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จ าแนกโจทย์ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย สพฐ.ทั่วไปและกรณีพิเศษ+กทม. ปี 56-61 
  
 

ภาค ก   วิชาที่ 1 ความรอบรู้ 
เรื่อง โจทย์ – ข้อสอบจริง : ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 56-60 

ความรอบรู สังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง  
และเหตุการณแบานเมืองปใจจุบัน  

เศรษฐกิจพอเพียง มีอะไรบาง 
   ตอบ  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 
ดอกไมประจ ากรุงเทพมหานครคือขอใด 
   ตอบ ไมมีดอกไม มีเฉพาะตนไม ตนไทรยอยใบแหลม 
 
ตราสัญลักษณแประจ ากรุงเทพมหานครคือขอใด 
   ตอบ 
 
กรุงเทพมหานครมีท้ังหมดก่ีเขต 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
    ก. มหานครแหงการเรียนรู 
    ข. มหานครแหงความสุข 
    ค. มหานครแหงอาเซียน 
    ง. มหานครแหงความทันสมัย 
 
ก.พ.ค. คืออะไร 
   ตอบ คณะกรรมการพิทักษแระบบคุณธรรม 
 
ขอใดไมใชสื่อสังคมออนไลนแ 

ก. Twitter 
ข. Safari 
ค. Yammer 
ง. Instagram 

 
เจาภาพเอเชียนเกมสแ ปี 2018 คือขอใด 
   ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย 
 
ชื่อเต็มของ ASEAN คือขอใด 
   ตอบ Association of Southeast Asian Nations 
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ประเทศท่ีเขารวมอาเซียนล าดับสุดทาย 
   ตอบ กัมพูชา 
ทีมฟุตบอลท่ีชนะเลิศในการแขงขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2016 คือขอใด 
   ตอบ บราซิล 
 
กองทุนท่ีเป็นความหวังของคนรากหญาท่ีจะสรางวินัยการออมเงินไวใช
ในชวงโคงสุดทายของชีวิตหลังอายุ 60 ปี คือขอใด 

ก. กองทุนการออกแหงชาติ(กอช.) 
ข. กองทุนประชารัฐ 
ค. กองทุนส าหรับผูยากไร 
ง. กองทุนเพื่อประชาชน    

 
ส านักงานใหญอาเซียนอยูท่ีเมืองใด 

ก. กรุงเทพมหานคร 
ข. ฮานอย 
ค. กรุงจาการแตา 
ง. กรุงกัวลาลัมเปอรแ 

 
อาเซียนคืออะไร 

ก. ประชาชาติมวลรวมแหงทวีปเอเชียใต 
ข. สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก 
ค. องคแกรแหงประชาชาติเอเชียตะวันออก 
ง. ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
เริ่มแรกอาเซียนจัดต้ังโดยประเทศสมาชิกก่ีประเทศ 

ก. 4 ประเทศ 
ข. 5 ประเทศ 
ค. 6 ประเทศ 
ง. 7 ประเทศ 

 
รายไดหลักของไทย ปี 2557 ไดมาจากอะไร 
    ตอบ 
วันประถมศึกษาแหงชาติตรงกับขอใด 
    ตอบ 25 พฤศจิกายน  
   
ผูลงสมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแคตคือขอใด 
    ตอบ นางเฮลาร่ี คลินตัน 
 
จ านวนประชากรประเทศไทยปีลาสุดมีก่ีคน 
    ตอบ 
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วันอัฐมีบูชาคือวันอะไร 
   ตอบ วันถวายพระเพลิงสรีระพระพุทธเจา 
 
วันท่ี 2 เมษายน ตรงกับวันอะไร 
    ตอบ วันอนุรักษแมรดกไทย 
 
แมซื้อเกี่ยวกับการเกิดคืออะไร 
    ตอบ เทพธิดาดูแลเด็กเกิดใหม 
 
กระทรวงใดมีรัฐมนตรีเป็นสายทหารท้ังหมด 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงยุติธรรม 
ค. กระทรวงพาณิชยแ 
ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

 
วัคซีนที่ฉีดใหฟรี ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.-30 เม.ย.ในตอนนี้ปูองกันโรคอะไร 

ก. ไขหวัดใหญ และไขหวัดนก 
ข. อีโบลา 
ค. คอตีบ บาดทะยัก 
ง. โรคอีสุกอีใส 

 
ถนนจากประเทศไทยไปประเทศจีนท่ีไกลท่ีสุด 

ก. R8 
ข. R9 
ค. R12 
ง. R13 

 
รถไฟดวนไมมีไปท่ีจังหวัดในขอใด 

ก. กทม.-เชียงใหม 
ข. กทม.-หนองคาย 
ค. กทม.-ระยอง 
ง. กทม.-หัวหิน 

 
เอกลักษณแของผาไทยท่ีมีความโดดเดนคือขอใด 

ก. ใชผาท้ังผืน 
ข. มีลายท่ีตีนผา 
ค. มีแสงแวววาวเป็นมัน 
ง. เนื้อผาฟูไมเรียบ ออนนุม มีน้ าหนัก 
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มรดกชาติประเภทวรรณกรรมพื้นบานท่ีจับตองไมไดคือขอใด 
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติคือขอใด 
   ตอบ นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
 
STEM คืออะไร 
   ตอบ 
 
การสอบโอเน็ตจะลดเหลือ 5 สาระในปีใด 

ก. 2557 
ข. 2558 
ค. 2559 
ง. 2560 

 
ใครไมไดเป็นศิลปินแหงชาติสาขาวรรณศิลป 
   ตอบ 
 
วิสัยทัศนแของกระทรวงศึกษาธิการคืออะไร 
   ตอบ 
 
ประเทศไทยมีรายไดจากขอใดมากท่ีสุด 
    ตอบ การทองเท่ียว 
 
เครื่องสูงส าหรับพระมหากษัตริยแ 
    ตอบ พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร 
 
คนไทยเสียชีวิตดวยโรคใดมากท่ีสุด 
    ตอบ โรคมะเร็ง 
 
ประเทศใดมีจีดีพีสูงสุด 
    ตอบ จีน 
 
ขอใดไมใชเมืองตองหามพลาดในการทองเท่ียว 12 เมือง 
   ตอบ 
 
กบข. มีชื่อเต็มวาอยางไร 
   ตอบ 
 
ทักษะท่ีส าคัญของครูในศตวรรษท่ี 21 ตองยึดขอใด 
   ตอบ 
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สควค. คือขอใด 

ก. ส านักงานสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

ข. โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ 

ค. ส านักงานสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแและคณิตศาสตรแ 

ง. โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 

 
อัตราสวนของ  นักเรียนปฐมวัย : นักเรียนประถมศึกษา คือขอใด 
   ตอบ 30 : 30  
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 สิ้นสุดลงวันใด 
   ตอบ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
 
คนท่ีท าหนาท่ีเป็นทนายแผนดินคือขอใด 
   ตอบ อัยการ 
 
ประเทศใดในอาเซียนมีเกาะมากท่ีสุด 
   ตอบ อินโดนีเซีย 
  
ประธานอาเซียนคนปใจจุบัน(ปี 2559) 
   ตอบ ประเทศลาว 
 
เลขาธิการอาเซียนคนปใจจุบัน(ปี 2559) 
   ตอบ เล เลือง มินหแ  ประเทศเวียดนาม 
 
การประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังลาสุดจัดข้ึนท่ีใด(ปี 2559) 
   ตอบ จัดท่ีประเทศลาว คร้ังที่ 28-29 (จัด 2 คร้ังตอปี) 
 
ขอใดไมเขาพวก 

ก. สุโขทัย 
ข. อยุธยา 
ค. ธนบุรี 
ง. อุบลราชธานี 

 
ขาวบุกรุกปุาสงวนท่ีเกาะในขอใด 
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   ตอบ เขาใหญ เกาะหลีเปฺะ 
 
ทางรถไฟท่ีเชื่อมไปถึงเวียดนามผานชายแดนไทย คือขอใด 
   ตอบ มุกดาหาร – ดานัง 
 
ค าขวัญอาเซียนคือขอใด 
   ตอบ 
 
ประเทศพมาจะมีการจัดการเลือกต้ังเมื่อไร 
   ตอบ 
 
ประชากร Gen Z คือขอใด 
   ตอบ กลุมคนท่ีมีอายุ 13 – 18 ป ี
 
คอมพิวเตอรแวิชชั่นซินโดรมคือโรคเก่ียวกับอะไร 
   ตอบ 
 
ทวิศึกษาคืออะไร 
   ตอบ การศึกษาท่ีจบแลวไดท้ังวุฒิ ม.6 และ ปวช.(รอยเอ็ดโมเดล) 
 
สปท. ยอมาจากขอใด 
    ตอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีจ านวน 200 คน 
 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปี 2558 เป็นอยางไร 

ก. คาเงินบาท 
ข. ราคาทอง 
ค. ราคาน้ ามันลดลง 
ง. - 

 
รัฐบาลแกปใญหาการขาดทุนจากโครงการรับจ าน าขาวดวยวิธีการใด 

ก. กูเงินจากธนาคารโลก 
ข. เพิ่มการเก็บภาษี 
ค. ปรับลดเงินเดือนขาราชการ 
ง. การออกจ าหนายพันธบัตรใหแกประชาชน 

 
ขอใดไมใชแมน้ า 5 สาย 

ก. สนช. 
ข. สปช. 
ค. ครม.  
ง. นปช. 
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นอนแบบสบายใจไมกังวลคือขอใด 
    ตอบ ทอดหุย 
 
งบประมาณปีลาสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ใชในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
   ตอบ 
 
เครื่องสูงที่แสดงถึงการรักษาแผนดินคือขอใด 
   ตอบ 
 
เงินอุดหนุนนักเรียนปีการศึกษาปใจจุบันคือขอใด 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชอาชีพอิสระในอาเซียน 

ก. วิศวกร  แพทยแ 
ข. ครู เภสัชกร 
ค. สถาปนิก ทันตแพทยแ 
ง. นักบัญชี 

 
ไอคิวคนปกติอยูท่ีเทาใด 

ก. 110 ขึ้นไป 
ข. 90-109 
ค. 70-79 
ง. ต่ ากวา 50 

 
Malaysia 2020 เกี่ยวกับขอใด 
   ตอบ 
 
ประเทศใดในอาเซียนมีความปลอดภัยสูง และมีสวัสดิการดีเยี่ยม 

ก. สิงคโปรแ 
ข. มาเลเซีย 
ค. ฟิลิปปินสแ 
ง. บรูไนดารุสซาราม 

 
ขอใดไมใชวิชาชีพท่ีสามารถยายฝีมือแรงงานไดอยางเสรีในประชาคม
อาเซียน 

ก. แพทยแ วิศวกร 
ข. สถาปนิก พยาบาล 
ค. นักบัญชี นักส ารวจ 
ง. ครู เภสัชกร 
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พ.ร.บ.แรงงานตางดาว พ.ศ.2522  อาชีพใดสามารถท างานได โดยไดรับ
การยกเวน ไมผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. 
    ก. ชางกออิฐ 
    ข. แมบาน 
    ค. สถาปนิก 
    ง. พนกังานโรงงาน 
 
สกุลเงินในขอใดไมสอดคลองกัน 

ก. ลาว-กีบ 
ข. ญี่ปุุน-เยน 
ค. จีน-หยวน 
ง. อังกฤษ-ยูโร 

 
ไขซิกา มีตนก าเนิดมาจากแถบใด 

ก. ปุาซิกา 
ข. ยาสูบซิกา 
ค. นกพันธุแซิกา 
ง. หนูพันธุแซิกา 

 
ราชาผลไมคือขอใด 
   ตอบ 
 
ราชินีผลไมคือขอใด 
   ตอบ 
 
กีฬาโอลิมปิกฤดูรอนคร้ังตอไป คร้ังที่ 32 ปี 2020 จัดขึ้นท่ีใด 

ก. ญี่ปุุน  
ข. สหรัฐอเมริกา 
ค. อังกฤษ 
ง. แอฟริกา 

 
ไทยไดก่ีเหรียญในการแขงขันกีฬาโอลิมปิก 
    ตอบ 6 เหรียญ  ไดแก 2 ทอง , 2 เงิน , 2 ทองแดง 
 
ระบบเอนทรานซแ การคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาระบบใหม 
   ตอบ เริ่มใช ปีการศึกษา 2561 
 
วันท่ี 22 กันยายน มีความส าคัญอยางไร 
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   ตอบ Car Free Day  ,วันแรดโลก 
 
 
พระราชพิธี 12 เดือนเป็นหนังสือท่ีพระราชนิพนธแในสมัยรัชกาลท่ีเทาไร 
   ตอบ รัชกาลท่ี 5 
 
ประเทศใดไมใชสมาชิกอาเซียน 

ก. อินโดนีเซีย 
ข. พมา 
ค. จีน 
ง. เวียดนาม 

 
ขอใดกลาวผิดเก่ียวกับไทยแลนดแ 4.0 
   ตอบ 
 
การท าใบขับขี่แบบใหมตองอบรม    
   ตอบ 15 ชั่วโมง 
 
ประธานอาเซียนคนปใจจุบัน    
   ตอบ ฟิลิปปินสแ 
 
โอวาทแรกของพระสังฆราช    
   ตอบ ศีล สมาธิ ปใญญา(ไตรสิกขา) 
 
นโยบายการศึกษา ร.10  
    ตอบ ทัศนคติดี/อุปนิสัยดี 
 
ประเทศใดท่ีคนไทยไมตองขอวีซาเขาประเทศ 
      ตอบ เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปรแ (อาเซียน ) 
      ตอบ จีน ญี่ปุุน อินเดีย ออสเตรีย 
 
ขอใดคือ อาเซียน+3   
   ตอบ จีน เกาหลีใต ญี่ปุุน                    
 
นโยบายแถลงของโดนัลทรัมปคร้ังแรก  
   ตอบ การปูองกันคนเขาเมือง 
 
เบอรแโทรแจงเก่ียวกับ กทม.   
   ตอบ 1555 
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ผูดูแล รถโดยสารดวนพิเศษ BRT   
   ตอบ ผูวา กทม. 
รัฐบาลประกาศผลักดัน มรดกโลก    
   ตอบ พระธาตุพนม 
 
การปูองกันภัยครัวเรือนแจงท่ีส านักงาน   
   ตอบ  กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดชตรงกับวัน เดือน ปี ?   
   ตอบ 25-29 ต.ค. 2560      
 
ขอใดไมใชปใญหาของประเทศไทย 
   ตอบ 
 
ดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราเงินเฟูอ 
   ตอบ 
 
ล าดับเหตุการณแในไทย(ร.10/องคมนตรี/สังฆราช) 
   ตอบ 
 
เว็บไซตแ สพฐ. คือ(กศจ.101)   
   ตอบ  www.obec.go.th 
 
ขอใดไมใช โมเดล thailand 4.0   
   ตอบ 
 
วันท่ี5ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติวันใด  
   ตอบ วันชาติ วันพอ วันคลายวันพระราชสมภพ ร.9 
 
ใครรวยเป็นอันดับท่ีหนึ่งของประเทศไทยปี 2559 
    ตอบ นายเจริญ ศิริวัฒนภักดี 
 
3 หวงเศรษฐกิจพอเพียง..ขอใดตอไปนี้ 
    ตอบ 3 หวงมี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง 
 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตรงกับขอใด 
   ตอบ Primary Educational Service Area Office (PEASO) 
 
ฉนวนไทย 

http://www.obec.go.th/
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   ตอบ  พรมแดนติดตอกับกัมพูชาท่ีจังหวัดสระแกว จันทบุรี และตราด 
 
ประเทศไทยมีก่ีลุมแมน้ า   
   ตอบ 25 ลุมแมน้ า 
 
พหุลักษณแ   
   ตอบ ความหลากหลายทางดานอัตลักษณแ 
 
ขอใดเรียงล าดับเหตุการณแขั้นตอนการเกิดขึ้นในประเทศไทยไดถูกตอง 
ก.แตงตั้งพระมหากษัตริยแ-->แตงตั้งพระสังฆราช-->แตงตั้งองคมนตรี 
ข.แตงตั้งองคมนตรี-->แตงตั้งพระมหากษัตริยแ 
  -->แตงตั้งผูส าเร็จราชการแทน-->แตงตั้งพระสังฆราช 
ค.แตงตั้งผูส าเร็จราชการแทน-->แตงตั้งองคมนตรี 
   -->แตงตั้งพระมหากษัตริยแ-->แตงตั้งพระสังฆราช 
ง.แตงตั้งองคมนตรี-->แตงตั้งผูส าเร็จราชการแทน 
   -->แตงตั้งพระมหากษัตริยแ-->แตงตั้งพระสังฆราช 
 
กระทรวงใดไมไดรวมลงนามความรวมมือโครงการประชารัฐ 
    ก. ศึกษาธิการ 
    ข. วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี 
    ค. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    ง. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 
      
การด าเนินสานพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความ
เขมแข็ง มีชื่อวาอะไร 
    ก. สมาคมประชารัฐแหงประเทศไทย 
    ข. สมาคมประชารัฐสามัคคี 
    ค. บริษัท ประชารัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
    ง. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด 
 
โครงการใดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  
ท่ีไดรับการยอมรับจากสหประชาชาติ ในการพัฒนาประเทศ 
    ก. กังหันชัยพัฒนา 
    ข. แกมลิง 
    ค. เศรษฐกิจพอเพียง 
    ง. ฝนหลวง 
  
ขอใดไมใชโมเดล Thailand 4.0 
    ก.วิจัยพัฒนา 
    ข.สรางนวัตกรรม 
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    ค.ความคิดสรางสรรคแ 
    ง.การเกษตรและโภคภัณฑแ 
 
ประเพณียี่เป็ง ขอใดถูกตอง 
    ก.ภาคอีสาน 
    ข.ภาคเหนือ 
    ค.ภาคกลาง 
    ง.ภาคใต 
 
พระสังฆราชองคแท่ี 20 มีชั้นพระยศเทาใดเมื่อเทียบกับพระบรมวงศานุวงศแ 
     ก. หมอมเจา พระองคแเจา       
     ข. พระเจาบรมวงศแเธอ พระองคแเจา 
     ค. พระเจาวรวงศแเธอ พระองคแเจา 
     ง. พระเจาหลานเธอ พระองคแเจา  
 

ลอยโคมเป็นประเพณีในขอใด 
     ก. ปีใหม     
     ข. สงกรานตแ    
     ค. ลอยกระทง   
     ง. เขาพรรษา 
 
วันท่ี 2 เมษายนนอกจากเป็นวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพฯ 
แลวยังเป็นวันในขอใด (กศจ.ขอนแกน) 
     ก. วันดินไทย 
     ข. วันอานหนังสือไทย 
     ค. วันอนุรักษแมรดกไทย 
     ง. วันสิ่งแวดลอม 
 
วันผูสูงอายุแหงชาติคือวันใด 
     ก. 14 กุมภาพันธแ 
     ข. 13 เมษายน 
     ค. 14 เมษายน 
     ง. 15 พฤษภาคม 
 
โดนัล ทรัมป ท าใหประชาคมโลกกังวลในเรื่องใดในชวงตนปี 2017 

ก. สรางก าแพงก้ันประเทศ 
ข. หาม 7 ประเทศมุสลิมเขาประเทศ 
ค. ท้ิงระเบิดท่ีประเทศซีเรีย 
ง. ตรวจสอบดุลการคา 15 ประเทศ 
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หามนั่งทายรถกระบะผิดกฎหมายใด (กศจ.ชลบุรี) 
ก. ไมรัดเข็มขัดนิรภัย 
ข. ใชรถผิดประเภท 
ค. นั่งเกินปริมาณท่ีก าหนด 
ง. รถจดทะเบียนไมถูกตอง 

 
โครงการพระราชด าริของในหลวง ดานการศึกษาคือขอใด 

ก. โครงการคุรุทายาท 
ข. โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
ค. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ง. โครงการหลวง 

   

กฎหมายจัดตั้งสถาบันพลศึกษาข้ึนตอการกีฬาแหงการทองเท่ียวคือขอใด 
ก. กรมพลศึกษาแหงชาติ 
ข. สถาบันพลศึกษาแหงชาติ 
ค. มหาวิทยาลัยพลศึกษาแหงชาติ 
ง. สถาบันพลการศึกษาเพื่ออาชีพ 

 
NPL สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายได คือขอใด   
     ก.  Non-professional loans 
     ข.  Non-perfection loans 
     ค.  Non-performing loans 
     ง.  Non-perception loans 
 
อุทยานราชภักดิ์ ต้ังอยูท่ีใด  
     ก. กาญจนบุรี 
     ข. ประจวบคีรีขันธแ 
     ค. ราชบุรี 
     ง. สุราษฎรแธานี 
 
ภาวะเงินเฟูอ คือขอใด 
     ก. ระดับราคาสินคาและบริการลดลง 
     ข. ระดับราคาสินคาและบริการสูงขึ้น 
     ค. มาตรการปรับเพิ่มภาษี 
     ง. ปริมาณเงินหมุนเวียนมีไมเพียงพอ 
 
3 หวง เศรษฐกิจพอเพียง ไดแกขอใด 
     ก. พอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุมกันท่ีดี 
     ข. พอประมาณ รอบคอบ  มีเหตุผล   
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     ค. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
     ง. มีคุณธรรม  มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
 

ภาษีเงินไดเป็นภาษี ประเภทใด 
ก. ภาษีทางออม 
ข. ภาษีทางตรง 
ค. ภาษีโรงเรือน 
ง. ภาษีที่ดิน 

 
สามี ภรรยาจดทะเบียนเป็นลักษณะทางสังคมในขอใด 

ก. บทบาท   
ข. สิทธิ 
ค. สถานภาพ 
ง. หนาท่ี  

 
คาไฟฟูา FT ใหมท่ีเริ่มใชเดือนพ.ค. เพิ่มเทาใด 

ก. 10.52 สตางคแตอหนวย 
ข. 11.52 สตางคแตอหนวย 
ค. 12.52 สตางคแตอหนวย 
ง. 13.52 สตางคแตอหนวย 

  
ขอใดสงผลตอสามจังหวัดภาคใตนอยท่ีสุด 

ก. การเมือง 
ข. เศรษฐกิจ 
ค. สังคม 
ง. วัฒนธรรม 

 

ขอใดไมใชการแกปใญหาไทยแลนดแ 4.0 
     ก. ปใญหาความไมมั่นคงดานเศรษฐกิจ 
     ข. กับดักรายไดปานกลาง 
     ค. ลดความเหลื่อมล้ าของรายไดประชาชน 
     ง. เสถียรภาพทางการเมือง   
 
ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับไทยแลนดแ 4.0 
     ก. 1.0 เกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ 
     ข. 2.0 อุตสาหกรรมเบา ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองจักร 
     ค. 3.0 อุตสาหกรรมหนัก สงออกเทคโนโลยีท่ีผลิตเอง 
     ง. 4.0 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 
“ท าตามใจคือไทยแท" แสดงใหเห็นพฤติกรรมใดของคนไทย 

ก. ขาดวินัยและความกระตือรือรน 
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ข. ความมีระเบียบ 
ค. ประจบสอพลอผูใหญ 
ง. การเพิกเฉย 

ผูน านโยบายสี่ทันสมัยของจีนคือขอใด 
ก. เหมาเจเอตุง 
ข. เติ้งเสี่ยวผิง 
ค. สี จิ้นผิง 
ง. หู จิ่นเทา 

 
ครูผูชวย มีต าแหนงเทียบเทาขาราชการในระดับใด 

ก. ระดับท่ัวไป 
ข. ระดับธุรการ 
ค. ระดับอ านวยการ 
ง. ระดับวิชาการ 

 
นโยบายของรัฐบาล 
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

ซุปเปอรแบอรแดการศึกษาคือขอใด 
   ตอบ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จะฟื้นฟูโครงการเก่ียวกับการผลิตครู
ในโครงการใด 
    ตอบ โครงการคุรุทายาท 
 
โครงการอานออก เขียนได เด็กท่ีมีปใญหามากท่ีสุดคือขอใด 
   ตอบ 
 
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับในเขตรอยละเทาไร 
   ตอบ 
 
จากค าสั่ง คสช. 29/2559 รัฐจะตองจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานก่ีปี 

ก. ไมนอยกวา 12 ปี 
ข. 12 ปี 
ค. ไมนอยกวา 15 ปี 
ง. 15 ปี 

 
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ประถมศึกษา 20 ชั่วโมงตอสัปดาหแ  
มัธยมศึกษา 24 ชั่วโมงตอสัปดาหแ 

ข. ประถมศึกษา 22 ชั่วโมงตอสัปดาหแ  
มัธยมศึกษา 24 ชั่วโมงตอสัปดาหแ 

ค. ประถมศึกษา 22 ชั่วโมงตอสัปดาหแ  
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มัธยมศึกษา 27 ชั่วโมงตอสัปดาหแ 

ง. ประถมศึกษา 24 ชั่วโมงตอสัปดาหแ  
มัธยมศึกษา 30 ชั่วโมงตอสัปดาหแ 

 
ขอใดไมใชการศึกษาทางไกล 

ก. DVD 
ข. DLTV 
ค. I-OFFICE 
ง. E-LEARNING 

 
นโยบาย 4 H ขอใดไมใช 
   ตอบ 
 
วัตถุประสงคแหลักของลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
   ตอบ 
 
ขอใด ไมใช นโยบาย ผูวากทม. เกี่ยวกับการศึกษา 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใช stem ศึกษา    
   ตอบ English 
 
โรงเรียนท่ีจะยุบรวมตองมีนักเรียนอยางนอยก่ีคน   
   ตอบ ต่ ากวา 20 คน 
 
อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ มีก่ีองคแคณะ  
     ก. 1 คณะ 
     ข. 3 คณะ 
     ค. 5 คณะ 
     ง. 6 คณะ 
 

การเรียนผานทางไกล จากโรงเรียนตนทางไปโรงเรียนปลายทาง                  
ขนาดเล็ก คือขอใด 

ก. DLIT 
ข. ETV 
ค. DLTV 
ง. TEPE Online 

 
 

การเรียนสูหองเรียนคุณภาพ ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางและเล็กโดยผาน
เว็บไซตแ  คือขอใด 

ก. DLTV 
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ข. DLIT 
ค. Smart Classroom 
ง. Cloud of Education 

 
ค าสั่ง คสช. ท่ี 19/2560 คือเรื่องใด 
     ก. การแกไขปใญหาการบริหารงานนโยบายของรัฐบาล 

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ข. การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ค. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ง. มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 
 
PLC ยอมาจากอะไร 
     ก. Professional Learning Commission 
     ข. Professional Learning Community 
     ค. Perform Learning Commission 
     ง. Perform Learning Community 

รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560 

กรธ.ยอมาจากอะไร 
   ตอบ 
 
สภานิติบัญญัติมีก่ีจ านวนเทาใด (กศจ.สงขลา) 

ก. ไมเกิน 200 คน 
ข. ไมเกิน 250 คน 
ค. ไมเกิน 300 คน 
ง. ไมเกิน 350 คน 
 

 

เหตุการณแท่ีเกิดข้ึนทันทีหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2560  
     ก. สนช.พิจารณากฎหมายเลือกตั้ง  
     ข. กรธ.จัดท ารางกฎหมายประกอบรธน.  
     ค. ปลดล็อคพรรคการเมือง  
     ง. จัดการเลือกตั้ง   

 
รายจายปีงบประมาณของรัฐบาล ก าหนดเป็นกฎหมายในขอใด 

ก. พระราชก าหนด 
ข. พระราชบัญญัติ 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. พระราชโองการ   

 

หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ องคแการปกครองสวนทองถิ่น  
     มีสวนรวมในการขยายการศึกษาระดับใด 
     ก. ปฐมวัย 



  รอบรูสอบครูผูชวย-TEACHER ROP ROO [ 19 ] 

 
     ข. ประถมศึกษา 
     ค. มัธยมศึกษา 
     ง. ทุกระดับ 
 
หนาท่ีในรัฐธรรมนูญของคนไทยดานการศึกษาคือขอใด 

ก. รับการศึกษาภาคบังคับ 
ข. อุปถัมภแและคุมครองพระพุทธศาสนา 
ค. ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน 
ง. ใชสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

 
ขอใดไมใชยุทธศาสตรแชาติ 20 ป ี

ก. ยุทธศาสตรแดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ข. ยุทธศาสตรแดานการพัฒนาศักยภาพเขาสูอาเซียน 
ค. ยุทธศาสตรแดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ง. ยุทธศาสตรแดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 

งบประมาณรายไดรัฐบาลจัดอยูในตรากฎหมายใด (กศจ.สงขลา )  
     ก. พระราชบัญญัติ  
     ข. พระราชก าหนด  
     ค. พระราชโองการ  
     ง. พระราชกฤษฎีกา 

 
ขอใดถูกตองเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ดานการศึกษา 

ก. ประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
ข. จัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือในถิ่นทุรกันดาร 
ค. ใหประชาชนไดรับการศึกษาในระบบตางๆ โดยไมเก็บคาใชจาย 
ง. ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเทานั้น 

 
นโยบายของนายกรัฐมนตรี ขอใด ไมใช นโยบายของ พลเอกประยุทธแ 

   ตอบ 
 
นโยบายนายกรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเนนเรื่องใด 
   ตอบ การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกสูอาชีพในทองถิ่น 
 
นโยบายการเก็บภาษีของพลเอกประยุทธแลาสุดคือขอใด 
   ตอบ ภาษีมรดกและที่ดิน 
 
ค าสั่งของ คสช. ท่ี...... /2559 เรื่องอะไร 
   ตอบ 
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ค าสั่งของ คสช. เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธแ 2559 เรื่องอะไร 
   ตอบ 
คานิยม 12 ประการ จัดท าขึ้นเพื่อจุดประสงคแใด 
   ตอบ 

แผนการศึกษาแหงชาติ 
(56-59-2579) 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 คณะใดเป็นผูจัดท า 
ก. สภาการศึกษา 
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. คณะรัฐมนตรี 
ง. คุรุสภา 

 
แผนการศึกษาแหงชาติ  
   ตอบ 20ปี (2560-2579) 
  
ใครจัดท าแผนการศึกษาแหงชาติ 

ก. สภาการศึกษา 
ข. คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ค. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
ง. ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
นโยบายของ สพฐ. ปี 56-59 ขอใดเป็นนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 

ก. ปีแหงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
ข. ปีแหงการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ค. ปีแหงการปลอดนักเรียนอานไมออก เขียนไมได 
ง. ปีแหงการปลอดส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 

 
ขอใด ไมใช นโยบายของ สพฐ.ปี 2560 
   ตอบ 
 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ เริ่มใชในโรงเรียนแบบใด 
     ก. โรงเรียนไอซียู  
     ข. โรงเรียนราชประชานุเคราะหแ 
     ค. โรงเรียนดีประจ าต าบล 
     ง. โรงเรียนประจ าจังหวัด 
 
ขอใดไมใชวัตถุประสงคแของโรงเรียนประชารัฐ (กศจ.นครราชสีมา) 

ก. พัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบICT 
ค. จัดท าและเปิดเผยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตาม                       

หลักธรรมาภิบาล 
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ง. ยกระดับความสามารถดานการประกอบอาชีพของผูเรียน 

 
 
การด าเนินการอยางเรงดวนของโรงเรียนไอซียู คือขอใด 

ก. ควบรวมโรงเรียนท่ีอยูใกลกัน เพื่อแกไขปใญหาท้ังเชิงกายภาพและ
คุณภาพ 

ข. การมีสวนรวมของภาคเอกชนและชุมชน  
ค. ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นหมอในทองถิ่น 
ง. การด าเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ 

 
วัฒนธรรมไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

วิถีประชา คืออะไร 
   ตอบ 
 
เพลงขอใดเป็นเพลงภาคกลาง 
   ตอบ 
 
ประเพณียี่เป็ง   
   ตอบ ภาคเหนือ 
 
สาทรเดือน 10 จังหวัดไหน   
   ตอบ นครศรีธรรมราช 
 
พอแมแกชรา ดูแลพอแมธรรมใด    
   ตอบ 
 
วันมหาปวารณาคือวันอะไร    
   ตอบ วันออกพรรษา 
 
ขอใดไมใชประเภทของประเพณี 
   ตอบ 
 
ผีตาโขน สอดคลองกับวรรณกรรมใด 
   ตอบ 
 
กฐินท่ีตองท าพิธีใหเสร็จในวันเดียวคือกฐินอะไร?(กศจ.ล าปาง) 
   ตอบ 
 
ประเพณีแหนก จังหวัดใด(กศจ.รอยเอด็)   
   ตอบ นราธิวาส 
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ประเพณีนบพระเลนเพลง จังหวัดอะไร(กศจ.101)  
   ตอบ ก าแพงเพชร 
 
ขอใดผิด 
   ก.ประเพณีโยนบัว :สมุทรปราการ 
   ข.ประเพณีชักพระ:สุราษรแธานี 
   ค.ประเพณีกวนขาวทิพยแ:ชัยนาท 
   ง.ประเพณีแหปราสาทผึ้ง:นครพนม  
 
ขอใดเป็นเอกลักษณแและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนท่ีสุดของคนไทย 
    ก. เสียสละ มีจิตสาธารณะ 
    ข. มีระเบียบ วินัย 
    ค. เคารพ กตัญโู 
    ง. รักอิสระ ชอบความกาวหนา 
 
วัฒนธรรมคืออะไร 
   ตอบ 
 
ประเพณีคืออะไร 
   ตอบ 
 
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐแคือขอใด 
   ตอบ 
 
การไหวผูใหญตองไหวอยางไร 
   ตอบ 
 
ประเพณีราษฎรแท่ีมีอิทธิพลกับประเพณีหลวง มีความเกี่ยวพันกับขอใด 

ก. แรกนา 
ข. บุญบั้งไฟ 
ค. เขาพรรษา 
ง. ออกพรรษา 

 
คานิยมทางจริยธรรมท่ีท าใหวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนคือขอใด 

ก. คานิยมสังคม 
ข. คานิยมวัตถุ 
ค. - 
ง. - 

 

ขอใดเป็นการรับไหว 
ก. อัญชลี 
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ข. วันทา 
ค. อภิวาท 
ง. กราบแบบเบญจางคประดิษฐแ 

วันแหงความรักแหงศาสนา คือวันใด 
ก. วันวิสาขบูชา 
ข. วันมาฆบูชา 
ค. วันเขาพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 

 
ปใงอ฿อกเปรี๊ยะแค หมายถึงขอใด 

ก. วันพืชมงคล 
ข. วันฉัตรมงคล 
ค. วันเขาพรรษา 
ง. วันออกพรรษา 

 
วันเนาในวันสงกรานตแคือวันอะไร 
   ตอบ วันกลาง เป็นวันท่ีดวงอาทิตยแเคลื่อนเขาราศีเมษ 
 
ประเพณีใดท่ีสรางความสามัคคีใหเกิดในชุมชน 

ก. ลอยกระทง 
ข. ชักพระ 
ค. กวนอาซูรอ 
ง. สารทเดือนสิบ 

 
ประเพณีวิ่งควาย จัดท่ีจังหวัดใด 

ก. จันทบุรี 
ข. ตราด 
ค. ชลบุรี 
ง. ปราจีนบุรี 

 
บุญบั้งไฟบูชาอะไร 
   ตอบ บูชาพญาแถน 
 
วันมาฆบูชาตรงกับวันใด 
   ตอบ วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 
 
ฮีตสิบสอง ขอใดไมใช 
   ตอบ 
 
ประเพณีตักบาตรดอกไมเกี่ยวของกับขอใด 
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    ตอบ วันเขาพรรษา 
 
 
ผาซิ่นแมแจม ผาซิ่นค าเซิบ  ผาไหมกาบบัว ผาจวนตานี 
ขอใดเก่ียวของกับภาคอีสาน 
    ตอบ ผาไหมกาบบัว 
 
บุญเบิกฟูา  บุญผะเหวด ตีชางน้ านอง  บุญขาวสาก  
เป็นประเพณีของภาคใด 
   ตอบ ภาคอีสาน 
 
ขอใดไมใชจารีต 

ก. ไปงานศพไมใสสีด า 
ข. จดทะเบียนสมรสซอน 
ค. แตงงานกับลูกลุง 
ง. --- 

 

หม่ าเป็นอาหารของภาคใด 
ก. ภาคเหนือ 
ข. ภาคตะวันออก 
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง. ภาคใต 

 
ประเพณีนบพระ เป็นประเพณีของจังหวัดใด 
   ตอบ 
 
แกงโฮะ เป็นอาหารประจ าภาคใด 

ก. ภาคเหนือ 
ข. ภาคตะวันออก 
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ง. ภาคใต 

 
ขอใดผิดจารีตประเพณี 

ก. ตีแมวและสุนัขเป็นประจ า 
ข. ดาพอดาแมในท่ีสาธารณะ 
ค. ไมเคารพผูบังคับบัญชา 
ง. ไปเยี่ยมญาติเป็นประจ า แตไมเคยมีของฝาก 

 
ขอใดไมเหมาะสมในสังคมไทย 

ก. โบกมือลา 
ข. ทองเท่ียวคนเดียว 
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ค. ถอดรองเทาและถุงนองหนาสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
ง. การเคาะชอนสอมเวลารับประทานอาหาร 

 
ประเพณีชักพระตรงกับวันในขอใด 
   ตอบ 
 
ขอใดผิดจารีต  
     ก. แตงชุดขาวด าไปงานมงคล 
     ข. นุงนอยหมนอยไปวัด 
     ค. เอาเทาขึ้นไปวางบนโต฿ะ 
     ง. เจาบาวเรียกคืนสินสอดจากเจาสาว 
  
“มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาท”  เป็นประเภทของวัฒนธรรมไทยในขอใด 
     ก. เนติธรรม 
     ข. สหธรรม 
     ค. วัตถุธรรม 
     ง. คติธรรม  
 
พิธีรดน้ าสังขแ มาจากธรรมเนียมประเพณีของศาสนาใด 

ก. พระพุทธศาสนา 
ข. ศาสนาพราหมณแ 
ค. ศาสนาซิกขแ 
ง. ศาสนาฮินดู 

 
พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติเกิดขึ้นจาก 
   ตอบ รธน ปี 40 มาตรา 81 
 
ขอใด ไมใช รูปแบบการศึกษา   
   ตอบ เฉพาะทาง 
 
กรรมการสถานศึกษาก่ีคน โรงเรียนมีนักเรียน 125 คน  
   ตอบ 9 คน 
 
นักเรียน 320 คน ครู 20 คนกรรมการสถานศึกษาก่ีคน  
   ตอบ 15 คน 
 
ผูปกครองไดสิทธิอยูในหมวดใด      
   ตอบ หมวด 2 สิทธิทางการศึกษา 
 
การศึกษาภาคบังคับอยูในหมวดใด   
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   ตอบ หมวด 3 ระบบการศึกษา 
 
 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหมายถึงขอใด 
    ก.อุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    ข.อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่9 
    ค.ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ง.การศึกษากอนอุดมศึกษา 
 
เลขาธิการของคณะกรรมการสถานศึกษาคือขอใด 
   ตอบ ผูอ านวยการสถานศึกษา 
 

ประเมินภายนอกทุกก่ีปี 
   ตอบ 
 
หนวยงานใดไมเก่ียวของกับประกันคุณภาพภายใน 

ก. สพฐ. 
ข. สพท. 
ค. สมศ. 
ง. สถานศึกษา 

 

ขอใดเป็นนิติบุคคล 
ก. โรงเรียน 
ข. ศูนยแการเรียน 
ค. ศูนยแเด็กเล็ก 
ง. ถูกทุกขอ 

 
ขอใดคือความหมายของค าวาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก. การศึกษากอนอุดมศึกษา 
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา 
ค. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 

 
มาตรา 8 ของ พ.ร.บ.การศึกษาคือขอใด 

ก. การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
ข. การศึกษาในระบบ 
ค. การศึกษานอกระบบ 
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ผูจัดท ากรอบสาระหลักสูตรทองถิ่นคือขอใด 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. สถานศึกษา 

 
การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมไดก าหนดใหใชชื่อตอไปนี้ตอจากค าขึ้นตน 

ก. ชื่อจังหวัด  อ าเภอ 
ข. ชื่อต าบล  หมูบาน  วัด 
ค. ชื่อบุคคลส าคัญของหมูบาน 
ง. ชื่อสถานท่ีอื่นใด 

 
การศึกษาในระบบมีก่ีระดับ 

ก. 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
ข. 2 ระดับ คือ ต่ ากวาปริญญาและปริญญา 
ค. 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
ง. 3 ระดับ คือ ปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 
การศึกษาตลอดชีวิตคืออะไร 

ก. การศึกษาจากการผสมผสานระหวางในระบบ นอกระบบ อัธยาศัย 
ข. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
ค. การศึกษาจากการผสมระหวางในระบบ นอกระบบ เฉพาะทาง 
ง. การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบ 

 

ผูใดไมใชคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก. ผูบริหารองคแการบริหารสวนต าบล 
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูแทนพระภิกษุ 
ง. ผูแทนศิษยแเกา 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีก่ีระดับ 

ก. 2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ข. 2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน 
ค. 3 ระดับ คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ง. 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาปลาย 

 
มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาอยูในหมวดใด 

ก. หมวด 5 
ข. หมวด 6 
ค. หมวด 7 
ง. หมวด 8 
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ขอใดคือความหมายของค าวา การศึกษา ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

ก. การศึกษาคือการลงทุน 
ข. การศึกษาคือการเรียนรูเพื่อสังคม 
ค. การศึกษาคือการพัฒนาทักษะชีวิต 
ง. การศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคม 
 
ขอใดไมใชสถานศึกษา 

ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก 
ข. สถานพัฒนาเด็ก 
ค. ศูนยแการเรียน 
ง. มหาลัยเอกชน 

 
ขอใดไมใชแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ก. หองเรียน 
ข. สวนสัตวแ 
ค. สวนสาธารณะ 
ง. แหลงกีฬาและนันทนาการ 

 
ขอใดกลาวผิดเก่ียวกับผูปกครองและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษามีสิทธิไดรับ
ประโยชนแ 

ก. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการเลี้ยงดู 
ข. ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
ค. ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษี 
ง. ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

 
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู 

ก. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ข. ฝึกทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 
ค. ปลูกฝใงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคแไวใน

ทุกวิชา 
ง. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูเฉพาะในหนังสือ 

 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีก่ีคน 

ก. 13 คน 
ข. 15 คน 
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ค. 17 คน 
ง. 19 คน 

 
ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาไดก่ีระดับ 

ก. ปฐมวัย 
ข. ปฐมวัย ประถมศึกษา 
ค. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
ง. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ใครมีหนาท่ีก ากับ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
   ตอบ คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและหนวยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาล โดยยึดถือประโยชนแสูงสุดของใครเป็นส าคัญ 

ก. ประเทศชาติ 
ข. แผนดิน 
ค. ผูเรียน 
ง. ประชาชน 

 
การประกันคุณภาพภายใน มีในระดับชั้นใด 

ก. กอนอนุบาล – ประถมศึกษา 
ข. ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา 
ค. อนุบาล – มัธยมศกึษา 
ง. กอนอนุบาล – มัธยมศึกษา 

 
ขอใดคือบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542  
     ก. ครูผูชวย 
     ข. ครู คศ. 1 
     ค. อาจารยแมหาวิทยาลัย  
     ง. ผูอ านวยการโรงเรียน 
  
ระบบการศึกษามีก่ีระดับ 

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

 
ขอใดไมใชครูตาม พ.ร.บ. ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ก. ครูเอกเป็นผูสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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    ข. ครูโทเป็นผูสอนในโรงเรียนเทศบาล 
    ค. ครูตรีเป็นผูสอนในวิทยาลัยชุมชน 
    ง. ครูจัตวาเป็นผูสอนนันทนาการนักศึกษาปีท่ี 2 
  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรงกับขอใด 
    ในการจัดระบบโครงสราง 

ก. การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกร อปท. 
ข. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
ค. การกระจายอ านาจ 
ง. การรวมอ านาจไวท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ขอใดไมใชหลักการจัดการศึกษา 

ก. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์มาตรฐานเดียวกัน 
ข. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 
ค. ผูเรียนทุกคนพัฒนาตนเองได 
ง. ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 

 
ขอใด ไมใช หนาท่ีของสภาการศึกษา 
   ตอบ 
 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ 

การศึกษาภาคบังคับเรียนก่ีปี 
   ตอบ 9 ปี ตั้งแตชั้น ป.1 ถึง ม.3 
 
การศึกษาภาคบังคับ ชั้นไหน  
    ตอบ ที ่1 ถึงชั้นปีท่ี 9 ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เด็กเกิด30ธ.ค.2544สงเขาเรียนขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.ใด   
    ตอบ พ.ศ.2551 
 

พระราชบัญญัติ 
การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

การเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชวิธีการใด 
ก. ยกมือ 
ข. หยอนบัตร 
ค. ลงคะแนนเสียง 
ง. ออกเสียงลงคะแนน 

 
กศจ. ยอมาจากอะไร 
   ตอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
รมต.ศธ.คือใคร 
   ตอบ นายแพทยแธีระเกียรติ 
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ใครมีอ านาจหน้าที่สั่งยุบเลิกเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. 
 ข. 
 ค. 

 ง. 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอใดไมใชคณะกรรมการคุรุสภาโดยต าแหนง 

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ผูอ านวยการส านักงานคณะกรรมการขาราชการครูฯ 
ค. ผูอ านวยการส านักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ง. หัวหนางานส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
ขอใดไมใชกรรมการโดยต าแหนงของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ประธานคุรุสภาคือใคร 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชอ านาจหนาท่ีของคุรุสภา 
     ก. ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพ 
     ข. พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
     ค. รับรองความรูหรือประสบการณแทางวิชาชีพ 
     ง. วางระเบียบการท างานของเลขาธิการคุรุสภา 
  
สกสค. มีวัตถุประสงคแในขอใด (กศจ.ปทุมธานี) 
     ก. เพื่อความมั่นคงของครู 
     ข. เพื่อความมั่งคั่งของครู 
     ค. เพื่อศักดิ์ศรี ผดงุเกียรติ  
     ง. เพื่อความสามัคคีปรองดอง 
 
ขอบขายหนาท่ีของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   ตอบ 
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. ใครเป็นประธาน สกสค. 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
22. ขอใดไมใชรายไดของคุรุสภา ?  

ก.   
ข.  
ค. 
ง. 

 
28. ขอใดไมใชอ านาจของคุรุสภา 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษใครเป็นผูแตงตั้ง    
   ตอบ พระมหากษัตริยแ 
 
ขอใด ไมใช บุคลากรทางการศึกษา 
   ตอบ 
 
ขอใด ไมใช การลงโทษนักเรียน   
   ตอบ  กักบริเวณ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ กทม.แตงตั้งโดยใคร 
   ตอบ 
   
ปรับเงินเดือน ขาราชการ เดือนใด   
   ตอบ ตุลาและเมษา 
 
ครูผูชวยประเมินความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามขอใด 
   ตอบ 2 ปี ประเมิน 8 คร้ัง 
 
จะเป็นครูช านาญการพิเศษ ตองเป็นอยางไรกอน 
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   ตอบ 
 
เป็นครู6ปีจะไดวิทยฐานะใด   
   ตอบ ช านาญการ 
 
วันเปิดเรียนฝนตกหนัก ชักธงชาติเวลาใด   
   ตอบ เวลาเขาเรียน 
 
ใครมีหนาท่ีจัด บรรจุ ครู(สวนดุสิตระยอง)   
   ตอบ  
 
บุคคลท่ีจะไดรับบรรจุแตงตั้งเป็นขาราชการครูตองมีอายุกี่ปี 
    ก. ไมต่ ากวา 18 ปีบริบูรณแ 
    ข. 18 ปีบริบูรณแ 
    ค. ไมต่ ากวา 20 ปีบริบูรณแ 
    ง. 20 ปีบริบูรณแ 
 
ขอใดไมใชหนาท่ีครูผูชวย 
    ก.ปฎิบัติวิชาการของสถานศึกษา 
    ข.ปฎิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอนและสงเสริมเรียนรูของผูเรียน 
    ค.อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
    ง.ติดตามตรวจสอบประเมินผูเรียน 
 
วิทยฐานะขอใดไมใช 

ก. ครูช านาญการ 
ข. รองผูอ านวยการช านาญการ 
ค. รองผูอ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีช านาญการ 
ง. ศึกษานิเทศกแช านาญการ 

 
 
ครูผูชวยประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมก่ีปี 
   ตอบ 2 ปี 
 
ขอใดไมใชหนาท่ีของครูผูชวย 

ก. การจัดการเรียนรู 
ข. ท างานวิชาการโรงเรียน 
ค. สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
ง. ศึกษาหาองคแความรูใหมๆ 

 
ต าแหนงครูช านาญการพิเศษคือขอใด 
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ก. ครู คศ.1 
ข. ครู คศ.2 
ค. ครู คศ.3 
ง. ครู คศ.4 

 
ขอใดไมใชวิทยฐานะ 

ก. ครู 
ข. ครูช านาญการ 
ค. ครูช านาญการพิเศษ 
ง. ครูเชี่ยวชาญ 

 
ขอใดไมใชต าแหนงทางวิชาการ 

ก. ครู 
ข. อาจารยแ 
ค. ศาสตราจารยแ 
ง. รองศาสตราจารยแ 

 
ขอใดเป็นต าแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ก. ครู 
ข. ผูอ านวยการโรงเรียน 
ค. ศึกษานิเทศกแ 
ง. ผูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ต าแหนงใดท่ีไมมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. รอง ผอ.สถานศึกษา 
ข. รอง ผอ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ค. ครู 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

 
 
หนาท่ีของครูคือขอใด 
   ตอบ สอนและอบรม 
 
ขอใดเป็นคุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
ข. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 42 
ค. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 48 
ง. ถูกทุกขอ 

 
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเป็นขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดใหบรรจุตามล าดับท่ีในบัญชี
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ผูสอบแขงขันได 

ก. บรรจุตามมาตรา 36 
ข. บรรจุตามมาตรา 45 
ค. บรรจุตามมาตรา 50 
ง. บรรจุตามมาตรา 51 

 
ขาราชการครูไมมีสิทธิ์ลาตามขอใด 
   ตอบ 
 
วิทยฐานะแรกของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือขอใด 
   ตอบ ช านาญการ 
 
การลาในขอใดไมถูกตอง 

ก. นับตามปีงบประมาณ 
ข. นอยกวา 30 วันไมตองมีใบรับรองแพทยแ 
ค. - 
ง. ลาคร่ึงวันตอนเชาหรือบาย ใหนับเป็นการลาคร่ึงวันตามประเภทนั้น 

 
วันปิดภาคเรียนมีความหมายตามขอใด 
   ตอบ วันหยุดพักผอนของนักเรียน 
 
ก.ค.ศ. มีหนาท่ีตามขอใด 
   ตอบ 
 
คุณสมบัติของ ก.ค.ศ. ขอใดไมใช 
   ตอบ 
 
 
 
เวลาท าการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยเทาไร 

ก. 30 
ข. 35 
ค. 38 
ง. 40 

 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน มีอายุคราวละก่ีปี และตอไดก่ีคร้ัง 

ก. อายุ 2 ปี ตอได 1 คร้ัง 
ข. อายุ 2 ปี ตอได 2 คร้ัง 
ค. อายุ 1 ปี ตอได 1 คร้ัง 
ง. อายุ 2 ปี ตอได 2 คร้ัง 
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อ านาจในการโยกยายขาราชการครูเป็นหนาท่ีของใคร 
   ตอบ 
 
ใครเป็นผูก าหนดหลักเกณฑแในการสอบครูผูชวย 
     ก. กศจ. 
     ข. ก.ค.ศ. 
     ค. สพฐ. 
     ง. คุรุสภา 
 
ตามพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  
บัญญัติใหมีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหด ารงต าแหนง กับบุคคลในขอใด 

ก. ครูผูชวย 
ข. ศึกษานิเทศกแ 
ค. ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) 

 
ขอใดไมใชหนาท่ีของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ก. นิเทศนแการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ข. ดูแลการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ค. รับผิดชอบและบริหารศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
ง. ด าเนินการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 
 
ใครมีอ านาจในการบรรจุครูผูชวย 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
. ขอใดคือบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
   ก. เจาหนาท่ีธุรการ 
  ข. เจาหนาท่ีโสต 
  ค. ศึกษานิเทศกแ 
  ง. พนักงานท าความสะอาด 
 
ครูผูชวยพัฒนาอยางเขม 2 ปี ตอไปใครสั่งแตงตั้ง 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
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 ง. 
ต าแหนงใดคือ "ผูสอน"  
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
 
วินัยขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
กลัน่แกลง ดูหมื่น เหยียดหยาม ต าหนิ ดูถูก ใชวาจาไมสุภาพกับ 
   ตอบ 
 
ครูขาดงานเกินกวา 15 วัน มีความผิดหรือไม 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
ผูปกครองและเพื่อนรวมงาน ผิดวินัยสถานใด   
   ตอบ ตัดเงินเดือน 
ผูใดไมถือวามีความผิดทางวินัย  
   ตอบ 
 
ใครท าผิดวินัยในการคัดลอกผลงาน? 
   ตอบ 
 
ครูไมมาปฏิบัติงาน เนื่องจากไปเที่ยว เกินก่ีวัน จะผิดวินัยรายแรง 
   ตอบ 
 
ขอใด ไมใชการสรางวินัยใหผูใตบังคับบัญชา 
   ตอบ 
 
โทษทางวินัยขอใด ไมไดรับบ าเหน็จ   
   ตอบ ไลออก 
 
โทษทางวินัยมีก่ีสถาน     
   ตอบ 5 สถาน 
 
โทษวินัยรายแรง ลดหยอนไดโทษอะไร   
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   ตอบ ปลดออก 
 
กระท าผิดวินัยท่ีไมตองตั้งกรรมการสอบสวน 
   ตอบ ผิดวินัยท่ีปรากฏชัดแจง 
 
ขอใดไมมีผลใหออกจากราชการ       
   ตอบ ลาออก 
 
นาย ก.โดนตัดสินใหจ าคุกกอนไดรับการบรรจุเป็นครูผูชวย 
    ก. มีความผิด 
    ข. ไมมีความผิด 
    ค. เป็นความผิดตอเนื่อง 
    ง. ยังสรุปไมได 
 
ครูเอาเฉลยขอสอบใหนักเรียนดูกอนสอบ เพราะเป็นหวงวาจะท าขอสอบไมได แสดงวาผิดวินัยตามขอใด 
    ก. วินัยตอตนเอง 
    ข. วินัยตอหนาท่ีราชการ 
    ค. วินัยตอสถานศึกษา 
    ง. วินัยตอประเทศชาติ 
 
ขอใดไมใชการสรางวินัยใหผูใตบังคับบัญชา 
    ก.ประกาศเกียรติคุณ 
    ข.สรางขวัญก าลังใจ 
    ค.เป็นแบบอยางที่ดี 
    ง.ฝึกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ใหคนอ่ืนคัดลอกผลงานทางวิชาการ มีโทษทางวินัยต่ าสุดคือขอใด 

ก. ใหออก 
ข. ไลออก 
ค. ปลดออก 
ง. เชิญออก 

 
นักเรียนดูคลิปโปฺ ครูเดินมาเห็นแลวไมเตือน ครูดูกับนักเรียน ผิดวินัยขอใด 
    ตอบ 
 
กรณีไมพอใจผลการลงโทษทางวินัยไมรายแรง ยื่นอุทธรณแตอขอใด 
    ตอบ กศจ. ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจงค าสั่ง 
 
กรณีไมพอใจผลการลงโทษทางวินัยรายแรง ยื่นอุทธรณแตอขอใด 
    ตอบ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจงค าสั่ง 
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กรณีครูถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะขอใหมไดเมื่อพนก่ีปี 
    ตอบ  พน 5 ป ี
 
 
“หลานชายครูอรวรรณ ท าคะแนนสอบคณิตศาสตรแของครูอรวรรณไดคะแนนนอย ครูอรวรรณจึงใหหลานชาย
มาท าขอสอบใหม” 
การกระท าของครูอรวรรณผิดวินัยใด? 
     ก. ทุจริตตอหนาท่ี 
     ข. ใชอ านาจในทางมิชอบ 
     ค. ใชอ านาจในการหาผลประโยชนแแกตนเอง 
     ง. ใชอ านาจในการเอื้อผลประโยชนแตอผูอื่น 
 
ครูซอกระท าผิดวินัยโดยใชต าแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแใหตนเอง คณะกรรมการพิจารณาแลว ใหมี
ความผิดวินัยรายแรงอยางไร  
     ก. ไลออก  
     ข. ปลดออก  
     ค. ภาคทัณฑแ  
     ง. ลดขั้นเงินเดือน 
 
ครูปลอมลายเซ็น ผอ. เบิกเงินที่ธนาคารเป็นเวลากวา 1 ปี                              ภายหลังถูกจับได
และยอมคืนเงินท่ียักยอกไป ครูมีโทษตามขอใด  
     ก. ลดขั้นเงินเดือน 
     ข. ภาคทัณฑแ 
     ค. ไลออก 
     ง. ปลดออก 
 
ครูพาราคัดลอกผลงานเพื่อเลื่อนข้ันวิทยฐานะ เป็นวินัยรายแรงที่สุดขอใด 
     ก. ลดขั้นเงินเดือน 
     ข. ภาคทัณฑแ 
     ค. ไลออก 
     ง. ปลดออก 
 
ขาราชการปุวยไมสงใบลา มีโทษทางวินัยใด 
   ตอบ 
 
นายตรีเสพและคายาเสพติด ถือเป็นความผิดวินัยขอใด 

ก. ประพฤติชั่ว 
ข. ประพฤติชั่วรายแรง 
ค. จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ง. ไมปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
โทษทางวินัยท่ีเบาท่ีสุดคือขอใด 
   ตอบ 
 
ขาราชการครูปุวยไมสงใบลาจะลงโทษทางวินัยอยางไร 

ก. ภาคทัณฑแ 
ข. วากลาวตักเตือน 
ค. ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 1 เดือน 
ง. ตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

 

วินัยรายแรงไลออกสถานเดียวคือขอใด 
   ตอบ ไมซื่อสัตยแสุจริต 
 
การลงโทษครูใหกระท าเป็นขอใด 
   ตอบ ท าเป็นค าสั่ง 
 

ขอใดไมเป็นโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก. ภาคทัณฑแ 
ข. ลดขั้นเงินเดือน 
ค. ใหออก 
ง. ปลดออก 

 
ขอใดไมใชโทษทางวินัย 

ก. ทัณฑแบน 
ข. ภาคทัณฑแ 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ลดขั้นเงินเดือน 

 
ขาราชการครูผูใดถือวาประพฤติชั่ว 

ก. นายมานิตพนันหวยใตดิน 
ข. นายสมปองเมาสุราจนครองสติไมได 
ค. นางสาวกอ หารายไดพิเศษโดยเป็นนักเตนโคโยตี้ 
ง. เป็นผูประพฤติชั่วทุกคนท่ีกลาวมา 

 
ครูผูชวยท าผิดวินัยรายแรง ใครคือผูท่ีมีสิทธิ์ตั้งกรรมการสอบสวน 
   ตอบ ผูอ านวยการสถานศึกษา 
 
โทษทางวินัยไมรายแรงท่ีสูงท่ีสุดคือขอใด 
   ตอบ ลดขั้นเงินเดือน 
 
การไมมาปฏิบัติงาน หมายความวาอยางไร 
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ก. หนีราชการ 
ข. ละท้ิง 
ค. ทอดท้ิง 
ง. หนีงาน 

 
ขอใดเป็นวินัยไมรายแรง 
   ตอบ ไมสนับสนุนประชาธิปไตย 
 
ผูอ านวยการมีอ านาจลงโทษตัดเงินเดือนตามขอใด 
   ตอบ ไมเกิน 5% 1 เดือน 
 
โทษใดท่ีตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน 

ก. ยุยงไมใหไปเลือกตั้ง 
ข. ยุยงเพื่อนใหเปลี่ยนระบบประชาธิปไตย 
ค. ไมท าตามค าสั่งผูบังคับบัญชา 
ง. ฝใกใฝุในทางการเมือง 

 
วินัยรายแรงที่ไดรับบ าเหน็จบ านาญคือขอใด 
    ตอบ ปลดออก 
 
ครูเชี่ยวชาญท าผิดวินัย ใครเป็นคนแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   ตอบ 
 
ขาราชการครูท่ีเพิ่งไดรับการบรรจุมีสิทธิ์ลาไดก่ีวัน 
   ตอบ 
 
การลาประเภทใดท่ีผูบริหารสามารถเรียกตัวกลับมาได 
    ตอบ เขาเฉลย ลากิจสวนตัว 
 
การลาประเภทใดท่ีไมตองรออนุญาต 
    ตอบ เขาเฉลย ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 
กระท าความผิดรายแรง มีบทลงโทษตามขอใด  
     ก. ยึดใบ 1 ปี  
     ข. ลงโทษตามสมควรไมเกิน 5 ปี 
     ค. ไมเกิน 7 ปี 
     ง. ไมเกิน 10 ปี 
 
การอุทธรณแของครูในโรงเรียนท่ีมคีวามผิดวินัยไมรายแรงยื่นตอใคร 
     ก. ผูอ านวยการ 
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     ข. อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนท่ี 
     ค. ก.ค.ศ 
     ง. ผูอ านวยการเขตพ้ืนท่ี 
 

ครูรองทุกขแกับใคร เมื่อถูกตั้ง คณะกรรมการสอบแลว 
     ก. ก.ค.ศ. 
     ข. อกคศ. 
     ค. ศึกษาธิการจังหวัด 
     ง. กศจ. 
 
ความผิดทางวินัยแตกตางจากกฎหมายท่ัวไปอยางไร 
  ก.ยอมความได 
  ข.ไมมีอายุความ 
  ค.มีอายุความ 
  ง....... 
57. จุดประสงคแหลัก วินัยขาราชการครูเพื่ออะไร? 
  ก.ความมั่นคงของชาติ 
  ข.เพื่อประโยชนแของราชการ 
  ค.ความผาสุกของปวงชน 
  ง.เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ  
 
ขอใดผิดวินัยรายแรง 
  ก. ครูขี้หนาดาผูปกครอง 
  ข. ครูดากันในโรงเรียน 
  ค. ไมมาสอน 15 วันโดยไมมีเหตุอันควร 
  ง. ครูตบหนาเจาท่ีภายในโรงเรียน 
 
“วินัย”สอดคลองกับขอใดมากท่ีสุด 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
ขอใดไมใชโทษทางวินัย 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
ขอใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจง 
ก. 
 ข. 
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 ค. 
 ง. 
36. ไมสงใบลา ไดรับโทษทางวินัยอยางไร 
ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
21. โทษทางวินัยมีก่ีสถาน 

ตอบ 5 สถาน 
 
22. โทษรายแรงมีก่ีสถาน 

ตอบ 2 สถาน 
 
24. ครูปรีชา คัดเลือกเด็กชาย ก เขาเรียนหรือเขาทีมฟุตบอลโรงเรียน เพราะพอเด็กชาย ก เป็นผูมีอิทธิพล
ใหญ ครูปรีชามี อคติ 4 ขอใด 

ก. ฉันทาคติ 
ข. โทสาคติ 
ค. โมหาคติ 
ง. ภยาคติ. 

 
25. ครูเลนการพนันถูกต ารวจจับ จะโดนลงโทษวินัยขอใด 

ตอบ. ผิดมาตรา 94  
 
 
27. ขาราชการครูขาดงานติดตอกัน 15 วัน ใหพิจารณาโทษตามขอใด 
 ก. ไมมีความผิด 
 ข. ตักเตือน 
 ค. รายแรง 
 ง. ปรับเงิน 
 
28. วินัยทางราชการ ขอใดไมถูกตอง 
 ก. ระเบียบ 
 ข. ขอปฏิบัติ 
 ค. ขอบังคับ 
 ง. แบบแผนการปฏิบัติ 
 
7. ครูคัดลอกผลงาน จะไดรับโทษขั้นต่ าสถานใด 

ตอบ ไลออก 
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2. ครูคนใดไมเขาขายผิดวินัยรายแรง 

ก. ครูพีติดยาเสพติด 
ข. ครูก้ีลวงละเมิดทางเพศนักศึกษา 
ค. ครูเดเลนการพนันเป็นอาจิณ 
ง.ครูเฟยซื้อของหนา รร. ไมจาย โดนฟูองรอง. 

4. ขอใดไมใชโทษทางวินัย 
ก. ไลออก 
ข. ภาคทัณฑแ 
ค. ปลดออก 
ง. ลดขั้นเงินเดือน. 

 
5. วินัยรายแรงมีโทษกี่สถาน 

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

 
6. "ต ารวจ.....พยานในเหตุการณแไฟไหม" เติมค าใด 

ก. ไตสวน 
ข. สอบสวน 
ค. สืบสวน 
ง. 

 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
พอเมาท ารายเด็กมีโทษอยางไร 
   ตอบ จ าคุก 3 ปี ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือท้ังจับท้ังปรับ 
 
โทษทารุณกรรมเด็ก    
   ตอบ 3 เดือน 3 หมื่น 
 
รองประธาน พ.ร.บ.คุมครองเด็ก  
   ตอบ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
 
ขายบุหร่ีใหเด็กมีโทษ     
   ตอบ 3 เดือน 3 หมื่น 
 
ความหมายของเด็กก าพรา 
   ตอบ บิดามารดาเสียชีวิต/ไมปรากฏ/ไมสามารถสืบเสาะได 
 
ขอใดหมายถึง "เด็ก" ตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 
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    ก. แพรอายุ 16 ปี สมรสแลว 
    ข. แพรวอายุ 17 ปี ก าลังเรียนมหาวิทยาลัย 
    ค. พราวอายุ 18 ปี บริบูรณแ เมื่อวันท่ี 10 มี.ค.2560 
    ง. จ าตัวเลือกไมไดครับ 
 
เด็กในขอใดท่ีตองคุมครองสวัสดิภาพ 

ก. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
ข. เด็กท่ีเสี่ยงตอการกระท าผิด 
ค. เด็กท่ีอยูในสภาพท่ีจ าตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ง. ถูกทุกขอท่ีกลาวมา 

 
ครูกลอนผมเด็กนักเรียนชาย ถายภาพลงเฟสบุ฿คและพูดถากถางเด็กผานสื่อออนไลนแ มีโทษตามขอใด 
  ก.จ าคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ข.จ าคุกไมเกิน 2 เดือน หรือปรับไมเกิน 2 หม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ค.จ าคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 3 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ง.จ าคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
เด็กท่ีติดยาเสพติดและน าไปสูการเป็นผูคายา สามารถเอาผิดกับใครได 

ก. พอแม ผูปกครอง 
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูยยุงสงเสริม 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

 
เด็กในขอใดไมใชเด็กท่ีตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

ก. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
ข. เด็กท่ีอยูในภาวะยากล าบาก 
ค. เด็กท่ีเสี่ยงตอการกระท าผิด 
ง. เด็กท่ีอยูในสภาพท่ีจ าตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ผูใดไมเป็นผูรักษาการตาม พ.ร.บ.คุมครองเด็ก 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 
อนุญาตใหเจาหนาท่ีพนักงานกักขังเด็ก ไดไมเกินก่ีชั่วโมง 
   ตอบ ไมเกิน 12 ชั่วโมง 
 
เด็กหมายถึงขอใด 
   ตอบ 
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เด็กนักเรียนท่ีติดยาเสพติดแลวพัฒนาเป็นผูคา ควรไดรับความชวยเหลือดานใด 

ก. คุมครองสวัสดิภาพ 
ข. ควบคุม 
ค. สงเคราะหแ 
ง. บ าบัดฟ้ืนฟู 

 
เด็กท่ีพึงไดรับการสงเคราะหแจากภาครัฐ ขอใดไมใช 
     ก. เด็กก าพรา  
     ข. เด็กตางดาว  
     ค. เด็กเรรอน  
     ง. เด็กท่ีผูปกครองประกอบอาชีพไมถูกกฎหมาย 
 
ขอใดเป็นความหมายของเด็ก 
     ตอบ อายุต่ ากวา 18 ปี 
 
ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหแ ถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวาสามารถปกครองและ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กได 
ใครเป็นผูมีอ านาจสั่งใหเด็กพนจากการสงเคราะหแ 

ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ข. นายกองคแการบริหารสวนจังหวัด 
ค. เจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

     ง.รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 
 
2. เด็กท่ีควรไดรับการสงเคราะหแคือใคร 

ก. เด็กชายดังมีความพิการแขนขา 
 ข. เด็กชายยุวะนาเป็นเด็กเรรอน  
 ค. เด็กหญิงเกดก าพราพอแมแตก าเนิด 
 ง. เด็กหญิงนารีอยูในสังคมท่ีเสี่ยงตอการกระท าผิด 
 
ขอใดไมไดหมายถึง เด็ก ตาม พ.ร.บ. เด็ก  

ก. คนพิการ  
ข. เด็กจรจัด  
ค. เด็กก าพรา  
ง. เด็กท่ีตกอยูในสถานล าบาก 

 
30. ใครเป็นประธาน พ.ร.บ. คุมครองเด็ก 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
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31.เด็กในขอใดไมตองไดรับการคุมครอง 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
32. เด็ก เรรอน หมายถึง 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
 
 
พระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
สถานศึกษาไมรับเด็กพิการเขาเรียนหมายความวา(สวนดุสิตระยอง) 
   ตอบ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรมตาม พ.ร.บ.การจัดการศึกษา 
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 
แผน IEP  
 ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
เด็กพิการมีก่ีประเภท 
   ตอบ 9 ประเภท 
 
ใครเป็นประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ.... 
    ตอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง ศธ. 
 
กองทุนสงเสริมคนพิการตั้งอยูท่ีใด 
    ตอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
การเรียนรวมหมายถึงขอใด 
   ตอบ 
 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ขอใดกลาวถูกตอง 
   ตอบ 
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โรงเรียนส าหรับคนพิการ เรียกวาอะไร 
   ตอบ 
 
ประธานคณะกรรมการคนพิการคือขอใด 
   ตอบ 
 
หนวยงานตามขอใดท่ีเกี่ยวของกับสงเสริมและ 
พัฒนาการศึกษาของคนพิการ  
     ก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
     ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
     ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 
 
 

การสงเสริมและสนับสนุนในการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นหนาท่ีของใครในการรับผิดชอบ 
ก. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. ส านักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ง. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ 

 

กระทรวงในขอใดไมเก่ียวกับเด็กพิการ 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. กระทรวงสาธารณสุข 
ง. กระทรวงยุติธรรม 

 

การวัดและประเมินผลทางการเรียนของคนพิการ ตองสอดคลองอยางไร  
ก. มาตรฐานการเรียนรู 
ข. ความถนัดของคนพิการ  
ค. ความพรอมของสถานศึกษา  
ง. ความตองการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 

 
ใครเป็นประธานกรรมการสงเสริม...ฯ คนพิการ 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
ก.พ.ค. ใครคือประธาน 

ก. 
 ข. 
 ค. 
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 ง. 
 
ประเด็นส าคัญ/คณะบุคคลตางๆ/ขอบังคับ/ประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ค าสั่ง คสช. 5/2560  
   ตอบ ก าหนดพ้ืนท่ีควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฏหมาย 
 
คานิยมของคนไทย  
   ตอบ 
 
ไทยแลนดแ4.0   
   ตอบ เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
 
ขอใด ไมใช ก.ค.ศ. ตามค าสั่ง คสช. ท่ี 16/2560 
     ก. เลขาธิการครุสภา 
     ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. เลขาธิการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ(กพร.) 
     ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 
 
ใครเป็นผูก าหนดยุทธศาสตรแ แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภทในเขตจังหวัด 

ก. ศึกษาธิการภาค 
ข. ศึกษาธิการจังหวัด 
ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ง. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 
 

การเปลี่ยนแปลงเรงดวนตาม คสช. ตามประกาศมาตรา 44                     เกี่ยวกับการศึกษา กศจ. ให
ด าเนินการเป็นล าดับแรก  
     ก. แตงตั้ง โอนยาย ผอ. ท่ีต าแหนงทับซอน กศจ.  
     ข. สรรหา บรรจุ พนักงานใหเพียงพอ 
     ค. ก าหนดท่ีตั้งส านักงาน  
     ง. ปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการใหสอดคลองกับมาตรา44 
 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค มีใครเป็นประธาน 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาค  ก   วิชาท่ี 3 วิชาชีพครู 
 

เรื่อง โจทย์ – ข้อสอบจริง : ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 56-60 
คุณธรรม จริยธรรม 
และอุดมการณแของความเป็นครู 
ธรรมคุมครองโลก   
   ตอบ หิริโอตัปปะ 
 
จากเหตุการณแครูและนักเรียนจังหวัดขอนแกนไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุท่ีถนน304 
   ตอบ 
 
คุณธรรมใดท่ีสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรา 6 

ก. อิทธิบาท 
ข. สังควัตถุ 
ค. สัปปุริสธรรม 
ง. ไตรลักษณแ 

 
ครูควรมีคุณธรรมในขอใด 

ก. พรหมวิหาร 
ข. อิทธิบาท 
ค. ทศพิธราชธรรม 
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ง. ฆราวาสธรรม 

 
ผูปกครองไหวครูท้ังท่ีครูมีอายุนอยกวา คือขอใด 

ก. มีกาลเทศะ 
ข. มีสัมมาคาราวะ 
ค. รูจักท่ีสถานะของตน 
ง. ออนนอมถอมตน  

 

ครูสุเทพเขาสอนตรงเวลาแสดงวาครูสุเทพมีธรรมในขอใด 
ก. ธัมมัญโุตา 
ข. อัตตัญโุตา 
ค. ปริสัญโุตา 
ง. กาลัญโุตา 

 
การตั้งสมมติฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตรแตรงกับขั้นตอนใดของอริยสัจสี่ 

ก. ทุกขแ 
ข. สมุทัย 
ค. นิโรธ 
ง. มรรค 

 
 
บุคคลใดท่ีมีค าพูดไมนาเชื่อถือในอบายมุข 4 

ก. ผีสุรา 
ข. ผีพนัน 
ค. นักเลงผูหญิง 
ง. เที่ยวกลางคืน 

 
คุณธรรมที่ท างานใดใหส าเร็จ 

ก. พรหมวิหาร 
ข. สังควัตถุ 
ค. ฆราวาสธรรม 
ง. อิทธิบาท 

 
ครูท่ีปราศจากอคติ 4 เปรียบเสมือนอะไร 

ก. วิศวะ 
ข. แพทยแ 
ค. ทนายความ 
ง. ผูพิพากษา 

 
ครูโดนเพื่อนรวมงานต าหนิ แตก็ยังยิ้มได แสดงวาครูมีคุณธรรมใด 

ก. หิริ 
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ข. โอตัปปะ 
ค. ขันติ 
ง. โสรัจจะ 

 
ครูสามารถอธิบายเร่ืองตางๆใหนักเรียนเขาใจ แสดงวาครูมีธรรมใด 
   ตอบ วัตตา 
 
หลักธรรมของคนดีคือขอใด 

ก. ทิศ 6 
ข. อิทธิบาท 4 
ค. ทศพิธราชธรรม 
ง. สัปปุริสธรรม 7 

 
คานิยมของครูเปรียบเสมือนอะไร 

ก. เรือส าเภา 
ข. เรือจาง 
ค. แมคนท่ี 2  
ง. ปูชนียบุคคล 

 
 
สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได 

ก. เมตตา กรุณา 
ข. มุทิตา อุเบกขา 
ค. สติ สัมปใญชัญญะ 
ง. ฉันทะ  วิริยะ 

 
งบประมาณขาดดุลตรงกับหลักสัปุริสธรรม 7 ในขอใด 

ก. อัตตัญโุตา 
ข. มัตตัญโุตา 
ค. ธัมมัญโุตา 
ง. ปริสัญโุตา 

 
สุจริตหมายความวาอยางไร 
   ตอบ 
 
Good Governance คืออะไร 
   ตอบ 
 
คุณธรรมที่ครูควรยึดถือและปฏิบัติตอนักเรียนคือขอใด 

ก. ฆราวาสธรรม 
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ข. อิทธิบาท 
ค. พรหมวิหาร 
ง. ถูกทุกขอ 

 

เปรียบพรหมวิหาร4 กับบานพัก จะเปรียบกับขอใด 
ก. เมตตา ความสะอาดเรียบรอยท้ังบาน 
ข. กรุณา หองรับแขกไวตอนรับแขก 
ค. มุทิตา หองน้ าใชเฉพาะมีความทุกขแ 
ง. อุเบกขา หองเก็บของใชพักผอน 

 

ครูใหความชวยเหลือศิษยแ แสดงวาครูมีหลักธรรมขอใด 
ก. เมตตา 
ข. กรุณา 
ค. มุทิตา 
ง. อุเบกขา 

 

นักเรียนท่ีเรียนจบไปแลวประสบความส าเร็จในชีวิตและกลับมาดูแลครู รวมกันจัดงานสังสรรคแใหครู แสดงถึงขอ
ใด 

ก. เมตตา 
ข. กรุณา 
ค. มุทิตา 
ง. อุเบกขา 

 
อุดมการณแความเป็นครู ค าวา “เต็มคน” หมายถึงขอใด 
     ตอบ การพัฒนาตนเองใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ 
 
ครู..ท างานเพื่อประโยชนแสวนรวม 
     ก. สามัคคี 
     ข. ..... 
     ค. เสียสละ 
     ง. .... 
 
คุณธรรมของครูหมายถึงขอใด 
จงเลือกค าตอบ 

1. ครูบรรจุใหมมีเงินเดือน 15800 บาท  
             แตชอบซื้อของแพง ครูมี....  

2. พอสอนลูกวาเราท าอาชีพคาขายเราตองเลือกแตสิ่งที่ดีมี   
 คุณภาพไมเอาเปรียบลูกคา แลวลูกคาจะมาหาเรา 

1. คานิยม 
2. คุณธรรม 
3. จริยธรรม 
4. คุณธรรม 
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ครูเห็นเด็กไมไดทานอาหารกลางวัน ครูเลยไปซื้ออาหารมาให                       ครูมีจรรยาบรรณขอใด  
     ก. คุณธรรม 
     ข. จริยธรรม 
     ค. จรรยาบรรณ 
     ง. ..... 
 
โทษใดรายแรงที่สุด 
     ก. บอกขอสอบนักเรียน 
     ข. ใหนักเรียนตรวจขอสอบ 
     ค. ออกขอสอบเสียดสี 
     ง. สั่งแก ร , 0 ใหเอาอะไรมาให 
 
ครูใสกางเกงขาสั้นไปโรงเรียน ผิดขอใด 
     ก. ผิดศีลธรรม 
     ข. ผิดจริยธรรม 
     ค. ผิดกาลเทศะ 
     ง. ผิดมารยาทผูดี 
 
ขอใดเป็นกรณีกระท าความผิดทางวินัยโดยผูบังคับบัญชาไมรับพิจารณา 

ก. หนังสือพิมพแลงขาว 
ข. สงหนังสือรองเรียนผูบังคับบัญชา 
ค. สงบัตรสนเทหแไมลงลายมือชื่อ 
ง. ผูบังคับบัญชาเห็นการกระท าความผิดนั้น 

 
พอคาสอนลูกเรื่องการคาขาย เวลาขายของใหผูอื่น เราควรน าของดีๆ ไปขาย จนลูกคามีความเชื่อมั่น แสดงวา
พอคามีจรรยาบรรณขอใด 
     ก. คุณธรรม 
     ข. จริยธรรม 
     ค. – 
     ง. – 
 
นักเรียนม.6 ตองลาออกจาก รร. ไปชวยแมหาเงินรักษาพอท่ีปุวย  
ครูทราบเร่ืองดังกลาว จึงใหทุนการศึกษาแกนักเรียน  ครูมี....?..... 
 
สมานัตตาอยูในหลักธรรมใด 

ก. อิทธิบาท  
ข. ฆราวาสธรรม 
ค. พรหมวิหาร 
ง. สังควัตถุ 
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คุณธรรม กับจริยธรรมเหมือนกันอยางไร 
   ตอบ 
 
ครูหมวยเป็นครูผูชวย ชอบใชกระเปาแบรนดแเนม เก่ียวกับเรื่องใด 

ก. คานิยม 
ข. คุณธรรม 
ค. จริยธรรม 
ง. จรรยาบรรณ 

 
 
39. ครู คือปูชนียบุคคล หมายถึง 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
40. ครู ตาม พจนานุกรม หมายถึง 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
9. หลักธรรมใดท่ีส าคัญท่ีสุดของการครองตน ครองงาน ครองคน 
 ก. อิทธิบาท 
 ข. พรหมวิหาร 
 ค. สังฆวัตถุ 
 ง. ฆราวาสธรรม 

 
10. ทิศครู อาจารยแ คือทิศใดในภาษาบาลี 

ก. ปุรัตถิมทิส 
ข. ทักขิณทิส 
ค. อุตตรทิส 
ง. ปใจฉิมทิส 

 
14. ความหมายของหลักธรรมตาม คุรุสภา คือขอใด? 
 ตอบ 
 
17. ครูควรยึดหลักธรรมใดในการสั่งสอนศิษยแ  

ก. อิทธิบาท 4 
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ข. สังควัตถุ 4 
ค. พรหมวิหาร 4. 
ง. ฆราวาสธรรม 4 

18. คุณธรรมของครูสังเกตไดจากอะไร 
ก.การมีเหตุผล 
ข.การประพฤติปฏิบัติ. 
ค.การยอมรับของสังคม 
ง.การยกยองสรรเสริญ 

 
23. คุณธรรมท่ีท าใหงานส าเร็จ 

ตอบ อิทธิบาท4 
 
 
26. สิ่งที่ครูพึงปฏิบัติตอเด็กคือขอใด 
 ก. ความถูกตองและเสมอภาค 
 ข. ยึดคุณธรรม 
 ค. 
 ง. 
 
มาตรฐานดานความรูและประสบการณแวิชาชีพ 
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
   ตอบ 
 
15. ตอใบประกอบ พ.ศ.2557 จะหมดอายุ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ.2561 
ข. พ.ศ.2562. 
ค. พ.ศ.2563 
ง. พ.ศ.2564 

 
ขอใดไมใชมาตรฐานความรู 
   ตอบ 
 
ขอใดมาตรฐานความรู 
   ตอบ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
3. นักเรียนเขาหองสอบชากวาก าหนด 20 นาที ทานควรท าอยางไร 

ก. ใหเขาหองสอบ 
ข.ไมใหเขาหองสอบ. 
ค.ไมใหสอบวิชานั้น.  
ง. ตัดคะแนน 
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8. ใบประกอบหมดอายุ ไมไดไปตอ เป็นเวลา 5 ปี ถาไปขอตอใหม จะปรับตามขอใด 
ก. วันละ 200 
ข. เดือนละ 200 
ค. ปีละ 200 
ง. ไมเสียคาใชจาย 

 
29. ท าไมตองมีใบประกอบวิชาชีพ 
 ก. กฎหมายก าหนดไว 
 ข. เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 ค. เป็นวิชาชีพควบคุม 
 ง.  
 
มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณมีกี่ขอ 
    ตอบ 3 มาตรฐาน 5 จรรยาบรรณ 
 
บุคคลท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตองมีอายุไมต่ ากวาก่ีปี 
   ตอบ 20 ปี 
 
ใครคือผูพิจารณาการออก เพิกถอน พักใช ใบประกอบวิชาชีพ 
   ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 
การจะไดใบรับรองจากประสบการณแสอนตอเนื่องครบ 1 ปี ตองท าอยางไรถึงจะไดใบประกอบวิชาชีพ 

ก. ยื่นค ารองขอใบประกอบวิชาชีพ 
ข. - 
ค. น าหลักฐานไปยื่นสถานศึกษาใหออกใบประกอบวิชาชีพ 
ง. น าหลักฐานไปขอใบประกอบวิชาชีพ 

 
ท าไมตองตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทุกๆ 5 ป ี

ก. เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตน 
ข. เป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ง. เป็นมาตรฐานประสบการณแวิชาชีพ 

 
พ.ร.บ. ปี 2548 ตางกับ ปี 2560 ตรงไหน  
     ก. ความเป็นครู  
     ข. การวิจัยและพัฒนา  
     ค. ..... 
     ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ขอก าหนดในมาตรฐานความรู 
     ตอบ 
 
ครูน าคะแนนเรียนนักเรียนมาเพื่อท าวิจัย 
     ก. วิจัยในชั้นเรียน  
     ข. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
     ค. วัดและประเมินผล 
     ง. ….. 
 
นักเรียนโรงเรียนเอ มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ า เพราะครูสมศรีตัดสินผลการเรียนจากคะแนนสอบปลาย
ภาคเพียงอยางเดียว                ครูสมศรีควรพัฒนา มาตรฐานความรูดานใด (กศจ.ปทุมธานี) 
 
ขอใดเป็นคานิยม 

ก. เด็กม.ปลายชอบมาโรงเรียนสาย 
ข. เด็กชอบวาดรูปการแตูนจากทีวี 
ค. ครูชอบไปเที่ยวหลังวัยเกษียณ 
ง. เด็กวัยรุนชอบใสกระโปรงสั้นและใสกางเกงขาสั้นไวขางใน 

 
การใหค าแนะน าเด็กใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตรงมาตรฐานใด 
     ก. ความเป็นครู 
     ข. การจัดการเรียนรู 
     ค. การจัดการชั้นเรียน 
     ง. จิตวิทยาส าหรับครู 
 
มาตรฐานประสบการณแวิชาชีพครู 
     ก. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา มากกวา 1 ปี 
     ข. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา ไมนอยกวา 1 ป ี
     ค. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 2 ภาคเรียน 
     ง. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา มากกวา 2 ภาคเรียน 
 
ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
"สถาบัน" หมายถงึขอใด (กศจ.อุบลฯ) 
     ก. โรงเรียน 
     ข. มหาวิทยาลัย 
     ค. ศูนยแการเรียนรูชุมชน 
     ง. ศูนยแพัฒนาเด็ก 
 
มาตรฐานวิชาชีพเกิดจากพระราชบัญญัติในขอใด 
   ตอบ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 
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ขอใดไมใชครูตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 

ก. นัทสอนเคมี ม.6 
ข. นอยสอนอยูเทศบาล 
ค. แนนสอนท าอาหารในวิทยาลัยชุมชน 
ง. นัดสอนนันทนาการนักศึกษาปี 4 

 
มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
ครูตองจบปริญญา ถือวามีมาตรฐานใด   
   ตอบ มาตรฐานความรู 
 
20. มาตรฐานการปฏิบัติงานมีก่ีมาตรฐาน 

ก.9 
ข.10 
ค.11 
ง.12. 

 
ครูตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแกนักเรียน 
   ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
บุคคลใดเป็นผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     ก. หัวหนาศูนยแการเรียนรูชุมชน 
     ข. ครูสอนท าผมในโรงเรียนเสริมสวย 
     ค. อาจารยแในมหาวิทยาลัย 
     ง. ผูอ านวยการกองการศึกษาองคแการบริหารสวนจังหวัด 
 
ขอใดเป็นมาตรฐานต าแหนงครูผูชวย ซึ่งเป็นขอก าหนดตามมติ ก.ค.ศ. เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
     ก. ผูซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
     ข. ผูซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางครุศาสตรแ/ศึกษาศาสตรแ 
     ค. ผูซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพ 
     ง. ผูซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆ ตาม ก.ค.ศ ก าหนด 
มาตรฐานดานการปฏิบัติตน(จรรยาบรรณวิชาชีพครู) 
ขอใดมีความหมายครอบคลุมกับมาตรฐานการปฏิบัติตนของผูประกอบวิชาชีพ   
     ก. คุณธรรมวิชาชีพ 
     ข. จริยธรรมวิชาชีพ 
     ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ง. คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 
 
ยึดถือระบอบประชาธิปไตย เป็นจรรยาบรรณใด   
   ตอบ จรรยาบรรณตอสังคม 
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การเพิกถอนใบประกอบมีอายุกี่ปี (กทม.)   
   ตอบ  ไมก าหนดเวลาเพิกถอน 
 
ขอใดไมใชองคแประกอบของสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ก. ด ารงชีวิตอยางเหมาะสม 
    ข. รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
    ค. มีวุฒิทางอารมณแและวิญญาณ 
    ง. มีวินัยและความรับผิดชอบ 
 
จรรยาบรรณวิชาชีพคืออะไร 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ก. จรรยาบรรณตอตนเอง 
ข. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
ค. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
ง. จรรยาบรรณตอผูรวมวิชาชีพอื่น 

 
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพประกอบดวยขอใด 

ก. คุณลักษณะอันพึงประสงคแและคุณลักษณะอันไมพึงประสงคแ 
ข. คุณลักษณะท่ีดีและคุณลักษณะท่ีไมดี 
ค. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคแและพฤติกรรมไมพึงประสงคแ 
ง. พฤติกรรมดีและพฤติกรรมไมดี 

 
บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหา
ผูไดรับใบอนุญาต โดยยื่นเร่ืองตอผูใด 

ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
สมัยโบราณใชจรรยาบรรณครูตามขอใด 
   ตอบ พระพุทธศาสนา 
 
ใบประกอบวิชาชีพถูกพักใชแลว จะขอไดอีกก่ีปี 
   ตอบ 
 
จรรยาบรรณมีก่ีดาน 
   ตอบ 
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16. ครูชื่นชมนักเรียนในที่ประชุมตรงกับจรรยาบรรณขอใด 

ตอบ ผูรับบริการ 
 
ครูคายาบาใหเด็กในชุมชน  ผิดจรรยาบรรณใด 
   ตอบ จรรยาบรรณตอตนเอง 
 
ครูคัดลอกผลงาน ผิดจรรยาบรรณใด 
   ตอบ 
 
ครูพิมพแใจรับสอนพิเศษนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันเพราะอยากไดโทรศัพทแใหม การกระท าของครูพิมพแใจ
เกี่ยวของกับขอใด 
     ก. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
     ข. อุดมการณแของความเป็นครู 
     ค. การประพฤติเป็นแบบอยางที่ดี 
     ง. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
ครูสมศรีรับสอนพิเศษเด็กตอนเลิกเรียน  เพราะอยากไดโทรศัพทแ                 เครื่องใหม  ครูสมศรีขาด
จรรยาบรรณขอใด  
     ก. ความรักตอวิชาชีพ  
     ข. อุดมการณแความเป็นครู 
     ค. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ 
     ง. ตอผูรับบริการ 
 
ครูสายใจเป็นญาติกับเด็กชายอนัน เด็กชายอนันสอบวิชาคณิตไดคะแนนนอยซึ่งเป็นวิชาท่ีครูสายใจสอน  หลัง
เลิกเรียนครูสายใจเลยใหเด็กชายอนันมา 
สอบใหม   ครูสายใจผิดจรยาบรรณขอใด 
     ก. ใชอ านาจเอื้อประโยชนแตอตนเอง 
     ข. ใชอ านาจเอื้อตอผูอื่น 
     ค. -  
     ง. - 
 
วัตถุประสงคแของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ตอบ 
 
ครูชอบซื้อและเลนหวยบนดิน ผิดจรรยาบรรณใด  
     ก. 
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     ข.  
     ค.   
     ง. เป็นตัวอยางไมพึงประสงคแตอผูรับบริการ 
 
ขอใดเป็นจรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
     ก. ชวนรุนพี่ท่ีท างานประเมินเลื่อนข้ัน  
     ข. ใหค าปรึกษาครูรุนนองในการสอน  
     ค. ชวยเพื่อนไปปฏิบัติท า 
     ง. - 
 
ครูบุงท าผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ จึงใหเด็กท างานท่ีตองการ                        ท าผลงานมาสง ครูบุง
ขาดจรรยาบรรณขอใด  
     ก. จรรยาบรรณตอตนเอง 
     ข. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
     ค. จรรยาบรรณตอสังคม 
     ง. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
 
 
 
 
ครูออมักไปโรงเรียนเเตเชาเเละเขาสอนตรงเวลาสม่ าเสมอ  
เเสดงวาครูออมีจรรยาบรรณตอสิ่งใด 
     ก. จรรยาบรรณตอสังคม  
     ข. จรรยาบรรณตอตนเอง 
     ค. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
     ง. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 
ครูกลอนผมเด็กนักเรียนชาย ถายภาพลงเฟสบุ฿คและพูดถากถางเด็กผานสื่อ  
ครูมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคแในจรรยาบรรณใด 

ก. จรรยาบรรณตอตนเอง 
ข. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
ค. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณตอสังคม 

 
ครูแตงตัวสวยเป็นประจ าตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอใด 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
45. ครูติวหนังสือใหนักเรียนหลังเลิกเรียนเป็นประจ า โดยไมเก็บคาใชจายตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอใด 
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ก. 

 ข. 
 ค. 
 ง. 
46. ครูเคารพตอประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข ตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพขอใด 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
1. จรรยาบรรณวิชาชีพตรงกับขอใด? 
 ตอบ 
19. ขอใดไมใชค าวินิจฉัยกรณีผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ก. ยกขอกลาวหา. 
ข. ตักเตือน 
ค. ภาคทัณฑแ 
ง. เพิกใชใบอนุญาต(เพิกถอนใบอนุญาต) 

 
 
สมรรถนะวิชาชีพ  
สมรรถนะหลักของครูขอใดส าคัญท่ีสุด   
     ตอบ การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 
สมรรถนะหลัก,สายงาน สวนดุสิต 
     ตอบ 
 
ขอใดหมายถึงสมรรถนะ 
   ตอบ Competency 
 
สมรรถนะ อานวาอยางไร 
   ตอบ 
 
ขอใดเป็นตัวชี้วัดของสมรรถนะการท างานเป็นทีม 

ก. รวมมือ 
ข. ปรับตัว 
ค. มีสวนรวม 
ง. ถูกทุกขอ 

 
ครูสอนนักเรียนจนนักเรียนมีผลสอบคะแนนโอเน็ตสูง ครูมีสมรรถนะใด 
   ตอบ การมุงผลสัมฤทธิ์ 
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การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรูเป็นตัวบงชี้สมรรถนะใด 

ก. Self – Development 
ข. Team – Work 
ค. Curriculum and Learning Management 
ง. Student Development 

 
ขอใดไมใชสมรรถนะหลักของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. บริการดี 
ข. มุงผลสัมฤทธิ์ 
ค. การท างานเป็นทีม 
ง. การพัฒนาคน 

 
ขอใดไมเก่ียวกับสมรรถนะ 

ก. ความรู 
ข. ทักษะ 
ค. ความสามารถ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
ขอใดมีความหมายเหมือนสมรรถนะ 

ก. คุณภาพ 
ข. ความสามารถ 
ค. ประสิทธิภาพ 
ง. ประสิทธิผล 

 
11. ขอใด ไมใช สมรรถนะหลัก 
 ก. การบริการท่ีดี 
 ข. การพัฒนาตนเอง 
 ค. การท างานเป็นทีม 
 ง. การสรางความรวมมือกับชุมชน 
 
12. ขอใดไมใช สมรรถนะประจ าสายงาน 
 ก. การบริการท่ีดี 
 ข. การพัฒนาผูเรียน 
 ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 ง. การสรางความรวมมือกับชุมชน 
 
13. สมรรถนะเกิดจากขอใด? 

ตอบ โมเดลภูเขาน้ าแข็ง 
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ภาค ข  วิชาการศึกษา 
 

เรื่อง โจทย์ – ข้อสอบจริง : ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 56-60 
วิชาการศึกษา 

สอบก่ีคร้ัง ก็ไดคะแนนเทาเดิม คือ 
   ตอบ 
 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  
   ตอบ 4H 
 
บรรยากาศแบบใดท่ีนร.กลาแสดงออกและรูสึกอบอุน 
   ตอบ 
 
คาKR-20คือ 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชสมรรถนะส าคัญของผูเรียน 
   ตอบ 
 
 
ทฤษฎีเสริมแรงของใคร 
   ตอบ 
 
ค 1.2 ม2/1 อานวาอยางไร 
   ตอบ 
 
การสอนแบบ Active เป็นอยางไร(สวนดุสิตระยอง) 
   ตอบ 
 
นวัตกรรมคืออะไร(สวนดุสิตระยอง) 
   ตอบ 
 
วิจัย สวนดุสิต 
   ตอบ 
 
คาความเชื่อมั่น สวนดุสิต 
   ตอบ 
 
วัดประเมิน สวนดุสิต 
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   ตอบ 
 
authentic assessment คือ (กศจ.101) 
   ตอบ 
 
บิดาแหงจิตวิทยาคือ(กศจ.101) 
   ตอบ 
 
คอมพิวเตอรแชวยสอนคือ(กศจ.101) 
   ตอบ 
 
เกี่ยวกับวิจัย สมมุติฐาน ใชเคร่ืองมืออะไร 
   ตอบ 
 
"สอบกี่คร้ัง ก็ไดคะแนนเทาเดิม" ขอความแสดงถึงสิ่งใดของขอสอบ 
    ก. คาความตรง 
    ข. คาความยากงาย 
    ค. คาความเชื่อมั่น 
    ง. คาอ านาจจ าแนก 
 
 
ขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูคือขอใด 
    ก. ส ารวจและคนหา 
    ข. สรางความสนใจ 
    ค. ขยายความรู 
    ง. อธิบายและลงขอสรุป 
  
ขอใดไมใชธรรมชาติของการวัดและประเมินผล 
    ก. เป็นการวัดท่ีไมสมบูรณแ 
    ข. มีความคลาดเคลื่อน 
    ค. เป็นการวัดทางออม 
    ง. วัดคร้ังแรกจะมีคาใกลเคียงท่ีสุด 
  
ขอใดกลาวถูกตอง เกี่ยวกับ เกณฑแการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
    ก. ไดหนวยกิตตลอดหลักสูตร จ านวน 77 หนวยกิต 
    ข. ไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรจ านวน 81 หนวยกิต 
    ค. เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
    ง. เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเกิน 81 หนวยกิต 
 
ใครเป็นผูคัดเลือกผลงานใสแฟูม 
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    ก.ครู 
    ข.นักเรียน 
    ค.ครูประจ าวิชา 
    ง.ผูปกครอง 
 
การตัดกระดาษดวยกรรไกร เป็นพัฒนาการทางดานใด 

ก. กลามเนื้อเล็ก 
ข. กลามเนื้อใหญ 
ค. - 
ง. – 

 
มุมใดควรจัดอยูในหองเรียน 

ก. มุมบาน 
ข. มุมกะบะทราย 
ค. มุมบทบาทสมมุติ 
ง. มุมอุปกรณแเคร่ืองครัว 

 
เด็กเปรียบเสมือนก่ิงไมไผออนท่ีดัดได เป็นแนวการสอนแนวใด 
   ตอบ นีโอฮัทแมนนิส 
 
 
ยานพาหนะจัดอยูในสาระท่ีควรรูใด 

ก. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
ข. ธรรมชาติรอบตัว 
ค. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอมเด็ก 
ง. สิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก 

 
ขอใดคือการจัดมุมประสบการณแท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ก. มุมบล็อกอยูติดกับหนังสือ 
ข. มุมหนังสืออยูใกลมุมบทบาทสมมุติ 
ค. มุมวิทยาศาสตรแอยูใกลกับมุมศิลปะ 
ง. มุมบล็อกอยูหางมุมบทบาทสมมุติ 

 
อาชีพ   เพศ อยูในสวนใด 

ก. อัตราสวน 
ข. นามบัญญัติ 
ค. จัดอนัดับ 
ง. อัตราภาค 

 
ขอใด ไมใช จุดมุงหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
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ก. แกปใญหาผูเรียน 
ข. หาสาเหตุของพฤติกรรม 
ค. พัฒนาผูเรียน 
ง. ประเมินตัดสินผูเรียน 

 
การออกแบบหนวยการเรียนรูเป็นพัฒนาหลักสูตรระดับใด 

ก. ชาติ 
ข. เขตพ้ืนท่ี 
ค. ชั้นเรียน 
ง. สถานศึกษา 

 
ขอใดคือลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
   ตอบ หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
 
การจัดหาทุนการศึกษาใหเด็ก เป็นการบริการดานใด 
   ตอบ การจัดวางตัวบุคคล 
 
“เด็กชายแดงขาดเรียนบอยๆ” ควรตั้งค าถามการวิจัยวาอยางไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
   ตอบ จะแกปใญหาการขาดเรียนของ เด็กชายแดงอยางไร 
 
โรงเรียนสีขาวตรงกับขอใด 
    ตอบ Open Source 
 
สื่อสิ่งพิมพแตางๆ เป็นสื่อประเภทใด 
    ตอบ วัสดุ 
 
การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยในรูปแบบใด 
   ตอบ วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 
เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาท่ีสามารถวัดไดผลคงที่แนนอนไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะวัดก่ีคร้ัง ก่ีหน เมื่อไหร ที่
ไหน  หมายถึงคุณลักษณะของเคร่ืองมือตามขอใด 
   ตอบ ความเชื่อมั่น 
 
การพิจารณาใหผูเรียนซ้ าชั้น ตองค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
   ตอบ วุฒิภาวะและความรู 
 
พัฒนาการทางสติปใญญาของเพียเจยแชวงอายุ 7 ปี 
   ตอบ 
 
ผูท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
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   ตอบ 
 
“มุงเนนใหผูเรียนไดส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนใชเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ”  เป็นการจัดการศึกษาในระดับใด 
   ตอบ มัธยมศึกษาตอนตน 
 
ขอใดไมใชความส าคัญของการจัดสภาพในหองเรียน 
   ตอบ 
 
ประเภทของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
   ตอบ 
 
ความส าคัญของการจัดชั้นเรียน ขอใดส าคัญนอยท่ีสุด 
   ตอบ 
 
การสอนโดยใหศึกษาตัวอยางแลวน ามาสรุป เป็นการสอนแบบใด 
   ตอบ 
 
การสอนดวยวิทยาศาสตรแดวยการก าหนดปใญหาแลวขั้นตอไปท าอยางไร 
   ตอบ 
 
การปรับปรุงบรรยากาศในหองเรียนตองท าควบคูไปกับขอใด 
   ตอบ 
 
การจัดบรรยากาศในหองเรียนสงเสริมนักเรียนอยางไร 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชคุณภาพของเคร่ืองมือ 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ตอบ 
 
อิงเกณฑแ และอิงกลุม มีความแตกตางกันอยางไร 
   ตอบ 
 
ถาเด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมเงียบมาก จะแกไขปใญหาดังกลาวอยางไร 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชคุณลักษณะอันพึงประสงคแของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
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   ตอบ 
 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนขอใด ตองจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน 
    ตอบ ชมรม  ชุมนุม 
 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ยึดอะไร 
   ตอบ 
 
ผูเรียนไมกลาแสดงออก ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริมใด 
   ตอบ 
 
การจัดการเรียนรูแบบปลีกยอยไปหาหลักเกณฑแคือขอใด 
   ตอบ อุปนัย 
 
ขอใดเก่ียวของกับทฤษฎีพหุปใญญาดานการมองเห็น 
   ตอบ มิติสัมพันธแ 
เอกสารใดท่ีสถานศึกษาสามารถออกแบบเองได 

ก. ปพ.1 
ข. ปพ.2 
ค. ปพ.3 
ง. ปพ.4 

 
คา P ความยาก ท่ีเหมาะสมคือขอใด 

ก. 0.20 – 0.80 
ข. 0.40 – 0.60 
ค. 0.20 ขึ้นไป 
ง. 0.70 ขึ้นไป 

 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีการก าหนดรหัสวิชากับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด เพื่อความเขาใจและใหส่ือสารตรงกัน จากรหัสตอไปนี้  ต. 2.2 ม.4-6/3  หมายเลข 2.2 มีความหมาย
ตรงกับขอใด 

ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ข. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ค. สาระที่ 2 มาตรฐานขอท่ี 2 
ง. ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ชวงชั้นที่ 2 เทอม 2 

 
การสรางบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน มีผลดีตอนักเรียนในขอใด 

ก. มีอารมณแดี 
ข. มีความตั้งใจเรียน 
ค. มีความรับผิดชอบ 
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ง. มีความสัมพันธแท่ีดี 

 
การศึกษาคือการลงทุน เป็นแนวคิดของนักการศึกษาใด 

ก. Rogers 
ข. Maslow 
ค. John Dewey 
ง. Freud 

 

บุคลากรหลักระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคือขอใด 
ก. ผูบริหาร 
ข. ครูแนะแนว 
ค. ครูท่ีปรึกษา 
ง. ทุกๆคนรวมกัน 

 
 
 
มีองคแความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงคแ เป็นองคแประกอบของขอใด 

ก. วิสัยทัศนแ 
ข. ตัวชี้วัด 
ค. สาระการเรียนรู 
ง. มาตรฐานการเรียนรู 

 
ขอใดไมใชองคแประกอบของสารสนเทศ 

ก. ขอมูล 
ข. บุคลากร 
ค. กระบวนการ 
ง. สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 
หลักสูตรใดจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนแตละบุคคล 

ก. หลักสูตรแกนกลางฯ 
ข. หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
ค. หลักสูตรบูรณาการ 
ง. หลักสูตรแบบหมวดวิชา 

 
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการประเมินผล 

ก. เด็กชายขาวอายุ 11 ปี 
ข. เด็กชายเขียวสอบคณิตศาสตรแไดคะแนน 70 คะแนน 
ค. เด็กชายฟูาสูง 150 เซนติเมตร 
ง. เด็กชายเหลือง วิชาภาษาไทยได 90 คะแนน ไดเกรด 4 

 
เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผูเรียน เพื่อการศึกษาตอหรือสมัครเขาท างาน หรือเพื่อการอื่นใดท่ีตอง
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แสดงวุฒิการศึกษา คือขอใด 

ก. ปพ.1 
ข. ปพ.2 
ค. ปพ.3 
ง. ปพ.4 

 
ผูอ านวยการสถานศึกษา มีอ านาจสั่งซื้อ ปพ. ใดไดโดยตรง 

ก. ปพ.1 และ ปพ.2 
ข. ปพ.1 
ค. ปพ.2 
ง. ปพ.3 

 
 
จอหแน ดิวอี้ อยูในกลุมนักจิตวิทยาใด 

ก. โครงสรางจิต 
ข. หนาท่ีจิต 
ค. จิตวิเคราะหแ 
ง. พฤติกรรมนักเรียน 

 
ขอใดไมใชทฤษฎีของธอรแนไดคแ 

ก. ท าซ้ า 
ข. ความพรอม 
ค. จ าแนก 
ง. พอใจ 

 
การพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรู การประเมินผลงานของนักเรียน การออกแบบ
การเรียนการสอนวาบรรลุตามตัวชี้วัดเพียงใด เป็นการประเมินผลระดับใด 

ก. ระดับชั้นเรียน 
ข. ระดับสถานศึกษา 
ค. ระดับทองถิ่น 
ง. ระดับชาติ 

 
กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษแสิ่งแวดลอม สามารถตัดสินใจ คิดแกปใญหา ก าหนด
เปูาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียนและอาชีพ ตรงกับกิจกรรมขอใด 

ก. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ข. กิจกรรมแนะแนว 
ค. กิจกรรมนักเรียน 
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนแ 

 
หองเรียนท่ีสงเสริมบรรยากาศทางจิตใจคือขอใด 
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ก. ครูและนักเรียนแตงกายสะอาดเรียบรอย 
ข. หองเรียนมีความสะอาด 
ค. หองเรียนกวางขวาง 
ง. หองเรียนมีสื่อท่ีทันสมัยสีสันสวยงาม 

 
ระยะหางระหวางกระดานด ากับโต฿ะเรียนคือขอใด 

ก. 1.5 เมตร 
ข. 2 เมตร 
ค. 2.5 เมตร 
ง. 3 เมตร 

  
สมมติฐานของการวิจัย หมายถึงขอใด 

ก. การคาดคะเนค าตอบของการวิจัย 
ข. การก าหนดปใญหาของการวิจัย 
ค. การก าหนดกลุมตัวอยางของการวิจัย 
ง. การอภิปรายวัตถุประสงคแของการวิจัย 

 
การวิจัยประเภทใดท่ีใชขอมูลทุติยภูมิ 

ก. วิจัยเชิงทดลอง 
ข. วิจัยเชิงประวัติศาสตรแ 
ค. วิจัยเชิงบรรยาย 
ง. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 
การจ าแนกผูถูกทดสอบออกเป็นกลุมเกงและกลุมออน ตรงกับขอใด 

ก. ความตรง 
ข. ความเชื่อมั่น 
ค. อ านาจจ าแนก 
ง. ประสิทธิภาพ 

 
ครูจัดชั้นเรียนโดยเนนใหนักเรียนมีวินัย มีความเป็นระเบียบเรียบรอย ตรงกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนแบบใด 

ก. บรรยากาศทาทาย 
ข. บรรยากาศความส าเร็จ 
ค. บรรยากาศควบคุม 
ง. บรรยากาศแบบอบอุน 

 
การวัดผลประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเป็นศูนยแกลางควรใชวิธีใด 

ก. ประเมินตามสภาพจริง 
ข. ประเมินจากแฟูมสะสมผลงาน 
ค. ประเมินการปฏิบัติงาน 
ง. ประเมินผูเรียนรายบุคคล 
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สิ่งที่อยูภายในยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
   ตอบ ศักยภาพ 
 
วิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ โดยการใชวิธีสอนแบบเรียนรวมกับวิธีการ
สอนแบบปกติ ตัวแปรอิสระตรงกับขอใด 

ก. วิธีการสอน 
ข. วิธีการสอนแบบปกติ 
ค. วิธีการสอนแบบรวม 
ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
หลักสูตรใดท่ีสถานศึกษารวมก าหนดแนวทางกับผูใชหลักสูตรได 
   ตอบ หลักสูตรทองถิ่น 
 
สื่อในขอใดท าใหผูเรียน มีความสนใจและติดตาม 

ก. ภาพ 
ข. เสียง 
ค. ภาพกราฟฟิก 
ง. ภาพเคลื่อนไหว 

 
การจัดการเรียนรูแบบเป็นประชาธิปไตยตรงกับขอใด 

ก. เวลามีความยืดหยุน 
ข. จัดท่ีนั่งสลบัท่ีบางเวลา 
ค. สลับการเป็นผูน ากลุม 
ง. เปลี่ยนกลุมวนกันไป 

 
วิจัยในชั้นเรียนพัฒนาผูใด 

ก. สถานศึกษา 
ข. ผูบริหาร 
ค. ผูเรียน 
ง. ครู 

 
ครูก าหนดใหนักเรียนสงงานผานเครือขายอินเทอรแเน็ต โดยเป็นไฟลแภาพและวิดีโอท่ีมีขนาดใหญ 4 GB ควรสง
ดวยวิธีการใด 

ก. สงผาน ibooks 
ข. สงผาน Google form 
ค. แนบไฟลแท้ังหมดและสง Email 
ง. อัพโหลดไฟลแขอมูลไวบน Cloud Storage แลวแชรแ Link 

 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู ควรค านึงดังตอไปนี้ยกเวนขอใด 
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ก. สภาพของหองเรียน 
ข. สื่อและนวัตกรรม 
ค. จ านวนนักเรียน 
ง. ความสามารถของนักเรียน 

 
มัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียน 3 ปีรวมกันเทาไร 
   ตอบ 
 
 
การแบงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 มีชั้นใดบาง 
   ตอบ 
 
ครูท าหนาท่ีหลักทางดานใด 

ก. จัดกระบวนการการเรียนรู 
ข. สอนและสงเสริมการเรียนรู 
ค. สอนและวิจัย 
ง. สนับสนุนการศึกษา 

 
ครูสมศักดิ์น าเกมมาประกอบการสอนเพื่อลดความเครียดใหกับนักเรียน 

ก. การเสริมแรงทางบวก 
ข. การเสริมแรงทางลบ 
ค. การลงโทษทางบวก 
ง. การลงโทษทางลบ 

 
ครูสมศรีใหนักเรียนท่ีไมท าการบานสง คัดไทยเพิ่มอีก 10 หนากระดาษ 

ก. การเสริมแรงทางบวก 
ข. การเสริมแรงทางลบ 
ค. การลงโทษทางบวก 
ง. การลงโทษทางลบ 

 
ครูสมใจยึดโทรศัพทแนักเรียนท่ีเลนในระหวางเรียนและคืนใหเมื่อหมดชั่วโมง 

ก. การเสริมแรงทางบวก 
ข. การเสริมแรงทางลบ 
ค. การลงโทษทางบวก 
ง. การลงโทษทางลบ 

 
วิสัยทัศนแของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา... 
ตรงตามขอใด 

ก. ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
ข. มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติ 
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ค. การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
ง. สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 
การจัดการเรียนรูดวย CIPPA MODEL  
P ตัวแรกหมายถึงขอใด 

ก. การประยุกตแใชในชีวิตประจ าวัน 
ข. การปฏิสัมพันธแระหวางกัน 
ค. การมีสวนรวมของผูเรียน 
ง. การแสวงหาความรู 

สมรรถนะของผูเรียนใดมีความส าคัญตอชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด 
ก. ความสามารถในการสื่อสาร 
ข. ความสามารถในการคิด 
ค. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ง. ความสามารถในการแกปใญหา 

 
ขั้นตอนใดการพัฒนาหลักสูตรที่บงชี้ถึงความส าเร็จหรือลมเหลวของหลักสูตรคือขอใด 

ก. ก าหนดจุดมุงหมาย 
ข. การจัดเนื้อหาและประสบการณแ 
ค. การน าหลักสูตรไปใช 
ง. การประเมินผลหลักสูตร 

 
ขอใดเป็นความหมายของหลักสูตร 

ก. ความรู ทักษะ และกระบวนการท่ีจัดใหผูเรียน 
ข. ความรูท้ังมวลท่ีจัดใหผูเรียน 
ค. มวลประสบการณแที่จัดใหผูเรียน 
ง. ประสบการณแในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 
ขอใดบงบอกถึงคุณภาพของวิจัย 

ก. ความเชื่อมั่น 
ข. ความถูกตอง 
ค. ความเป็นสากล 
ง. ความตรงภายใน 

 
ขอใดหมายถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูท่ีชัดเจนท่ีสุด 

ก. การรองไหของเด็กแรกเกิด 
ข. การกระพริบตาเมื่อฝุุนเขาตา 
ค. การชักมือกลับทันทีเมื่อสัมผัสวามีไฟดูด 
ง. การอาบน้ าแปรงฟในของเด็กดวยตนเอง 

 
ในการพัฒนาหลักสูตรตองท าสิ่งใดกอนเป็นอันดับแรก 
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   ตอบ 
 
กฎของธอรแนไดคแขอใดไมใช 
   ตอบ 
 
 
 
 
ขอใดคือคุณลักษณะทางดานสติปใญญา 

ก. พุทธิพิสัย 
ข. จิตพิสัย 
ค. ทักษะพิสัย 
ง. สมาธิพิสัย 

 
การคิดเชิงสรางสรรคแ คิดนอกกรอบ ตรงกับขอใด 

ก. Lateral thinking 
ข. Logical thinking 
ค. Convergent thinking 
ง. Critical thinking 

 
มัธยมศึกษาตอนตนจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูก่ีชั่วโมง 
   ตอบ 
 
พหุปใญญาหมายถึงอะไร 
   ตอบ 
 
กฎของเพียเจยแ คืออะไร 
   ตอบ 
 
4mat เป็นการสอนเด็กประเภทใด 
   ตอบ 
 
การก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา เสมือนสวนใดของหลักสูตร 
   ตอบ ความมุงหมาย 
 
ขอใดคือจุดมุงหมายของการทดสอบกอนเรียน 

ก. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
ข. เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐาน 
ค. เพื่อปรับปรุงผลการเรียน 
ง. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนใหเป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหผลการตัดสินแบบใด 
   ตอบ ผาน  และ  ไมผาน 
 
Heart ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 4H คืออะไร 
   ตอบ พัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นหนาท่ีของใคร 
   ตอบ 
 
ถาทานไดรับหนาท่ีเป็นครูประจ าชั้น ตองไดท าเอกสารใด 

ก. ระเบียนสะสม 
ข. สมุดบันทึกผลการเรียน 
ค. ประกาศนียบัตร 
ง. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 
ผูลงนามจบการศึกษาในสถานศึกษาคือใคร 
   ตอบ 
 
ขอใดเป็นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภายในวิชา 

ก. สอนภาษาอังกฤษโดยใชทักษะการพูด ฟใง อาน เขียนเขาดวยกัน 
ข. สอนเรื่องวัฏจักรสิ่งมีชีวิตใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางวิชาวิทยาศาสตรแกับสังคม 
ค. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาคณิตศาสตรแ 
ง. ครูกอกับครูขอ สอนวิชาเดียวกัน เลยมอบหมายใหนักเรียนท างานอยางเดียวกัน 

 
ระบุสิ่งใด ท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของนักเรียน  

ก. ตัวชี้วัด 
ข. มาตรฐานการเรียนรู 
ค. สาระการเรียนรู 
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงคแ 

 
ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ตัวอยางตองเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร 
ข. ทุกงานวิจัยตองมีสมมุติฐานเสมอ 
ค. ตัวแปรแทรกซอนมีผลกระทบตอตัวแปรอิสระ 
ง. กรอบแนวคิดเป็นกระบวนการวิจัย 

 
ครูน านักเรียนปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงคแใด 

ก. รักชาติ ศาสนแ กษัตริยแ 
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ข. มีจิตสาธารณะ 
ค. มีจิตอาสา 
ง. รักความเป็นไทย 

 
 
 
ใครมีบทบาทส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช 

ก. ครูผูสอน 
ข. นักเรียน 
ค. ผูอ านวยการสถานศึกษา 
ง. ผูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ขอใดไมใชกิจกรรมนักเรียน 

ก. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ข. กิจกรรมเนตรนารี 
ค. กิจกรรมชุมนุม 
ง. กิจกรรมอาสาพัฒนา 

 
สถิติท่ีใชเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนคือขอใด 

ก. Dependent t-test 
ข. Dependent t-test 
ค. - 
ง. - 

 
จุดมุงหมายในการประเมินโดยใชแฟูมสะสมงาน คืออะไร 

ก. ตัดสินผลการเรียน 
ข. ดูผลงานเดนของผูเรียน 
ค. ดูผลงานท้ังหมดของผูเรียน 
ง. ดูพัฒนาการของผูเรียน 

 
ขอใดคือเปูาหมายของการพัฒนาผูเรียน 

ก. ตัวชี้วัด 
ข. มาตรฐานการเรียนรู 
ค. สาระการเรยีนรู 
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงคแ 

 
ขอใดไมใชรากฐานของการพัฒนาหลักสูตร 

ก. หลักสังคมวิทยา 
ข. หลักทางจิตวิทยา 
ค. หลักการเปลี่ยนแปลง 
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ง. หลักการทางปรัชญา 

 

ผูก าหนด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ค. สภาการศึกษา 
ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ขั้นตอนแรกในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาคือขอใด 

ก. สอบถามความตองการในทองถิ่น 
ข. สัมภาษณแความคิดเห็น 
ค. สัมภาษณแผูน าในหมูบาน 
ง. น าแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 
ขอใดไมใชการแนะแนวท่ีจะเกิดประโยชนแแกผูเรียนโดยตรง 
     ก. บริการสารสนเทศ 
     ข. การจัดวางตัวบุคคล 
     ค. แนะน าแนวทางในการประกอบอาชีพแกนักเรียน 
     ง. บริการส ารวจปใญหาพฤติกรรมนักเรียน 
 
จุดประสงคแของการจัดหองเรียนและจัดการเรียนรูแกผูเรียนคือขอใด 

ก. สุขภาพ อารมณแ สังคม สติปใญญา และจริยธรรม 
ข. รางกาย ความรัก อารมณแ และจริยธรรม 
ค. รางกาย อารมณแ สังคม สติปใญญา และจริยธรรม 
ง. รางกาย อารมณแ ความรัก และจริยธรรม 

 
ขอใดไมจัดอยูในงานวิชาการ   
     ก. งานพัฒนาผูเรียน  
     ข. งานประกันคุณภาพภายใน 
     ค. กองทุนยืมเงินเพื่อการศึกษา  
     ง. งานวัดผลประเมินผล 
 
ครูยึดโทรศัพทแเด็กในหองแลวเอาใหคืนหลังเรียน เป็นการลงโทษแบบใด  
     ก. ลงโทษ ทางลบ 
     ข. ลงโทษ ทางบวก 
     ค. เสริมแรงทางลบ 
     ง. เสริมแรงทางบวก 
 
ขอใดไมใชลักษณะปฏิบัติงานของครูผูชวย 

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ข. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 



  รอบรูสอบครูผูชวย-TEACHER ROP ROO [ 81 ] 

 
ค. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 
ง. ท านุบ ารุงสงเสริมวัฒนธรรมและแหลงเรียนรู 

 
กรวยประสบการณแเป็นทฤษฎีของใคร 

ก. เอดการแ เอล 
 
ขอใด ไมถูกตอง เกี่ยวกับรหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด ต2.2 ม4-6/2 

ก. สาระที่ 2 
ข. มาตรฐานขอท่ี 2 
ค. ตัวชี้วัดชั้นปีขอท่ี 2 
ง. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
องคแประกอบใดส าคัญท่ีสุดเก่ียวกับหองเรียนอัจฉริยะ 

ก. ความสวยงาม 
ข. บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียนรู 
ค. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ง. อุปกรณแและนวัตกรรมท่ีสงเสริมการศึกษา 

 
นักเรียนหญิงนักเรียนชายเปรียบเทียบทักษะ เพศใดสูงกวากันใชสถิติใด 

ก. T-test ไมอิสระตอกัน 
ข. T-test อิสระตอกัน 
ค. F-test ไมอิสระตอกัน 
ง. F-test อิสระตอกัน 

 
วิธีการสอนท่ีสงเสริมของสมองซีกซายและซีกขวาคือขอใด 
    ตอบ การสอนแบบ 4mat 
 
ขอใด ไมใช มาตรฐานท่ี 2 ของการพัฒนาต าแหนงครูผูชวย 

ก. พัฒนาผูเรียน 
ข. พัฒนาบุคลิกภาพ 
ค. พัฒนาสถานศึกษา 
ง. ความสัมพันธแกับชุมชน 

 
การจัดการเรียนรูแบบใดดีท่ีสุด 

ก. แบบสาธิต 
ข. เลนเกม 
ค. วีดิทัศนแ 
ง. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 
ผูเรียนส าคัญท่ีสุดอยูในมาตราใดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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ก. มาตรา 21 
ข. มาตรา 22 
ค. มาตรา 25 
ง. มาตรา 29 

 
 
หลักสูตรสถานศึกษาไดรับอิทธิพลโดยตรงจากขอใดมากท่ีสุด  

ก. แผนการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรแกนกลางฯ 
ข. รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ค. หลักสูตรแกนกลางฯและความตองการของทองถิ่น 
ง. คานิยม 12 ประการและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

 
ขอใดเรียบล าดับขั้นตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดถูกตอง 

ก. รูจัก คัดกรอง สงเสริม ปูองกัน  สงตอ 
 
ใครเป็นทีมประสานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ตอบ 
 
ขอใดบริหารจัดการหองเรียนผิด 
   ตอบ 
 
ประโยชนแท่ีส าคัญที่สุดของ CAI 
   ตอบ 
 
การเรียนการสอน รูปธรรมไปนามธรรม จงเรียงล าดับ 
   ตอบ 
 
การจัดผลงานนักเรียนในหองเรียน เพื่ออะไร 
   ตอบ 
 
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
   ตอบ ใชคาเฉลี่ยและคามัธยฐาน 
 
ขอใดเป็นเปูาหมายของการพัฒนาผูเรียน 
   ตอบ 
 
เรียนจากกฎไปหาตัวอยางคือขอใด 
   ตอบ 
 

นักเรียนคนใดควรไดรับการแนะแนวเป็นอันดับแรก 
ก. นักเรียนสุขภาพไมแข็งแรง 
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ข. นักเรียนประหมาพูดหนาชั้นเรียน 
ค. นักเรียนไมชอบบางวิชา เชน คณิต อังกฤษ 
ง. นักเรียนตองการหารายไดพิเศษเพราะพอแมแยกทางกัน 

 
 
 
ขอใดคือการคิดวิเคราะหแ 

ก. ทองสูตรคูณได 
ข. เขาใจวิธีการแกสมการ 
ค. จ าแนกองคแประกอบของตนไมได 
ง. น าวิธีการบวกลบไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 
ครูควรใหเด็กออทิสติกนั่งตรงไหน 
   ตอบ 
 
พัฒนาคนใหเป็นมนุษยแที่สมบูรณแตรงกับมาตราใดใน พ.ร.บ.การศึกษา 
   ตอบ 
 
หลักสูตรแกนกลางมีก่ีสมรรถนะ 
   ตอบ 
 
ขอใดไมใชหลักการของหลักสูตรแกนกลางฯ 
   ตอบ 
 
ขอใด ไมใช จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ 
   ตอบ 
 
คา SD สูงกวาคาXba แปลวาอะไร 
   ตอบ 
 
หองa ไดคาxba 13.00  SD 1.3 
หองบี ไดคาxba 13.00  SD 3.4  แปลวาอะไร 
   ตอบ 
 
นักเรียนไดเปอรแเซ็นตแไทดแ 79.02 แปลวาอะไร 
   ตอบ 
 
สอบก่ีคร้ังๆ ก็เหมือนเดิม เด็กเกงไดคะแนนสูง เด็กออนไดคะแนนต่ าคือ 
   ตอบ 
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เด็กเกงตอบผิด  เด็กออนตอบถูก คือขอใด 
   ตอบ 
 
ขอใดคือแรงจูงใจภายใน 
   ตอบ 
 
ครูท าใหนักเรียนเชื่อมั่น เป็นการสรางบรรยากาศแบบใด 
   ตอบ 
 
ครูกระตุนใหนักเรียนรูจักหนาท่ีของตนเองเป็นบรรยากาศขอใด 
  ตอบ 
 
ครูเป็นแบบอยางท่ีดี กับเด็ก เป็นทฤษฏีของใคร 
     ก. วัตสัน 
     ข. อัลเบิรแด 
     ค. บรูเนอรแ 
     ง. พาลอฟ 
 
ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือขอใด 
   ตอบ 
 
จุดเดน e - book แตกตางจากหนังสือปกติตามขอใด 
     ก. มีสีสันสวยงาม 
     ข. เปิดไดทีละหนา 
     ค. มีเลขก ากับทุกหนา อานไดหลายเรื่อง 
     ง. แกไขและปรับปรุงขอมูลได 
 
เนนความรูและเพิ่มพูนทักษะเฉพาะดาน สนองความสามารถและความถนัดและความสนใจ ตรงกับหลักสูตร
แกนกลางฯ 2551 ขอใด 

ก. กอนประถมศึกษา 
ข. ประถมศึกษา 
ค. มัธยมศึกษาตอนตน 
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 

ก. กอนประถม  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ข. ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค. ประถมตน ประถมปลาย มัธยมตน  มัธยมปลาย 
ง. กอนประถม  มัธยมตน  มัธยมปลาย 
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ขอใดไมใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ก. กิจกรรมนักเรียน 
ข. กิจกรรมแนะแนว 
ค. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนแ 

 
ครูสอนภาษาอังกฤษ ใชคะแนนสอบเฉพาะปลายภาคมาตัดเกรดนักเรียน ครูตองพัฒนาในเร่ืองใด   

ก. หลักสูตร 
ข. วิจัยเพื่อการเรียนรู 
ค. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
ง. วิจัยในชั้นเรียน 

 
ขอใดเป็นนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยกันหลายภาคสวน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผูเรียน  

ก. Story Line 
ข. Inductive  Reasoning 
ค. CIPPA Model 
ง. Professional Learning Community 

 
หลักสูตรใดไมเคยมีการเปลี่ยนแปลง 
     ก. หลักสูตรปฐมวัย  
     ข. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ค. หลักสูตรอาชีวศึกษา 
     ง. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
 
 
33. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูไมไดพัฒนาดานใด 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
48. ระดับการศึกษาใด ท่ีมุงเนนทักษะพื้นฐาน โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ก. ระดับอุดมศึกษา 
ข. ระดับประถมศึกษา 
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

49. เกณฑแการใหผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือขอใด 
ก. ผาน ไมผาน 
ข. ผาน ไมผาน ดี ดีเยี่ยม 
ค. 
ง. 
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50. ขอใดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงคแตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
51. ขอใดไมใชหลักการ ของหลักสูตรแกนกลาง 2551 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
52. ขอใดไมใชขั้นตอนของการเรียนรูแบบ 5W1H 

ก.Why 
ข.What 
ค.Whom 
ง.Where 

53. ขอใดอธิบายความหมายของ "หลักสูตร" ไดถูกตองท่ีสุด 
  ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
54. ขอใดไมใช ประเภทของการแนะแนว  

ก.แนะแนวการศึกษา 
ข.แนะแนวอาชีพ 
ค.แนะแนวการเงิน 
ง.แนะแนวสวนตัวและสังคม 

58. ขอใดไมใชผลการประเมินการอานการคิดวิเคราะหแและเขียน 
  ก.ดีมาก  
  ข.ดี  
  ค.ผาน  
  ง.ไมผาน 
66. ผลการตัดสินกิจกรรมนักเรียน 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
67. ความหมายของหลักสูตร 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
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68. ทักษะพื้นฐานและการด ารงชีวิตอยางสมบูรณแและสมดุลเป็นการจัดการศึกษาระดับใด 

ก. 
 ข. 
 ค. 
 ง. 
 
1.ระเบียบแสดงผลการเรียน ที่ใหนักเรียนเมื่อจบสถานศึกษา คือขอใด 

ก. ปพ. 1  
ข. ปพ. 3  
ค. ปพ. 5  
ง. ปพ. 8 

 
2. นักเรียนกินขาวหมด เพราะกลัวครูดา 

ก. การลงโทษ 
ข. เสริมแรงทางลบ 
ค. เสริมแรงทางบวก 
ง. 

 
3. แถวแรกนักเรียนควรนั่งหางจากกระดานกี่เมตร 

ก. 2 
ข. 2.5 
ค. 3 
ง. 3.5 

 
4. ขอใดคือความหมายของหลักสูตร 
 
5. ถาเรือหางยาวคือหลักสูตร หางเสือเรือคืออะไร 
 
6. สาเหตุการเปลี่ยนสาระวิทยาศาสตรแ 
 
7. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสาระคณิตศาสตรแ 
 
8. โปรแกรมใดผูเรียนและผูสอนสามารถสนทนากันได 
 
9. ขอใดเป็นสื่ออุปกรณแ 
 
10. ความตองการ อาหาร เคร่ืองนุงหม อยูข้ันใด (ตัวเลือกภาษาอังกฤษ) 
 
 
11. การจัดโต฿ะครูควรจัดอยางไร 
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ก. หนาชั้นเรียน 
ข. หลังหอง 
ค. หนาและหลังหอง 
ง. จัดตามรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 
12. อานคลอง เขียนคลอง คิดคลอง ระดับชั้นไหน  

ก. ป.1-3  
ข. ป.4-6  
ค. ม.1-3  
ง. ม.5-6 

 
13. ขอใดคือสื่อประเภทวัสดุ 

ก. คอมพิวเตอรแ  
ข. นิทรรศการ 
ค. เทปบันทึกเสียง  
ง. เครื่องฉายทึบแสง 

 
14. กลุมสาระสังคมปรับปรุงวิชาใด 2561 

ก. ภูมิศาสตรแ  
ข. ประวัติศาสตรแ 
ค. 
ง. 

 
15. พราวมีเวลาเรียนรอยละ92และไดเกรดเฉลี่ย 3.87จาก8รายวิชาพื้นฐานและ2รายวิชาเพิ่มเติม และผานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แสดงวาภาวนาผานการประเมินระดับชั้นใด 

ก. ประถมวัย 
ข. ระดับประถม 
ค. มัธยมตน 
ง. มัธยมปลาย 

 
16. การท่ีจะบอก วา ดี –ไมด ี เหมาะสม-ไมเหมาะสม 

ก.  
ข. วิเคราะหแ 
ค. สังเคราะหแ 
ง. ประเมินคา 
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17. วิธีการสอนแบบใดไมถูกตอง 

ก. สอนจากงายไปยาก 
ข. สอนจากทฤษฎีไปหาตัวอยาง 
ค. สอนจากสิ่งใกลตัวไปหาสิ่งไกลตัว 
ง. สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

 
18.สาเหตุหลักท่ีท าใหนักเรียนหนีเรียน 

ก. เพื่อนชวน 
ข. เขากับเพื่อนไมได 
ข. ระเบียบ รร.เขมงวด 
ง. ปใญหาครอบครัว 

 
19. ขอใดไมใชการแนะแนว  

ก. ครู นัดหมาย นร.มาสอนซอมเสริม 
ข. ครูพา นร. ไปแขงขันทางวิชาการ 
ค.  
ง. ครูพาเด็กอนุบาลเดินส ารวจอาคารและหองน้ า 

 
20. สามองคแประกอบการเรียนรูมีอะไรบาง 

ก. ครูผูสอน นักเรียน วิธีการ 
ข. ครูผูสอน นักเรียน สาระการเรียนรู 
ค. นักเรียน วิธีการ สาระการเรียนรู 
ง. 

 
21. "การแกปใญหาเด็กของโรงเรียนแหงหนึ่ง จ านวน 52 คน" หัวขอวิจัยควรเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีใด 

ก. แบบเจาะจง 
ข. แบบอยางงาย 
ค. แบบแบงชั้น 
ง. แบบหลายขั้นตอน 

 
22. ขอใดไมใชประเภทของการบูรณาการ 
 
23.  เด็กชายกอมีปใญหาครอบครัว เด็กชายขออยูในยานกรุงเกาใจกลางเมือง 

เด็กชายคอนิสัยไมดีวาจากาวราว 
เด็กชายงอขี้อาย 
4 คนนี้ครูจะใชการสอนแบบใด 

 
24. พัฒนาการดานสมอง ใชวิธีการใด 
 
25. การตรวจสอบความเชื่อมั่นคือขอใด 
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26. เกณฑแ 4 ระดับการคิดวิเคราะหแอานเขียนคือขอใด 
 
27. ผูเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาคือขอใด 
 
28. การสอนแบบขนานคือขอใด 
 
29. การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ2560 เพื่ออะไร 
 
30. ขอใดไมใชหลักการจัดการศึกษา 
 
31. คาความเชื่อมั่นคือขอใด 
 
32. การใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมกับทองถิ่น ตรงกับหลักการใด 
 
33. ระเบียนผลการเรียนคือขอใด 
 
34. คาความเชื่อมั่นคืออะไร 
 
35. ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรแเพื่ออะไร 
 
36. ขั้นตอนการท าวิจัย 
 
  


