วยให้ทราบถงึวิธีวิจยัชดัเจน 

61 ข้อใดกลา่วถงึคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ได้ถกูต้อง  

ตอบ รักชาต ิศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสตัย์ มีวินยัใฝ่รู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุง่มัน่ท างาน รักความเป็นไทย มจิีตสาธารณะ  
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62. การจดัการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองให้สถานศกึษา จดัรายวิชาหน้าที่พลเมืองอยา่งไรส าหรับนกัเรียนทกุระดบัและช่วงชัน้  

ตอบ จดัเป็นรายวิชาเพิม่เติม  

63. ระดบัชัน้ประถมศกึษา (ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6) ให้สถานศกึษาจดัรายวชิาหน้าที่พลเมืองจ านวนก่ีชัว่โมงตอ่ปี  

ตอบ 40 ชัว่โมง  

64 ระดบัชัน้มธัยมศกึษา (ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3)  ให้สถานศกึษาจดัรายวิชาหน้าที่พลเมืองจ านวนก่ีชัว่โมงตอ่ปี 

ตอบ 40 ชัว่โมง  

65. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6)  ให้สถานศกึษาจดัรายวิชาหน้าที่พลเมืองจ านวนก่ีชัว่โมงตลอด 3 

ปี  

ตอบ 80 ชัว่โมง  

66. วิชาหน้าที่พลเมืองอยูใ่นกลุม่สาระการเรียนรู้ใด 

ตอบ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  

67. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้อยา่งไร  

ตอบ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้  

68. ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัตวัชีว้ดั  

ตอบ ตวัชีว้ดัชัน้ปีให้ใช้ระดบัชัน้ ป.1- ม.3  

69. การก าหนดรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั ว.1.2 ป.1/3  ป.1/3 หมายถึงอะไร  

ตอบ ตวัชีว้ดัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ข้อที่ 3 

70. หลกัการของเศรษฐกิจพอเพยีงก าหนดไว้ในสาระใดของกลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม  

ตอบ เศรษฐศาสตร์  

71. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

ตอบ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนกัเรียนกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์  

72. หลกัการพืน้ฐานของการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้คืออะไร  

ตอบ เพื่อพฒันาผู้ เรียน เพื่อตดัสนิผลการเรียน  

73. ข้อใดไมถ่กูต้องเก่ียวกบัระดบัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  

ตอบ การประเมินระดบัประเทศ  

74. การตรวจสอบผลการเรียนของผู้ เรียนเป็นรายปี/รายภาคเป็นการวดัและประเมินผล การเรียนรู้ระดบัใด  

ตอบ การประเมินระดบัสถานศกึษา  

75. การประเมินการอา่นคิดวิเคราะห์และเขยีนและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้มีระดบัผลการประเมินอยา่งไร  

ตอบ ดีเยีย่ม ด ีผา่น ไมผ่า่น  

76. เอกสารหลกัฐานการศกึษาชนิดใดที่สถานศกึษาก าหนด 

ตอบ ระเบียนสะสม  

77. ข้อใดกลา่วถกูต้อง 

ตอบ ใช้หลกัสตูรสถานศกึษาเป็นแนวทางการจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน  
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78. ขัน้ตอนแรกของการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาคือข้อใด 

ตอบ ก าหนดวิสยัทศัน์  

79. ใครมีหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์การจบหลกัสตูรของสถานศกึษา 

ตอบ คณะกรรมการการบริหารหลกัสตูรและวิชาการสถานศกึษา  

80. ผู้มีหน้าที่ในการจดัท าโครงสร้างรายวชิาและออกแบบหนว่ยการเรียนรู้คือข้อใด 

ตอบ ครู  

81. การประเมินผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาสถานศกึษาควรเน้นการประเมินสว่นท่ีเก่ียวข้องด้านใดเป็นส าคญั  

ตอบ คณุภาพของผู้ เรียน  

82. นวตักรรมการศกึษาที่ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้แก่ข้อใด 

ตอบ แบบเรียนส าเร็จรูป  

83. นวตักรรมการศกึษาที่ตอบสนองความพร้อม (Readiness) ได้แก่ข้อใด  

ตอบ ศนูย์การเรียน  

84. การออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยวิธีแบคเวิร์ดดีไซน์ เรียกได้ตามข้อใด 

ตอบ การออกแบบย้อนกลบั  

85. ข้อใดคือขัน้ท่ี 1 ของการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยวิธี backward Design  

ตอบ ก าหนดความรู้ความสามารถของผู้ เรียนทีต้่องการให้เกิดขึน้  

86. ข้อใดคือขัน้ท่ีสองของการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยวิธี backward Design  

ตอบ ก าหนดหลกัฐานการแสดงออกของผู้ เรียนทีต้่องการให้เกิด  

87. ข้อใดคือขัน้ท่ี 3 ของการออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยวิธี backward Design  

ตอบ ออกแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  

88. ขัน้ตอนการออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ backward Design ขัน้ตอนใดควรเป็นขัน้ตอนแรก  

ตอบ ก าหนดช่ือหนว่ยการเรียนรู้จดัท าหนว่ยการเรียนรู้ทีม่ีคณุคา่ตอ่ผู้ เรียนและสงัคม  

89. ความรู้ที่จดัวา่เป็นความเข้าใจที่คงทนตรงกบัข้อใด  

ตอบ เป็นความรู้ที่ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหมท่ี่หลากหลาย 

90 ยดึหลกัค า/นงึความจ า สอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาตามข้อใด  

ตอบ ปรัชญาสารัตถนิยม  

91 สร้างคณุธรรม/ปัญญา สอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาตามข้อใด 

ตอบ ปรัชญานิรันตรนิยม  

92. ทกุอยา่งในโลกเปลีย่นแปลงตลอดเวลา สอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาตามข้อใด  

ตอบ ปรัชญาพิพฒัน์นิยม  

93. เนือ้หาสาระให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาตามข้อใด  

ตอบ ปรัชญาปฏิรูปนิยม  

94. ข้อใดคือล าดบัความสามารถทางสติปัญญา ล าดบัแรกเมื่อเรียงล าดบัจากระดบัพืน้ฐานถึงระดบัสงู 

ตอบ ความรู้ความจ า  
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95. ความสามารถในการจ าแนกสิง่ที่ซบัซ้อนออกมาเป็นสว่นยอ่ยได้อยา่งชดัเจนเพื่อพิจารณาถงึความสมัพนัธ์ตา่งๆสอดคล้อง

กบัข้อใด  

ตอบ การวิเคราะห์  

96. ความสามารถในการริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถน าสว่นประกอบยอ่ยมาผสมผสานให้เกิดความกลมกลนื สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ การสงัเคราะห์  

97. ข้อใดคือล าดบัการเรียนรู้ด้านจิตพิสยัล าดบัแรกตรงกบัข้อใด 

ตอบ การรับรู้เก่ียวกบัเจตคติและคา่นิยม  

98. ล าดบัการเรียนรู้ด้านจิตพิสยัล าดบัสดุท้ายตรงกบัข้อใด 

ตอบ การสร้างลกัษณะนิสยั  

99. การจดัล าดบัการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยัล าดบัแรกตรงกบัข้อใด 

ตอบ การเรียนแบบ  

100. การจดัหลกัสตูรและการสอนระบบนี ้ยดึเอาการถา่ยทอดเนือ้หาวิชาความรู้เป็นหลกัการสอนด าเนินไปตามล าดบัความรู้ที่

หลกัสตูรก าหนดการสอนตามล าดบั สอดคล้องกบัหลกัสตูรประเภทใด  

ตอบ หลกัสตูรแบบเนือ้หาวิชา  

101. การจดัหลกัสตูรแบบนีไ้ด้รวมเอาวิชาตา่งๆทีม่ีเนือ้หาสาระใกล้เคียงกนัเอาไว้เป็นหมวดเดียวกนั สอดคล้องกบัหลกัสตูร

ประเภทใด 

ตอบ หลกัสตูรสหสมัพนัธ์  

102. การจดัหลกัสตูรแบบนีย้ดึเอาสงัคมและชีวติจริงของเด็กเป็นหลกัเพื่อผู้ เรียนจะได้น าความรู้ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

สอดคล้องกบัหลกัสตูรประเภทใด  

ตอบ หลกัสตูรเพื่อชีวิตและสงัคม  

103. หลกัสตูรแบบนีย้ดึเอาประสบการณ์และกิจกรรมเป็นหลกั การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์การสอนเน้นให้นกัเรียนแสดง

หรือท าเองมากที่สดุ สอดคล้องกบัหลกัสตูรประเภทใด  

ตอบ หลกัสตูรกิจกรรมหรือประสบการณ์  

104. หลกัสตูรที่ก าหนดให้วิชาใดวิชาหนึง่เป็นแกนกลางของหลกัสตูรแล้วจดัให้วชิาอื่นๆเป็นวชิารองที่จะต้องสอนให้สมัพนัธ์กบั

วิชาแกนสอดคล้องกบัหลกัสตูรประเภทใด 

ตอบ หลกัสตูรแบบแกน  

105. องค์ประกอบของหลกัสตูรตามแนวคิดของ ฮิลดา ทาบา (Hillda taba) คือข้อใด  

ตอบ วตัถปุระสงค์ทัว่ไปเนือ้หาวชิากระบวนการเรียนการสอนโครงการประเมินผลตามหลกัสตูร 

106. การสอนมีความหมายตามข้อใด  

ตอบ การกระท าอนัเป็นการอบรมสัง่สอนนกัเรียนตามสถานศกึษาโดยทัว่ๆไปการจดัสภาพการณ์ การจดัสถานการณ์ หรือจดั

กิจกรรมอนัเป็นการวางแผน การที่จะท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนด าเนินไปด้วยความสะดวก การแนะแนวทางให้กบัผู้เรียน  

107. ข้อความที่แสดงถงึพฤติกรรมที่คาดวา่ผู้ เรียนจะสามารถกระท าได้หลงัจากผา่นการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ 

ตอบ จดุประสงค์ 
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108. ข้อใดไมใ่ช่องค์ประกอบของจดุประสงค์การสอนเชิงพฤตกิรรม  

ตอบ ความรู้ความสามารถ  

ข้อความใช้ตอบค าถามข้อที่ 109-111 

“ก าหนดก้อนหินให้ 10 ก้อนผู้ เรียนจะชีบ้อกก้อนหินแบบ Sandstones ได้ทัง้หมดโดยไมต้่องใช้อปุกรณ์ใดๆ”  

109. ข้อความ “ก าหนดก้อนหินให้ 10 ก้อน” สอดคล้องกบัองค์ประกอบของจดุประสงค์การสอนเชิงพฤตกิรรมข้อใด 

ตอบ สภาวการณ์หรือเง่ือนไข  

110. ข้อความ “ผู้ เรียนจะชีบ้อกก้อนหินแบบ Sandtones ได้” สอดคล้องกบัองค์ประกอบของจดุประสงค์การเรียนเชิงพฤติกรรมข้อ

ใด  

ตอบ พฤติกรรมปลายทาง  

111. ข้อความ “ได้ทัง้หมดโดยไมต้่องใช้อปุกรณ์ใดๆ” สอดคล้องกบัองค์ประกอบของจดุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรมข้อใด 

ตอบ เกณฑ์หรือมาตรฐานการยอมรับความสามารถ  

112. ผู้ เรียนทกุคนมีความต้องการท่ีจะได้รับการสมัผสัและความเอาใจใสห่รือความสนใจจากผู้สอนครูผู้สอนควรสร้าง

บรรยากาศในชัน้เรียนอยา่งไร 

ตอบ บรรยากาศแหง่ความใกล้ชิด  

113. ผู้สอนมีความเข้าใจผู้ เรียนมีความเป็นมิตรชว่ยชีแ้นะเก่ียวกบัการเรียนการสอนอยา่งมีระบบเป็นขัน้ตอนท าให้ผู้ เรียนรู้สกึวา่

มีการช่วยเหลอืกนัและกนัท าให้รู้สกึอยากเรียนสอดคล้องกบับรรยากาศในชัน้เรียนข้อใด 

ตอบ บรรยากาศทีม่ีความอบอุน่  

114. ผู้สอนเห็นคณุคา่ในตวัผู้ เรียนเป็นบคุคลส าคญัมากกวา่การเรียนการสอนเพราะวา่ผู้ เรียนสามารถรู้ได้ในสถานการณ์ที่

แตกตา่งกนัสอดคล้องกบับรรยากาศในชัน้เรียนข้อใด  

ตอบ บรรยากาศทีม่ีการยอมรับนบัถือ  

115. วิธีสอนแบบอปุมาน สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ เป็นการสอนจากรายละเอียดปลกียอ่ยไปหากฎเกณฑ์  

116. วิธีสอนแบบอนมุานสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ เป็นการสอนท่ีเร่ิมจากกฎหรือหลกัการตา่งๆ  

117. ข้อใดเป็นสือ่การสอนประเภทเคร่ืองมืออปุกรณ์ (Hardware) 

ตอบ เคร่ืองฉายภาพยนตร์  

118. ข้อใดเป็นสือ่การสอนประเภทวสัด ุ(Software) 

ตอบ ลกูโลก  

119. ข้อใดเป็นสือ่การสอนประเภทเทคนิคหรือวิธี (Techniques or Methods) 

ตอบ การศกึษานอกสถานท่ี 

120. ครู มีรากศพัท์มาจากภาษาสนัสกฤตมีความหมายตรงตามข้อใด 

ตอบ หนกั 
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121. ครู ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือข้อใด 

ตอบ ผู้สัง่สอนศิษย์ 

122. ลกัษณะของครูที่ดตีามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ท่ีทรงพระราชทานไว้ในเมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 

2523 คือข้อใด 

ตอบ  ครูที่แท้นัน้จะต้องท าแตค่วามดี 

123. คา่ธรรมเนียมขึน้ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพของการศกึษาคือ 

ตอบ 500 บาท 

124. ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูมีอายใุช้ได้ก่ีปี 

ตอบ 5 ปี 

125. ข้อใดคือความหมายของค าวา่ proession 

ตอบ อาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ความช านาญผา่นการฝึกฝนจนเช่ียวชาญเป็นอยา่งด ี

126. คูค่วรเป็นแบบอยา่งทีด่ีให้แกศ่ิษย์มีความหมายตรงกบัข้อใดมากที่สดุ 

ตอบ แมพ่ิมพ์ของชาต ิ

127. ข้อบงัคบัวา่ด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพเกิดจากมาตราใดของพรบสภาครูและบคุลากรทางการศกึษาพ. ศ. 2546 

ตอบ มาตรา 50 

128 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาต้องรักศรัทธาซื่อสตัย์สจุริตรับผิดชอบตอ่วชิาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพคือ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อใด 

ตอบ จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ 

129. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษาต้องมวีินยัในตนเองพฒันาตนเองด้านวชิาชีพบคุลกิภาพและวสิยัทศัน์เป็นจรรยาบรรณของ

วิชาชีพตามข้อใด 

ตอบ จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 

130. ครูแดงไปร่วมงานกบัชมุชนท่ีวดัในวนัเข้าพรรษาแสดงวา่ครูแดงมจีรรยาบรรณในข้อใดมากที่สดุ 

ตอบ จรรยาบรรณตอ่สงัคม 

131 มาตรฐานด้านความรู้ตามข้อบงัคบัครุุสภาวา่ด้วยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวชิาชีพพ. ศ. 2548 ความรู้ในข้อใด

ส าคญัที่สดุเป็นล าดบัแรก 

ตอบ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
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132. คณุธรรมตามพจนานกุรมราชบณัฑิตยสถานพ. ศ. 2542 คือข้อใด 

ตอบ สภาพคณุความด ี

133. ข้อใดส าคญัที่สดุเป็นล าดบัแรกในคา่นิยมหลกัของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ 11 ประการ 

ตอบ ยดึมัน่ในคณุธรรมจริยธรรม 

134. ผอ. แดงสัง่ให้ครูด าเซ็นรับมอบพสัดซุึง่จะใช้ในวนัเดก็อีก 3 เดือนครูด าเห็นวา่ผิดสงัเกตควรปฏิบตัิตามข้อใด 

ตอบ ที่แจ้งเป็นหนงัสอืภายใน 7 วนั 

135. Human relation มีความหมายตามข้อใด 

ตอบ มนษุย์สมัพนัธ์ 

136. สมองสว่นใดที่เก่ียวข้องกบัการคิดสร้างสรรค์ 

ตอบ สมองซีกขวา 

137. โมเดลปลาทสูว่นใดเปรียบเสมือนวิสยัทศัน์ 

ตอบ หวัปลา 

138. Attitude หมายถงึข้อใด 

ตอบ เจตคต ิ

139. ครูแดงมาโรงเรียนและตัง้ใจสอนอยา่งสม า่เสมอจนนกัเรียนมผีลงานเรียนที่ดีขึน้ตรงกบัข้อใด 

ตอบ สมานตัตตา 

140.  ด้านใดถือเป็นหวัใจที่จะต้องปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมความมีวินยัความเป็นไทย 

ตอบ ด้านจิตพิสยั 

141. อารยธรรมใดมีผลตอ่คา่นิยมสงัคมไทยมากที่สดุ 

ตอบ ยโุรปตะวนัตก 

142. ขนบธรรมเนียมหมายถึง 

ตอบ แบบอยา่งที่นิยมกนั 

143. หนว่ยงานใดที่มีหน้าทีด่แูลจรรยาบรรณของครู 

ตอบ ครุุสภา 
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144. การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัการใด 

ตอบ ผู้ เรียนทกุคนมคีวามสามารถ 

145. การพกัใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพมกี าหนดระยะเวลาก่ีปี 

ตอบ 5 ปี 

146. แผนซึง่ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาที่สอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการเรียกวา่อะไร 

ตอบ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล 

147. จงัหวดัใดที่มีการทดลองเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นแหง่แรก 

ตอบ สระบรีุ 

148. เป้าหมายของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงคืออะไร 

ตอบ สามารถพึง่ตนเองได้ 

149. ไข้เลอืดออก : ยงุ 

ตอบ อหิวาตกโรค : แมลงวนั 

150. ส ี: เขียว 

ตอบ วิตามิน : เอ 

150. ทนัสมยั : โบราณ 

ตอบ ปัจจบุนั : อดีต 

151. แขง็แรง : ออ่นแอ 

ตอบ อ้วน : ผอม 

152. นิว้ : มือ 

ตอบ ตา : จอตา 

153. 4 1 16 3 36 5 …….. 

ตอบ 64 

154.  9 23 14 51 71 ….. 

ตอบ 94 
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155. 17 19 23 31 …… 

ตอบ 47 

156. จดุเน้นและแนวทางการขบัเคลือ่นนโยบายด้านการศกึษาประกอบด้วยก่ีสว่น 

ตอบ  2 สว่น 

157. ส านกังานวิจยัมะเร็งนานาชาติสงักดัองค์การอนามยัโลกระบวุา่เนือ้แปรรูปท าให้เกิดโรคใด 

ตอบ มะเร็งล าไส้ 

158. พระพทุธศาสนาศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดมูคี าสอนในเร่ืองเดียวกนัยกเว้นข้อใด 

ตอบ หลกัธรรมค าสอนเร่ืองพระเจ้า 

159. เหตกุารณ์ใดไมไ่ด้เกิดขึน้ในวนัอาสาฬหบชูา 

ตอบ โกณฑญัญะได้ดวงตาเห็นธรรม 

160. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพิ่มโรงเรียนศกึษาพเิศษจ านวนก่ีแหง่ 

ตอบ 2 แหง่ 

161. หลกัการจดัการศกึษาข้อใดไมถ่กูต้อง 

ตอบ ระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆมาใช้ในการจดัการศกึษา 

162. นกัเรียนท่ีจะเข้าเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ในปีพศ. 2560 นกัเรียนต้องเกิดในปี พศ. ใด 

ตอบ พ. ศ. 2553 

163. จดุเน้นปฏิรูปการศกึษากระทรวงศกึษาธิการมีก่ีด้าน 

ตอบ 6 ด้าน 

164. ข้อใดไมใ่ช่จดุเน้นการปฏิรูปการศกึษากระทรวงศกึษาธิการ 

ตอบ งบประมาณ 

165. แผนยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการจะต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องเช่ือมโยงกนัก่ีสว่นอะไรบ้าง 

ตอบ 3 สว่นคือ ยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ แผนบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ และจดุเน้นการปฏิรูปการศกึษา

กระทรวงศกึษาธิการ 

166. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ีเทา่ไร 

ตอบ  ฉบบัท่ี 9 
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167. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ด้รับการเชิดชจูากหนว่ยงานใดวา่เป็นปัญญาทีม่ีประโยชน์ตอ่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

ตอบ United Nation 

168. สิง่ทีเ่ป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิตนของครูคอืข้อใด 

ตอบ จรรยาบรรณ 

169. ครูทีเ่รียกร้องรับเงินจากผู้เรียนแสดงวา่ผิดจรรยาบรรณด้านใด 

ตอบ จรรยาบรรณตอ่ผู้ รับบริการ 

170. ผู้ที่จะเป็นครูต้องผา่นการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาเป็นเวลาเทา่ใด 

ตอบ ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

171. ครูพบวา่นกัเรียนแอบสบูบหุร่ีควรท าอยา่งไรเป็นอนัดบัแรก 

ตอบ สอบถามตกัเตอืน 

172. เพราะเหตใุดต้องมีวชิาแนะแนวในโรงเรียน 

ตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

173.วิธีการท่ีจะวดัพฤติกรรมแตล่ะด้านให้ครอบคลมุและเหมาะสมนัน้จะต้องปฏิบตัิอยา่งไร 

ตอบ ใช้วิธีการวดัหลายๆวิธี 

174.เราควรทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Fueud) ในเร่ืองใดมากที่สดุ 

ตอบ การเลีย้งดบูตุร 

175.ค ากลา่วทีว่า่ท าแบบฝึกหดัมากๆ จะเกิดการเรียนรู้ตรงกบัทฤษฎีของใคร 

ตอบ ธอร์นไดค์ 

176.สือ่ประเภทใดที่เหมาะสมกบัการพฒันาจริยธรรมคือคณุธรรมส าหรับเดก็ระดบัประถมศกึษา 

ตอบ นิทาน 

177.ตามทฤษฎีของฟรอยด์ พฤตกิรรมที่เราแสดงออกมานัน้สว่นใหญ่จะเป็นผลของอะไร 

ตอบ จิตใต้ส านกึ 

178.ผู้สอนจะต้องท าอยา่งไรเพื่อให้การสอนของตนมีประสทิธิภาพ 

ตอบ ผู้สอนต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ลว่งหน้า 

179.การจดัการเรียนรู้แบบใดที่มอีิทธิพลตอ่การเรียนรู้มากที่สดุ 

ตอบ การท ากิจกรรมร่วมกนั 
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180.ข้อใดเป็นความต้องการพืน้ฐานอนัดบัแรก 

ตอบ ด้านร่างกาย 

181.เด็กวยัใดที่เลยีนแบบคนใกล้ชิดครูหรือพอ่แมม่ากที่สดุคือ 

ตอบ วยัเตาะแตะ 

182.ข้อใดเป็นจดุมุง่หมายของการแนะแนว 

ตอบ เพื่อสง่เสริมนกัเรียนให้พฒันาเดก็ตามศกัยภาพ 

182.การให้ค าปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเหมาะส าหรับบริการกบัผู้ เรียนระดบัใด 

ตอบ มธัยมศกึษา 

183.ครูควรใช้วิธีการใดช่วยเหลอืนกัเรียนที่ไมเ่ห็นคณุคา่ของตนเอง 

ตอบ ท าให้กระจ่าง 

184.บคุลกิภาพเกิดจากสว่นประกอบใด 

ตอบ สิง่แวดล้อม-พนัธุกรรม 

185.หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ตรงกบัข้อใด 

ตอบ เป็นหลกัสตูรอิงมาตรฐาน 

186.หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ใช้สิง่ใดเป็นตวัก าหนดคณุภาพของผู้ เรียน 

ตอบ มาตรฐานการเรียนรู้ 

187.ข้อใดไมใ่ชเ่หตผุลที่ต้องเปลีย่นแปลงหลกัสตูร ฯ พ.ศ. 2544 

ตอบ ผลจากการแขง่ขนัด้านการค้าระหวา่งประเทศ 

188.ข้อใดไมใ่ช่หลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ตอบ มีความตอ่เนื่อง 12 ปี 

189.ขัน้ตอนแรกของการสร้างหลกัสตูรสถานศกึษาคือข้อใด 

ตอบ ก าหนดวิสยัทศัน์ 

190.กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 แบง่ออกเป็นก่ีลกัษณะ 

ตอบ 3 ลกัษณะ 

191.บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ตอบ ผู้สง่เสริมช่วยเหลอื 

192.บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาที่ควรใช้ตามความจ าเป็นคือข้อใด 

ตอบ ผู้ ชีแ้นะแนวทาง 

193.ครูสามารถน าความรู้ด้านการแนะแนวไปบรูณาการการเรียนการสอนด้วยวิธีการใด 

              ตอบ น าข้อมลูและการสงัเกตพฤติกรรมมาช่วยเหลอืนกัเรียน 
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194.ข้อใดเป็นมาตรฐานการแนะแนว 

ตอบ พฒันาระบบบริหารจดัการ 

195.การสอนแบบนิรนยั มีลกัษณะตรงกบัข้อใดคือ 

ตอบ ครูแดง สอนจากสว่นรวมไปหาสว่นยอ่ย 

196.สือ่ประสบการณ์ตามรูปแบบของเอดการ์เดล มีลกัษณะเป็นรูปธรรมมากที่สดุคือ 

ตอบ ประสบการณ์ตรง 

197.ข้อใดไมใ่ช่องค์ประกอบหลกัสตูรฯ 51 

ตอบ ช่วงชัน้ 

198.ค าวา่" ซื่อสตัย์ สจุริต "ก าหนดไว้ในข้อใด 

ตอบ คณุลกัษณะอนัเพิ่งประสงค์ 

199.ความสามารถเข้าใจในเร่ืองนนามธรรม เกิดขึน้ในวยัช่วงใด 

ตอบ 11 - 15 ปี 

200.แรงจงูใจข้อใดที่สนบัสนนุการศกึษาตลอดชีวิต 

ตอบ การพฒันาตนเอง 
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แนวข้อสอบวชิาการศึกษา ชุดที่ 2  

1. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องมากที่สดุกบัค าวา่ผู้เรียนส าคญัที่สดุการจดัการศกึษาต้อง 

ตอบ ค านงึถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัเดก็แตล่ะคน 

2. ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการสูพ่หปัุญญานัน้ผู้สอนจะพฒันาปัญญาพเิศษของผู้ เรียนแต่

ละคนได้อยา่งไร 

ตอบ ให้ผู้ เรียนได้แสดงปัญญาพเิศษของตนเองร่วมกบัครูคณะจดัการเรียนรู้ 

3. กลุม่ประสบการณ์นิยมเป็นแนวคิดพืน้ฐานทางด้านปรัชญาของกระบวนการเรียนรู้ใดตอ่ไปนี ้

ตอบ แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

4. แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการสูพ่หปัุญญามีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ที่แตกตา่งจากแนวทางการจดัการเรียนรู้ที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัรูปแบบอื่นๆอยา่งไร 

ตอบ มีขัน้ตอนการแสดงพหปัุญญาของนกัเรียนทกุทา่น 

5. หากคณุต้องการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนโดยใช้การเลน่เกมการแขง่ขนัตอบปัญหาควรเลอืกใช้ข้อใด 

ตอบ TGT 

6. ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานใดถกูต้องที่สดุ 

ตอบ ครูและนกัเรียนร่วมกนัส ารวจรังผึง้ในป่าอยูใ่นขัน้ปฏิบตัิ 

7. วิธีการจดัการเรียนรู้ในข้อใดทีท่ าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความหมายและสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงมากที่สดุ 

ตอบ การแบง่กลุม่ท างานตามความสนใจ 

8. การเขียนเรียบเรียงเนือ้หาสาระส าคญัลงสูเ่นือ้หาสาระรายละเอียดเป็นหลกัการเขยีนรายงานวจิยัตามข้อใด 

ตอบ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

9. ข้อใดคือจดุประสงค์หลกัทีจ่ดัแหลง่เรียนรู้หรือสร้างแหลง่เรียนรู้ขึน้ภายในโรงเรียน 

ตอบ เพื่อเป็นแหลง่ศกึษาหาความรู้ได้สะดวกและรวดเร็ว 

10. ลกัษณะการเรียนรู้แบบใดสง่เสริมให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองมากที่สดุ 

ตอบ การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตน 
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11. หลกัการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหาช่วยพฒันาความคิดของผู้ เรียนอยา่งเป็นขัน้ตอนโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เปรียบได้กบัหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาใด 

ตอบ หลกัอริยสจั 4 

12. บทบาทของผู้ เรียนที่ไมส่อดคล้องกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ 

ตอบ เช่ือมัน่ในตนเองมากผลการค้นคว้าผลงานท่ีได้รับยอ่มถกูต้องเสมอ 

13. แนวคดิส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบตัิข้อใดถกูต้อง 

ตอบ เป็นการจดักิจกรรมลกัษณะกลุม่ปฏิบตัิการด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริง 

14. บทบาทหน้าที่ของครูที่สนบัสนนุการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้คือ 

ตอบ ครูสนบัสนนุการคิดอิสระเจตคติที่ดตีอ่การแสวงหาและสร้างความรู้ของตนเอง 

15. ไมว่า่ใครจะมีความทกุข์หรือมีปัญหาใดเมื่อเราให้ครูฟังเพราะสดุท้ายจะได้รอยยิม้กลบัไปข้อใดสอดคล้องกบัเร่ืองนี ้

ตอบ คิดยืดหยุน่ 

16.กิจกรรมการเรียนรู้ข้อใดทีมุ่ง่ให้ผู้ เรียนได้คดิวเิคราะห์สร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจ 

ตอบ กิจกรรมที่ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ 

17. แนวคดิส าคญัของการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาคือ 

ตอบ การน าปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

18. ข้อควรค านงึในการใช้สือ่ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้อง 

ตอบ การใช้สือ่สิง่พิมพ์ครูควรให้นกัเรียนศกึษาเองตามล าพงั 

19. จดัท าระเบียบวา่ด้วยการวดัและประเมินผลการเรียนของสถานศกึษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนว

ปฏิบตัิที่เป็นข้อก าหนดของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานหนว่ยงานตามข้อใดมีหน้าที่ 

ตอบ สถานศกึษา 

20. ในการตดัสนิผลการเรียนของกลุม่สาระการเรียนรู้การอา่นคิดวิเคราะห์และเขยีนคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และกิจกรรม

พฒันาผู้ เรียนนัน้ผู้สอนต้องค านงึถึงข้อใด 

ตอบ เวลาเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

21. ให้ระดบัผลการเรียนหรือระดบัคณุภาพการปฏิบตัิของผู้ เรียนเป็นระบบตวัเลขระบบตวัอกัษรคอื 

ตอบ ประถมศกึษา 
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22.ดี เยี่ยมดี ผา่น และไมผ่า่น สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ การอา่นคิดวิเคราะห์และเขยีน 

23. ผา่น และไมผ่า่น สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

24. บคุคลใดที่เป็นต้นก าเนดิของแนวคดิทางจิตวิทยากลุม่หน้าทีแ่หง่จิตทีเ่ช่ือความส าคญัของสิง่แวดล้อมวา่มีผลตอ่พฤติกรรม

มนษุย์และเช่ือวา่การศกึษาเป็นกระบวนการทางสงัคมในอนัท่ีจะเตรียมบคุคลเพื่อให้สามารถใช้ชีวติสร้างสรรค์คณุภาพและ

ประโยชน์แก่สงัคมตอ่ไป 

ตอบ William james 

25. บิดาแหง่จิตวิทยาการศกึษาคือ 

ตอบ William james 

26. การเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการให้รางวลัและการลงโทษคือ 

ตอบ Edward Thorndike 

27. จิตวิทยาการศกึษาเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาอยา่งไร 

ตอบ  แนวคิดและเทคนิควิธีการศกึษาทางจิตวิทยาถกูน ามาใช้เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการศกึษา 

28. ใครให้แนวคดิเก่ียวกบัการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตอบ John Dewey 

29. การประเมินเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของนกัเรียนอยูใ่นขัน้ตอนใด 

ตอบหลงัเรียน 

30. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการให้คะแนนแบบรูบิคแบบองค์รวม 

ตอบเป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่มกีารวเิคราะห์งานออกเป็นประเดน็ 

31. สือ่ประเภทใดใช้เสริมสร้างประสบการณ์โดยน าความรู้จากบทเรียนไปใช้แก้ปัญหาหรือน าไปอธิบายในชีวติประจ าวนัได้ 

ตอบสือ่วิธีการ 

32. ข้อใดเป็นการประเมินผลเพือ่สรุปผลการเรียนรู้ 

ตอบคณุครูสงบสอบเมื่อสอนจบหนว่ยการเรียนรู้ 

33. การประเมินผลการเรียนการสอนของครูคนใดเหมาะสมที่สดุ 
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ตอบขณะท่ีนกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะครูสวุิมลสงัเกตทรัพย์ฐานบนัทกึและวิเคราะห์ข้อมลู 

34. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 

ตอบการวดัและประเมินผลรวมของแตล่ะหนว่ยต้องใช้ข้อสอบ 

35. สือ่ประเภทใดที่นกัเรียนได้ท าการทดลองการศกึษาและส ารวจเพื่อน าไปสูข้่อค้นพบข้อสรุป 

ตอบบทเรียนแบบกิจกรรม 

36. การสอนจากรายละเอียดปลกียอ่ยตวัอยา่งข้อมลูสถานการณ์ไปสูข้่อสรุปหลกัการหรือกฎเกณฑ์เป็นการจดัการเรียนรู้แบบ

ใด 

ตอบวิธีสอนแบบอปุนยั 

37. ข้อมลูจากเว็บไซต์ตา่งๆจดัเป็นสือ่ประเภทใด 

ตอบสือ่เทคโนโลยี 

38. ยดึหลกัการวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาได้ถือวา่ผู้ เรียนรู้มีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัตาม

มาตราใดของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ 

ตอบมาตรา 22 

39.   ข้อใดไมใ่ช่แนวคิดเก่ียวกบัพหปัุญญาของ   Howard Gardner 

ตอบปัญญาในคนมีไอควิสงูกวา่คนมีไอคิวต ่าเสมอ 

40. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องเก่ียวกบัหลกัการส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ 

ตอบ นกัเรียนในกลุม่จะมีโอกาสในการช่วยให้กลุม่ประสบความส าเร็จได้ดีไมเ่ทา่เทียมกนั 

41. วิธีการจดัการเรียนรู้ในข้อใดที่ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความหมายและสมัพนัธ์กบัชีวติจริงมากที่สดุ 

ตอบการแบง่กลุม่ท างานตามความสนใจ 

42. ระดบัมธัยมศกึษาในการตดัสนิเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิาให้ใช้ตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็นก่ีระดบั 

ตอบ 8 ระดบั 

 

43. การรายงานผลการเรียนเป็นการสือ่สารให้ผู้ปกครองและผู้ เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ เรียนซึง่สถานศกึษา

ต้องสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะระยะหรืออยา่งน้อยภาคเรียนละก่ีครัง้ 

ตอบ 1 ครัง้ 

44. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศกึษาเป็นก่ีระดบั 
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ตอบ 3 ระดบั 

45. ผู้ เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 66 หนว่ยกิตและรายวชิาเพิม่เติมตามที่สถานศกึษา

ก าหนดสอดคล้องกบัระดบัใด 

ตอบ มธัยมศกึษาตอนต้น 

46. ผู้ เรียนต้องได้หนว่ยกิตตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 77 หนว่ยกิตโดยเป็นรายวชิาพืน้ฐาน 66 หนว่ยกิตและรายวิชาเพิม่เตมิไม่

น้อยกวา่ 11 หนว่ยกิตสอดคล้องกบัระดบัใด 

ตอบ มธัยมศกึษาตอนต้น 

47. ผู้ เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพืน้ฐาน 41 หนว่ยกิตและรายวชิาเพิม่เติมตามที่สถานศกึษา

ก าหนดสอดคล้องกบัระดบัใด 

ตอบ มธัยมศกึษาตอนปลาย 

48. ผู้ เรียนต้องได้หนว่ยกิตตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 77 หนว่ยกิตโดยเป็นรายวชิาพืน้ฐานเศรษฐกิจหนว่ยกิตและรายวชิา

เพิ่มเติมไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิตสอดคล้องกบัระดบัใด 

ตอบ มธัยมศกึษาตอนปลาย 

49. เอกสารหลกัฐานการศกึษาเป็นเอกสารส าคญัที่บนัทกึผลการเรียนข้อมลูและสารสนเทศทีเ่ก่ียวข้องกบัพฒันาการของผู้ เรียน

ในด้านตา่งๆแบง่ออกเป็นก่ีประเภท 

ตอบ 2 ประเภท 

50. เอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้ เรียนตามรายวชิาผลการประเมินการอา่นคิดวเิคราะห์และเขียนผล

การประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของสถานศกึษาและผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนสถานศกึษาจะต้องบนัทกึ

ข้อมลูและออกเอกสารมใีห้ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลเมื่อผู้ เรียนจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จบการศกึษาภาคบงัคบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 จบการศกึษาชัน้พืน้ฐานชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หรือเมื่อลาออกจากสถานศกึษาในทกุกรณีสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ระเบียนแสดงผลการเรียน 

51. ข้อใดกลา่วถึงความส าคญัของหลกัสตูรได้ถกูต้อง 

ตอบ เป็นโครงการและแนวทางในการให้การศกึษา 

52. เมื่อก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแล้วกิจกรรมขัน้ตอ่ไปคอืข้อใด 

ตอบ การเลอืกเนือ้หาประสบการณ์ 

53. การด าเนินการสอนอยูใ่นองค์ประกอบใดของหลกัสตูร 

ตอบ การน าหลกัสตูรไปใช้ 
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54. ปรัชญาการศกึษากลุม่นีส้นบัสนนุการอา่นออกเขียนได้คดิเลขเป็นผู้ เรียนคือดวงจิตเลก็ๆและประกอบด้วยระบบประสาท

สมัผสัครูคือต้นแบบท่ีดีจงึต้องท าหน้าที่อบรมสัง่สอนนกัเรียนสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาสาขาใด 

ตอบ สารนิยม 

55. ธรรมชาติของคนก็ดีสภาพแวดล้อมทางสงัคมก็ดีเป็นสิง่ที่ไมต่ายตวัคนแตล่ะคนสามารถก าหนดชีวติของตนเองได้เพราะมี

อิสระในการเลอืกสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาสาขาใด 

ตอบ อตัถิภาวะนิยม 

56. ลกัษณะของความรู้จะต้องมลีกัษณะจีรังยัง่ยืนอยา่งแท้จริงนบัถือลกัษณะของการศกึษาที่ยดึหลกัการฝึกอบรมให้เป็นบคุคล

ที่มีเหตผุลสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาสาขา 

ตอบ สารนิยม 

57 นกัเรียนเป็นบคุคลท่ีมีทกัษะพร้อมที่จะปฏิบตัิงานได้ครูนัน้เป็นผู้น าทางในด้านการทดลองและวิจยัหลกัสตูรเป็นเนือ้หาสาระ

ที่เก่ียวกบัประสบการณ์ตา่งๆของสงัคมสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาสาขาใด 

ตอบ พิพฒันาการนิยม 

57. หลกัสตูรเพื่อชีวิตและสงัคมและหลกัสตูรแบบแกนสอดคล้องกบัปรัชญาการศกึษาสาขาใด 

ตอบ ปฏิรูปนิยม 

59. องค์ประกอบของพฒันาการของมนษุย์ที่ส าคญัได้แก่ 

ตอบ วฒุิภาวะและการเรียนรู้ 

60. ระยะนีเ้ป็นระยะทีม่ีการเปลีย่นแปลงด้านบคุลกิภาพมากที่สดุมกัปฏิเสธความชว่ยเหลอืจากผู้ใหญ่คอ่นข้างดือ้มีความซุกซน

มากสอดคล้องกบัพฒันาการเด็กวยัใด 

ตอบ วยัเด็กตอนต้น 

61. อยากเป็นท่ีหนึง่หรือเป็นคนแรกไมว่า่จะท าสิง่ใดต้องการแสดงตนให้เป็นท่ีช่ืนชมเด็กวยันีช้อบคยุโอ้อวดและเปรียบเทยีบสิง่ที่

ตนมีสอดคล้องกบัพฒันาการเดก็วยัใด 

ตอบ วยัเด็กตอนกลาง 

62. เด็กผู้หญิงจะมีพฒันาการและเจริญเติบโตกวา่เด็กผู้ชายในวยัเดียวกนัสอดคล้องกบัพฒันาการเดก็วยัใด 

ตอบ วยัเด็กตอนปลาย 

63. การเรียนรู้อยา่งไมเ่ป็นระบบสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ  Nonformal Learning 
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64 การเรียนรู้นอกระบบสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ Informal Learning 

65. การเรียนรู้ในระบบสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ Formal Learning 

66. การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่เร้ากบัการตอบสนองที่ต้องวางเง่ือนไขสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาคน

ใด 

ตอบ  ฟาฟลอฟ 

67. สิง่ใดก็ตามหากได้มีการกระท าบอ่ยๆก็จะเกิดความช านาญเกิดทกัษะสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาคนใด 

ตอบ ธอร์นไดค์ 

68. การเรียนรู้เกิดจากการลองเพียงครัง้เดยีวเทา่นัน้สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาคนใด 

ตอบ กทัรี 

69. ถ้าครูไมส่ามารถตัง้จดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรมได้ครูก็ไมอ่าจบอกได้วา่ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในสิง่ที่มุง่หมายหรือไมแ่ละครู

ไมอ่าจเสริมแรงได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาคนใด 

ตอบ  สกินเนอร์ 

70. นิทานเรียนรู้ที่สว่นรวมมากกวา่สว่นยอ่ยสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ เกสตอลท์ 

 

71. การจดัหลกัสตูรและการสอนยดึเอาหลกัการถ่ายทอดเนือ้หาสาระความรู้ของวิชาตา่ง 

และความรู้ในแตล่ะวิชาถกูจบัไปเพื่อการถ่ายทอดอยา่งมีระบบระเบียบตรงกบัรูปแบบหลกัสตูรข้อใด 

ตอบ หลกัสตูรเนือ้หาวชิา 

72. จดัรักสตูรทีจ่ดัเนือ้หาสาระให้มีความสมัพนัธ์กบัชีวติจริง 1 กิจกรรมของมนษุย์เช่นการป้องกนัชีวิตและสขุภาพการประกอบ

อาชีพการด ารงชีวิตในครอบครัวตรงกบัรูปแบบหลกัสตูรข้อใด 

ตอบ หลกัสตูรเพื่อชีวติและสงัคม 

73. ผู้ เรียนได้แสดงออกด้วยการลงมือกระท าลงมือวางแผนเพื่อหาประสบการณ์อนัเกิดจากการแก้ปัญหานัน้ๆด้วยตนเองตรงกบั

รูปแบบหลกัสตูรข้อใด 

ตอบ หลกัสตูรกิจกรรม 
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74. การยอมรับและการให้เกียรติผู้ เรียนสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยาคนใด 

ตอบ คาร์ล โรเจอร์ 

75. หลกัสตูรที่ประสานสมัพนัธ์เนือ้หาวิชาตา่งๆเข้าด้วยการมุง่ทีจ่ะสนองความต้องการและความสนใจของผู้ เรียนและสง่เสริม

การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนตรงกบัรูปแบบหลกัสตูรข้อใด 

ตอบ หลกัสตูรแบบแกน 

76. การประเมินผลผู้ เรียนด้านทกัษะความสามารถควรเลอืกวิธีการใด 

ตอบ สงัเกตการปฏิบตังิาน 

77. การท่ีผู้ เรียนได้ลงมือศกึษาและค้นพบค าตอบด้วยตนเองจะท าให้เกิดสิง่ใด 

ตอบผู้ เรียนมีความรู้ที่คงทนฝังแนน่ 

78. หากคณุต้องการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนโดยใช้การเลน่เกมแขง่ขนัตอบปัญหา 

ตอบ TGT 

79. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องมากที่สดุกบัค าวา่ผู้ เรียนส าคญัที่สดุการจดัการศกึษาต้อง 

ตอบ ค านงึถึงวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัเดก็แตล่ะคน 

80. ผู้ เรียนแยกกนัไปศกึษาค้นคว้าและน าความรู้กลบัมาน าเสนอภายในกลุม่จากนัน้ต้องท าอยา่งไร 

ตอบ สรุปเป็นองค์ความรู้ 

 

81. เป็นเอกสารแสดงวฒุิการศกึษาเพ่ือรับรองศกัดิ์และสทิธ์ิของผู้จบการศกึษาสถานศกึษาให้ไว้แก่ผู้จบการศกึษาภาคบงัคบั

และผู้จบการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ประกาศนยีบตัร 

82. ผู้ เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศกึษาตอ่เนื่องในสถานศกึษาที่รับเทียบโอนอยา่งน้อยก่ีภาคเรียน 

ตอบ 1 ภาคเรียน 

83. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาตขิองมนษุย์เช่นความต้องการการแก้ปัญหาการปรับตวัอารมณ์และความรู้สกึ

ในสถานการณ์ตา่งๆสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ จิตวิทยา 

84. การกระท าของบคุคลจงึเกิดจากการควบคมุและสัง่การจิตใจสอดคล้องกบัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ กลุม่โครงสร้างแหง่จิต 
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85. กลุม่นีเ้ช่ือวา่จิตมีหน้าที่ควบคมุพฤตกิรรมเพื่อปรับตวัให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบั

จิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ กลุม่หน้าที่แหง่จิต 

86. การกระท าหรือการแสดงออกทัง้หมดเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลพฤติกรรมของแตล่ะคนจงึแตกตา่งกนั

ออกไปสอดคล้องกบัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบกลุม่หน้าที่แหง่จิต 

87. จิตมีลกัษณะเป็นพลงังานเรียกวา่พลงัจิตซึง่ควบคมุกิจกรรมตา่งๆของบคุคลสอดคล้องกบัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ กลุม่จิตวิเคราะห์ 

88. เป็นสญัชาตญาณและแรงขบัท่ีติดตวัมาแตก่ าเนิดเป็นความต้องการดัง้เดมิของมนษุย์เป็นแหลง่เก็บพลงังานจิตทัง้หมดที่มี

อยูใ่นจิตไร้ส านกึสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ id 

89. เป็นพลงังานจิตสว่นท่ีควบคมุพฤติกรรมทีเ่หมาะสมซึง่บคุคลได้จากการเรียนรู้และการอบรมเป็นพลงังานท่ีควบคมุ ID ให้

บคุคลแสดงพฤติกรรมที่สงัคมไมย่อมรับให้เป็นไปในทางทีเ่หมาะสมไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมสอดคล้องกบั

ข้อใด 

ตอบ Ego 

90. คา่นิยมความรู้สกึผดิชอบชัว่ดีระเบียบกฎเกณฑ์ของสงัคมคณุธรรมหลกัศีลธรรมเป็นพลงัทีก่ าหนดให้บคุคลแสดงพฤติกรรม

ที่สอดคล้องกบัหลกัแหง่ความจริงและเลอืกใช้กลวิธีในการป้องกนัตวัเองอยา่งเหมาะสมสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ super ego 

91. เป็นขัน้ท่ีความสขุของมนษุย์อยูท่ี่การใช้ปากการแสดงความสขุและความพอใจของมนษุย์ระยะนีอ้ยูท่ี่การได้รับการ

ตอบสนองจากการใช้ปากเช่นการดดูนมการดดูนิว้มือนิว้เท้ารวมทัง้การสมัผสัสิง่ตา่งๆด้วยปากตรงกบัข้อใด 

ตอบ ขัน้  Oral stage (0-2ปี) 

92. เป็นขัน้ท่ีมีความสขุของมนษุย์ที่อยูท่ี่ทวารหนกัเด็กจะมีความสขุมีความพอใจในการขบัถ่ายจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมใน

การฝึกเด็กขบัถา่ยให้ตรงเวลาด้วยวิธีการผอ่นปรนและปะนีปะนอมซึง่จะท าให้เด็กไมเ่ครียดและเตบิโตขึน้อยา่งบคุคลที่มี

บคุลกิภาพเหมาะสมตรงกบัข้อใด 

ตอบ ขัน้ Anal Stage (2-3  ปี) 

93. เป็นขัน้ท่ีมีความสขุของมนษุย์ที่อวยัวะเพศเดก็จะเร่ิมสนใจอวยัวะเพศและเร่ิมเรียนรู้การส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองและจะ

เร่ิมรักพอ่แมเ่ป็นเพศตรงข้ามกบัตนเองตรงกบัข้อใด 
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ตอบ ขัน้ Phallic Stage (3-6 ปี) 

94. เรียกวา่ทา่นแสงเป็นระยะสงบเงียบทีเ่ด็กจะต้องเปลีย่นแปลงเข้าสูว่ยัรุ่นและเด็กจะมีพฒันาการด้านสงัคมและสติปัญญา

เต็มที่และไมม่ีปัญหาในเร่ืองเพศตรงกนัตรงกบัข้อใด 

ตอบ ขัน้ Latency Stage (6-12ปี) 

95. ศกึษาพฤติกรรมทางจิตเป็นสว่นรวมจะแยกเป็นทีละสว่นไมไ่ด้สอดคล้องกบัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ กลุม่เกสตอลท์ 

96. พฤติกรรมทัง้หลายเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่เร้ากบัการตอบสนองสอดคล้องกบัจิตวิทยากลุม่ใด 

ตอบ พฤติกรรมนยิม 

97. แรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความต้องการมากระทบให้บคุคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ยงัจดุหมายปลายทางหรือเป้าหมายตรงกบัข้อ

ใด 

ตอบ แรงจงูใจ 

98. ความหิวความอยากรู้อยากเห็นความรักความสนใจความเห็นอกเห็นใจความสงสารความพอใจความศรัทธาความต้องการ

สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ แรงจงูใจภายใน 

99. การแขง่ขนัการร่วมมือการให้รางวลัการลงโทษสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ แรงจงูใจภายนอก 

100. มาสโลว์แบง่ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์เป็นก่ีระดบั 

ตอบ 5 ระดบั 

101. จากข้อหนึง่ร้อยความต้องการขัน้ท่ี 1 ตรงกบัข้อใด 

ตอบ ความต้องการทางสรีระ 

102. จากข้อ 101 ความต้องการขัน้สดุท้ายตรงกบัข้อใด 

ตอบ ความต้องการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงและพฒันาศกัยภาพของตน 

103. กระบวนการท่ีช่วยให้บคุคลรู้จกัตนเองเข้าใจตนเองและสิง่แวดล้อมสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและรู้ถึงแนวทางที่จะ

ใช้ความสามารถความสนใจและความถนดัของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคมสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ การแนะแนว 
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104. จดัเป็นระเบยีนสะสมจะน าข้อมลูมาใช้ในกรณีการให้ความชว่ยเหลอืนกัเรียนในด้านตา่งๆเช่นนัง่การศกึษาตอ่

ทนุการศกึษาตรงกบัขอบขา่ยงานแนะแนวข้อใด 

ตอบ บริการรวบรวมข้อมลู 

105. เป็นบริการน าเสนอข้อมลูตา่งๆให้นกัเรียนและประชาชนทัว่ไปทราบเพื่อท่ีจะได้น าข้อมลูไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในด้าน

ตา่งๆเช่นหนงัสอืเอกสารข้อมลูแผน่พบัจดัป้ายนเิทศตรงกบัขอบขา่ยแนะแนวข้อใด 

ตอบ บริการข้อมลูขา่วสาร 

106. กระบวนการตา่งๆที่จะช่วยให้เดก็มีพฒันาการทางด้านสติปัญญา มีความเฉลยีวฉลาด เช่น วิธีศกึษาค้นคว้าวิชาตา่งๆ

วิธีใช้อปุกรณ์ในการเรียนวิธีปรับตวัภายในโรงเรียนวิธีเลอืกวชิาเรียนการศกึษาตอ่การใช้ห้องสมดุการแก้ปัญหาตา่งๆเก่ียวกบัการ

เรียนต้องตรงกบัการแนะแนวด้านใด 

ตอบ แนะแนวด้านการศกึษา 

107. การให้ความชว่ยเหลอืความใกล้ชิดความอบอุน่ ความมัน่ใจ สติปัญญา ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถตดัสนิใจและเลอืกได้

อยา่งฉลาดถกูต้องเหมาะสมกบัสภาพปัญหาความต้องการความจ าเป็นซึง่การให้ค าปรึกษาที่มีประสทิธิภาพจ าเป็นต้องมีข้อมลู

ที่ถกูต้องลกึซึง้อยา่งเพยีงพอตรงกบัขอบขา่ยงานแนะแนวข้อใด 

ตอบ บริการให้ค าปรึกษา 

108. บริการท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินการตามที่ตดัสนิใจเลอืกไว้เช่นได้เรียนในวชิาหรือประกอบอาชีพท่ีเลอืกไว้ตรงกบั

ขอบขา่ยงานแนะแนวข้อใด 

ตอบ บริการค้นหาตนเอง 

109. ตวัอยา่งปัญหาด้านการบริหารวิชาการและเทคโนโลยีการศกึษาตามล าดบัในการสอนภมูิศาสตร์ประเทศ 

ใดประเทศหนึง่คือ 

ตอบ ไมม่ีเงินซือ้แผนท่ีไมใ่ช้แผนท่ีใช้แผนท่ีไมเ่ป็น 

110. ในกรวยแหง่ประสบการณ์ของ เอดการ์ เดล ประสบการณ์ขัน้ท่ีอยูฐ่านกรวยและยอดกรวยคอื 

ตอบ ประสบการณ์ตรงทีเ่กิดขึน้ตามพจนสญัลกัษณ์ 

111. ตอ่ไปนีข้้อใดไมใ่ช่บทบาทของเทคโนโลยีการศกึษาตอ่การปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตอบ ช่วยครูสอนเนือ้หาวิชาตา่งๆตามความต้องการ 

112. ตอ่ไปนีข้้อใดไมใ่ช่ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยีการศกึษากบัการพฒันาหลกัสตูร 

ตอบ เทคโนโลยีการศกึษาเป็นเคร่ืองมือฝึกนกัพฒันาหลกัสตูร 
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113. การก าหนดหนว่ยและหวัเร่ืองอยูใ่นขัน้ตอนใดของการพฒันาหลกัสตูร 

ตอบ ขัน้ยกร่างเนือ้หาและประสบการณ์ 

114. ข้อใดคือจดุมุง่หมายหลกัของกระบวนการสือ่ความ 

ตอบ การเปลีย่นพฤติกรรมของผู้ รับตามที่ผู้สง่ก าหนดไว้ 

115. ตอ่ไปนีข้้อใดไมใ่ช่ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลตอ่ประสทิธิภาพการถ่ายทอดความรู้ของครู 

ตอบ เพศและวยัของครู 

116. ชดุการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุม่ในการเรียนเนือ้หาสาระตา่งๆเรียกวา่ 

ตอบชดุการสอนอเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

117. ข้อใดให้ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ได้ถกูต้องที่สดุ 

ตอบ เอกสารที่ครูจดัเตรียมเพื่อการจดัประสบการณ์ทัง้มวลให้กบันกัเรียนโดยฝึกให้นกัเรียนฝึกคดิฝึกท าฝึกจิตใจ 

เอกสารที่จดัท าขึน้เพื่อแจกแจงรายละเอยีดของหลกัสตูรท าให้ครูผู้สอนสามารถน าไปจดัการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนเป็นรายคาบหรือ

รายชัว่โมง รายละเอียดเก่ียวกบัสาระส าคญัจดุประสงค์การเรียนรู้เนือ้หาวชิากิจกรรมการเรียนรู้การวดัและประเมินผลแหลง่การ

เรียนรู้ 

118. ทา่นคิดวา่สาเหตใุดจงึเปลีย่นช่ือแผนการสอนมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตอบ แผนการจดัการเรียนรู้เน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

119. ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ได้แก่ข้อใด 

ตอบ เป็นหลกัฐานท่ีแสดงถงึการเป็นครูแบบมืออาชีพมกีารเตรียมการลว่งหน้าชว่ยสง่เสริมให้ครูได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้

เก่ียวกบัหลกัสตูรเทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้สือ่นวตักรรมและวิธีการวดัประเมินผลท าให้ครูผู้สอนและครูที่จะท าการสอน

แทนสามารถจดักิจกรรมได้อยา่งมัน่ใจและมีประสทิธิภาพ 

120. จดุประสงค์การเรียนรู้ทีเ่น้นความสามารถทางสมองหรือความรอบรู้ในเนือ้หาวิชาหรือทฤษฎีเป็นจดุประสงค์ด้านใด 

ตอบ ด้านพทุธิพิสยั 

121. การจดัการเรียนรู้เพื่ออะไรสอดคล้องกบัข้อใด 
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ตอบ จดุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน 

122. จดัการเรียนรู้อยา่งไรสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ การเรียนการสอนท่ีจะท าให้บรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้ 

123. จดัการเรียนรู้แล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไมส่อดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ดว่นสอบวา่ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้หรือไม่ 

124. จดุประสงค์การเรียนรู้ทีเ่น้นการปฏิบตัิที่ต้องลงมือท าเป็นจดุประสงค์ด้านใด 

ตอบ ด้านทกัษะพิสยั 

125. จดุประสงค์การเรียนรู้ทีเ่น้นคณุธรรมหรือเจตคติหรือความรู้สกึในจิตใจเป็นจดุประสงค์ด้านใด 

ตอบ ด้านจิตพิสยั 

126. นกัเรียนมีความรับผิดชอบแปรงฟันทกุครัง้หลงัอาหารทา่นคิดวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านใด 

ตอบ ด้านจิตพิสยั 

127. นกัเรียนแปรงฟันของตนเองอยา่งถกูวิธีได้ทา่นคิดวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านใด 

ตอบ ด้านทกัษะพิสยั 

127. นกัเรียนบอกประโยชน์ของการดแูลรักษาฟันให้สะอาดได้ทา่นคิดวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านใด 

ตอบ ด้านพทุธิพิสยั 

128. การตรวจสอบวา่ผู้เรียนได้เปลีย่นพฤติกรรมด้านความรู้ทกัษะและเจตคติเป็นไปตามจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้หรือไม่

โดยใช้เคร่ืองมือตา่งๆตรวจสอบ 

ตอบ การวดัผล 

129. บทสรุปของเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียนจดจ าได้ตรงกบัข้อใด 

ตอบ สาระส าคญั 

130. จดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ผลที่ต้องการให้เกิดขึน้กบัผู้เรียนในขณะท่ีปฏิบตักิารสอน 

131. “นกัเรียนเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษตามค าบอกของครูได้” จากข้อความที่ก าหนดพฤติกรรมที่ผู้ เรียนแสดงออกได้แก่ข้อใด 

ตอบ การเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
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132. “นกัเรียนเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษตามค าบอกของครูได้ถกูต้องจ านวน 10 ค าจาก 15 ค ่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้อความที่ก าหนดมีสถานการณ์หรือเง่ือนไขเวลาได้แก่ข้อใด 

ตอบ การเขยีนตามค าบอกของครูภายในเวลา 20 นาที 

133. “นกัเรียนเขยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษตามค าบอกของคณุได้ถกูต้องจ านวน 10 ค าจาก 15 ค ่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้อความที่ก าหนดเกณฑ์หรือตวับง่ชีไ้ด้แก่ข้อใด 

ตอบ เขียนค าศพัท์ภาษาองักฤษถกูต้องจ านวน 10 ค าจากค าทัง้หมดที่ครูบอก 15 ค ่า 

134. ต้องยดึหลกัวา่ผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาเองได้สอดคล้องกบัข้อใดตาม พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาติ 

ตอบ หลกัการจดัการศกึษา 

135. เน้นความส าคญัทัง้ความรู้คณุธรรมกระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามความเหมาะสมสอดคล้องกบัข้อใดตาม พ.ร.บ 

การศกึษาแหง่ชาต ิ

ตอบ หลกัการจดัการศกึษา 

136. ต้องจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจความถนดัและความแตกตา่งของผู้ เรียนสอดคล้องกบัข้อใด

ตาม พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาติ 

ตอบ กระบวนการเรียนรู้ 

137. พิจารณาจากพฒันาการของผู้ เรียนตามพฤติกรรมสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 

ตอบ การประเมินผลการเรียนรู้ 
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วิชาความรอบรู้ 

1. หวัใจนกัปราชญ์ตรงกบัข้อใด 

ตอบ ส ุจิ ป ุลิ 

2. วนัท่ี 13 มีนาคมของทกุปีเป็นวนัส าคญัตามข้อใด 

ตอบ วนัช้างไทย 

3. สมเด็จพระเทพมีพระราชด ารัสในเร่ืองการศกึษาวา่การจดัการศกึษาจะต้องดภูาพรวมทัง้ประเทศเพราะทกุวนันีก้ารศกึษา

อยา่งคอ่นข้างออ่นแอและมุง่เน้นการเรียนการสอนเนือ้หาบางเร่ืองมากเกินไปพระองค์ทา่นทรงอยากให้ก าหนด 

องค์ 4 หมายถงึข้อใด 

ตอบ พทุธศกึษาจริยศกึษาหตัถศกึษาและพลศกึษา 

4. ส ุจิ ป ุล ิค าวา่จิหมายถึงข้อใด 

ตอบ คิด 

5. สจิุปลุคิ าวา่ลหิมายถึงข้อใด 

ตอบ เขียน 

6. สว่นท่ีเป็นกะทิคือก็อยา่ให้เสยีเวลามากนกับางทีก็ไมใ่ช่เร่ืองของเราไมไ่ด้เกิดประโยชน์อะไรกบัสงัคมจงเติมค าในช่องวา่งให้

ถกูต้อง 

ตอบ เปลอืกนอก 

7. ช้างตวัผู้ เราเรียกวา่ 

ตอบ ช้างพลาย 

8. ช้างตวัเมียเราเรียกวา่ 

ตอบ ช้างพงั 

9. เมื่อช้างน ามาฝึกมาเลีย้งไว้ใช้ในบ้านเราเรียกวา่ 

ตอบ เชือก 

10. สายดว่นระบบรับเร่ืองราวร้องทกุข์ของรัฐบาลตรงกบัข้อใด 

ตอบ สายดว่น 1111 
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11. ภยัเงียบจากการท่ีถว่งความเจริญของสงัคมมาช้านานจงเติมค าในช่องวา่งให้ถกูต้อง 

ตอบ ทจุริต 

12. โดยประเทศไทยติดอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศทีด่ีที่สดุจาก 80 ประเทศถึง 3 ด้านหมายถึงเร่ืองใด 

ตอบ การท าธุรกิจ  ความสามารถของผู้ประกอบการ  การทอ่งเทีย่วผจญภยั 

13. นัง่การทอ่งเที่ยวผจญภยัเป็นผลจากความเป็นมติรกบันกัทอ่งเที่ยวของคนไทยสยามเมืองยิม้ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 

ตอบ ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 4 

14. คสช. มีวิสยัทศัน์ที่ชดัเจนในการท่ีจะสร้างความมัน่คงมัง่คัง่อยา่งยัง่ยืนโดยการผลกัดนัให้มียทุธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี

มีแผนปฏิรูปประเทศที่เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างโดยโอกาสการเติบโตในอนาคตไทยถกูจดัอยูใ่นอนัดบัท่ีประเทศไทยอยูใ่น 

ตอบ อนัดบัท่ี 6 

15. ปัจจบุนัรัฐบาลรณรงค์แตง่ชดุไทยในวนัใด 

ตอบ วนัองัคาร 

16.  Programme for International Student assessment (PISA) ข้อใดไมใ่ช ่

ตอบ การคดิ 

17. การขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ยนืซึง่จะท าในพืน้ท่ีทกุระดบัตัง้แตจ่งัหวดัอ าเภอต าบลและ

หมูบ้่านประกอบด้วยหลกัก่ีประการ 

ตอบ หลกั 9 ประการ 

18. คณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืนระดบัอ าเภอมใีครเป็นประธาน 

ตอบ นายอ าเภอ 

19. รัฐบาลตัง้เป้าหมายภาคตะวนัออกเป้าหมายหมายถึงข้อใด 

ตอบ ฐานเศรษฐกิจชัน้น า 

20. รัฐบาลตัง้เป้าหมายภาคเหนือเป้าหมายหมายถึงข้อใด 

ตอบ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มลูคา่สงู 

21. รัฐบาลตัง้เป้าหมายภาคใต้เป้าหมายหมายถงึข้อใด 

ตอบ เมืองทอ่งเทีย่วตากอากาศ 
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22. รัฐบาลตัง้เป้าหมายภาคกลางเป้าหมายหมายถงึข้อใด 

ตอบ มหานครทนัสมยั 

23. หลกั 9 ประการการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืนหมายถงึข้อใด 

ตอบ คนไทยไมท่ิง้กนัด้วยการดแูลผู้มีรายได้น้อย 

24. คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาคมีช่ือยอ่วา่ 

ตอบ ก.บ.ภ 

25. คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจงัหวดัมีช่ือยอ่วา่ 

ตอบ ก.น.จ 

26. วนัพฤหสัที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกบัวนัใด 

ตอบ วนัมาฆบชูา 

27. ขึน้ 15 ค า่เดือน 3 หมายถงึวนัใด 

ตอบ วนัแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ 

28. วนัอาสาฬหบชูาหมายถงึวนัใด 

ตอบ วนัพระพทุธเจ้าทรงประกาศพระพทุธศาสนา 

29. รายงานผลการวิเคราะห์ดชันชีีว้ดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชนัประจ าปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ีเทา่ใด 

ตอบ ล าดบัท่ี 96 จากประเทศที่เข้าร่วมประมลูทัง้หมด 180 ประเทศ 

30. ประเทศที่มคีวามทกุข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สดุในโลกปี 2017-2018 แชมป์อนัดบั 1 คือประเทศใด 

ตอบ ไทย 

31. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติได้ประกาศตวัเลขการการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยวา่

ในไตรมาสสดุท้ายของปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละเทา่ใด 

ตอบ ร้อยละ 4.0 

32. บญุผะเหวดหรือพระเวสสนัดรฟังเทศน์เร่ืองพระเวสสนัดรจบทัง้มีก่ีกณัฑ์ 

ตอบ 13 กณัฑ์ 
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33. อนสุาวรีย์ปราบฮ่อตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัใด 

ตอบ หนองคาย 

34. วนัสหกรณ์แหง่ชาติตรงกบัข้อใด 

ตอบ 26 กมุภาพนัธ์ 

35. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ตรงกบัข้อใด 

ตอบ พระบิดาแหง่สหกรณ์ไทย 

36. น้องแบมหรือปนิดายศปัญญาเปิดโปงแฉขบวนการโกงเงินสงเคราะห์คนยากไร้และผู้ติดเชือ้เอดส์ของศนูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึง่

เก่ียวข้องกบักระทรวงใด 

ตอบ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

37. กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษาพ. ศ. 2561 ส านกังานหมายความวา่ 

ตอบ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

38. กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษาพ. ศ. 2561 ใครมอี านาจตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตาม

กฎกระทรวงนี ้

ตอบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

39. ใครเป็นผู้ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษาพ. ศ. 2561 ฉบบันี ้

ตอบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

40. กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษาพ. ศ. 2561 ให้ไว้ณวนัท่ี 

ตอบ 20 กมุภาพนัธ์พ. ศ. 2561 

41 ประธานคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษตามภาคตะวนัออกหมายถึงข้อใด 

ตอบ พลเอกประยทุธ์จนัทร์โอชา 

42. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกหมายถงึข้อใด 

ตอบ นายคนศิ แสงสพุรรณ 

43. สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จดังานอุน่ไอรักคลายความหนาวจดังานนีข้ึน้ท่ีใด 

ตอบ สนามเสอืป่า 

44. รัฐบาลสนบัสนนุจงัหวดัจนัทบรีุให้เป็นเร่ืองใด 
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ตอบ นครอญัมณี 

45. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบไทยนิยมยัง่ยนืตอ่ยอดมาจากข้อใด 

ตอบ ประชารัฐ 

46.จงัหวดัเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการใช้ ม.44 มีก่ีจงัหวดัข้อใดตอบถกู 

ตอบ มี 2 จงัหวดัคือจงัหวดันครพนมจงัหวดักาญจนบรีุ 

47. วนักีฬาแหง่ชาติตรงกบัวนัท่ีเทา่ไร 

ตอบ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 

48. สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงขึน้ครองราชย์เมื่อวนัท่ีเทา่ไร 

ตอบ 1 ธนัวาคม 2559 

49. การเลอืกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับเลอืกตัง้คือ โดนลัด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดคีนที่เทา่ไหร่ 

ตอบ 45 

50. ไม้จนัทร์หอมที่น ามาใช้ในพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศน ามาจากจงัหวดัใด 

ตอบ อ าเภอกยุบรีุจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

51. ไม้จนัทร์หอมที่น ามาใช้ในพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศเป็นต้นไม้ยืนต้นตายจ านวนก่ีต้น 

ตอบ 4 ต้น 

52. รัฐบาลให้เงินส าหรับผู้ที่มีรายได้ 30,001 แตไ่มเ่กิน 100,000 บาทจ านวนเทา่ใด 

ตอบ 1,500 บาท 

53. รัฐบาลให้เงินส าหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทตอ่ปีจ านวนเทา่ใด 

ตอบ 3,000 บาท 

54. สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติที่มกีารเพิม่ใหมเ่ป็นพลเรือนก่ีคนและทหารก่ีคน 

ตอบ พลเรือน 5 คนทหาร 28 คน 

55.การประชมุ ACD : ACD Summit 2 มีช่ือเรียกภาษาไทยวา่อะไร 

ตอบ การประชมุสดุยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย 

 



ยทุธพงษ์ชยัติวเตอร์และตวิอีสานดอทคอม  ติดตอ่จองติว / สัง่หนงัสอื โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992 

56.การประชมุ ACD : ACD Summit 2 จดัขึน้ท่ีประเทศใด 

ตอบ ไทย 

57.การประชมุ ACD : ACD Summit 2 มีก่ีประเทศเข้าร่วม 

ตอบ  34 ประเทศ 

58.นกัธุรกิจระดบัโลกที่มช่ืีอเสยีงคนหนึง่ที่เข้าร่วมคือใน นายแจ็ค หมา่ ผู้ก่อตัง้กลุม่บริษัทอาลบีาบาอยูใ่นประเทศใด 

ตอบ จีน 

59. ประเทศไทยได้เปลีย่นผา่นในโมเดลไทยแลนด์ 1.0 

ตอบ พี่เน้นภาคเกษตร 

60 ประเทศไทยได้เปลีย่นผา่น Model Thailand 2.0 หมายถงึข้อใด 

ตอบ ที่เน้นอตุสาหกรรมเบา 

61. ประเทศไทยได้เปลีย่นผา่น Model Thailand 3.0 หมายถึงข้อใด 

ตอบ ที่เน้นอตุสาหกรรมหนกั 

62. ประเทศไทยได้เปลีย่นผา่นโมเดลไทยแลนด์ 4.0 หมายถงึข้อใด 

ตอบ New Engines of Growth 

63. ฟตุบอลโลก 2018 ใครเป็นเจ้าภาพ 

ตอบ รัสเซีย 

64. คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติข้อใดถกูต้อง 

ตอบ มีอายไุมต่ ่ากวา่ 40 ปี 

65. คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่สภาปฏิรูปแหง่ชาติข้อใดถกูต้อง 

ตอบ มีอายไุมต่ ่ากวา่ 35 ปี 

66. คนพิการข้อใดมีลกัษณะตามพระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพกิาร พ. ศ. 2551 

ตอบ วารีบกพร่องทางการเห็น 

 สมชายบกพร่องทางการได้ยิน 

นทีบกพร่องทางการเคลือ่นไหว 
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67. ข้อใดมิได้หมายถงึ “ผู้ดแูลคนพิการ” ตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 

ตอบ พยาบาล 

68. เทคโนโลยีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีใช้ส าหรับคนพิการ สิง่ที่ส าคญัที่สดุคือข้อใด 

ตอบ เพื่อการด ารงชีวติ 

69. ข้อใดคือความหมายของครูการศกึษาพเิศษ 

ตอบ ครูที่มีวฒุิทางการศกึษาพิเศษสงูกวา่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

70. “การเรียนร่วม” ตามพระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 หมายความวา่อยา่งไร 

ตอบ การจดัให้คนพกิารได้เข้าศกึษาในระบบการศกึษาทัว่ไปทกุระดบั 

71. ข้อใดเก่ียวข้องกบั “สถานศกึษาเฉพาะความพิการ” ตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 

ตอบ ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

72. “ศนูย์การศกึษาพิเศษ” มีหลกัส าคญัอยา่งไร 

ตอบ สถานศกึษาของรัฐทีจ่ดัการศกึษานอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแกค่นพิการ 

73. ใครรักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้

ตอบ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 

74. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญตัินีม้ีหน้าที่อะไร 

ตอบ ออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบตัิการ 

75. ให้ครูการศกึษาพิเศษในทกุสงักดัมีสทิธ์ิได้รับเงินคา่ตอบแทนพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนดตรงกบัมาตราใด 

ตอบ มาตรา 6 

76. สถานศกึษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการเรียนร่วมสถานศกึษาเอกชนการกศุลท่ีจดัการการศกึษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ

และศนูย์การเรียนเฉพาะ ความพกิารท่ีได้รับรองมาตรฐาน ได้รับเงินอดุหนนุและความชว่ยเหลอืพิเศษจากดดัตรงกบัมาตราใด 

ตอบ มาตรา 7 

77. ใครเป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 ตามพระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 

ตอบ รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย 

78. กรรมการโดยต าแหนง่ของคณะกรรมการสง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษา

ส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีจ านวนก่ีคน 
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ตอบ 10 คน 

79. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิของคณะกรรมการสง่เสริมการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการตามพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษา

ส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีก่ีคน 

ตอบ 13 คน 

80. กรรมการมาจากองค์การคนพิการแตล่ะประเภทอยา่งน้อยก่ีคน 

ตอบ อยา่งน้อย 7 คน 

81. ตามพระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมวีาระอยูใ่นต าแหนง่ก่ีปี 

ตอบ 3 ปี 

82. ให้จดัตัง้กองทนุขึน้เรียกวา่ ”กองทนุสง่เสริมและพฒันาการศกึษาส าหรับคนพิการ” โดยมใีครเป็นประธานกรรมการ 

ตอบ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

83. ผู้ รับสนองพระราชโองการตามพระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพกิาร  พ. ศ. 2551 คือใคร 

ตอบ พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ 

84. พระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 ประกาศ ณ วนัท่ีเทา่ไร 

ตอบ 5 กมุภาพนัธ์ 2551 

85. พระราชบญัญตัิการจดัการศกึษาส าหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีผลบงัคบัใช้วนัท่ีเทา่ไร 

ตอบ 6 กมุภาพนัธ์ 2551 

86. จดัการเรียนรู้แล้วได้ผลตามทีต้่องการหรือไมส่อดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ ตรวจสอบวา่ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ที่ตัง้ไว้หรือไม ่ 

87.ตอ่ไปนีข้้อใดไมใ่ช่บทบาทของเทคโนโลยีการศกึษาตอ่การปรับปรุงการเรียนการสอน 

ตอบ ช่วยครูสอนเนือ้หาวิชาตา่งๆตามความต้องการ 

88.การจดัการเรียนรู้เพื่ออะไรสอดคล้องกบัข้อใด 

ตอบ จดุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน 

89.บทสรุปของเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนจดจ าได้ตรงกบัข้อใด 

ตอบ สาระส าคญั 
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90.ทา่นคิดวา่สาเหตใุดจงึเปลีย่นช่ือแผนการสอนมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตอบ แผนการจดัการเรียนรู้เน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

91.นกัเรียนบอกประโยชน์ของการดแูลรักษาฟันให้สะอาดได้ทา่นคิดวา่เป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมด้านใด 

ตอบ ด้านพทุธิพิสยั 

92.“นกัเรียนเขียนค าศพัท์ภาษาองักฤษตามค าบอกของคณุได้ถกูต้องจ านวน 10 ค าจาก 15 ค ่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้อความที่ก าหนดเกณฑ์หรือตวับง่ชีไ้ด้แก่ข้อใด 

ตอบ เขียนค าศพัท์ภาษาองักฤษถกูต้องจ านวน 10 ค าจากค าทัง้หมดที่ครูบอก 15 ค ่า 

93.บริการท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถด าเนินการตามที่ตดัสนิใจเลอืกไว้เช่นได้เรียนในวิชาหรือประกอบอาชีพท่ีเลอืกไว้ตรงกบั

ขอบขา่ยงานแนะแนวข้อใด 

ตอบ บริการค้นหาตนเอง 

94.ตอ่ไปนีข้้อใดไมใ่ช่ปัจจยัที่มีอทิธิพลตอ่ประสทิธิภาพการถา่ยทอดความรู้ของครู 

ตอบ เพศและวยัของครู 

95.ทา่นคิดวา่สาเหตใุดจงึเปลีย่นช่ือแผนการสอนมาเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ 

ตอบ แผนการจดัการเรียนรู้เน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

96.จดุประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นคณุธรรมหรือเจตคติหรือความรู้สกึในจิตใจเป็นจดุประสงค์ด้านใด 

ตอบ ด้านจิตพิสยั 
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รอบรู้ ภาษาไทย 

เร่ือง ค าทีม่ีความหมายเหมือนกนั 

๑.ที่เมืองกาญจน์ มีร้านขายทองจ านวนไมน้่อย 

จากประโยคมีค าชนดิใด 

ก.ค าพ้องรูป 

ข. ค าพ้องเสยีง 

ค.ค าพ้องความหมาย ค าพ้องความหมาย ได้แก่ กาญจน์ มีความหมายวา่ ทอง 

ง.ถกูทกุข้อ 

๒.ข้อใดมคีวามหมายเหมือนกนัทกุค า 

ก.พนา ไพร พนา, ไพร แปลวา่ ป่า ปักษี, วิหค แปลวา่ นก นคร แปลวา่ เมือง 

ข.ปักษี ยกัษ์ 

ค.วิหค วิหาร 

ง.นคร วงั 

๓.ข้อใดมคีวามหมายตา่งจากพวก 

ก.ราชสห์ี 

ข.สงิโต 

ค. ราชา ราชา ความหมายวา่ พระเจ้าแผน่ดิน, พระมหากษัตริย์ 

ง. ไกรสร 

๔.ข้อใดมคีวามหมายเหมือนกนัทกุค า 

ก.มจัฉา มีนา ปลา  มจัฉา มีนา และปลา มีความหมายเดียวกนั 

ข. บรีุ อาชา พาชี  บรีุ นคร แปลวา่เมือง 

ค.เทพ เทวญั นที  อาชา พาชี แปลวา่ม้า 

ง.นที นคร คงคา  เทพ เทวญั แปลวา่เทวดา 

นที คงคา แปลวา่น า้ 
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๕.ข้อใดมคีวามหมายตา่งจากพวก 

ก. พนา 

ข.พง 

ค.พารา พารา แปลวา่ เมือง  พนา พง วนา แปลวา่ ป่า 

ง.วนา 

๖.ข้อใดไมไ่ด้มคีวามหมายวา่ “เมือง” 

ก. กรุง 

ข. ราชธาน ี

ค. พารา 

ง.ไมม่ีค าตอบ ไมม่ีค าตอบ เพราะ กรุง ราชธานี และ พารา แปลวา่เมือง 

๗.ข้อใดตอ่ไปนี ้มีความหมายเดยีวกบัค าวา่ “ปักษี” 

ก.ปักษา 

ข.สกณุ 

ค.นก 

ง.ถกูทกุข้อ เพราะ ปักษี ปักษา สกณุ แปลวา่นก ทัง้หมด 

๘.ค าในข้อใดมีความหมายวา่ “สตัว์ที่แหวกวา่ยอยูใ่นน า้” 

ก.วิหค 

ข.ง ู

ค.มจัฉา มจัฉา แปลวา่ ปลา 

ง.พาชี 
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๙.ข้อใดคือลกัษณะของสตัว์ทีเ่รียกวา่ กญุชร 

ก.เป็นสตัว์ที่รูปร่างใหญ่โต 

ข.มีจมกูยาวมาก เรียกวา่ งวง 

ค. มีปีกบินได้ 

ง.ถกูทัง้ ก และ ข กญุชร แปลวา่ ช้าง 

๑๐.ข้อใดมีความหมายตา่งจากพวก 

ก.บตุรี 

ข.ธิดา 

ค.เด็กผู้หญิง 

ง. พระโอรส พระโอรส แปลวา่ ลกูชาย 

บตุรี ธิดา เดก็ผู้หญิง แปลวา่ ผู้หญิง 

เร่ือง การสะกดค า 

๑๑ข้อใดถกูต้องที่สดุเก่ียวกบัการสะกดค า 

ก.การออกเสยีงตามพยญัชนะต้นและพยญัชนะท้าย 

ข.การอา่นไมอ่อกเสยีงสระ 

ค.การออกเสยีงตามพยญัชนะและสระ  พราะ การสะกดค า คือ การออกเสียงตามพยญัชนะและสระทีป่ระสมกนัเป็นค า 

ง.การออกเสยีงตามสระและวรรณยกุต์ 

๑๒.การสะกดค าที่มเีสยีงสระ อะ มีทัง้หมดก่ีแบบ 

ก.๒ แบบ  ๒ แบบ คือ ค าท่ีออกเสียง อะ เตม็เสียง เชน่ คะแนน และ ค าท่ีออกเสียง อะ จากการกร่อนเสียง เช่น ฉะนัน้ มาจากค าว่า ฉนันัน้ 

ข.๓ แบบ 

ค.๔ แบบ 

ง.๕ แบบ 

 

 

 



ยทุธพงษ์ชยัติวเตอร์และตวิอีสานดอทคอม  ติดตอ่จองติว / สัง่หนงัสอื โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992 

รอบรู้ภาษาไทย ชดุที่ 2 

๑.ประโยคชนิดใดเป็นประโยคบอกเหตกุารณ์ เร่ืองราวตา่งๆ หรือเพื่อแสดงความคดิเห็น 

ก.ประโยคบอกเลา่   ข.ประโยคค าถาม 

ค.ประโยคค าสัง่   ง.ประโยคปฏิเสธ 

๒.ประโยคชนิดใด มกัมีค าวา่ “ไม”่ อยูใ่นประโยค 

ก.ประโยคค าถาม   ข.ประโยคปฏิเสธ 

ค.ประโยคค าสัง่   ง.ประโยคขอร้อง 

๓.ประโยคที่มีค าวา่ อยาก หรือ ปรางค์ เป็นประโยคชนิดใด 

ก.ประโยคค าสัง่   ข.ประโยคขอร้อง 

ค.ประโยคค าถาม   ง.ประโยคแสดงความต้องการ ประโยคแสดงความต้องการเป็นประโยคที่บอก

ความต้องการ มกัมีค าวา่ อยาก, ต้องการ หรือ ประสงค์ อยูใ่นประโยค 

๔.ค าในข้อใดมกัพบในประโยคค าสัง่ 

ก.อยา่    ข.จง 

ค.ห้าม    ง.ถกูทกุข้อ เพราะ ประโยคค าสัง่ คือ ประโยคที่สัง่ให้ผู้อื่นท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

หรือห้ามไมใ่ห้ท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ มกัมคี าวา่ อยา่, จง, ห้าม เป็นต้น 

๕.ค าในข้อใดตา่งจากพวก 

ก.ใคร    ข.อะไร 

ค.ไมไ่ด้    ง.ท าไม   เพราะ ค าวา่ “ไมไ่ด้” มกัอยูใ่นประโยคปฏิเสธ 

๖.ค าในข้อใดเรามกัพบในประโยคขอร้อง 

ก.กรุณา    ข.ต้อง  เพราะ ค าวา่ “กรุณา” มกัพบในประโยคขอร้อง สว่นค าวา่ ต้อง, อยา่ 

และจง มกัพบในประโยคค าสัง่ 

ค.อยา่    ง.จง 

๗.ประโยคในข้อใดจดัอยูใ่นประโยคบอกเลา่ 

ก. ตุ๊กกีอ้ยูห้่องสมดุ  ข.เธอกินข้าวหรือยงั "ตุ๊กกีอ้ยูห้่องสมดุ" เป็นประโยคบอกเลา่ ซึง่เป็นประโยคที่

บอกเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ 

ค.ห้ามเสยีงดงั   ง.โปรดรักษาความสะอาด 
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๘.“เธอจะไปกบัฉนัหรือไม”่ จากประโยคข้างต้นคือประโยคชนิดใด 

ก.ประโยคปฏิเสธ   ข.ประโยคบอกเลา่  

ค.ประโยคค าถาม   ง.ประโยคขอร้อง   

๙.ประโยคในข้อใดตา่งจากพวก 

ก.เธอต้องไปโรงเรียน  ข.อยา่วิง่เสยีงดงั 

ค.จงท าตามที่ครูบอก                         ง.ช่วยเก็บขยะในห้องเรียนให้สะอาด เพราะ "ช่วยเก็บขยะในห้องเรียนให้สะอาด" เป็น

ประโยคขอร้อง เพราะมีค าวา่ ชว่ย 

สว่นข้อ ๑, ๒, และ ๓ เป็นประโยคค าสัง่ 

๑๐.ประโยคค าถามมก่ีีประเภท 

ก.๒ ประเภท   ข.๓ ประเภท ๒ ประเภท คือ ประโยคค าถามทีต้่องการค าตอบและ

ประโยคค าถามที่ไมต้่องการค าตอบ 

ค.๔ ประเภท   ง.๑ ประเภทเทา่นัน้ 

๑๑.ข้อใดกลา่วผิดเก่ียวกบัอกัษรน า 

ก.ค าที่มี ห น าพยญัชนะต้นตวัที่ สอง   

ข.ค าที่มี อ น าพยญัชนะต้นตวัที่ สอง 

ค. ค าที่มีพยญัชนะต้นตวัแรกและตวัที่สองออกเสยีงพร้อมกนั เพราะค าที่มีพยญัชนะต้นตวัแรกและตวัที่สองออกเสยีง

พร้อมกนั คือค าควบกล า้ 

ง.ค าที่มีพยญัชนะต้นออกเสยีง อะ คร่ึงเสยีง 

๑๒.ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัอกัษรน า 

ก.มีพยญัชนะ อ น าตวั ร, ล, ว 

ข.ค าที่มี อ น า ย มีทัง้หมด ๕ ค า 

ค.มีวิธีการอา่นแบบเดยีวคือ ออกเสยีงร่วมกนั สนิทกนัเป็นพยางค์เดียว 

ง.ค าวา่ หม ูอยู ่ขนม เป็นอกัษรน าทัง้หมด หม ูและ อยู ่เป็นอกัษรน าที่ออกเสยีงร่วมกนัสนิทเป็นพยางค์เดียว สว่น ขนม 

เป็นอกัษรน าที่ออกเสยีงเหมือนมสีระอะประสมอยูค่ร่ึงเสยีง 
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๑๓.ค าในข้อใดไมเ่ข้าพวก 

ก.หน ู   ข.อยาก 

ค.แกร่ง   ง.ตลก แกร่ง เป็นค าควบกล า้ สว่นค าอื่นเป็นอกัษรน า 

๑๔.ค าในข้อใดเป็นอกัษรน าทกุค า 

ก.หญ้า ทรง หลบั   ข.อยา่ ถนน ตลาด ข้อ ๑. ทรง เป็น ค าควบไมแ่ท้ 

ข้อ ๓. ไทร, สร้อย เป็นค าควบไมแ่ท้ 

ข้อ ๔. ศรี เป็นค าควบไมแ่ท้ 

ค.เหมือน ไทร สร้อย  ง.ศรี หลง หนาว 

๑๕.ข้อใดอา่นถกูต้อง 

ก.หลบั อา่นวา่ หะ-ลบั  ข.อยู ่อา่นวา่ อะ-ยู ่

ค.ผนวช อา่นวา่ ผะ-หนวด  ง.ถนน อา่นวา่ ถะ-นน หลบั อา่นวา่ หลบั 

อยู ่อา่นวา่ หยู ่

ถนน อา่นวา่ ถะ-หนน 

๑๖.ค าในข้อใดมีวิธีการออกเสยีงตา่งจากพวก 

ก.จรวด    ข.อยู ่ เพราะ ออกเสยีงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยูก่ึ่งเสยีง สว่นค าอื่นออกเสยีงแบบ

รวมกนัสนิทเป็นค าเดียว 

ค.หนาว    ง.ใหญ่ 

๑๗.ค าในข้อใดออกเสยีงร่วมกนัสนิทเป็นพยางค์เดยีว 

ก.หลงใหล   ข.แขนง แขนง, ฉลาด, สนกุ จะอา่นออกเสยีงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยูก่ึง่เสยีง 

ค.ฉลาด    ง.สนกุ 

๑๘.ค าในข้อใดออกเสยีงเหมอืนมีสระ อะ ประสมอยูค่ร่ึงเสยีง 

ก.อยู ่    ข.หน ี

ค.หลบั    ง.ตลาด ค าวา่ อยู,่ หนี, หลบั จะอา่นออกเสยีงร่วมกนัสนิทเป็นพยางค์เดียว 
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๑๙.“หมีแพนด้าตวัใหญ่ นอนหลบั บนสนามหญ้า” 

จากข้อความข้างต้น มีอกัษรน าทัง้หมดก่ีค า 

ก.๕ ค า    ข.๖ ค า  ๕ ค า คือ ค าวา่ หม,ี ใหญ่, หลบั, สนาม, หญ้า 

ค.๗ ค า    ง.๘ ค า 

๒๐.ประโยคในข้อใดมีอกัษรน ามากที่สดุ 

ก.ทกุคนอยา่แอบหลบัในห้องเรียน 

ข.เขาดตูลกอยา่งสนกุสนาน  ข้อ ก. มี ๒ ค า คือ อยา่, หลบั 

ข้อ ข. มี ๔ ค า คือ ตลก, อยา่ง, สนกุ, สนาน 

ข้อ ค. มี ๑ ค า คือ หนาว 

ข้อ ง. มี ๒ ค า คือ หลง, ใหล 

ค.อากาศหนาวต้องใสเ่สือ้แขนยาวด้วย 

ง.เธอหลงใหลในความงามของดอกไม้ 

๒๑. ข้อใดมีค าที่สะกดไมถ่กูต้อง 

ก. ตลบตะแลง ชมดชม้อย ประดดิประดอย 

ข. กระเบียดกระเสยีร คะยัน้คะยอ ปลาจะละเมด็ 

ค. กิจจะลกัษณะ ขะเย้อแขยง่ ขมกัเขม้น  //ขะมกัเขม้น 

ง. ละล า่ละลกั มะงมุมะงาหรา ประนีประนอม 

๒๒. การพดูในข้อใดเป็นการพดูระหวา่งบคุคล 

ก. การโต้วาท ี

ข. กาอภิปราย 

ค. การรายงาน 

ง. การเจรจาธุรกิจ 
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๒๓.การคดิเพื่อสือ่สารให้เกิดประสทิธิผลคือข้อใด 

ก. เขียนตวัอกัษรอา่นงา่ย 

ข. แตง่ประโยคให้มีใจความบริบรูณ์ 

ค. เลอืกใช้ค าทีม่ีความหมายชดัเจน 

ง. ล าดบัความคิดวา่จะกลา่วข้อใดก่อน 

๒๔.การพดูกบัผู้อาวโุสควรพดูลกัษณะได้ 

ก. พดูตรงไปตรงมา 

ข. พดูจาสภุาพออ่นน้อม 

ค. พดูด้วยความซื่อตรง 

ง. พดูด้วยความสนิทสนม 

๒๕. ข้อใดมคี าทีเ่ขียนไมถ่กูต้อง 

ก. เขาสนันิษฐานวา่โลกมีสณัฐานกลมคล้ายผลส้ม 

ข. เร่ืองท่ีเขาเลา่นา่สะพรึงกลวัจนต้องไปสกัการบชูาสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ 

ค. เขามีหน้าตาเลิก่ลัก่เพราะได้ยนิค าร ่าลอืตา่งๆ นาๆ //เขามีหน้าตาเลิก่ลัก่เพราะได้ยนิค าร ่าลอืตา่งๆ นานา 

ง. แกงมสัมัน่จานนีม้ีรสชาตดิีเพราะปรุงด้วยเกลอืสนิเธาว์ 

๒๖.ข้อใดมคี าทบัศพัท์ภาษาตา่งประเทศเขยีนถกูต้องทกุค า 

ก. พลาสติก ลปิสติก สติ๊กเกอร์     //สติกเกอร์ 

ข. ขนมเค้ก บิสกิต บงักาโลว์    //บงักะโล 

ค. แบตเตอร่ี แบคทเีรีย โบว์ 

ง. ไนลอ่น ฟลุสแก๊ป ฟิสกิส์  //ไนลอน  

๒๗.ข้อใดมีค าทีเ่ขียนผิด  

ก. เพลงิกลัป์ ภาพยนตร์ เปอร์เซน็ต์ 

ข. รังสฤษฏ์ โลกีย์วิสยั วนัทยหตัถ์    //โลกียวิสยั  วนัทยาหตัถ์ 

ค. วายภุกัษ์ โลกาภิวตัน์ สมัฤทธ์ิ 
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ง. ภวงัค์ เผา่พนัธุ์ ผลลพัธ์ 

๒๘.ข้อใดสะกดถกูต้องทกุค า 

ก. ปรามาส ปรารมภ์ ปราศรัย 

ข. พิศวง พิศวาส พิสดาร 

ค. บรรทดั บนัล ุบนัเลง 

ง. ทนูหวั ทนูกระหมอ่ม ทลูเกล้าฯ 

๒๙.ข้อใดมีค าทีเ่ขียนผิด 

ก. พี่นัง่ฟ่ันเชือกขณะที่น้องฟ่ันเทยีนไปด้วยกินอ้อยควัน่ไปด้วย 

ข. ด าผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าเพื่อจะไปผลดัเวรเพราะไมอ่ยากผลดัเวลา   //ผดัวนั 

ผลดั หมายถงึ การเปลีย่น เช่น ผลดัใบ ผลดัเสือ้ผ้า ผลดัเวร 

ผดั หมายถงึ การเลือ่น เช่น ผดัวนัประกนัพรุ่ง ผดัเวลาไปเร่ือยๆ 

ค. เขาก าลงัอา่นเกร็ดความรู้เร่ืองวิธีขอดเกลด็ปลา 

ง. พระถือบาตรออกบิณฑบาตตอนเช้าตรู่ 

๓๐.ข้อใดมคี าทีเ่ขียนผิด 

ก. เราเขยีนพรรณนาเร่ืองดาวประกายพรึกอยา่งเพลศิพริง้    //เพริศพริง้ 

ข. ที่บ้านน้องเลีย้งหมาพนัทางหลายพนัธุ์มีราคาเป็นพนัๆ บาท 

ค. เขาสวมเสือ้สดี าพรางตาขณะที่ก าลงัพลอดรักกบัเธอ 

ง. เมื่อเหตกุารณ์ไมเ่ป็นไปตามแผนการ เขาก็ลงนอนแผห่ลาทนัที 

๓๑.ข้อใดใช้ค าที่มาจากภาษาตา่งประเทศถกูหมดทกุค า 

ก. เลน่ฟตุบอลแล้วไปซือ้ฟิวส์และฟิล์มมาที่แฟลทด้วย  //แฟลต 

ข. น้องชอบกินขนมซา่หร่ิม ซาลาเปา และไอศกรีมช็อกโกแลต 

ค. อิเลค็โทนหลงันีใ้ช้บรรเลงเพลงมิวสคิวีดีโอไพเราะมาก  //อิเลก็โทน   มิวสกิวดิีโอ  

ง. เขานัง่เฮลคิอปเตอร์ไปเลน่กอล์ฟแล้วไปเลน่สเก็ตน า้แข็งตอ่  //สเกต 
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๓๒.ข้อใดเป็นขัน้ตอนเร่ิมต้นของการอา่น 

ก. อา่นเป็น 

ข. อา่นเข้าใจ 

ค. อา่นรู้เร่ือง 

ง. อา่นได้ 

๓๓.การอา่นหนงัสอืการ์ตนูเป็นประโยชน์ข้อใดในการอา่น 

ก. ได้รับสาระความรู้ 

ข. เกิดสมาธิ 

ค. มีอิสระทางความคิด 

ง. สร้างความเพลดิเพลนิ 

๓๔.การจดจ่ออยูก่บัตวัหนงัสอืเป็นประโยชน์ข้อใดในการอา่น 

ก. ได้รับสาระความรู้ 

ข. เกิดสมาธิ 

ค. มีอิสระทางความคิด 

ง. สร้างความเพลดิเพลนิ 

๓๕. “แผน่ดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน” เป็นจดุมุง่หมายการอา่นข้อใด 

ก. อา่นเพื่อรู้ขา่วสาร 

ข. อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

ค.อา่นเพื่อความเพลดิเพลนิ 

ง. อา่นเพื่อคลายความทกุข์ใจ 

๓๖. “ฉนัยืมสมดุจดวชิาภาษาไทยเธอหนอ่ยส”ิ เป็นจดุมุง่หมายการอา่นข้อใด 

ก. อา่นเพื่อรู้ขา่วสาร 

ข. อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

ค. อา่นเพื่อความเพลดิเพลนิ 
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ง. อา่นเพื่อคลายความทกุข์ใจ 

๓๗. “ทัว่โลกต้องการช่วยเหลอืชาวพมา่ที่ประสบเหตพุายนุากิร์กีส” เป็นการอา่นเพื่อจดุมุง่หมายใด 

ก. อา่นเพื่อรู้ขา่วสาร 

ข. อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

ค. อา่นเพื่อความเพลดิเพลนิ 

ง. อา่นเพื่อคลายความทกุข์ใจ 

๓๘.อา่นหนงัสอืเร่ือง “ทกุข์เกิดจากใจ ใจนัน่แหละล้างทกุข์” เป็นการอา่นเพื่อจดุมุง่หมายใด 

ก. อา่นเพื่อรู้ขา่วสาร 

ข. อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

ค. อา่นเพื่อความเพลดิเพลนิ 

ง. อา่นเพื่อคลายความทกุข์ใจ 

๓๙.อา่นหนงัสอืเร่ือง “อยากให้เธออารมณ์ดตีลอดปีตลอดชาต”ิ เป็นการอา่นเพื่อจดุมุง่หมายใด 

ก. อา่นเพื่อรู้ขา่วสาร 

ข. อา่นเพื่อศกึษาหาความรู้ 

ค. อา่นเพื่อความเพลดิเพลนิ 

ง. อา่นเพื่อคลายความทกุข์ใจ 

๔๐.ถ้าเราอกหกัควรอา่นหนงัสอืเลม่ใด 

ก. ทกุข์เกิดจากใจ ใจนัน่แหละล้างทกุข์ 

ข. รักใสใสกบัหวัใจสีด่วง 

ค. มติชนสดุสปัดาห์ 

ง. แฮร์ร่ี พอตเตอร์ 

๔๑.การเขยีนในข้อใดมีลกัษณะคล้ายการเขยีนอธิบาย 

ก.การเขยีนชีแ้จง 

ข.การเขยีนโต้แย้ง 
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ค.การเขยีนรายงาน 

ง.การเขียนแสดงความคิดเห็น 

๔๒.เร่ืองที่น ามาเขียนอธิบายควรมีลกัษณะอยา่งไร 

ก.เร่ืองที่ทนัสมยั 

ข.เร่ืองที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

ค.เร่ืองที่นา่สนใจ นา่รู้ และต้องการค าอธิบาย 

ง.เร่ืองทีใ่ห้ความรู้ความคดิและน าไปปฏิบตัิตามได้ 

๔๓.ข้อใดไมใ่ชว่ิธีการเขียนอธิบาย 

ก.ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย 

ข.ใช้ถ้อยค าทีก่ระชบั รัดกมุ 

ค.เขียนเรียงล าดบัขึน้ตอนในการปฏิบตัิ 

ง.เขียนโดยยกเหตผุลและมีตวัอยา่งประกอบชดัเจน 

๔๔.บคุคลใดเขียนแสดงความคดิเห็นไมถ่กูต้องตามหลกัการ 

ก.กุ้งไมม่ีอคตใินเร่ืองทีเ่ขียน 

ข.หอย เขียนเพื่อชกัจงู เกลีย้กลอ่มผู้อื่น 

ค.ปเูขียนโดยใช้ข้อมลูในการน าเสนอได้ถกูต้อง 

ง.ปลาต้องการเขียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลีย่นแปลงพฒันาไปในทางทีด่ี 

๔๕.ข้อใดแสดงวา่ เลอืกเร่ืองที่เขยีนรายงานศกึษาค้นคว้าไมถ่กูต้องตามหลกัการ 

ก. นิด เลอืกเร่ืองทีก่่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงในสงัคม 

ข. น้องเลอืกเร่ืองทีย่งัไมม่ีผู้ เขียน หรือยงัไมแ่พร่หลาย 

ค. นงเลอืกเร่ืองที่ตนเองมคีวามสนใจ และมีประสบการณ์ 

ง. น า้เลอืกเร่ืองที่ผู้อา่นสนใจ เหมาะสมกบัผู้อา่น และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อา่น 

 

 

 



ยทุธพงษ์ชยัติวเตอร์และตวิอีสานดอทคอม  ติดตอ่จองติว / สัง่หนงัสอื โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992 

๔๖.การใช้ข้อมลูภาคสนามในการท ารายงานศกึษาค้นคว้าท าได้โดยวิธีใด 

ก. ผู้ท ารายงานต้องรวบรวมขดุค้นจากสถานท่ีจริง 

ข. ผู้ท ารายงานต้องรวบรวมจากสือ่ที่มีความหลากหลาย 

ค. ผู้ท ารายงานจะต้องรวบรวมจากเอกสารที่ยงัไมม่ีการเผยแพร่ 

ง. ผู้ท ารายงานต้องรวบรวมขึน้จากการทดลอง การสมัภาษณ์ สงัเกต และอื่นๆ 

๔๗.ข้อใดไมใ่ช่สว่นประกอบตอนต้นของรายงานการศกึษาค้นคว้า 

ก. ค าน า 

ข. สารบญั 

ค. ภาคผนวก 

ง. กิจกรรมประกาศ 

๔๘.ข้อใดเขียนบรรณานกุรมหนงัสอืเลม่ได้ถกูต้อง 

ก. ธีรภาพ โลหิตกลุ.จดหมายถึงสายน า้บนัทกึขวญัข้าว.แพรวส านกัพิมพ์.2551 

ข. ธีรภาพ โลหิตกลุ.(2551).จดหมายถึงสายน า้บนัทกึถึงขวญัข้าว.กรุงเทพฯ:แพรวส านกัพิมพ์ 

ค. ธีรภาพ โลหิตกลุ.แพรวส านกัพิมพ์.จดหมายถงึสายน า้บนัทกึถงึขวญัข้าว,2551. 

ง. ธีรภาพ โลหิตกลุ.แพรวส านกัพิมพ์.2551.จดหมายถึงสายน า้บนัทกึถึงขวญัข้าว 

๔๙.ถ้านกัเรียนต้องการโครงงานเพื่อรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเพลงพืน้บ้านในท้องถ่ิน ควรจะท าโครงงานประเภทใด 

ก. โครงงานท่ีเป็นการส ารวจ 

ข. โครงงานค้นคว้า ทดลอง 

ค. โครงงานท่ีเป็นการประดิษฐ์ คดิค้น 

ง. โครงงานท่ีเป็นการศกึษาทฤษฎี หลกัการ 

๕๐. ภาษาที่ใช้ในการเขียนช่ือโครงงาน ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. ใช้ภาษาเข้าใจงาน 

ข. ใช้ภาษาทนัสมยั เร้าใจผู้อา่น 

ค. ใช้ภาษาตรงไปตรงมา สือ่ความหมายได้อยา่งชดัเจน 
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ง. ใช้ภาษาทีเ่ป็นแบบแผน และใช้ถ้อยค าที่มคีวามหมายลกึซึง้ 

๕๑.นายเก่งเขียนหนงัสอื ไมม่ีหวั ไมม่ีหาง ผิดรูปแบบอกัษรไทย การเขียนหนงัสือของนายเก่งจะเกิดผลเสยีตอ่ตนเองอยา่งไร 

ก. เขียนไมส่วยงาม 

ข. สือ่สารกบัผู้อื่นไมไ่ด้ 

ค. ไมเ่ป็นท่ียอมรับของผู้อื่น 

ง. ประเมินคา่งานเขียนของตนเองไมไ่ด้ 

๕๒.ข้อใดไมใ่ช่ประโยชน์ของการคดัลายมือ 

ก. ท างานเป็นระเบียบ 

ข. เขียนหนงัสอืสวยงาม 

ค. ปลกูฝังความมีระเบียบวินยัให้ตนเอง 

ง. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ 

๕๓. ลายมือ มีความส าคญัอยา่งไร 

ก. แสดงความเป็นชาต ิ

ข. เป็นเกียรติยศศกัดิ์ศรีของลกูผู้ชาย 

ค. เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ความคิด 

ง. เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ 

๕๔.การเขยีนตวัอกัษร จะต้องเร่ิมที่สว่นใดก่อน 

ก. สว่นหวัตวัอกัษร 

ข. สว่นหางตวัอกัษร 

ค. สว่นท่ีเป็นเส้นตรง 

ง. เขียนตามความพอใจ 

๕๕.อวยัวะใดไมส่ าคญักบัลายมอื 

ก. มือ 

ข. ตา 
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ค. นิว้ 

ง. แขน 

๕๖.อกัษรอาลกัษณ์มีลกัษณะอยา่งไร 

ก. หวักลม-ตวักลม 

ข.หวักลม-ตวัเหลีย่ม 

ค. หวับวั-ตวัมน 

ง. หวับวั-ตวัเหลีย่ม 

๕๗.ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะของตวัอกัษรบรรจง 

ก. ตวัอกัษรไมบ่อด 

ข. มีขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ค. ตวัอกัษรสมัผสัเส้นบรรทดับนและลา่ง 

ง. ตวัอกัษรเอียงไปทิศทางเดียวกนั 

๕๘.ช่องไฟหมายความวา่อยา่งไร 

ก. ระยะหา่งของตวัอกัษร 

ข. ความกว้างของตวัอกัษร 

ค. ความสม ่าเสมอของตวัอกัษร 

ง. การเว้นวรรคตวัอกัษรแตล่ะตวั 

๕๙.ตวัอกัษรประเภทใดที่ผา่นการวิจยัมาแล้ววา่ คดังา่ย เหมาะส าหรับเป็นแบบคดัลายมือเดก็ 

ก. แบบอาลกัษณ์ 

ข. แบบรัตนโกสนิทร์ 

ค. แบบกระทรวงศกึษาธิการ 

ง. แบบภาควชิาประถมศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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๖๐.หากนกัเรียนต้องการให้การเขียนของตวัเองเป็นท่ีสนใจของบคุคลอื่น นกัเรียนจะต้องท าอยา่งไร 

ก. เขียนด้วยลายมือของคนรุ่นใหม่ 

ข. เขียนด้วยลายมือของตนเองอยา่งสวยงาม 

ค. ส ารวจความคิดเห็นของผู้อา่นก่อนลงมือเขยีน 

ง. เขียนให้ถกูต้องตามรูปแบบของอกัษรไทย 

 

 

 

 

 


