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รวบรวมและเรียบเรียงโดย  นายบวร   เทศารนิทร 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  แนวขอสอบความรอบรู 
•  แนวขอสอบความรูสามารถทั่วไป 

•  แนวขอสอบวิชาการศึกษา  
• แนวขอสอบกฎหมายปฏิบัติราชการ 

•  แนวขอสอบวิชาชีพครู 
• แนวขอสอบวิชาเอก 10 สาขาวิชา 
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  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

 

   คํานํา 
 
 

              ภายหลังที่สวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารคึกษา 
(สพท.) ตางๆ ที่มีตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตําแหนงครูผูชวย)วางลง และหรือบัญชี 
ผูสอบแขงขันไดจากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอื่น หรือหนวยงานอืน่ครบกําหนด  สวนราชการหนวยงาน 
หรือสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานัน้ๆ(โดย อ.ก.ค.ศ.) จะตองดําเนนิการสอบแขงขันฯตามหลักเกณฑ วิธีการ
และหลักสูตร ที่ ก.ค.ศ.กําหนด  กลาวคือ การสอบแขงขันฯ จะประกอบดวย  2 ภาค ไดแก ภาค ก 
ประกอบดวย เนื้อหาวิชาความรอบรู  ความสามารถทั่วไป  ความรูเกี่ยวกบัวิชาการศึกษา  ความรูวิชาเอก 
(เฉพาะวุฒิ) โดยการสอบขอเขียน ซ่ึงมีคะแนนเต็ม 350 คะแนน  หากผูเขาสอบทําคะแนนไดผานเกณฑ 
ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์เขาสอบใน ภาค ข  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาวิชาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
(โดยการสอบ ขอเขียน 100 คะแนน) และการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (โดยการสอบสัมภาษณ 50 
คะแนน )     รวมคะแนนในภาค ข  150 คะแนน ผูเขาสอบจะตองไดอยางต่ํารอยละ 60 ถึงจะผานเกณฑ แลว
นําคะแนน ทั้ง ภาค ก และ ภาค ข มารวมกนัเพื่อจัดลําดับที่ ประกาศขึ้นบัญชี และเรียกบรรจุตามลําดับที่ที่
สอบไดตอไป  ซ่ึงจะเหน็วาหลักสูตรการสอบแขงขันฯที่กาํหนดทั้งในสวนของเนื้อหาและหลักเกณฑวิธีการ
วัดประเมินผล มีสาระและความเขมขนมากกวาเดิม ทั้งนีเ้พื่อตองการคดัเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู และมีความเหมาะสมในหลายๆดาน มาเขารับราชการเปนขาราชการครูมืออาชีพ
นั้นเอง 
 

          สอบครูดอทคอม (www.sobkroo.com) เว็บไซตเพือ่การศึกษาและเตรียมสอบฯ จึงไดทําคูมือสําหรับ

การเตรียมสอบบรรจุ ครูผูชวย ชุด “ รวมแนวขอสอบครผููชวยฉบับปรบัปรุง”  ในป 2552 ขึ้น ซ่ึงไดรวบรวม
แนวขอสอบฯโดยแบงเปนเจด็สวนดวยกัน ประกอบดวย สวนที่หนึ่ง แนวขอสอบความรอบรู สวนที่สอง 
แนวขอสอบความรูความสามารถทั่วไป สวนที่สามแนวขอสอบกฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ  สวนที่ส่ี 
แนวขอสอบวชิาการศึกษา สวนที่หา แนวขอสอบวิชาชีพครู และสวนทีห่ก แนวขอสอบวิชาเอกหรือวิชา
เฉพาะวุฒิ  และสวนที่ เจ็ดเปนแนวขอสอบของแบบทดสอบของการฝกอบรมฯ   ซ่ึงมีเนื้อหาคลอบคลุม
หลักสูตรการสอบฯ ทั้งภาค ก และภาค ข รวมมากกวา 3,000 ขอ พรอมเฉลย 
 

               จึงหวังเปนอยางยิ่งวา รวมแนวขอสอบครูผูชวยฉบับปรับปรุง เลมนี้ จะเปนเครื่องมือที่อํานวยความ
สะดวก เปนประโยชน และสรางความมั่นใจใหกับผูกําลังเตรียมตัวเขาสอบแขงขันบรรจุเปนขาราชการครูฯ
ตําแหนง”ครูผูชวย”ไดพอสมควร และขออาํนวยอวยพรใหทานประสบกับความสําเรจ็มีชัยชนะตอการ

สอบแขงขันฯ ในครั้งนี ้
                                                                                                                       ดวยความปรารถนาด ี
                                                                                                                          บวร   เทศารินทร 
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สวนที่ 1 
แนวขอสอบความรอบรู 
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1 

รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี1 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มีผลบังคับใชวันใด 

 ก. 23  สิงหาคม 2550 

 ข. 24  สิงหาคม 2550 

 ค. 25 สิงหาคม 2550 

 ง. 26 สิงหาคม 2550 

2. ผูรับสนองพระบรมราชโองการรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือ 

 ก. ประธานรัฐสภา 
 ข. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ค. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ง. นายกรัฐมนตรี 
3. ผูที่ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือใคร 

 ก. สภารางรัฐธรรมนูญ 

 ข. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 ค. รัฐสภา 
 ง. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
4. ขั้นตอนสุดทายกอนจะประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
 ก. ประชาชนลงมติ 
 ข. ประชาชนออกเสียงประชามติ 
 ค. ประชาชนออกเสียงเห็นชอบ 

 ง. ประชาพิจารณ 
5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มีกี่มาตรา 
 ก. 307 มาตรา 
 ข. 308 มาตรา 
 ค. 309 มาตรา 
 ง.  310 มาตรา 

6. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 กําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของใคร 

 ก. พระมหากษัตริย 
 ข. ปวงชนชาวไทย 

 ค. นายกรัฐมนตรี 
 ง. คณะรัฐมนตรี 
7. การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานรัฐเปน
ไปตามหลักใด 

 ก. หลักธรรมาภิบาล 

 ข. หลักนิติธรรม 

 ค. หลักคุณธรรม 

 ง. หลักความเปนกลาง 
8. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
2550 ไดใหความคุมครองประชาชนชาวไทยเรื่องใด 

 ก. ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 ข. สิทธิ เสรีภาคและความเสมอภาค 

 ค. เหลากําเนิด เพศ ศาสนาที่นับถือ 

 ง. ถูกทุกขอ 

9. ขอใดกลาวไวไมถูกตองตามบทบัญญัติรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 ก. ผูใดจะละเมิดพระมหากษัตริยไมได 
 ข. พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ 

 ค. พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจทรงแตงตั้ง  
          และถอดถอนขาราชการในพระองคและ 

          ขาราชการพลเรือนทุกตําแหนง 
 ง. พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงเปน 

          จอมทัพไทย 

10. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 กําหนดใหมีคณะองคมนตรีกี่คน 

 ก. 17 คน 

 ข. 18 คน 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

2 

 ค. 19 คน 

 ง.  20 คน 

11. ใครเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งองคมนตรีหรือใหองคมนตรีพนจากตําแหนง 
 ก. ประธานรัฐสภา 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานวุฒิสภา 
 ง.  ประธานองคมนตรี 
12. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 กําหนดใหบุคคลใดแตงตั้งผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค 
 ก. พระมหากษัตริย 
 ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. คณะองคมนตรี 
 ง. พระมหากษัตริยโดยความเห็นชอบรัฐสภา 
13.  ขอใดไมใชความเสมอภาคของบุคคล 

 ก. ความเสมอในการฟองรองตอสูคดีตอศาล 

 ข. ความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

 ค. ความเสมอภาคในเพศชายและเพศหญิง 
 ง. ความเสมอภาคในเชื้อชาติ ภาษา 
14. บุคคลมีทั้งสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด 

 ก. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

 ข. สิทธิและเสรีภาพในเคหะสถาน 

 ค. สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง 
 ง. สิทธิและเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู 
15. ทุกขอเปนเสรีภาพของบุคคลยกเวนขอใด 

 ก. การสื่อสาร 

 ข. การปฎิบัติตามศาสนธรรม 

 ค. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

 ง. การประกอบอาชีพ 
 

 

16. ขอใดเปนเสรีภาพบริบูรณ 
 ก. การนับถือศาสนา 
 ข. การสื่อสาร 

 ค. การประกอบอาชีพ 

 ง. การเลือกถ่ินที่อยูอาศัย 

17. บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใน       
เร่ืองใด 

ก. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย   
      สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง 

 ข. การไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว 

      เปนธรรม 

 ค. การชวยเหลือทางคดี 
 ง. ถูกทุกขอ 

18. เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือผูทุพพล
ภาพ ยอมไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีใด 

 ก. คดีละเมิด 

 ข. คดีอาญา 
 ค. คดีความรุนแรงทางเพศ 

 ง. คดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและรางกาย 

19. การเวนคืนอสังหาริมทรัพยกรณีใดกระทํามิได 
 ก. เพื่อพัฒนาระบบการแขงขันของประเทศ 

 ข. เพื่อการอันเปนสาธารณประโภค 

 ค. เพื่อการปองกันประเทศ 

 ง. เพื่อการปฏิรูปที่ดิน 

20. การกําหนดคาตอบแทนของการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหคํานึงถึงราคาตามขอใด 

 ก. ราคาที่ทางราชการกําหนด 

 ข. ราคาตามที่ผูถูกเวนคืนกําหนด 

 ค. ราคาปกติในทองตลาด 

 ง. ราคาขณะที่ไดมาของอสังหาริมทรัพยนั้น 
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21. จะจํากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล
ไมไดเวนแต 
 ก. เพื่อการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย 

 ข. เพื่อคุมครองดานสาธารณูปโภคและคุมครอง        
          ผูบริโภค 

 ค. เพื่อปองกันการผูกขาดและขจัดความไมเปน  
          ธรรมในการแขงขัน 

 ง. ถูกทุกขอ 

22. ส่ิงที่รัฐบาลสามารถกระทําไดตอส่ือมวลชนคือ 

ก. การใหเงินอุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือ
ส่ือมวลชนของเอกชน 

 ข. การจัดระเบียบส่ือมวลชน 

 ค. การสั่งปดหนังสือพิมพ 
 ง. หามเสนอขาวหรือปกปดหรือปดเบือนขาว          
         ที่เปนผลเสียตอรัฐบาล 

23.  การตรวจสอบขาวกอนนําเสนอหรือโฆษณา
ของของหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนโดยเจาหนาที่
รัฐในกรณีใดที่สามารถกระทําได 
 ก.  กรณีประเทศอยูในภาวะสงคราม 

 ข. กรณีความมั่นคงของชาติ 
 ค. กรณีรักษาศีลธรรมอันดีและความสงบ 

         เรียบรอย 

 ง. กรณีปองกันระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ  
          และสุขภาพของประชาชน 

24. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษา 
 ก. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม 
          นอยกวา 12 ป 
 ข. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม 
          นอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดอยางทั่วถึงและมี 
          คุณภาพ 

 ค. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม 
          นอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดอยางทั่วถึงและ                 

         มีคุณภาพ และไมเก็บคาใชจาย 

 ง. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในการรับการ  
         ศึกษาไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดอยางทั่วถึง 
        และมีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย 

25. การจัดการศึกษาที่กลาวไวในรัฐธรรมนูญ 2550 
รัฐบาลควรจัดใหกับบุคคลใดบาง 
 ก. บุคคลทั่วไป 
 ข. ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
 ค. ผูยากไรและอยูในสภาพลําบาก 

 ง. ถูกทุกขอ 
26. ขอใดกลาวไวถูกตองที่สุด 

 ก. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการศึกษา 
 ข. บุคคลยอมมีสิทธิในทางวิชาการ 

 ค. บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 

 ง. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในทางวิชาการ 

27. การศึกษาสําหรับประชาชนที่กลาวไวในรัฐ
ธรรมนูญ ไดแกการศึกษาตามขอใด 

 ก. การศึกษาทางเลือก 

 ข. การเรียนรูดวยตนเอง 
 ค. การเรียนรูตลอดชีวิต 

 ง. ถูกทุกขอ 

28. “เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับ

การพัฒนาดานรางกายจิตใจและสติปญญาตาม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ” ขอความนี้จัดอยู

ในขอใด 

 ก. สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
 ข. สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและ 

          สวัสดิการจากรัฐ 

 ค. สิทธิสวนบุคคล 

 ง. สิทธิในการอยูรอด 
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29. บุคคลที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพและมี
อายุเทาใด จึงมีสิทธิไดรับสวัสดิการและความชวย
เหลือ จากรัฐ 

 ก. 60 ปบริบูรณ 
 ข. เกิน 60 ปบริบูรณ 
 ค. 70 ปบริบูรณ 
 ง. เกิน 70 ปบริบูรณ 
30. ขอใดเปนสิทธิบุคคลตอขอมูลขาวสารของ 
ราชการ 

 ก. รับทราบขอมูลขาวสารราชการ 

 ข. เขาถึงขอมูลขาวสารราชการ 

 ค. ใหขอมูลขาวสาร 

 ง. ถูกทุกขอ 

31. กอนที่รัฐบาลจะดําเนินกิจการหรือโครงการใดที่
มีผลกระทบตอบุคคลหรือชุมชน ควรใหบุคคลสิทธิ
ตอไปนี้ยกเวนขอใด 

 ก. เรียกรองคาเสียหายทดแทน 

 ข. ไดรับทราบขอมูลโครงการ 

 ค. ไดรับคําชี้แจงเหตุผลการทําโครงการ 

 ง.  ไดแสดงความคิดเห็นประกอบการดําเนินงาน 

32. กอนที่รัฐบาลจะดําเนินการตามโครงการใด ตอง
จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชา
ชนอยางทั่วถึง ยกเวนเรื่องใด 

 ก. แผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
 ข. การออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสินคาการ  
         เกษตร 

 ค. การวางผังเมือง 
 ง. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

 

 

 

33. รัฐธรรมนูญกําหนดขอหามการรวมตัวของ
บุคคลในเรื่องใด 

 ก. หามรวมตัวกันเปนสหภาพ 

 ข. หามรวมกลุมสหกรณการเกษตร 

 ค. หามชุมนุมโดยใชอาวุธ 

 ง. หามขาราชการ เจาหนาที่รัฐตั้งชมรม สมาคม 

34. หากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง จะมี
ผลใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอหัวหนาพรรค 
กรรมการบริหารพรรค มีกําหนดระยะเวลากี่ปนับตั้ง
แตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง 
 ก. 3 ป 
 ข. 4 ป 
 ค. 5 ป 
 ง. 6 ป 
35. ขอใดเปนทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ 
 ก. การพิทักษ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 ข. การปองกันประเทศ 

 ค. การศึกษาอบรม 

 ง. การเลือกตั้งตามกฎหมาย 

36. ขอใดเปนหนาที่ของบุคคล 

 ก. รับราชการทหาร 

 ข. เสียภาษีอากร 

 ค. พิทักษ ปกปองสืบสานวัฒนธรรม 

 ง. ถูกทุกขอ 

37. ขอใดคือหนาที่ของขาราชการเจาหนาที่รัฐใน
ฐานะบุคคลทั่วไป 

 ก. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ข. อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอ 

          ราชการ 

 ค.บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 ง. วางตนเปนกลางทางการเมือง 
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38. ขอใดเปนบทบาทหนาที่ของขาราชการเจาหนาที่
รัฐ ที่แตกตางไปจากประชาชนทั่วไป 

 ก. การเสียภาษีอากร 

 ข. การรักษาผลประโยชนของชาติ 
 ค. การวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
 ง. การปองกันภัยพิบัติ 
39. เมื่อรัฐบาลไดดําเนินการตามนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภาแลว ตองทํารายงานผลการดําเนินงานปญหา
อุปสรรคตอรัฐสภาปละกี่คร้ัง 
 ก. 1 ครั้ง 
 ข. 2 ครั้ง 
 ค. อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 ง. อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
40. การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดอยูในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานใด 

 ก. ดานการบริหารราชการแผนดิน 

 ข. ดานสังคม สาธารณสุขและวัฒนธรรม 

 ค. ดานกฎหมายและการยุติธรรม 

 ง. ดานการมีสวนรวม 

41. ขอใดไมไดกลาวไวในแนวนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดิน 

 ก. การสงเสริมการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจ  
          พอเพียง 
 ข. จัดระบบกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่การ 

          บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 

 ค. พัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร 

          ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ 
 ง. จัดระบบบริการราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

42. นโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานการบริหารราชการ
แผนดินกําหนดใหพัฒนาระบบงานภาครัฐ เพื่อให 
การบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย     
วิธีการใด 

 ก. วางระบบการใหบริการสาธารณะที่รวดเร็ว  
          โปรงใส เปนธรรม 

 ข. พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของเจา         
           หนาที่รัฐ 

 ค. ปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน 

 ง. ถูกทุกขอ 

43. ขาราชการและเจาหนาที่รัฐเปนบุคคลสําคัญใน
การที่จะทําใหนโยบายพื้นฐานรัฐดานการบริหาร   
ราชการแผนดิน ควรพัฒนาสงเสริมสนับสนุน 

อยางไร 

 ก. พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมอยูเสมอ 

 ข. บริการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 ค. ใหไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม 

 ง. ถูกทุกขอ 

44. แนวนโยบายพื้นฐานดานศาสนา สังคม สาธารณ
สุข การศึกษา และวัฒนธรรม ไมไดกลาวเรื่องใด      
เอาไว 
 ก. การอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาปฐมวัย 

 ข. การอุปถัมภ คุมครองพระพุทธศาสนา 
 ค. การสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการเพื่อการ  
          แขงขัน 

 ง. การสงเสริมสนับสนุนการวิจัย 

45. ขอใดไมใชโยบายดานการศึกษาตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ก. การสงเสริมความสมานฉันทระหวาง 
      ศาสนิกชน ทุกศาสนา 

 ข. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุก 

          รูปแบบ 

 ค. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให          
          กาวหนาและทันการเปลี่ยนแปลง 
 ง. การปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความ 

         เปนไทย 
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46. แนวนโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐานขอใด
กลาวถูกตองที่สุด 

 ก. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการศึกษา 
 ข. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมใน  
           การจัดการศึกษา 
 ค. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนการ 

          จัดการศึกษา 
 ง. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดและมีสวน  
          รวมในการจัดการศึกษา 
47. องคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมายและยุติ
ธรรมควรมีลักษณะอยางไร 

 ก. เปนองคกรในกํากับของรัฐ 

 ข. เปนองคืกรอิสระ 

 ค. เปนองคกรมหาชน 

 ง. เปนหนวยงานพิเศษ 

48. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับแนวนโยบายแหง
รัฐดานการตางประเทศ 

 ก. สงเสริมการคาการลงทุนกับนานาประเทศ 

 ข. คุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยใน  
          ตางประเทศ 

 ค. ปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่  
          ประเทศไทยเปนภาคี 
 ง. ประสานความรวมมือกับนานาประเทศเพื่อ 

          ปองกันการกอการรายขามชาติ 
49. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจ
ส่ิงใดเปนกรอบในการดําเนินการ 

 ก. เศรษฐกิจชุมชน 

 ข. เศรษฐกิจการตลาด 

 ค. เศรษฐกิจพอเพียง 
 ง. เศรษฐกิจเสรี 

50. ขอใดไมใชแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดาน
เศรษฐกิจ 

 ก. การรักษษวินัยการเงินการคลัง 
 ข. การสงเสริมการมีงานทํา 
 ค. การสงเสริมระบบธนาคารหมูบาน 

 ง. การกระจายรายไดอยางเปนธรรม 

51.ขอใดไมใชแนวนโยบายพื้นฐานดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ก. การเรงรัดการออกโฉนดที่ดินใหกับผูถือครอง 
 ข. การจัดวางผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 

 ค. การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

 ง. การกําจัดมลพิษที่มีผลตออนามัย สวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

52. กําหนดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ
เมืองภาคพลเมือง จัดอยูในแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐดานใด 

 ก. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ข. ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 ค. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ง. ดานกระบวนการยุติธรรม 

53. ขอใดกลาวถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 2550 

 ก.รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและ 

         วุฒิสภา 
 ข. สภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบไปดวยสภา           
          ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 ค. รัฐสภาประกอบไปดวยสภานิติบัญญัติแหง 
           ชาติและวุฒิสภา 
 ง. สภานิติบัญญัติแหงชาติประกอบไปดวย 

         วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 
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54. ใครทําหนาที่เปนประธานรัฐสภา 
 ก. ประธานวุฒิสภา 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ง. ขอ ข และ ค ถูก 

55. รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายตอง       
ไดรับคําแนะนําและยินยอมจากใคร 

 ก. รัฐสภา 
 ข. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ค. สภาผูแทนราษฎร 

 ง. วุฒิสภา 
56. ขั้นตอนสุดทายกอนที่รางพระราชบัญญัติจะมีผล
บังคับใชเปนกฎหมาย 

 ก. การพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร 

 ข. การพิจารณาของวุฒิสภา 
 ค. พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย 

 ง. การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
57. บุคคลมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ก. สภาผูแทนราษฎร 

 ข. สมาชิกวุฒิสภา 
 ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

58. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 2550 
มีจํานวนกี่คน 

 ก. 80 คน 

 ข. 400 คน 

 ค. 480 คน 

 ง. 500 คน 
 

 

59.จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาใดจึง
ประกอบกันเปนสภาผูแทนราษฎรได 
 ก. 400 คน 

 ข. 420 คน 

 ค. 456 คน 

 ง. 480 คน 

60. การแบงเขตเลือกตั้งสําหรับสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบสัดสวน แบงตามขอใด 

 ก. หลายๆอําเภอติดตอกันรวมเปนเขตเลือกตั้ง 
 ข. จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
 ค. กลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
 ง. ภูมิภาคเปนเขตเลือกตั้ง 
61. บุคคลผูใดไมสามารถไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรได 
 ก. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ในวันที่ 1   
          มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง 
 ข. มีช่ือในทะเบียนบานไมนอยกวา 90 วันนับ 

          ถึงวันเลือกตั้ง 
 ค. มีสัญชาติไทย 

 ง. แปลงเปนสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
62. บุคคลใดตอไปนี้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู
แทนราษฎร 

 ก. ภิกษุ สามเณร 

 ข. ถูกศาลฟองคดีอาญา 
 ค. วิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 

 ง.  อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
63. จะสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดตองมี
อายุไมต่ํากวากี่ป 
 ก. 20 ปบริบูรณ 
 ข. 25 ปบริบูรณ 
 ค. 30 ปบริบูรณ 
 ง.  35 ปบริบูรณ 
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64. อายุของสภาผูแทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ป 
 ก. 4 ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 ข. 4 ปนับตั้งแตถัดจากวันเลือกตั้ง 
 ค. 6 ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 ง. 6 ปนับตั้งแตถัดจากวันเลือกตั้ง 
65. อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดใหมีการเลือก
ตั้งทั่วไปภายในกี่วันนับตั้งแตวันสิ้นสุด 

 ก. 30 วัน 

 ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง. 45- 60วัน 

66. ผูมีอํานาจในการยุบสภาผูแทนราษฎรคือใคร 

 ก. นายกรัฐมนตรี 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานรัฐสภา 
 ง. พระมหากษัตริย 
67. การยุบสภาหรือการกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปให
กําหนดเปนกําหมายใด 

 ก. พระราชบัญญัติ 
 ข. พระราชกําหนด 

 ค. พระราชกฤษฎีกา 
 ง. ระเบียบ 

68. เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎรตองจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหมภายในกี่วันนับตั้งแตวันยุบสภาฯ 

 ก. 30 วัน 

 ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง. 45- 60 วัน 
 

 

 

 

69. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบงเขตวางลงตองจัดใหมีการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงวางดังกลาวภายในกี่วัน 

 ก. 30 วัน 

 ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง. 45- 60 วัน 

70. สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนกี่คน 

 ก. 120 คน 

 ข. 150 คน 

 ค. 180 คน 

 ง. 200 คน 

71. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีจํานวนกี่คน 
 ก. 56  คน 

 ข. 74 คน 

 ค. 76 คน 

 ง. 150 คน 

72. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหดําเนินการตาม        
ขอใด 

 ก. หยอนบัตรลงคะแนน 
 ข. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
 ค. ออกเสียงลงคะแนนโดยลับ 
 ง. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
73. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน          
กี่คน 
 ก. 5 คน 

 ข. 7 คน 

 ค. 9 คน 

 ง. 15 คน 
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74. บุคคลใดสามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได 
 ก. สัญญาโอนสัญชาติเปนไทยเมื่อสิบปที่แลว 

 ข. กรองแกวมีอายุ 35 ปบริบูรณในวันรับสมัคร 
 ค. สําเร็จไมมีวุฒิปริญญาตรี 
 ง.  สุทินเกิดในจังหวัดที่สมัครแตยายไปอยู
จังหวัดอื่นตั้งแตตอนหาขวบ 
75. สมาชิกภาพของวุฒิสมาชิกกําหนดไวคราวละกี่ป 
 ก. 4 ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง/สรรหา 
 ข. 4 ปนับตั้งแตถัดจากวันเลือกตั้ง/สรรหา 
 ค. 6 ปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง/สรรหา 
 ง. 6 ปนับตั้งแตถัดจากวันเลือกตั้ง/สรรหา 
76. วาระของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดตามขอ 75 ตอง
เลือกตั้งใหมภายในกี่วันนับตั้งแตวันหมดวาระ 
 ก. 30 วัน 

 ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง. 45- 60 วัน 
77. การประชุมรัฐสภาครั้งแรกตองดําเนินการภาย
ในกี่วันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 ก. 15 วัน 

 ข. 30 วัน 

 ค. 45 วัน 

 ง. 60 วัน 
78. สมัยประชุมของรัฐสภา ใน 1 ป 
 ก. สมัยสามัญทั่วไป 

 ข. สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
 ค. สมัยวิสามัญ 

 ง. สมัยสามัญทั่วไปและสมัยสามัญนิติบัญญัติ 
79. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆมีกําหนดกี่วัน 

 ก. 60 วัน 

 ข. 90 วัน 
 

 ค. 120 วัน 

 ง. 180 วัน 

80. การประชุมรัฐสภากรณีมีความจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงรัฐ 

 ก. สมัยสามัญ 

 ข. สมัยสามัญทั่วไป 

 ค. สมัยวิสามัญ 

 ง. สมัยสามัญนิติบัญญัติ 
81.จากขอ 80 หากไมใชกรณีจําเปนเพื่อประโยชน
แหงรัฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถขอใหเปด
ประชุมรัฐสภาได แตตองเขาชื่อกันรองขอโดยมี
จํานวนเทาใด 

 ก. เกินกวากึ่งหนึ่งของ ส.ส.เทาที่มีอยู 
 ข. หนึ่งในสามของ ส.ส. เทาที่มีอยู  
 ค. หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เทาที่มีอยู 
 ง. หนึ่งในหาของ ส.ส. เทาที่มีอยู 
82. การจะประชุมลับไมวาจะเปนรัฐสภา สภาผูแทน
ราษฎร หรือวุฒิอสภา ตองมีสมาชิกรองขอจํานวน
เทาใดของแตละสภา 
 ก.หนึ่งในสองของ ส.ส.เทาที่มีอยู 
 ข. หนึ่งในสามของ ส.ส. เทาที่มีอยู  
 ค. หนึ่งในสี่ของ ส.ส. เทาที่มีอยู 
 ง. หนึ่งในหาของ ส.ส. เทาที่มีอยู 
83. คณะกรรมาธิการที่ตั้งโดยวุฒฺสภาหรือสภาผู
แทนราษฎรที่พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีอํานาจออก
คําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกใหบุคคลใด
มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นไดยกเวน 

 ก. ผูพิพากษา  
 ข. ตุลาการ 

 ค. กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 ง.  ถูกทุกขอ 
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84. กรณีใดไมตองประชุมรวมกันของรัฐสภา 
 ก. การแถลงนโยบาย 

 ข. ใหความเห็นชอบถอดถอนนักการเมือง 
 ค. การเปดอภิปรายทั่วไป 

 ง. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

85. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ 

 ก. 7 ฉบับ 

 ข. 8 ฉบับ 

 ค. 9 ฉบับ 

 ง.  แลวแตการเสนอ 

86. บุคคลที่ไมมีสิทธิ์เสนอรางประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ก. คณะรัฐมนตรี 
 ข. ประชาชนมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

87. การประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ประกอบดวยกี่วาระ 

 ก. 2 วาระ 

 ข. 3 วาระ 

 ค. 4 วาระ 

 ง. 5 วาระ 

88. วาระที่ตองพิจารณาเรียงลําดับมาตรา 
 ก. วาระที่ หนึ่ง 
 ข. วาระที่ สอง 
 ค. วาระที่ สาม 

 ง.  วาระที่ หา 
89. วาระที่ตองพิจารณาคะแนนมากเกินกวากึ่งหนึ่ง
จึงนับวาผาน 

 ก. วาระที่ หนึ่ง 
 ข. วาระที่ สอง 
 ค. วาระที่ สาม 

 ง. ทุกวาระ 

90. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอกฎหมายเปน
รางพระราชบัญญัติไดตองมีอยางนอยเทาใด 

 ก. 20 คน 

 ข. หนึ่งในสอง 
 ค. หนึ่งในสาม 

 ง. หนึ่งในหา 
91.ประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกี่คนสามารถ
เสนอกฎหมายเปนรางพระราชบัญญัติได 
 ก. ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน 

 ข. ไมนอยกวาสองหมื่นหาพันคน 

 ค. ไมนอยกวาสามหมื่นคน 

 ง. ไมนอยกวาหาหมื่นคน 

92. รางพระราชบัญญัติเร่ืองใดจะเสนอใหรัฐสภา
พิจารณาไดตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีกอน 

 ก. การเงิน 

 ข. ที่ดิน 

 ค. อาญา 
 ง. การปองกันอาชญากรรม 

93. รางพระราชบัญญัติตองเสนอสภาใดกอน 

 ก. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ข. รัฐสภา 
 ค. วุฒิสภา 
 ง. สภาผูแทนราษฎร  
94. รางพระราชบัญญัติที่ทั้งสองสภาเห็นไมตรงกัน
ใหดําเนินการเชนใด 

 ก. เปนอันตกไป 

 ข. ตั้งกรรมาธิการรวมพิจารณา 
 ค. ใหยึดตามสภาผูแทนราษฎร 

 ง.  ใหยึดตามวุฒิสภา 
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95. รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบจาก      
รัฐสภาแลวใหนายกรัฐมนตรีนําทูลเกลาฯภายในกี่
วัน 
 ก. 15 วัน 

 ข. 20 วัน 

 ค. 25 วัน 

 ง. 30 วัน 

96. รางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็น
ชอบ หรือพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานลงมา
ตองดําเนินการเชนใด 

 ก.  ถือวาตกไป 

 ข.  รัฐสภานํามาปรึกษาพิจารณาใหม 
 ค.  เสนอรางฉบับใหมแทน 

 ง.  นายกรัฐมนตรีนําไปประกาศราชกิจจา 
          นุเบกษา 
97. ขอใดคือวิธีการควบคุมการบริหารราชการ 
แผนดิน 
 ก. การตั้งกระทูถามรัฐมนตรี 
 ข. ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 ค. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายก 

          รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกขอ 

98. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐ
มนตรีจะทําไดหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรลงชื่อกัน
ไมนอยกวาจํานวนเทาใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยู  

 ก. 1 ใน 5 

 ข. 1 ใน 3 

 ค. 2 ใน 5  
 ง. 2 ใน 3 
 

 

99. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
เปนรายบุคคลจะทําไดหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ลงชื่อกันไมนอยกวาจํานวนเทาใดของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 ก. 1 ใน 3 

 ข. 1 ใน 5 

 ค. 1 ใน 6 

 ง.  2 ใน 5 

100. สมาชิกวุฒิสภาไมนอยกวากี่คนมีสิทธิ์เขาชื่อ    
ขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐ
มนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเกี่ยว
กับการ บริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 
 ก. 1 ใน 3 

 ข. 1 ใน 5 

 ค. 1 ใน 6 

 ง.  2 ใน 5 

101. ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวนกี่คนสามารถ
เขาชื่อถอดถอนนักการเมืองได 
 ก. ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน 

 ข. ไมนอยกวาสองหมื่นคน 

 ค. ไมนอยกวาสามหมื่นคน 

 ง.  ไมนอยกวาหาหมื่นคน 

102. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย สภาผูแทน
ราษฎรตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกี่วัน 
 ก. 20 วัน 

 ข. 30 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง.  105 วัน 
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103. ใครเปนผูแตงตั้งรัฐมนตรี 
 ก. พระมหากษัตริย 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานรัฐสภา 
 ง.  นายกรัฐมนตรี 
104. คณะรัฐมนตรีประกอบไปดวยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอ่ืนรวมกันแลวไมเกินกี่คน 
 ก. 33 คน 

 ข. 34 คน 

 ค. 35 คน 

 ง.  36 คน 

105.จะไดเปนนายกรัฐมนตรีตองมีสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรลงมติใหกี่คน 
 ก. 20 คน 

 ข. ไมนอยกวา 1 ใน 5 

 ค. ไมนอยกวา 1 ใน 6 

 ง.  ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
106. ไมใชขอตองหามการเปนรัฐมนตรี 
 ก. ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ข. ไมเปนวุฒิสมาชิก 

 ค. เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกพนโทษมา 4ป 
 ง.  ถูกไลออกจากราชการเพราะการทุจริต 

107. คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน
ตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนิน
การตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐภายในกี่วันนับ
ตั้งแตเขารับตําแหนง 
 ก. 15 วัน 

 ข. 20 วัน 

 ค.30 วัน 

 ง. โดยเร็ว 

108. ในการบริหารราชการแผนดินรัฐมนตรีตอง
ดําเนินการตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบายที่
แถลงและตองรับผิดชอบตอใคร 
 ก. คณะรัฐมนตรี 
 ข. ประชาชน 

 ค. นายกรัฐมนตรี 
 ง.  สภาผูแทนราษฎร 

109. การตราพระราชกําหนดจะใชในกรณีใด 
 ก. รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอด  
           ภัยสาธารณะ 

 ข. รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ค. ปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

 ง.  ถูกทุกขอ 
110. กฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราช
โองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดินจะตองมีผูใดลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี 
 ข. รัฐมนตรี 
 ค. ประธานรัฐสภา 
 ง.  แลวแตกรณี 
111. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา  
          อรรถคดี 
 ข. การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการเจาตัวตอง 
          ยินยอม 

 ค. ผูพิพากษาและอัยการจะเปนกรรมการบริหาร  
          พรรคการเมืองไมได 

ง. ศาลรัฐธรรมนูญเปนผูช้ีขาดกรณีปญหาใน   
      เร่ืองอํานาจหนาที่ของแตละศาล 
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112. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรม
นูญรับรองไวใหยื่นคํารองตอศาลใดเพื่อวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ได 
 ก. ศาลยุติธรรม 

 ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ค. ศาลปกครอง 
 ง.  ศาลทหาร 
113. องคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญขอใดถูกตอง 
 ก. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐ  
          ธรรมนูญอื่นอีก 3 คน 

 ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล 

          รัฐธรรมนูญอื่นอีก 5 คน 

 ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล 

          รัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน 

 ง.  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล 
           รัฐธรรมนูญอื่นอีก 11 คน 
114. ขอใดคือศาลยุติธรรม 
 ก. ศาลชั้นตน  ศาลสูงสุด 

 ข. ศาลกลาง ศาลสูงสุด 

 ค. ศาลชั้นตน ศาลกลาง ศาลสูงสุด 

 ง.  ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา 
115. ศาลใดมีหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินคดี  
       อาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ข. ศาลปกครอง 
 ค. ศาลยุติธรรม 

 ง.  ศาลฎีกา 
 
 
 
 

116. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีจํานวนกี่
คน 
 ก. 7 คน 

 ข. 9 คน 

 ค. 15 คน 

 ง.  19 คน 
117. มีอํานาจในการพิจารณาคดีกรณีพิพาทระหวาง
หนวยงานราชการอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ข. ศาลปกครอง 
 ค. ศาลยุติธรรม 

 ง.  ศาลทหาร 
118. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีกี่คน 
 ก. 5 คน 

 ข. 7 คน 

 ค. 9 คน 

 ง.  13 คน 
119. ขอใดไมใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ง.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
           ทุจริตแหงชาติ 
120. คณะกรรมการการเลือกตั้งคือบุคคลที่มีความ
เปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ที่ ประจักษ มีจํานวนกี่คน 
 ก. 3 คน 

 ข. 5 คน 

 ค. 7 คน 

 ง.  9 คน 
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121. คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมาโดยวิธีใด 
 ก. การคัดเลือก 

 ข. การสรรหา 
 ค. การสอบ 

 ง.  การเสนอชื่อโดยวุฒิสภา 
122. กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง        
กี่ป 
 ก. 4 ป 
 ข. 6 ป 
 ค. 7 ป 
 ง.  9 ป 
123. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพนตามวาระตอง
ดําเนินการใหไดมาภายในกี่วัน 
 ก. 30 วัน 

 ข. 45 วัน 

 ค. 60 วัน 

 ง.  90 วัน 
124. ไมใชหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ก. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
 ข. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 ค. การแตงตั้งผูบริหารทองถ่ิน 

 ง.  การออกเสียงประชามติ 
125. ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนกี่คน 
 ก. 3 คน 

 ข. 5 คน 

 ค. 7 คน 

 ง.  9 คน 
 
 
 
 
 

126.คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติมีจํานวนกี่คน 
 ก. 7 คน 

 ข. 8 คน 

 ค. 9 คน 

 ง.  10 คน 
127. กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีวาระการดํารงตําแหนงกี่ป 
 ก. 4  ป 
 ข. 6 ป 
 ค. 7 ป 
 ง.  9 ป 
128. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 ก. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 ข. พิจารณาเรื่องรองเรียนของประชาชน 

 ค. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
 ง.  ไตสวนเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ 
129. ผูที่มีหนาที่ในการดูแลคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองคือใคร 
 ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
          ทุจริตแหงชาติ 
 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ง.  ผูตรวจการรัฐสภา 
130. ขาราชการระดับใดขึ้นไปตองเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติหากถูกรองเรียนวารํ่ารวยผิดปกติ 
 ก. ผูอํานวยการกอง 

 ข. รองอธิบดี 
 ค. อธิบดี 
 ง.  ปลัดกระทรวง 
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131. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีจํานวนกี่คน 
 ก. 3 คน 

 ข. 5 คน 

 ค. 7 คน 

 ง.  9 คน 
132. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระในการ
ดํารงตําแหนงกี่ป 
 ก. 4 ป 
 ข. 6 ป 
 ค. 7 ป 
 ง.  9ป 
133. ขอใดเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ข. องคกรอัยการ 

 ค. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 ง.  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

           แหงชาติ 
134. คณะกรรมการสิทธิมน ุษยชนมีจํานวนกี่คน 
 ก. 3 คน 

 ข. 5 คน 

 ค. 7 คน 

 ง.  9 คน 
135. ขอใดตอไปนี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการ        
สิทธิมนุษยชน 
 ก. วิจัย เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 ข. ฟองคดีตอศาลแทนผูเสียหายเกี่ยวกับสิทธิ  
          มนุษยชน 

 ค. ตรวจสอบการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ 
          มนุษยชน 

 ง.  ถูกทุกขอ 

136. รัฐธรรมนูญ 2550ไดกําหนดใหมีการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ ขอใดตอไปนี้ไมใชวิธีการตรวจ
สอบอํานาจรัฐ 
 ก. การตรวจสอบทรัพยสิน 

 ข. การอภิปรายไมไววางใจ 

 ค. การกระทําที่ขัดกันแหงผลประโยชน 
 ง.  การถอดถอนออกจากตําแหนง 
137. ตําแหนงใดไมตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย
สินและหนี้สินของตน คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 
 ก. รัฐมนตรี 
 ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ง.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
138. การยื่นบัญชีตามขอ 137 ใหยื่นตอหนวยงานใด 
 ก. ผูตรวจเงินแผนดิน 

 ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
          ทุจริตแหงชาติ 
 ค. องคกรอัยการ 

 ง.  ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง  
          ทางการเมือง 
139. การดําเนินการตามขอ 137 ตองดําเนินการภาย
ในกี่วันนับแตเขารับตําแหนงหรือวันพนตําแหนง 
 ก. 7 วัน 

 ข. 15 วัน 

 ค. 30 วัน 

 ง.  45 วัน 
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140. รัฐมนตรีผูไมยื่นบัญชีแสดงทรัพยสิน หรือจงใจ
ยื่นดวยขอความอันเปนเท็จ หากพิจารณาแลวมีความ
ผิดจริงจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเปนเวลากี่ป 
 ก. 3 ป 
 ข. 4 ป 
 ค. 5 ป 
 ง.  7 ป 
141. จากขอ 140 ใครเปนผูวินิจฉัยวากระทําผิด 
 ก. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 ข. องคกรอัยการ 

 ค. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ 

          ทุจริตแหงชาติ 
 ง.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูอํารงตําแหนง 
           ทางการเมือง 
142. ใครมีหนาที่ถอดถอนรัฐมนตรีที่ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ข. วุฒิสภา 
 ค. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง 
         การเมือง 
 ง.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ  
          ทุจริตแหงชาติ 
143. กรณีใดที่ไมอยูในขายที่ตองถอดถอนนายกรัฐ
มนตรี หรือรัฐมนตรี 
 ก. มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
 ข. ประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 ค. สอวากระทําผิดในหนาที่ราชการ 

 ง.  สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 
 
 
 
 

144. บุคคลที่ไมอยูในขายที่ตองถูกถอดถอนออกจาก
ตําแหนง 
 ก. สมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 ค. ปลัดกระทรวง 
 ง.  รัฐมนตรี 
145. บุคคลใดบางสามารถรองขอใหถอดถอนรัฐ
มนตรีที่มีพฤติการร่ํารวยผิดปกติ 
 ก. ส.ส. ไมนอยกวา 1ใน4 ของจํานวนส.ส.ที่มี          
          อยูในสภา 
 ข. ส.ว.ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวน ส.ว. ทั้ง  
          หมดที่มีอยูในสภา 
 ค. ประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไมนอย  
          กวา 2 หมื่นคน 

 ง.  ถูกทุกขอ 
146. รัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติจะถูก
ดําเนินคดีที่ศาลใด 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข. ศาลยุติธรรม 

 ค. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 
          ทางการเมือง 
 ง.  ศาลปกครอง 
147. มาตรการทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐใหจัดทําเปน 
 ก. ประมวลจริยธรรม 

 ข. ระเบียบจริยธรรม 

 ค. หลักเกณฑจริยธรรม 

 ง.  ขอบังคับ 
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148. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยว
ของกับการศึกษา 
 ก. มีสิทธิ์จัดการศึกษาอบรมและฝกอาชีพตาม  
          ความเหมาะสม 

 ข. สงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ค. เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม 

          ของรัฐ 

 ง.  ขอ ก และ ค ถูก 
149. บุคคลที่ไมสามารถยื่นเรื่องแกไขเพิ่มเติม                 
รัฐธรรมนูญ 
 ก. สมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ส ส.ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ ส.ส. ทั้งหมด 

 ค. ส.ว.และ ส.ส. ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิก  
          ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
 ง.  ประชาชนผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไมนอย
กวา5 หมื่นคน 
150. กฎหมายที่ตองปรับปรุงภายใน 2 ป หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดิน ภายหลัง
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 
 ก. กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครอง 
          สิทธิและเสรีภาพ 

 ข. กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ 
 ค. กฎหมายวาดวยกองทุนพัฒนาการเมือง 
 ง.  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอน  
          การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

          ทองถ่ิน 
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รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี2 
           นโยบายรัฐบาล(นายสมัคร สุนทรเวช) 
1. หากจะพิจารณารายละเอียดของการแตงตั้งนายก       
รัฐมนตรี ควรศึกษาจากหมวดใดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 

 ก. หมวดที่วาดวยคณะรัฐมนตรี 
 ข. หมวดที่วาดวยการบริหารราชการแผนดิน 

 ค. หมวดที่วาดวยสภาผูแทนราษฎร 

 ง. หมวดที่วาดวยวุฒิสภา 
2. ผูสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐ
มนตรีคือใคร 

 ก. ประธานรัฐสภา 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานวุฒิสภา 
 ง. ขอ ก หรือ ข แลวแตกรณี 
3. การแตงตั้งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีใหดําเนินการ 

ตามขอใด 

 ก. ประกาศ 

 ข. พระบรมราชโองการ 

 ค. พระราชบัญญัติ 
 ง.ประกาศพระบรมราชโองการ 

4. นายสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีคนที่        
เทาใดของประเทศไทย  
 ก. 23   ข. 24 

 ค. 25 ง. 26 

5. ผูรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรี 
 ก. ประธานรัฐสภา 
 ข. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

 ค. ประธานวุฒิสภา 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 

 

6. นโยบายของรัฐบาลตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดใด 

 ก. หมวด 4     ข. หมวด 5 

 ค. หมวด 6 ง. หมวด 7 

7. ขอใดคือปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทย 

 ก. ปญหาคาเงินต่ําทั่วโลก 

 ข. ปญหาราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น 

 ค. ปญหาภาวะเงินเฟอ 

 ง. ความไมเคล่ือนไหวนักลงทุน 

8. จุดเริ่มตนของสังคมผูสูงอายุ จะเริ่มจากปใด 

 ก. ป 2551  ข. ป 2552 

 ค. ป 2553 ง. ป 2554 

9. ขอดือหลักการบริหารประเทศของรัฐบาลปจจุบัน 

 ก. ภาวะประเทศไทย - ภาวะทั่วโลก 

 ข. การดูแลปญหาระยะสั้น- ระยะยาว 

 ค. สรางสมานฉันท – สรางความสมดุลภูมิคุมกัน 

 ง. ผลประโยชนคนไทยในชาติ- ตางชาติ 
10. วิธีการสรางความสมดุลและภูมิคุมกันใหแก
เศรษฐกิจของประเทศ 

 ก. การสนับสนุนการออมระยะยาว 

 ข. การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
 ค. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ 

         ภูมิปญญาไทย 

 ง. ถูกทุกขอ 

11. ขอใดไมใชกรอบแนวทางในการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 ก. ความสมานฉันทของคนในชาติ 
 ข. การสรางความสมดุลและภูมิคุมกัน 

 ค. การปรับปรุงปฏิรูประบบยุติธรรม 

 ง. การมีสวนรวมประชาชนและการตรวจสอบ 

          อํานาจรัฐของประชาชน 
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12. มิติของนโยบายการบริหารราชการแผนดินของ 
รัฐบาล 

 ก. ระยะเรงดวน - ระยะปกติ 
 ข. ระยะเรงดวน – ระยะการบริหาร 4 ป 

 ค. ระยะเรงดวนปแรก – ระยะการบริหาร 4 ป 

 ง. ระยะเรงดวนปแรก – ระยะการบริหารตลอด 

          อายุรัฐบาล 

13. นโยบายเรงดวนที่รัฐบาลจะดําเนินการไดแก       
เร่ืองใด 

 ก. การปฏิรูประบบราชการ 

 ข. การสรางความเขมแข็งของคนในชาติ 
 ค. การสรางความปองดองสมานฉันท 
 ง. การพัฒนาการสงออก 

14. นโยบายเรงดวนที่รัฐบาลจะดําเนินการมีกี่
ประการ 

 ก. 12 ประการ 

 ข. 15 ประการ 

 ค. 17 ประการ 

 ง. 19 ประการ 

15. นโยบายของรัฐบาลไดนอมนําแนวทางพระราช
ทาน” เขาใจ – เขาถึง –พัฒนา “ มาแกปญหาเรงดวน

ในเรื่องใด 

 ก. การสรางความปองดองของคนในชาติ 
 ข. การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน 

          ภาคใต 
 ค. การแกไขปญหายาเสพติด 

 ง. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

16. ขอใดไมใชปญหาเรงดวนของรัฐบาล 

 ก. ยกระดับคุณภพการศึกษา 
 ข. เพิ่มศักยภาพกองทุนหมูบานชุมชนเมือง 
 ค. การแกไขปญหายาเสพติด 

 ง. การพักหนี้เกษตรกรรายยอยและยากจน 

17. ไมใชแนวทางในการแกปญหายาเสพติดของ           
รัฐบาล 

 ก. การฆาตัดตอน 

 ข. การปราบปรามการคายาเสพติด 

 ค. ปองกันมิใหกลุมเสี่ยงเขาไปเปนเหยื่อของ             
         ยาเสพติด 

 ง. การลดปริมาณยาเสพติด 

18. ขอใดไมใชนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

 ก. การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

          และผูประกอบการ 

 ข. การเพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและ          
           ชุมชนเมือง 
 ค. การพัฒนาแรงงานมืออาชีพ 

 ง. การประกันความเสี่ยงใหแกเกษตรกร 

19. ไมใชมาตรการในการแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนและผูประกอบการ 

 ก. การใหผูบริโภคกําหนดราคาสินคากับผูผลิต 

 ข. การดูแลระดับสินคาอุปโภคบริโภคใหอยูใน 

          ระดับที่เหมาะสมและเปนธรรม 

 ค. การดูแลราคาน้ํามันและพลังงานอื่นใหอยูใน 

          ระดับที่เหมาะสม 

 ง. การจัดหาสินคาราคาประหยัด 

20. หากกองทุนหมูบานมีการบริหารจัดการที่ดีรัฐ
บาลมีเปาหมายการยกระดับเปน 

 ก. วิสาหกิจขนาดเล็ก 

 ข. วิสาหกิจชุมชน 

 ค. ธนาคารหมูบานและชุมชน 

 ง. ธนาคารประชาชน 
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21. การจัดสรรเงินงบประมาณใหครบทุกหมูบาน
และชุมชน(SML)ตามนโยบายของรัฐบาล ใชเกณฑ

ใดในการจัด 

 ก. จํานวนครัวเรือน 

 ข. ขนาดประชากร 

 ค. พื้นที่หรือภูมิศาสตร 
 ง. รายไดประชากร 

22. จากขอ 21 M หมายถึงหมูบานตามขอใด 

 ก. หมูบานในภาคกลาง 

 ข. หมูบานขนาดกลาง 

 ค. หมูบานที่มีประชากรปานกลาง 

 ง. หมูบานที่ประชากรมีรายไดปานกลาง 
23. โครงการที่สนับสนุนใหชุมชนสามารถใช
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคา
เปนโครงการที่สบับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐ
บาลเรื่องใด 

 ก. หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ข. ธนาคารประชาชน 

 ค. วิสาหกิจชุมชน 

 ง. ศูนยพัฒนาชุมชนครบวงจร 

24. การทําแผนฟนฟูอาชีพเปนมาตรการตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลเรื่องใด 

 ก. การพักหนี้เกษตรกรรายยอย 

 ข. สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร 

 ค. หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 ง. ผูประกอบการขนากลางและขนาดยอม 

25. ไมใชบทบาทของ Fix-it Center  
 ก. ดูแลรักษาซอมเครื่องมืออุปกรณประกอบ  
          อาชีพ 

 ข. สรางเครื่อขายเพื่อพัฒนานวัตกรรม 

 ค. บริการแหลงเงินทุน 

 ง. รับรองตรวจสอบคุณภาพของสินคา 

26. ขอใดไมใชโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
สรางโอกาสใหประชาชนไดมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง 
 ก. บานอยูดีมีสุข 

 ข. บานเอื้ออาทร 

 ค. บานรัฐสวัสดิการ 

 ง. ที่อยูอาศัยของตนเองเปนครั้งแรก 

27. ขอใดไมใชนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ดําเนิน
การในปแรก 

 ก. การลดผลกระทบจากราคาพลังงาน 

 ข. การกําหนดเขตการใชที่ดินอยางทั่วถึง 
         เปนธรรม 

 ค. การอนุรักษดินและปาไมอยางเปนระบบ 

 ง. การขยายพื้นที่ชลประทาน 

28. รัฐบาลประกาศใหชวงเวลาใดเปนปแหงการลง
ทุนและปแหงการทองเที่ยวไทย 

 ก. ป 2551             ข. ป 2552 

 ค. ป 2553 ง. ป 2551 –2552 

29. ขอใดเปนนโยบายขยายพื้นที่ชลประทานและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

 ก. การขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ 
 ข. การพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน 

 ค. การใชประโยชนระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ 

 ง. การกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ 
30. การสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เปนมาตร
การนโยบายเรงดวนเรื่องใดของรัฐบาล 

 ก. การลดผลกระทบวิกฤตโลกรอน 

 ข. การลดผลกระทบดานพลังงาน 

 ค. การประหยัดและอดออม 

 ง. การสรางพลังงานทดแทนและทางเลือก 
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31. ขอใดไมจัดอยูในนโยบายดานสังคมและคุณภาพ 
ชีวิตของรัฐบาล 

 ก. การศึกษา  ข. พื้นฐานการบริการ 

 ค. แรงงาน ง. สาธารณสุข 

32. เปาหมายนโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ของรัฐบาลไดแกขอใด 

 ก. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

 ข. สรางความมั่นคงในชีวิต 

 ค. ประชาชนมีความสุข 

 ง. ถูกทุกขอ 

33. รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
อยางบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับใดถึง 
ระดับใด 

 ก. ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ข. ปฐมวัย - อุดมศึกษา 
 ค. ประถม - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ง. ประถม – อุดมศึกษา 

34. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

 ก. การพัฒนาหลักสูตร ระบบการผลิตพัฒนาครู 
 ข. การเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

 ค. การสงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ง. การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรค 
35. รัฐบาลกําหนดนโยบายใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษากี่ป โดยไมเสียคาใชจาย 

 ก. 9 ป 
 ข. 12 ป 
 ค. 15 ป 
 ง. ตลอดชีวิต 

36. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ภาคผลิตและบริการและผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ

เพื่อสนับสนุนในการแขงขันของประเทศ หมายถึง
กําลังคนระดับใด 

 ก. วัยแรงงาน 

 ข. อาชีวศึกษา 
 ค. อุดมศึกษา 
 ง. นักวิชาการ 

37. ไมใชกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายตามขอ 36 

 ก. การใหทุนการศึกษา 
 ข. การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

 ค. การพัฒนาความรวมมือในการจัดการศึกษา 
 ง. พัฒนาโดยผานสถาบันเฉพาะทาง 

38. ไมใชโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายดาน
การศึกษาของรัฐบาล 

 ก. การติดตามผลกระทบจากการเลิกงาน 

 ข. การผลิตกําลังคนดานปโตรเคมี 
 ค. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกผูยากไร 
 ง. การเรียนรูโดยผานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
39. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลตองการที่จะ
ขยายบทบาทของระบบการเรียนรูเชิงสรางสรรค
ผานองคกร คําวา”องคกร” ไมไดหมายถึงองคกรตาม

ขอใด 

 ก. สํานักงานบริหารจัดการองคความรู 
 ข. ระบบหองสมุดสมัยใหม 
 ค. อุทยานศาสนา 
 ง. ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

40. ไมใชนโยบายดานแรงงานของรัฐบาล 

 ก. พัฒนากลุมคนที่ถูกเลิกจางงานเขาสูภาคผลิต  
          และภาคบริการ 

 ข. จัดระบบเตือนภัยส่ิงที่กระทบตอการจางงาน 

 ค. เนนพัฒนาแรงงานโดยใชเทคโนโลยีสูง 
 ง. จัดระบบการคุมครองแรงงานนอกระบบ 
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41. เปนนโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน 

 ก. ปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุข 

 ข. ลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอสุขภาพ 

 ค. เฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก 

 ง. ถูกทุกขอ 

42. ไมใชนโยบายดานพัฒนาสุขภาพประชาชน 

 ก. การสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 ข. การดูแลเด็กผูสูงอายุคนพิการ 

 ค. การคุมครองแรงงานเด็กและสตรี 
 ง. จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเส่ียงที่มีผลตอ 

          สุขภาพ 

43. การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการ
นันทนาการ เปนนโยบายดานใดของรัฐบาล 

 ก. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

 ข. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ค. นโยบายพัฒนาสุขภาพประชาชน 

 ง. นโยบายการศึกษา 
44. ไมใชนโยบายดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ของรัฐบาล 

 ก. การอุปถัมภ คุมครอง ทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
 ข. การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ค. การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 

 ง. การฟนฟูสืบสานคุณคาความหลายหลายของ 

         วัฒนธรรมไทย 

45. นโยบายความมั่นคงของชีวิติและสังคมที่รัฐบาล
ไดวางไวกลาวถึงเรื่องใดบาง 
 ก. ดําเนินงานและใชประโยชนจากกองทุน 

 ข. สรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของ 
          ความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี คนพิการ 

 ค. สรางสิ่งแวดลอมที่นาอยูในสังคมเมือง 
 ง. ถูกทุกขอ 

46. การดําเนินการเรื่องใดสงผลตอการเรียนรูคุณ
ธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนนอยที่สุด 

 ก. การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 

 ข. การมีครอบครัวที่อบอุน 

 ค. การเอาใจใสของสถานศึกษา 
 ง. การสรางความเขาใจแกพอแมถึงวิธีการเลี้ยงดู 
         ที่ถูกตองตามระดับการพัฒนาของสมอง 

47. การพัฒนาเด็กใหมีความรูจริยธรรมเริ่มเมื่อใด 

 ก. ตั้งแตอยูในครรภมารดา 
 ข. ตั้งแตแรกเกิด 

 ค. ตั้งแตระดับอนุบาล 

 ง. ตลอดชีวิต 

48. การสรางหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยใหเด็ก สตรี ผูพิการดอยโอกาสรัฐ
บาลจะดําเนินการอยางไร 

 ก. ขจัดกระบวนการคามนุษยใหหมดไป 

 ข. ขจัดการละเมิดเด็กและสตรี 
 ค. เสริมสรางความรู อาชีพสตรี คนพิการให 
          พึงพาตนเองได 
 ง. ถูกทุกขอ 

49. ขอใดไมใชนโยบายของรัฐบาลในการเตรียม
ความพรอมใหแกผูสูงอายุ 
 ก. สรางหลักประกันรายไดและระบบการออม 

 ข. ใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได 
 ค. สงเสริมการออมใหมีเงินยังชีพตอนชรา 
 ง. สรางระบบคลังสมองผูสูงอายุ 
50. นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลครอบคลุมใน
เร่ืองตางๆ ยกเวนเรื่องใด 

 ก. การเงินการคลัง 
 ข. การปรับโครงสรางการเกษตร 

 ค. การสรางความมั่นคงของรัฐ 

 ง. การจัดการระบบสินคาและบริการ 
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51. ไมใชนโยบายดานการเงินการคลังของรัฐบาล 

 ก. การตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

 ข. การดูแลเงินเฟอและคาเงินบาทใหสอดคลอง 
         กับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด 

 ค. การรักษาวินัยการคลังใหมีความยั่งยืน 

          ระยะยาว 

 ง. การสงเสริมใหมีระบบการออมระยะยาว 

52. นโยบายดานการเงินการคลังของรัฐบาลไมได
กลาวเรื่องใดเอาไว 
 ก. การสงเสริมการลงทุนคนไทยในตางประเทศ 

 ข. การปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการคา 
          และการลงทุน 

 ค. การปรับปรุงประสิทธิภาพตลาดทุน 

 ง. การพัฒนาและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหา 
53. นโยบายการปรับโครงสรางดานเศรษฐกิจของ        
รัฐบาลประกอบดวย 

 ก. เกษตร-อุตสาหกรรม- บริการ -ทองเทียว 

 ข. เกษตร- อุตสาหกรรม- การคา- การลงทุน 

 ค. เกษตร- อุตสาหกรรม- การบริการ-การลงทุน 

 ง. เกษตร-อุตสาหกรรม – ตลาด -การลงทุน 

54. การสงเสริมการทําการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหมในระดับชมุชนเปนนโยบายการปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจดานใดของรัฐบาล 

 ก. ภาคการเกษตร 

 ข. ภาคอุตสาหกรรม 

 ค. ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

 ง. ภาคการตลาด การคาและการลงทุน 

55. ขอใดไมใชนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ภาคการเกษตร 

 ก. สรางประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการผลิต 

          อาหารของโลก 

 ข. แปรรูปสินคาเกษตรเปนอุตสาหกรรมการ 

          เกษตร 

 ค. พัฒนาระบบโครงขายระบบการขนสงสินคา 
          การเกษตร 

 ง. การสงเสริมและขยายศูนยบมเพาะอาชีพดาน 

         การเกษตร 

56. สถาบันการเกษตรที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดขึ้นไดแก 
 ก. สหกรณ       ข. วิสาหกิจชุมชน 

 ค. สภาเกษตรกร ง. ถูกทุกขอ 

57. สรางและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเปนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

สวนใด 

 ก. ภาคการเกษตร 

 ข. ภาคอุตสาหกรรม 

 ค. ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

 ง. ภาคการตลาด การคาและการลงทุน 

58. อุตสาหกรรมใดที่ไทยยังมีศักยภาพการผลิตที่ต่ํา 
 ก. การตอเรือขนสงสินคา 
 ข. ปโตรเคมีและพลังงาน 

 ค. ยานยนต 
 ง. อิเลคทรอนิกส 
59.ขอใดเปนนโยบายการปรับโครงสรางดาน
เศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวและการบริการ 

 ก. การสรางศูนยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ        
          อุตสาหกรรม 

 ข. การสรางธรรมมาภิบาลในการประกอบการ 

 ค. การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ง. การฟนฟูพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ 

         ทองเที่ยว 
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60. นโยบายการตลาด การคาและการลงทุนของ           
รัฐบาลไมไดกลาวเรื่องใดเอาไว 
 ก. การคุมครองผูบริโภคและทรัพยสินทางปญญา 
 ข. การจัดตั้งสํานักงานพาณิชยในตางประเทศ 

 ค. สงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กีฬา นันทนาการ 

 ง. ขยายตลาดการคาระหวางประเทศ 

61. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการสงออกไปยังตลาด
ใหม  ประเทศใดไมจัดอยูในกลุมตลาดใหม 
 ก. สหรัฐอเมริกา  ข. จีน 

 ค. อินเดีย ง. แอฟริกา 
62. การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการบิน 
การทองเทียวและการขนสงสินคาทางอากาศชั้นนํา
ของเอเซียและโลก เปนนโยบายดานเศรษฐกิจของ     
รัฐบาลในเรื่องใด 

 ก. นโยบายพลังงาน 

 ข. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ค. นโยบายโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหาร 

          จัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการ 

 ง.  นโยบายปรับโครงสรางการผลิต 

63. นโยบายโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหาร        
จัดการขนสงมวลชนสินคาและบริการเนนในเรื่อง
ใด 

 ก. การพัฒนาโครงสรางบริการพื้นฐาน 

 ข. การพัฒนาระบบขนสงทางน้ําและกิจการ 

          พาณิชยนาวี 
 ค. การพัฒนาทาอากาศยาน 

 ง. ถูกทุกขอ 

64. นโยบายการสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน
ของรัฐบาลดําเนินการโดยวิธีใด 

 ก. การจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอการพัฒนา 
           ประเทศ 

 ข. การลงทุนการสํารวจและพัฒนาพลังงาน 

 ค. การสงเสริมความรวมมือดานพลังงานระหวาง 
          ประเทศ 

 ง. ถูกทุกขอ 

65. ไมใชนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล 

 ก. พัฒนาวิจัยพลังงานทดแทน 

 ข. อนุรักษและประหยัดพลังงาน 

 ค. ดูแลราคาพลังงานใหมีความเหมาะสม 

 ง. ตั้งหนวยงานวิจัยพัฒนาดานพลังงานทดแทน 

66. ขอใดคือนโยบายดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ก. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี 
 ข. พัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวร ซอฟตแวร 
 ค. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช      
          ในการบริหาร 

 ง. ถูกทุกขอ 

67. ไมอยูในขอบขายนโยบายรัฐบาลในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

 ก. ใชในการขนสงสินคาและบริการ 

 ข. ใชในการเตือนภัยและความมั่นคงของรัฐ 

 ค. ใชในการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 ง. การศึกษาและสาธารณสุข 

68. ขอใดไมใชนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของรัฐบาล 

 ก. ใหเกษตรมีที่ดินถือครองที่ทํากินอยาง 
           หมาะสม 

 ข. การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ 

          ส่ิงแวดลอม 

 ค. การฟนฟูดินและปองกันการชะลางทําลายดิน 

 ง. ควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น ำเสีย กล่ิน  
         และเสียงที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
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69. ขอใดตอไปนี้ไมใชโครงการกิจกรรมที่อนุรักษ
ทรัพยากรดินและปาไม 
 ก. การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร 

 ข. การยุติการเผาไรนาและการทําลายที่ดิน 

 ค. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

           อนุรักษดิน 

 ง.  การจัดการปาชุมชนและสงเสริมการปลุกไม 
         เศรษฐกิจ 

70. ขอใดไมใชนโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 ก. การใชผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและ  
          เทคโนโลยี 
 ข. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ  
          เทคโนโลยี 
 ค. พัฒนาโครงสรางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ง. สรางภาคีวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ  
         ตางประเทศ 

71. นโยบายทีมประเทศไทย(Team Thailand) 
เปนการดําเนินนโยบายดานใดของรัฐบาล 
 ก. ดานเศรษฐกิจ 
 ข. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ค. ดานการบริหารจัดการ 

 ง. ดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง  
          ประเทศ 

72. เปาหมายของการสงเสริมและพัฒฯความ
สัมพันธกับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหเกิดความรวม
มือดานตางๆยกเวน 

 ก. การทองเที่ยว 
 ข. การคาการลงทุน 
 ค. การทหารความมั่นคง 
 ง. การคมนาคมขนสง 

73. ขอใดเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อความรวมมือทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ 
 ก. อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS) 

 ข. อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 ค. อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 
 ง. ความริเร่ิมแหงอาวเบงกอล (BIMSTEC) 
74. ขอใดไมใชนโยบายดานการตางประเทศและ 
เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 ก. การสงตัวแทนของประเทศไทยเขาเปนกรรม   
          การระดับผูบริหารในเวทีโลก 

 ข. การคุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแล 
          คนไทยและแรงงานไทย 
 ค. ดําเนินการการฑูตเชิงรุกเพื่อประชาชน                 
          วัฒนธรรมและการศึกษา 
 ง.  จัดทําขอตกลงการคาเสรี ในกรอบพหุภาคี 
75. ขอใดไมใชนโยบายความมั่นคงของรัฐ 
 ก. การสรางสมานฉันทของคนในชาติ 
 ข. การเฝาระวังภัยคุกคามจากกระบวนการตอ 
          การภัยขามชาติ 
 ค. แกไขความขัดแยงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต 
 ง. การตอตานภัยสังคมในรูปแบบตางๆ 
76.ขอใดไมใชนโยบายความมั่นคงของรัฐ 
 ก. จัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณที่มีราคาและ 
          คุณภาพสูง  
      ข. การแกปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
 ค. การเทิดทูนและพิทักษรักษาสถาบันพระมหา  
          กษัตริย 
 ง. การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมแหงชาติ 
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77. การเตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ
เปนมาตรการของนโยบายความมั่นคงของรัฐเรื่องใด 
 ก. พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 
 ข. การปฏิรูประบบขาวกรอง 
 ค. การพัฒนาเครือขายความรวมมือตางชาติเกี่ยว  
          กับการกอการราย 
 ง. เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมั่นคง 
78. รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยวิธีการ
ใด 
 ก. การจัดระบบขาราชการมืออาชีพ 

 ข. การสรรหา ระบบพนักงานราชการบริการ 

 ค. การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ 

 ง. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร  
         ณ จุดเดียว 

79. รัฐบาลมีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการแผนดินอยางไร 

 ก. การปรับปรุงระบบการใหบริการ 

 ข. พัฒนาระบบ สรรหา คนเกงคนดีมารับราชการ 

 ค. พัฒนาระบบงานเปนสมรรถนะขาราชการ 

 ง. ถูกทุกขอ 

80. ไมใชนโยบาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผนดิน 

 ก. การพัฒนาระบบงานและสมรรถนะขาราชการ  
          เจาหนาที่รัฐ 

 ข. การปรับปรุง คาตอบแทนใหสูงกวาตลาด            
          แรงงาน 

 ค. พัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ 

 ง. การสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม 

         แกขาราชการ 

81.นโยบายประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
ในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ที่กลาวไวไมถูกตอง 
 ก. สงเสริมการกระจายอํานาจทางการปกครอง  
          สูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจัง 
 ข. สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี        
           บทบาทในการจัดบริการสาธารณะของ 

           ทองถ่ินเพิ่มขึ้น 

 ค. เรงรัดดําเนินการถายโอนภารกิจของสวน             
          ราชการสวนกลางใหองคกรปกครองสวน 

          ทองถ่ิน 

 ง. ขยายระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ 

         ไปสูองคกรสวนทองถ่ิน 

82. เร่ืองใดที่เปนยุทธศาสตร การบริหารเชิงพื้นที่ 
 ก. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

 ข. แผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัด 

 ค. แผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัด 

 ง. ถูกทุกขอ 

83. การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
สัมพันธกับนโยบายประสิทธิภาพการบริหารราช
การแผนดินของรัฐบาลเรื่องใด 

 ก. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ข. การเสริมสรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

          แกขาราชการ 

 ค. การพัฒนาระบบงานเปนสมรรถนะขาราชการ 

 ง.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการ 

84. เปนนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
 ก. จัดใหมีองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมาย 

 ข. จัดใหมีองคกรเพื่อการปฏิรูปยุติธรรม 

 ค. จัดใหมีระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม  
          จังหวัด 

 ง. ถูกทุกขอ 
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85. กระบวนการชะลอการลงโทษโดยใชวิธีการ
ทํางานบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม จัดเปนนโยบาย
กฎหมายและการยุติธรรมกลุมใด 

 ก. กระบวนการยุติธรรมทั่วไป 

 ข. กระบวนการยุติธรรมชุมชน 

 ค. กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 

 ง. กระบวนการยุติธรรมจังหวัด 

86. ขอใดคือเครื่องมือในการนํานโยบายของรัฐบาล       
สูการปฏิบัติ 
 ก. การเสนอรางกฎหมาย 

 ข. แผนบริหารราชการแผนดิน 

 ค. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 ง. การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ  
         หนวยงานราชการ 

87. กลไกในการที่จะทําใหนโยบายของรัฐบาล 

บรรลุผล ไดแกขอใด 

 ก. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของ  
          หนวยงานรัฐอยางชัดเจน 

 ข. การพัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีประ           
          สิทธิภาพ 

 ค. มีกฎหมายที่เอื้อสนับสนุน 

 ง. ถูกทุกขอ 

88. คูมือหรือแนวทางการทํางานเพื่อผลักดัน
นโยบายของรัฐสูการปฏิบัติ ไดแกขอใด 

 ก. แผนบริหารราชการแผนดิน 

 ข. แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 ค. แผนการตรากฎหมาย 

 ง. ถูกทุกขอ 
 

 

 

 

89. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาที่เกี่ยวกับ 
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 

 ก. จะยึดกรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม         
          รัฐธรรมนูญเปนแนวปฏิบัติ 
 ข. รัฐธรรมนูญ 2550เปนฉบับที่ดีที่สุดเพราะ 

          ประชาชนไดออกเสียงประชามติ 
 ค. จะศึกษาทบทวน แกไขบทบัญญัติบางประการ 

          ใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 

 ง. จะทบทวนแกไขภายใน 1ป 
90. เปาหมายสูงสุดของการดําเนินการตามนโยบายที่
แถลงตอรัฐสภาคือขอใด 

 ก. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

 ข. การบริหารราชการแผนดินดวยความซื่อสัตย  
          สุจริต 

 ค. ประชาชนคนไทยมีจิตสํานึกและภูมิใจใน
ความเปนไทย 

 ง. ประโยชนสุขของประชาชน 

91.กฎหมายที่กําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหาร
ราชการแผนดินภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญ ตองจัดทําและปรับปรุงใหเสร็จสิ้น
ภายใน 1 ป หลังแถลงนโยบายแกรัฐสภาตามมาตรา 
303 ไดแก ขอใด 

 ก. กฎหมายการมีสวนรวมในกระบวนการ 

         ยุติธรรม 

 ข. กฎหมายเกี่ยวกับกรอบวินัยการเงินการคลัง 
 ค. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 

 ง. กฎหมายเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนตาม 

          กฎหมาย 
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92. จากขอ 91 กฎหมายที่ตองดําเนินการภายใน 2 ป 
 ก. กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

 ข. กฎหมายการจัดตั้งองคกรคุมครองผูบริโภค 

          ที่เปนอิสระ 

 ค. กฎหมายการจัดตั้งสภาเกษตรกร 

 ง. กฎหมายเกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญาตาง            
          ประเทศ 

93. จากขอ 91 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด 

 ก. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการจัด          
          การศึกษา 
 ข. กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในขอมูลขาวสาร 

 ค. กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
 ง. ขอ ก และ ค  
94. กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ตาม
มาตรา 80 ตองดําเนินการปรับปรุงภายในกี่ป นับแต
วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 ก. 1 ป  ข. 2 ป 
 ค. 3 ป ง.  4 ป 
95. ขอใดเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ตองดําเนินการตามกําหนด 
 ก. กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถ่ิน 

 ข. กฎหมายการจัดตั้งองคกรปกครองสวน 

          ทองถ่ิน 

 ค. กฎหมายรายไดทองถ่ิน 

 ง. ถูกทุกขอ 

96. กฎหมายวาดวยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกี่ปนับจากที่รัฐบาล
แถลงนโยบายตอรัฐสภา 
 ก.  1 ป         ข.  2 ป 
 ค. 3 ป ง.  4 ป 

97. ขอใดคือกฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีตองดําเนิน
การตามรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีชุดกอนได
ดําเนินการแลว 
 ก. กฎหมายวาดวยสภาการเมือง 
 ข. กฎหมายวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ  
          นวัตกรรมแหงชาติ 
 ค. กฎหมายวาดวยการตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง  
          ภาคพลเมือง 
 ง. ถูกทุกขอ 

98. เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

 ก. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ข. การบริหารจัดการที่ดี 
 ค. การแกปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมี           
         อิทธิพล 

 ง. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

99. การพัฒนากฎหมายและการยุติธรรม จัดอยูใน          
รัฐบาลกลุมใด 

 ก. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ข. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
 ค. นโยบายเศรษฐกิจ 

 ง. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

100. นโยบายของรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช          
มีกี่ประการ 

ก.8 ประการ 

ข. 9 ประการ 

ค. 12 ประการ 

ง. 19 ประการ 
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รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 3 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.10 

 

1. ปจจุบันนี้อยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่เทาใด 

 ก. ฉบับที่ 7       ข. ฉบับที่ 8 

 ค. ฉบับที่ 9 ง. ฉบับที่ 10 

2. ขอใดเปนชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

 ก. 1 ม.ค. 2549- 30 ธ.ค. 2554 

 ข. 1 ม.ค. 2550 –30 ธ.ค. 2554 

 ค. 1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2554 

 ง. 1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2554 

3. “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุข

แหงมหาชนชาวสยาม” ขอความนี้สัมพันธกับขอใด 

 ก. พระบรมราโชวาท 

 ข. พระราชดําริ 

 ค. พระราชดํารัส 

 ง. พระราชโองการ 

4. ขอใดเปนลักษณะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10   
 ก. เปนแผนกลยุทธ 
 ข. เปนแผนปฏิบัติการ 

 ค. เปนแผนระยะสั้น 

 ง. เปนแผนบริหารราชการ 

5. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยูในกลุมใด 

 ก. ทฤษฎี 
 ข. หลักการ 

 ค. ปรัชญา 
 ง.  ความเชื่อ 
 

 

6. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวที่แสดงถึงการพัฒนาตองวางแผนใหสอดคลอง
กับคานิยมความเชื่อวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมตางๆ
เรียกวา 
 ก. ขาดทุนคือกําไร ข. ภูมิสังคม 

 ค. การพึ่งตนเอง ง. ทําตามลําดับ 

7. ขอใดคือหล ักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ใชคนเปนตัวตั้ง 
 ก. ภูมิสังคม 

 ข. ทําตามลําดับขั้นตอน 

 ค. การมีสวนรวม 

 ง. ขาดทุนคือกําไร 

8. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวที่ใหความสําคัญตอมนุษยสัมพันธ 
 ก. ขาดทุนคือกําไร 

 ข. ปลูกปาในใจคน 

 ค. การพึ่งตนเอง 
 ง. ระเบิดจากขางใน 

9. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวที่สัมพันธกับการพึ่งตนเองมากที่สุด 

 ก. การมีสวนรวม 

 ข. ความอยูดีมีสุข 

 ค. ภูมิสังคม 

 ง. ระเบิดจากขางใน 

10. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา           
อยูหัวขอใดตางจากกลุม 

 ก. ขาดทุนคือกําไร 

 ข. ทําตามลําดับขั้น 

 ค. ระเบิดจากขางใน 

 ง.  การพึ่งตนเอง 
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11. การบริหารงานของศูนยการศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สัมพันธกับหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามขอใดมาก
ที่สุด 

 ก. ภูมิสังคม 

 ข. การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ 

 ค. การพัฒนาแบบองครวม 

 ง.  การบูรณาการ 

12. ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริมีจํานวนกี่แหง 
 ก. 4 แหง ข. 5 แหง 
 ค. 6 แหง ง. 7 แหง 
13.  พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตที่ศึกษาและพัฒนา 
คนควาวิจัยเร่ืองปาไมเสื่อมโทรมและการพัฒนาพื้น
ที่ตนน้ําลําธารเพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม 

 ก. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก  
          พระราชดําริ 

 ข. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง 
          มาจากพระราชดําริ 

 ค. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

          พระราชดําริ 

 ง. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก 

         พระราชดําริ 

14. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องจาก
พระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนศูนยศึกษา
พัฒนาในเรื่องใด 

 ก. การพัฒนาดินเสื่อมสภาพใหกลับคืนสภาพ 

          ปกติ และใชทํามาหากินได 
 ข. ศึกษาวิจัยดินพรุใหสามารถนํามาใชประโยชน  
          ทางดานการเกษตรกรรมได 
 ค. ศึกษาพัฒนาอาชีพทางดานเกษตรกรรม  
          อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนา 

           หมูบานตัวอยาง 
 ง. ศึกษาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและ  
          ระบบนิเวศนบริเวณชายฝงและการประมง 

15. แนวพระราชดําริที่ใชปองกันไฟปาทําใหปา 
      ชุมชื้น 

 ก. แกลงดิน ข. ฝนหลวง 
 ค. ปลูกหญาแฝก ง. ฝายแมว 

16. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อแก
ไขปญหาน้ําทวมไดแกขอใด 

 ก. ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
 ข. ฝายแมว 

 ค. แกมลิง 
 ง. แกลงดิน 

17. แนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมขั้นตอนที่ 2 
คือกิจกรรมใด 

 ก. การผลิตเพื่อเล้ียงดูตนเอง 
 ข. การรวมกลุมหรือสหกรณ 
 ค. การสรางเครือขาย 

 ง. การขยายกิจการ 

18. ขอใดเปนแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. การดํารงชีวิตและดํารงตนบนทางสายกลาง 

 ข. การพัฒนาแบบสมดุล 

 ค. การพัฒนาที่พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

 ง. การพัฒนาโดยใชคุณธรรมและความรอบรู 
19.”การรูเขา รูเรา”คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอใด 

 ก. หลักทางสายกลาง 

 ข. หลักการมีเหตุผล 

 ค. หลักความพอประมาณ 

 ง. หลักมีภูมิคุมกัน 
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20. ทานคิดวาทุนทางสังคมใดที่สําคัญที่สุด 

 ก. มนุษย ข. ส่ิงแวดลอม 

 ค. ภูมิปญญา ง. สถาบันศาสนา 
21. พฤติกรรมใดไมตอบคําถามวาเปนพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
 ก. การหารายไดเพิ่ม 

 ข. การประหยัดและอดออม 

 ค. การลดรายจายส่ิงที่ไมจําเปน 

 ง. การใชของมีคุณคาและราคาแพง 

22. ส่ิงใดที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศใน             
ย ุคโลกาภิวัฒน 
 ก. การหารายไดเพิ่ม 

 ข. การประหยัดและอดออม 

 ค. การลดรายจายส่ิงที่ไมจําเปน 

 ง. การใชของมีคุณคาและราคาแพง 

23. บริบทที่เปลี่ยนแปลงในโลกโลกาภิวัตนที่มีผล 
กระทบตอการพัฒนาประเทศไทยนอยที่สุด 
 ก. ระบบเศรษฐกิจเสรี 
 ข. ความกาวหนาและทันสมัยของวิทยาศาสตร 
          เทคโนโลยี 
 ค. กระแสประชาธิปไตย 

 ง. ทรัพยากรโลกถูกทําลาย 

24. ภาวะโลกรอนเปนบริบทของการเปลี่ยนแปลง
อันมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศดานใด 

 ก. ดานเศรษฐกิจและตลาดเงิน 

 ข. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ค. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ง. ดานสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง 
25. “ศตวรรษใหมแหงเอเชีย”หมายถึงประเทศใด 
 ก. ลาว - กัมพูชา ข. พมา - เวียดนาม 

 ค. จีน  -ญี่ปุน ง. จีน - อินเดีย 
 

26. ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของสังคมไทย 
 ก. ผูสูงอายุมากขึ้น 

 ข. คานิยมที่ฟุมเฟอยของวัยรุน 

 ค. การรักษาเอกลักษณการยิ้ม 

 ง. ความรุนแรงและภัยจากการกอการราย 

27. สถานการณดานสังคมของประเทศไทยขอใด 
ที่ตางไปจากความจริง 
 ก. คุณภาพการศึกษาของคนดีขึ้น 

 ข. การลงทุนดานการพัฒนาการศึกษายังมีนอย 

 ค. การนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนายังมีต่ํา 
 ง. คนไทยเรียนหนังสือมากขึ้น 
28. ขอใดเปนจุดออนของเศรษฐกิจไทย 
 ก. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 
          ถึง 5.7% 
 ข. พึ่งพาวัสดุพลังงานจากภายนอกมาก 

 ค. การใชพลังงานเชิงพาณิชยสูง 
 ง. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง 
29. วิสัยทัศนของประเทศไทยตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) 
 ก. รอบรูเทาทันโลก 
 ข. การพัฒนาองครวม 
 ค. คุณภาพที่ยั่งยืน 
 ง. สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
30. ขอใดเปนวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) 
 ก. สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 ข. พัฒนาคนใหมีคุณภาพมีความรอบรู 
 ค. เพื่อสรางโอกาสเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม 
 ง. ลดรายจายดานสุขภาพลง รอยละ 10 
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31. พันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติไมไดกลาวถึงเรื่องใด 
 ก. สังคม 
 ข. การบริการ 
 ค. ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 ง. การบร ิหารจัดการ 

32. ไมไดกลาวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 
 ก. พันธกิจ ข. มาตรการเรงรัด 
 ค. เปาหมาย ง. ยุทธศาสตร 
33. เปาหมายปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อส้ิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
 ก. 8 ป ข. 9 ป 
 ค. 10 ป ง. 11 ป 
34. การคาดการณอายุเฉล่ียของคนไทยเมื่อส้ินแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 กี่ป 
 ก. 65 ป ข. 70 ป 
 ค. 75 ป ง.  80 ป 
35. “ระบบราชการเปนระบบที่เหมาะสมและคุมคา” 
เปนเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ดานใด 
 ก. การพัฒนาคน 
 ข. การบริการจัดการ 
 ค. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ง. การรักษาความมั่นคงของสิ่งแวดลอม 
36. ภาคีเพื่อพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ หมายถึงกลุมบุคคลกลุมใด 
 ก. เอกชน 
 ข. สถาบัน 
 ค. ชุมชน 

 ง.  ถูกทุกขอ 
 

37. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมี 
เปาหมายลดจํานวนคนจนเหลือเทาใด 
 ก. รอยละ 2 ข. รอยละ 4 
 ค. รอยละ 6 ง. รอยละ 10 
38. การบริหารงานแบบธรรมาภิบาลที่เปนบทบาท 
ของเอกชน 
 ก. การใหความสําคัญกับลูกคาปรับตัวตอการ  
          เปลี่ยนแปลง 
 ข. มีประสิทธิภาพภาพลักษณที่ดีขึ้น 
 ค. เขมแข็งกําหนดทิศทางนโยบายที่ชัดเจน 
 ง. ตระหนักตื่นตัวสรางธรรมาภิบาล 
39. เปาหมายการลดจํานวนขาราชการลงเมื่อส้ินแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
 ก. รอยละ 5 ข. รอยละ 10 
 ค. รอยละ 15 ง.  รอยละ 20 
40. เปาหมายแผนฯ10ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
ตองการมีพื้นที่ปาอนุรักษตามขอใด 
 ก. ไมนอยกวารอยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 ข. ไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 ค. ไมนอยกวารอยละ 23 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 ง. ไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด 
41. ขอใดคือเปาหมายดานการวิจัยและพัฒนาองค 
ความรู 
 ก. ไมต่ํากวาปละ 10 เร่ือง 
 ข. ไมต่ํากวาปละ 20 เร่ือง 
 ค. ไมต่ํากวาปละ 30 เร่ือง 
 ง. ไมต่ํากวาปละ 40 เร่ือง 
42. ขอใดคือตนทุนทางสังคม 
 ก. ภูเขา แมน้ํา 
 ข. เงินตรา 
 ค. วัด สถาบันศาสนา 
 ง. แรงงาน 
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43. ยุทธศาตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีกี่ดาน 
 ก. 4 ดาน ข. 5 ดาน 
 ค. 6 ดาน ง.  7 ดาน 
44. ขอใดไมใชยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
 ก. สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 ข. ปรับร้ือระบบราชการขนานใหญ 
 ค. การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคม 

 ง. การพัฒนาคนและสังคมแหงการเรียนรู 
45. การกระจายอํานาจสูทองถ่ินและชุมชนเปน 
ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศของแผน 10 
ดานใด 
 ก. การสรางความเขมแข็งใหกับสังคม ชุมชน 
 ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล 
 ค. การสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 ง. การพัฒนาบนความหลากหลายชีวภาพ 
46. ทําอยางไรจึงจะทําใหคนและสังคมไทยเปน 
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 ก. พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู 
 ข. พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ค. พัฒนาสุขภาพคนไทยครบวงจร 

 ง. ถูกทุกขอ 
47. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ใดที่เปน 
บทบาทโดยตรงของหนวยงานทางการศึกษา 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมแหงการเรียนรู 
 ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล 
 ค. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล 

 ง.  การพัฒนาบนความหลากหลายชีวภาพ 
 
 

48. บทบาทของขาราชการที่ตองปรับตัว เสริมสราง 
ประสิทธิภาพการทํางาน เนนบริการประชาชน 
ส ัมพันธกับยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศขอใด 
 ก. การพัฒนาคนและสังคมแหงการเรียนรู 
 ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล 
 ค. การสรางธรรมาภิบาลในการบริหาร 

 ง. การพัฒนาบนความหลากหลายชีวภาพ 
49. ขอใดเปนวิธีการที่จะขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสูการปฏิบัติใหบรรลุผล 
 ก. การกําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญ 
 ข. การปรับปรุงระเบียบกฎหมาย 
 ค. การวิจัยและสรางองคความรู 
 ง. ถูกทุกขอ 
50. ระบบโลจิสติกสเกี่ยวของกับเรื่องใด 
 ก. การบริหารธรรมภิบาล 
 ข. การขนสงและบริการ 
 ค. การเรียนรูตลอดชีวิต 

 ง. การพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ 
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        รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 4 
     ความเคลื่อนไหวสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
 

1. สมาชิกวุฒิสภาที่ไดมาจากการเลือกตั้งมีจํานวนกี่
คน 

ก. 45 คน 
ข. 74 คน 
ค. 76 คน 
ง. 150 คน 

2. การแขงขันกีฬาโอลิมปกป 2008 ที่ประเทศจีน
เปนเจาภาพเปนครั้งที่เทาใด 

ก. คร้ังที่ 27 
ข. คร้ังที่ 28 
ค. คร้ังที่ 29 
ง. คร้ังที่ 30 

3. ขาราชการครูจะตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จะตองชําระคาธรรมเนียมกี่บาท 

ก. 200 บาท 
ข. 300 บาท 
ค. 500 บาท 
ง. 600 บาท 

4. เขตพื้นที่การศึกษาที่ประกาศลาสุดมีจํานวนรวมกี่
เขต 

ก. 175 เขต 
ข. 178 เขต 
ค. 185 เขต 
ง. 265 เขต 

5. “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุข
แหงประชาชนชาวสยาม” ขอความนี้ตรงกับขอใด 

ก. พระบรมราชโองการ 
ข. พระบรมราโชวาท 
 

ค. พระราชดํารัส 
ง. พระราชดําริ 

6. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะตออายุราช
การของขาราชการครูเปนกี่ป 

ก. 63 ป 
ข. 65 ป 
ค. 70 ป 
ง. 75 ป 

7. ขอใดตางจากพวก 
ก. FiX-IT-Center  
ข. O-net 
ค. A-net 
ง. Nt 

8. เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 
ก. CEO 
ข. IMF 
ค. MGO 
ง. NGO 

9. มาตรการ 3ม 2ข 1ร 1พท เกี่ยวของกับเรื่องใด 
ก. ส่ิงแวดลอม 
ข. ความปลอดภัย 
ค. การทหารและความมั่นคง 
ง. การคุมครองแรงงาน 

10. สมาชิกวุฒิสภาสรรหามีวาระการดํารงตําแหนง 
กี่ป 

ก. 3 ป 
ข. 4 ป 
ค. 5 ป 
ง. 6 ป 
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11.ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนปจจุบันคือใคร  
            ก. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ  
            ข. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียาเวส  
            ค. พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ  
            ง. พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย 
12.  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยใน 
ปจจุบันเปนเทาใด 

ก. รอยละ 3 
ข. รอยละ 4 
ค. รอยละ 5 
ง. รอยละ 6 

13. ประเทศในเอเซียใดตอไปนี้มีอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจมากที่สุด 

ก. จีน 
ข. อินเดีย 
ค. เวียดนาม 
ง. ไทย 

14.จํานวนเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่ตั้งใหมหลัง
จากวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 มีจํานวนกี่เขต  
              ก. 185 เขต  
              ข. 10 เขต  
              ค. 7 เขต  
              ง. 3 เขต 
15. การโอนสถานศึกษาไปยังองคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน  

ก. เปนนโยบายรัฐบาล 
ข. กฎหมายกําหนด 
ค. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการ 
ง. โรงเรียนสมัครใจ 

 
 
 

16. จังหวัดในขอใดไมมีเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มใหม  
            ก. ปราจีนบุรี  
            ข. มหาสารคาม  
            ค. อุทัยธานี  
            ง. นครราชสีมา 
17. Admission  เกี่ยวของกับเรื่องใด 

ก. การพัฒนาศักยภาพครู 
ข. ทุนการศึกษา 
ค. การสอบเรียนตอมหาวทยาลัย 
ง.  ระบบงบประมาณใหม 

18. สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดใดมีมากที่สุด 
ก. กรุงเทพมหานคร 
ข. นครราชสีมา 
ค. เชียงใหม 
ง. เทากันทุกจังหวัด 

19. ไมใชนโยบายทางการศึกษา 
ก. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข. พัฒนาเด็กปญญาเลิศ 
ค. พัฒนาแหลงเรียนรู 
ง. สรางโรงเรียนชั้นยอดทั้งระบบ 

20. เปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเมื่อ            
ส้ินป 2554 ที่รัฐบาลกําหนด 

ก. 8.5 ป 
ข. 9.0 ป 
ค. 9.5 ป 
ง. 10 ป 

21. ใครเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของระบบราชการ 
ก. นายกรัฐมนตรี           
ข. รัฐมนตรี 

 ค. ปลัดกระทรวง            
        ง.  อธิบดี 
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22. มีหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมายคือบทบาท
หนาที่ของใคร 
 ก. รัฐสภา
 ข.วุฒิสภา 

ค. สภาผูแทนราษฎร  
ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

23.ส่ิงที่เปนความหวังในภารกิจทางการศึกษาควร 
       ตกอยูที่ผูใด 
 ก. นักเรียน
 ข.ครู 
 ค.ผูบริหาร  
       ง. ผูปกครอง 
24. “การจะดําเนินนโยบายทางการศึกษาใหบรรลุผล
ขึ้นอยูกับความรวมไมรวมมือของทุกทาน” ขอความ
นี้สัมพันธกับขอใด 

ก. ภาวะผูนํา  
ข. ทักษะมนุษยสัมพันธ 
ค. การประเมินรอบดาน  
ง. การทํางานเปนทีม 

25. ตําแหนงผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาคือ 
ขอใด 

ก. ผูอํานวยการกอง  
ข.  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ง. ผูบริหารการศึกษา 

26. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนปจจุบัน 
คือใคร 

ก. นายสมัคร  สุนทรเวช  
ข. นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ 
ค. นายพงศกร  อรรณพพร  
ง.  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

27. การถายทอดการสอนจากโรงเรียนใหญไปยังอีก
โรงเรียนหนึ่งไดชมโดยผาน Video Conference 
จัดอยูในนโยบายขอใดรัฐมนตรีว าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ก. โอกาสทางการศึกษา               
ข. การพัฒนาคุรภาพการศึกษา 
ค. การนําระบบ ICT มาพัฒนาการเรียน 

              การสอน   
ง.  การพัฒนาบุคลากร 

28. ทุกคนไดรับสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยางเสมอภาคกัน โดยไมเสียคาใชจาย 14 ป เปน 
นโยบายที่กําหนดโดยใคร 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 ค. รัฐบาล
 ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
29. โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน มีเปาหมายสําหรับ 
        นักเรียนกลุมใด 
 ก. เรียนดี
 ข.เปนเลิศ 
 ค.ขาดโอกาส
 ง. เรียนดีแตยากจน 
30. สถานศึกษาขั นพื้นฐานที่จัดเปนองคกรมหาชน 
 ก. โรงเรียนสตรีวิทยา
 ข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
 ค. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 ง. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสารณ 
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31. ปจจุบันเยาวชนไทยมีจํานวนเปนเทาไหรของ 
ประชากรไทยทั้งหมด 
 ก. รอยละ 33
 ข. รอยละ22 
 ค. รอยละ 20
 ง. รอยละ 11 
32. ทานคิดวาเรื่องใดเปนปญหาที่ใหญที่สุดทางการ 
ศึกษาที่เกิดกับเด็กและตองรีบแกไข 
 ก. เด็กไมมีที่เรียน   
 ข. เด็กเรียนสายอาชีพนอย 
 ค. คุณภาพการศึกษา   
 ง. เด็กเลือกงาน 
33. Youth Counselor เปนระบบการดูแลนักเรียน 
ตามขอใด 
 ก. เพื่อนชวยเพื่อน   
 ข. เคร ือขายผูปกครอง 
 ค. วินัยเชิงบวก   
 ง. ใชนักจิตวิทยา 
34. โรงเรียนปลอดภัย (Safe School) มีเปาหมาย        
ยกเวนเรื่องใด 
 ก. ความปลอดภัยจากความรุนแรง 
 ข. ความปลอดภัยจากอุบัติภัย 
 ค. ความปลอดภัยจากการลวงละเมิด 
 ง. มีเวรยามอยูดูแลตลอดเวลา 
35. ทําอยางไรที่จะทําใหเกิดคุณภาพทางผลสัมฤทธิ์
การเรียนมากที่สุด 
 ก. การเพิ่มอัตราการเรียนตอ  
 ข. ดูแลเด็กพิการเด็กดอยโอกาส 
 ค. พัฒนาปรับปรุงวิธีสอนของครู 
 ง. พัฒนาการศึกษาทางเลือก 
 
 

36. ขอใดสัมพันธกับโรงเรียนในฝนมากที่สุด 
 ก. โรงเรียนคุณธรรม   
 ข. โรงเรียนดีไกลบาน 
 ค. โรงเรียนปลอดภัย   
 ง. โรงเรียนติดตาว 
37. สพฐ. มีเปาหมายสรางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
“โรงเรียนสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิ 
วัฒนา”จํานวนกี่แหง 
 ก. 3  แหง
 ข. 4   แหง 
 ค. 5  แหง
 ง. 10  แหง 
38. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดอยูในนโยบาย 
การศึกษาของ สพฐ. ดานใด 
 ก. การสรางการมีสวนรวม
 ข. การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ค. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
 ง. การนําเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
39. กระทรวงวัฒนธรรมยกยองพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ทรงเปนแบบอยางในเรื่องใด 
 ก. การอนุร ักษภาษา
 ข. อนุรักษฟนฟูมรดกไทย 
 ค. ความใฝเรียน
 ง. ความวิริยะ 
40. ปจจุบันทีวีสาธารณะมีช่ือวา 
 ก. พีทีวี
 ข. พีทีวีเอส 
 ค. ทีวีไทย
 ง. ทีวีเสรี 
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41. ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการตั้งมาแลวกี่ป 
 ก. 112 ป
 ข.114 ป 
 ค. 115 ป
 ง.116 ป 
42. ขอใดคือแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบ
ใน 3 จชต.โดยนอมนําแนวทาง “พระราชทาน”  
      ก. ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม  
      ข. ถูกตอง โปรงใสและเที่ยงธรรม  
      ค. เขาใจ เขาถึง พัฒนา  
      ง. รูรัก สามัคคี 
43. One Laptop Per Child (OLPC) เกี่ยวของกับ 
เร่ืองใด 
 ก. เด็กปญญาออน
 ข. เด็กพิเศษ 
 ค. คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน
 ง. หลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนเลิศ 
44. นายบัน-คี-มูน เปนผูบริหารองคกรใด 
 ก. สหประชาชาติ
 ข. องคกรการคาโลก 
 ค. องคการอนามัยโลก
 ง. องคการยูนิเซฟ 
45. ผูมีอํานาจในการสั่งยุบพรรคการเมืองคือองคกร 
ใด 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ค. อัยการสูงสุด
 ง. คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต 
           แหงชาติ 
 
 
 

46. ขอใดไมใชองคมนตรีใหม 3 คนที่พระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาแตงตั้ง 
 ก. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท
 ข. นายศุภชัย   ภูงาม 
 ค. พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษสุวรรณ
 ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตตะ 
47. คณะรัฐมนตรีไดประกาศวันใดเปนวันครอบครัว 
 ก. วันที่  12 เมษายน ของทุกป
 ข. วันที่ 13 เมษายน ของทุกป 
 ค. วันที่ 14  เมษายน ของทุกป
 ง. วันที่ 15 เมษายน ของทุกป 
48. ปจจุบันใครดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา 

ก. นายยงยุทธ ติยะไพรัช 
ข. ปานเทพ กลาณรงค 
ค. อภิชาต สุขัคคานนท 
ง. นายพงศกร อรรณนพพร 

49. ดร. จักรพรรดิ์ วันทา เกี่ยวของกับเรื่องใด 
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. ประธานคุรุสภา 

50. บุคคลตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับวงการการศึกษา 
ก. นายสมพงษ อมรวิวัฒน 
ข. นายพงศกร อรรณนพพร 
ค. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 
ง. คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
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      รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 5 
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงกับ          
ขอใด 

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

2. “ เปนความใหมซ่ึงยังไมเคยมีมากอน”  ตรง             
กับขอใด 

ก. นวัตกรรม 
ข. เทคโนโลยี 
ค. ขอมูลขาวสาร 
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โรงเรียนวิถีพุทธถูกจัดไวในกลุมใด 
ก. Innovation 
ข. Technology 
ค. Information 
ง. Information Technology 

4. Hardware  Software Technic จัดไวในกลุมใด 
ก. Innovation 
ข. Technology 
ค. Information 
ง. Information Technology 

5. Open Source ถูกจัดไวในขอใด 
ก. Hardware         ข. Software 
ค. Pepleware          ง. Technic 

6. ขอใดจัดอยูในประเภท Technic 
ก. เครื่องคอมพิวเตอร 
ข. มวนเทปเสียง 
ค. LCD Projector 
ง. การสอนบูรณาการ 

7. Teleconference เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชเพื่อการใด 

ก. การตัดสินใจ 
ข. การบริหารทางไกล 
ค. การบริหารสถานศึกษา 
ง. การจัดการเรียนรู 

8. SchoolNet เปนเครือขายขอมูลดวยระบบสาร
สนเทศ (Network)ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกิดขึ้น
ตามแนวคิดของใคร 

ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ค. พลเอกเปรม   ติณศุลานนท 
ง. นายปองพล  อดิเรกสาร 

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ
ศึกษา เพื่อเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป 

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

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

11. เปนการเรียนทางไกลที่ผูเรียนสามารถตอบโต
กับ ผูสอนได โดยอาศัยเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงชวย
ใหเรียนรูไดโดยไมมีขอจํากัดของเวลา ระยะทางและ
สถานที่โดยผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดเวลา 

ก. E-learning 
ข. E-Classroom 
ค. E-Book 
ง. E-Library 
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12. ลักษณะทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเปน
ลักษณะเชนใด 

ก. เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. เศรษฐกิจเสรี 
ค. สังคมสันติภาพ 
ง. เศรษฐกิจสังคมฐานความรู 

13. การนําระบบ GIS (Geographic Information 
Systems) เขามาชวยในการดูแลการจัดสรรทรัพยากร
การจัดการศึกษาเปนการดําเนินการดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาเรื่องใด 

ก. การใชICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ข. การใชICTเพื่อการบริหารและบริการ

ทางการศึกษา 
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากรICT 
ง. การกระจายโครงสรางพื้นฐานICT           

เพื่อการศึกษา 
14. การสงครูไปอบรมดานการใชICTที่ตางประเทศ              
เปนการดําเนินการดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาเรื่องใด 

ก. การใชICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ข. การใชICTเพื่อการบริหารและบริการ

ทางการศึกษา 
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากรICT 
ง. การกระจายโครงสรางพื้นฐานICT           

เพื่อการศึกษา 
15. ทําไมตองนํานวัตกรรมการศึกษามาใชแทนวิธี
การเดิม 

ก. เพื่อไดประสิทธิผลสูงขึ้น 
ข. เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค. เพื่อลดการสอนของครูจะไดไปทํางาน

ดานอื่น 
ง. วิธีการเดิมไมเปนที่ยอมรับ 

16. แผนเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553           
หร่ือ ที่เรียกวา “TLT 2010” ขั้นตอนที่เปนความคาด
หวังสุดทายคือ 

ก. การพัฒนานโยบายและการนํารอง 
ข. การพัฒนาเนื้อหาและSoftware 
ค. ฝกอบรมครูดาน ICT 
ง. การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช ICT 

17. LAN  เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
ก. โครงการนํารอง 
ข. ส่ือประสม 
ค. เครื่อขาย 
ง. เทคนิคจัดการ 

18. บุคลากรสารสนเทศทางการศึกษากลุมใดควรมี
ความรูเขาใจระบบสารสนเทศปฏิบัติการสํานักงาน 
Office Information System(OIS) มากที่สุด 

ก. เลขาธิการสพฐ. 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. ครู หรือเจาหนาที่ 

19. ทําหนาที่ในการสรางเอกสารในเชิงบัญชี ที่มีการ
คํานวณเขามาเกี่ยวของ 

ก. Microsoft  Word 
ข. Microsoft Excel 
ค. Microsoft PowerPoint  
ง. Microsoft Project 

20. Management Information System(MIS) เปน    
ขอมูลสารสนเทศสําหรับบุคคลกลุมใด 

ก. ผูบริหารประเทศ 
ข. ผูบริหารระดับสูงสุดสวนราชการ 
ค. ผูบริหารระดับกอง แผนก 
ง. ผูปฏิบัติการ 
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21. สถานศึกษาควรดําเนินการดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารอยางไร 

ก. นําความรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใหเกิดประโยชน 

ข. ผลิตและสรางสื่อเทคโนโลยีสาร
สนเทศทางการศึกษาใหมๆ 

ค. ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการคน
ควาหาความรู 

ง. ถูกทุกขอ 
22. ไมใชลักษณะขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ดี 

ก. มีความหลากหลาย 
ข. ถูกตองแมนยํา 
ค. ตรงตามความตองการที่จะใช 
ง. เก็บในระยะเวลาเหมาะสม 

23. “ ตองดําเนินการใหอยูในรูปแบบที่สามารถเรียก
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ” เปนการเก็บรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลตามขอใด 

ก. การเก็บขอมูล 
ข. การจัดขอมูล 
ค. การปรับปรุงขอมูล 
ง. การปกปองขอมูล 

24.ระบบเครื่อขายคอมพิวเตอรระยะไกลหมายถึง 
ขอใด 

ก. LAN 
ข. MAN 
ค. WAN 
ง. INTERNET 

25. Internal Service Provider(ISP) เกี่ยวของกับ     
ขอใดมากที่สุด 

ก. เครื่อขายระหวางประเทศ 
ข. ผูใหบริการอินเตอรเน็ต 

ค. การเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต 
ง. อุปกรณตอพวง 

26. “ เธอควรรูจักเว็บไซต E-commerce บางซิ”                
ขอความนี้นาจะเปนประโยชนของอินเตอรเน็ตตอ             
วงการใด 

ก. วงการศึกษา 
ข. วงการธุรกิจ 
ค. วงการวิทยาศาสตร 
ง. วงการบันเทิง 

27. “ ใหพิมพ Key Word ลงในชอง” ขอความนี้
สัมพันธกับเว็บไซตใดมกที่สุด 

ก. www. Thaimai.com 
ข. www.google.co.th 
ค. www.siam.net 
ง. www.thaischool.ac.th 

28. เปรียบเทียบไดกับหนาปกของหนังสือ 
ก. อินเตอรเน็ต 
ข. เว็บไซต 
ค. เว็บเพจ 
ง. โฮมเพจ 

29.บทบาทของครูตอนโยบายดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ก. พัฒนาระบบ 
ข. พัฒนาบุคลากร 
ค. ผูใช หรือผูผลิต 
ก. ประสาน บริการวิชาการชุมชน 

30.กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายการนําคอม 
พิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาใชกับการศึกษาดานใด 

ก. การเรียนการสอน 
ข. การบริหารจัดการ 
ค. การเรียนรสําหรับชุมชน 
ง. ถูกทุกขอ  
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     รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 6 
        วัฒนธรรมไทย และประเพณีทองถิ่น 
 

1. ส่ิงที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา เรียกวา 
ก. คุณธรรม 

ข. จริยธรรม 

ค. วัฒนธรรม 

ง. คานิยม 

2. ขอใดคือวัฒนธรรมไทย 

ก. การเคารพพระสงฆ 
ข. สงกรานต 
ค. ฮีตสิบสอง 
ง. การไหลเรื่อไฟ 

3. การกราบครั้งที่สองของการกราบแบบเบญจางค 
ประดิษฐ หมายถึงกราบใคร 

ก. กราบเพื่อระลึกถึงองคพระพุทธเจา 
ข. กราบพระธรรมคําส่ังสอนพระพุทธเจา 
ค. กราบพระสงฆตัวแทนพระพุทธเจา 
ง. กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

4. ขอใดเปนการกระทําที่ไมถูกตอง 
ก. เมื่อพระสงฆเดินผานใหไหวโดยใหปลาย

นิ้วมือจรดตีนผม 

ข. ผูชายใหถวายของใหพระตอมือพระสงฆ
โดยตรงและคุกเขากราบไมแบมือคร้ังเดียว 

ค. การตักบาตรควรถอดรองเทากอน 

ง. ผูหญิงไปหาพระตองนั่งพับเพียบใหเรียบ
รอย ไมควรอยูตามลําพังกับพระสงฆ 

5. เปนครูควรมีมารยาททางใจ โดยนําหลักธรรม                 
พรหมวิหาร 4  มายึดและปฏิบัติ 

ก. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ข. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ค. ทุกข  สมุทัย  นิโรจ  มรรค 

ง. สัจจะ  ทมะ  ขันติ  จาคะ 

6. ขอใดคือมารยาททางใจที่ถูกตอง 
ก. ในงานมงคลควรแสดงสีหนาเบิกบาน 

สดชื่นอยูเสมอ 

ข. การไปเยี่ยมคนปวยควรใชคําพูดที่ออน
โยนปลอบใจผูปวย 

ค. ในงานเผาศพควรแสดงกริยาสงบสงวน 
ความรื่นเริงเอาไว 

ง. ถูกทุกขอ 

7. ขอใดเปนมารยาททางกายที่ไมเหมาะสม 

ก. ถานั่งตอหนาผูใหญกับพื้นใหนั่งพับ
เพียบ หันหนาไปหาผูใหญในลักษณะ 
เงยหนา 

ข. ไมถือวิสาสะใชหรือรับประทานของ          
ที่เขาจัดไวสําหรับผูอ่ืนโดยเฉพาะ 

ค. ลวง แคะ แกะเกา หาว เรอหากจําเปน 

ง. เห็นของผูใหญตก หรืออาจจะเสียหาย
โดยที่เจาตัวไมรูควรจะบอก 

8. การับไหวในขณะที่ยืนและเราอยูในฐานะที่ 
อาวุโสกวา 

ก. พนมมือระดับอก  
ข. พนมมือเหนือระดับอก นิ้วจรดคาง 
ค. พนมมือระดับอก กมศรีษะเล็กนอย 

ง. พนมมือระดับอกและพยักหนาเล็กนอย 

9. หากเราจะผานผูคนมากๆและมีผูที่อาวุโสนั่งอยู
กับพื้นควรใชวิธีการใด 

ก. เดินกมหนา 
ข. เดินยอตัว 

ค. หมอบ 

ง. คลาน 
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10. เมื่อใดควรยืนตรง 
ก. เมื่อเห็นคนเชิญธงชาติผานหนา 
ข. เมื่อเห็นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

มาถึงบริเวณพิธี 

ค. เมื่อไดยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ง. ถูกทุกขอ 

11. ขอใดคือมารยาทแบบสากลทางกายแสดงการ 
ทักทาย 

ก. การยิ้ม 

ข. การไหว 
ค. การคํานับ 

ง. การจับมือ 

12. ขอใดคือมารยาทในการรับประทานอาหารที่                
ไมถูกตอง 

ก. ใหผูอาวุโสรับประทานกอนเราจึงรับ
ประทาน 

ข. ไมทาวศอกบนโตะอาหาร และนั่งตัวตรง 
ค. แตะตองหรือหยิบอาหารใหผูอาวุโสกวา

ตามสมควร 

ง. ควรถือชอนดวยมือขวาและสอมดวยมือซาย 

13. มารยาทในการใชวาจาที่ถูกตองไดแกขอใด 

ก. ตองระวังมิใชวาจาเท็จ ยุยงสอเสียดใหผูอ่ืน
แตกราว 

ข. ไมพูดเสียงดังเกินไปหรือพูดพลางหัวเราะ
พลาง 

ค. รูจักพูดใหผูฟงพอใจและเปนนักฟงที่สนใจ 

ง. ถูกทุกขอ 

14. “ฮีตสิบสอง” จัดไวในขอใด 

ก. วัฒนธรรมไทย 

ข. ประเพณี 
ค. ความเชื่อ 

ง. คานิยม 

15. เทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยวเปนประเพณี
ทองถ่ินของจังหวัดใด 

ก. กาฬสินธุ 
ข. มหาสารคาม 

ค. ขอนแกน 

ง. อุดรธานี 
16. ประเพณีไหลเรื่อไฟของจังหวัดนครพนม เปน
ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อของประเทศใด 

ก. จีน 

ข. อินเดีย 

ค. เนปาล 

ง. อียีป 

17. ประเพณีขึ้นเขาพนมรุงของจังหวัดบุรีรัมย           
จัดในเดือนใด 

ก. ธันวาคม 

ข. มกราคม 

ค. เมษายน 

ง. กรกฏาคม 

18. ประเพณีบวชลูกแกวนิยมจัดในภาคใด 

ก. ภาคเหนือ 

ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ค. ภาคกลาง 
ง. ภาคใต 

19. ประเพณีทองถ่ินที่นิยมจัดทุกภาคของไทย 

ก. บวชนาค 

ข. สงกรานต 
ค. ลอยกระทง 
ง. ถูกทุกขอ 
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20. หากจะรักษาประเพณีไทยโดยการทําบุญ ควร
ปฏิบัติตามขอใด 

ก. การใหทาน 

ข. การรักษาศีล 

ค. ภาวนา 
ง. ถูกทุกขอ 

21.ขอใดตอไปนี้ไมเกี่ยวของกับประเพณีแตงงาน 

ก. ขึ้นหอ 

ข. สูขวัญ 

ค. ขันหมาก 

ง. หมั้น 

22.” ไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร” สัมพันธ        

กับประเพณีใด 

ก. แตงงาน 

ข. บวช 

ค. ลอยกระทง 
ง. สงกรานต 

23. ประเพณีบายศรีสูขวัญมักพบอยูทุกจังหวัดทั้ง
ภาคเหนือและอีสาน คําวา “บายศรี”หมายถึงส่ิงใด 

ก. ดอกไม 
ข. พาน 

ค. ขาว 

ง. ดายขาว 

24. ความเชื่อตามประเพณีบุญปองไฟสัมพันธกับ
อาชีพใด 

ก. คาขาย 

ข. ทํานา 
ค. อุตสาหกรรม 

ง. ทุกอาชีพที่กลาว 
 

 

 

25. ประเพณีผีตาโขนเปนของจังหวัดใด 

ก. ลําปาง 
ข. พะเยา 
ค. อุบลราชธานี 
ง. เลย 

26. “วันเนา” ของประเพณีสงกรานตตรงกับวันใด  
ก. 12  เมษายน 
ข. 13 เมษายน 
ค. 14  เมษายน 
ง. 15 เมษายน 

27.เหลา  ตนกลวย  ตนออย จัดอยูในสวนใดของ 
ประเพณีแตงงาน 

ก. คาดอง 
ข. สูขวัญ 
ค. ขันหมากเอก 
ง. ขันหมากโท 

28. ประเพณีชักพระหรือลากพระมักนิยมจัดที่ใด 
ก. ภาคเหนือ 
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค. ภาคกลาง 
ง. ภาคใต 

29. ประเพณีอุมน้ําดําพระเปนของจังหวัดใด 
ก. ตาก 
ข. เพชรบูรณ 
ค. ปตตานี 
ง. นครศรีธรรมราช 

30. ประเพณีทองถ่ินตอไปนี้ขอใดตางจากกลุม 
ก. สูขาวขวัญ 
ข. กอพระเจดียทราย 
ค. ทอดกฐิน 
ง. บุญเบิกฟา 
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เฉลยรวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ความรอบรู 
 

 1. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 1 (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550)หนา 1-17 
 

1.ข 2. ข 3.ง 4. ข 5.ค      6.ก. 7. ข 8.ง 9. ค 10.ค  
 11.ง 12.ก 13.ก 14.ก 15.ค 16.ก 17.ง 18.ค 19.ก 20.ค  
 21.ง 22.ข 23.ก 24.ค 25.ง 26.ค 27.ง 28.ข 29.ข 30.ง  
 31.ก 32.ข 33.ค 34.ค      35.ค 36.ง 37.ก 38.ค 39.ก 40.ก  
 41.ง 42.ง 43.ง 44.ค 45.ก 46.ง       47.ข 48.ง 49.ค 50.ค  
 51.ก 52.ข 53.ก 54.ข 55.ก 56.ง 57.ง 58.ค 59.ค 60.ค 
 61.ง 62.ข 63.ข 64. ก 65.ข 66.ง 67.ค 68.ง 69.ข 70.ข  
 71.ข 72.ง 73.ข 74.ง 75.ค 76.ก 77.ข 78.ง 79.ค 80.ค  
 81.ข 82.ค       83.ง 84.ข 85.ค 86.ข 87.ข 88.ข 89.ค 90.ก  
 91.ก 92.ก 93.ง 94.ข 95.ข 96.ข 97.ง 98.ก 99.ค 100. ก 

101.ข 102. ง 103.ก 104. ง 105.ง     106.ก. 107. ก 108.ง 109. ง 110.ข  
 111.ง 112.ข 113.ค 114.ง 115.ง 116.ค 117.ข 118.ง 119.ก 120.ข  
 121.ข 122.ค 123.ง 124.ค 125.ข 126.ค 127.ง 128.ง 129.ข 130. ก  
 131.ค 132.ข 133.ก 134.ค     135.ง 136.ข 137.ข 138.ข 139.ค 140.ค  
 141.ง 142.ข 143.ข 144.ค 145.ง 146. ค    147.ก 148.ง 149.ก 150.ง 
 

2. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 2 (นโยบายรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช) หนา 18-28 
 

1.ก 2. ข 3.ง 4. ค 5.ง      6.ข. 7. ข 8.ข 9. ค 10.ง  
 11.ค 12.ค 13.ค 14.ง 15.ข 16.ก 17.ก 18.ค 19.ก 20.ค  
 21.ข 22.ข 23.ก 24.ก 25.ค 26.ก 27.ค 28.ง 29.ค 30.ก  
 31.ข 32.ง 33.ข 34.ค       35.ข 36.ข 37.ก 38.ก 39.ค 40.ค  
 41.ง 42.ค 43.ข 44.ข 45.ง 46.ก       47.ข 48.ง 49.ค 50.ค  
 51.ก 52.ข 53.ค 54.ก 55.ง 56.ง 57.ข 58.ก 59.ง 60.ค 
 61.ก 62.ค 63.ง 64.ง 65.ง 66.ง 67.ค 68.ก 69.ค 70.ง  
 71.ง 72.ค 73.ง 74.ก 75.ข 76.ก 77.ง 78.ค 79.ง 80.ง  
 81.ง 82.ง       83.ค 84.ง 85.ค 86.ข 87.ง 88.ค 89.ง 90.ค  

91.ก 92.ก 93.ง 94.ก 95.ง 96.ข 97.ง 98.ค 99.ข 100. ก 
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3. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 3 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.10) หนา 29-33 
 

1.ง 2. ค 3.ง 4. ก 5.ค      6.ข. 7. ค 8.ข 9. ง 10.ก  
 11.ข 12. ค 13.ข 14.ก 15.ง 16. ค 17.ข 18.ก 19.ข 20.ก  
 21.ง 22.ง 23. ค 24.ข 25.ง 26.ค 27.ก 28.ข 29.ง 30.ค  
 31.ข 32.ข 33.ค 34.ง       35.ข 36.ง 37.ข 38.ข 39.ข 40.ข  
 41.ข 42.ค 43.ข 44.ข 45.ค 46.ง       47.ก 48.ค 49.ง 50.ข 
 

4. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 4 (ความเคลื่อนไหว สังคม เศรษฐกิจ การเมือง)หนา 34-38 
 

1.ค 2. ค 3.ข 4. ค 5.ก      6.ข. 7. ก 8.ข 9. ข 10.ก  
 11.ก 12. ค 13.ก 14.ข 15.ข 16. ง 17.ค 18.ง 19.ง 20.ง  
 21.ก 22. ข 23. ก 24.ง 25.ค 26.ข 27.ค 28.ง 29.ง 30.ง  
 31.ง 32.ค 33.ก 34.ง       35.ค 36.ข 37.ข 38.ค 39.ข 40 .ค  
 41.ง 42.ค 43.ค 44.ก 45.ก 46.ค       47.ค 48.ก 49.ค 50.  ก 
 

5.รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 5 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หนา 39-41 
 

1.ข 2. ข 3.ก 4. ข 5.ข      6.ง. 7. ข 8.ข 9. ก 10.ค  
 11.ก 12.ง 13.ข 14.ค 15.ข 16.ง 17.ค 18.ง 19.ข 20.ค  

21.ง 22.ง 23.ข 24.ค 25.ข 26.ข 27.ข 28.ง 29.ค 30.ง 
 

6.รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรอบรู ชุดท่ี 6 (วัฒธนธรรมไทย และประเพณีทองถิ่น) หนา 42-44 
 

1.ค 2. ก 3.ข 4. ข 5.ก      6.ง. 7. ค 8.ก 9. ข 10.ง  
 11.ง 12.ค 13.ง 14.ข 15.ค 16.ข 17.ค 18.ก 19.ง 20.ง  

21.ก 22.ก 23.ค 24.ข 25.ง 26.ค 27.ง 28.ง 29.ข 30.ง  
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สวนที่ 2 
แนวขอสอบความรูความสามารถทั่วไป 
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รวมแนวขอสอบครูผูชวย  วิชาความสามารถทั่วไป ชุดท่ี 1 
 

  

        คําชี้แจง :  1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบวัดความรูวิชาความสามารถทั่วไป  ชุดที่  1 
     มีจํานวนขอสอบ  100 ขอ เปนแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ก ข  ค และ ง 
 2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท                                       
                               (  )ทับตัวอักษรลงในกระดาษคําตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ตองการ 
 
ตอนที่  1  ความสามารถดานตัวเลข 
 

1.            40           35           38           31           36           27              ....?.... 
                ก.  26                      ข.  29                      ค.  30                      ง.  34 
2.             30           13           17           11           15           8              ....?.... 
                ก.  9                        ข.  11                      ค.  12                      ง.  14 
3.             12           17           16           23           20           30           24           ....?.... 
                ก.  26                      ข.  29                      ค.  34                      ง.  38 
4.             8              11           5              9              4              7              3              7              ....?.... 
                ก.  4                        ข.  6                        ค.  7                        ง.  9 
5.            17           12           9              11           15           9              5              8              ....?.... 
                ก.  13                      ข.  14                      ค.  16                      ง.  17 
6.            100         99           95           86           70           ..... 
               ก.  35                      ข.  42                      ค.  45                      ง.  46 
7.            20           38           74           146         ..... 
               ก.  192                   ข.  290                   ค.  292                   ง.  298 
8.            1              10           90           720         ..... 
              ก.  4230                 ข.  4320                 ค.  5020                 ง.  5040 
9.           500         400         200         -100       ..... 
              ก.  0                        ข.  100                   ค.  -200                  ง.  -500 
10.         1              -3            -7            -11          -15          ..... 
              ก.  -10                    ข.  -12                    ค.  -19                    ง.  -20 
11.       ขอใดมีคามากที่สุด 
  ก. a x 1 ข. a + 1 ค. a / 1 ง. a - 1 
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12.      จงหาตัวเลขถัดไป  1,2,4,7,…… 
 ก.3 ข.5 ค.6  ง. 11 
13.      จงหาตัวเลขถัดไป  3,5,8,12,…… 
 ก.15 ข.17 ค. 20  ง. 24 
14.      จงหาตัวเลขถัดไป  3,  4,  7,  11, 18,…… 
                                4   7   11  18  29 
 ก. 29 ข. 29 ค. 29  ง.29 
               37                                  39                                 47                              47 
15.       จงหาตัวเลขที่ขาดหายไป 
 
 
  
              ก. 11                      ข. 16                       ค. 17  ง. 18 
 

ตอนที่ 2  ความสามารถดานภาษาไทย  
 

16.  ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก. มะมวง ข. ตะวัน ค. ฉะนั้น ง. สะดือ 

17.  ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก.มะขาม ข.ตะขาบ ค.สะใภ ง. ชเอม 
18. ขอใดสะกดไมถูกตอง  
 ก.ปทุม ข.ประทีบ ค.ประถม ง. ประฏิมา 
19. ขอใดสะกดไมถูกตอง 

 ก.ธุรกิจ ข.นาคราช ค.วรีะชน ง. ภารกิจ 
20. ขอใดสะกดไมถูกตอง 

   ก. ขจัด ข.ขะนํา ค. ขโมย ง. จรวด 
21. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก. ละคร ข.ลโมบ ค.ละวาด ง. ละแวก 
22. ขอใดสะกดไดถูกตอง 
 ก. จงอย ข.คะมํา ค. คณนา ง.ทเลน 
23. ขอใดสะกดไดถูกตอง 
 ก. พแนง ข. อเนก ค.สเพรา ง.พะวาพวัง 
 

9                 10           13 
11                12          15 
15                …         19 
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24. ขอใดสะกดไดถูกตอง 
 ก. รยอม ข. พยศ ค.ชงอน ง.ชะมด 
25. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก. สัมนา ข.สัมพันธ ค. สัมผัส ง. สัมถาษณ 
26. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก. อํามาตย ข.อัมฤต ค.อัมรินทร ง.กํามลาสน 
27. ขอใดใชสระ" ไอ" ไมถูกตอง 
 ก. ไกล ข.สไลด ค.ไตฝุน ง. ไนโตรเจน 
28. ขอใดใชการันตไมถูกตอง 
 ก. การตูน ข. กุมภีย ค. ครุภัณฑ ง. คริสตมาส 
29. ขอใดใชการรันตไมถูกตอง 

 ก. โจทก ข. ดุริยางค ค. ดึกดําบรรพ ง.เซลลูลอยส 
30. คําใดตอไปนี้ควรใชไมทัณฑฆาต 
 ก. จักรพรรดิ ข. พยาธิ ค. เกียรติศักดิ ง. สมโพธิ 
31. คําใดตอไปนี้ใชไมทัณฑฆาตผิด 
 ก.  พักตร ข.กุสุมาลย ค.จํานรรจ ง. คริสมาสต 
32. ขอใดสะกดไมถูกตอง 
 ก. ดาวดึง ข.ดุลยพินิจ ค. ประพฤติ ง. โลกนิติ 
33. ขอใดสะกดไมถูกตอง 

    ก. กุมภีร ข. สังวาล ค. โลกนิติ ง. เนตร 
34. ขอใดสะกดไดถูกตอง 
 ก. คํานวณ ข. รณรงค ค. สังหรณ ง. ประะณี 
35. ขอใดใช "บรร" ไมถูกตอง 
 ก. บรรทึก ข.บรรทุก ค.บรรเลง ง. บรรยาย 
36. ขอใดใช"บัน" ไมถูกตอง 
 ก. บันลัย ข.บันจวบ ค. บันดล ง. บันลือ 
37. ขอใดอานถูกตอง 
 ก. จิตใจ  อานวา  จิด- ใจ ข. ทวยเทพ     อานวา  ทวย- เทบ 
 ค. ธรรมคุณ อานวา ทํา-คุน ง. ทิพรส   อานวา ทิบ-พะ-รด 
38. ขอใดอานออกเสียงสองพยางค 
 ก.จักจี้ ข. ชักเยอ ค. จุกจิก ง. สัปหงก 
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39. ขอใดอานถูกตอง 
 ก. โปรดเกลาฯ   อานวา  โปรด - เกลา ข.  แตละวันๆ   อานวา แต-ละ-วัน-แต-ละ-วัน 
 ค. ในวันหนึ่งๆ  อานวา  ใน- วัน-หนึ่ง-หนึ่ง ง.  สีดํา อานวา  อานวา สี-ดํา-สี-ดํา 
40. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. กรกฎ อานวา  อานวา กอ-ระ-กด ข. กรรมวิธี อานวา  กํา-วิ-ธี 
 ค. กายภาพ อานวา กาย-ยะ-พาบ ง.  กลอุบาล  อานวา  กน- อุ- บาย 
41. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. คมนาคม อานวา คม-มะ-นา-คม ข. ครหา อานวา คอ-ระ-หา 
 ค. คณนา อานวา คัน-นะ-นา ง. กุศลกรรม อานวา กุ-สน-กํา 
42. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. คุณวิเศษ   อานวา   คุน-วิ-เสด ข. จิตวิสัย  อานวา จิด-ตะ-วิ-ไส 
 ค.  ญาติวงศ  อานวา  ยาด-ติ-วง ง.  โชคลาภ อานวา โชก-คะ-ลาบ 
43. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. ดาษดา    อานวา  ดาด-ดา ข. ดูกร อานวา  ดู-กะ-ระ 
 ค. ตุกตา อานวา ตุก-กะ-ตา ง.  ทศนิยม อานวา ทด-สะ-นิ-ยม 
44. ขอใดอานไมถูกตอง 

 ก. ทุพโภชนาการ อานวา ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน ข. ทานศิล อานวา ทาน-นะ-สิน 
 ค.  บรรยาย อานวา บัน-ยาย ง. บาปเคราะห  อานวา บาป-ปะ-เคราะ 

45. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. ผลกรรม อานวา ผน-กํา ข. ผลผลิต อานวา ผน-ผะ-หลิด 
 ค. ผลิตภัณฑ อานวา ผะ-หลิด-พัน ง. พรหมลิขิต อานวา พรม-มะ-ลิ-ขิด 
46. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. ภรรยา อานวา พัน-ระ-ยา ข. ภารธุรา  อานวา  พา-ระ-ทุ-ระ 
 ค. มรณา อานวา มอ-ระนา ง. มารษา อานวา มาน-ระ-สา 
47. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. รอมรอ อานวา รอม-มะ-รอ ข. วนิพก  อานวา วะ-นิบ-พก 
 ค. วัยวุฒิ อานวา ไว-ยะ-วุด-ทิ ง.  วิตถาร อานวา วิด-ตะ-ถาน 
48. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. สตรี อานวา สะ-ตรี  ข. สมมาตร อานวา สม-มาด 
 ค. สมรรถนะ อานวา สะ-มัด-ถะ-พาบ ง. สรรพวิชา อานวา สัน-พะ-วิ-ชา 
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49. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. อกุศลกรรม อานวา อะ-กุ-ศล-ละ-กํา ข. อนุสติ อานวา อะ-นุ-สะ-ติ 
 ค. อวิชชา อานวา อะ-วิด- ชา ง. อาชญา อานวา อาด-ยา 
50. ขอใดอานไมถูกตอง 
 ก. อุปราช    อานวา  อุ-ปะ-หราด ข. อุปสมบท  อานวา  อุบ-ปะ-สม-บท 
 ค. เอกบุรุษ  อานวา  เอก-กะ-บุ-รุด ง. เอกภาคี อานวา เอก-พา-คี 
51. สละที่มีเสียงส้ันคือขอใด 
 ก. อํา ข.ฤา ค. ใอ ง.เอา 
52. ขอใดคือลักษณะของพยัชนะไทย 
 ก. 41 รูป 20 เสียง ข. 42 รูป 32 เสียง ค. 40 รูป 32 เสียง ง. 44 รูป 20 เสียง 
53.  "สระอิ" เรียกอีกอยางหนึ่งวาอยางไร 

ก. ฝนทอง ข. พินทุอิ ค.ฟนหนู ง.วิสรรชนีย 
54. คําวา"คมนาคม"มีกี่พยางค 
 ก. 2 พยางค ข.3พยางค ค. 4 พยางค ง.5 พยางค 
55. "คูณ  เณร  นวล" มีตัวสะกดในแมใด 
 ก. แมกน ข. แมกม ค. แมกด ง. แมกง 
56. จําแนกแผลงมาจากคําใด 
 ก. แปลก ข. แตก ค. แจก ง. แขก 
57. ศิลปาชีพมาจากคําสนธิวาอะไร 
 ก.ศิละ+ปาชีพ ข.ศิลปา+ อาชีพ ค.ศิลปะ+อาชีพ ง. ศิลา+อาชีพ 
58. ขอใดมาจากภาษาจีนทั้งหมด 
 ก. กุกกิ๊ก  ตรา ข.เกี๊ยว เตาสวน ค. ฟอรด กํานัล ง. ยุโรป  กระบะ 
59. ขอใดใชสละ"ใ ไ " ไมถูกตอง 
 ก. ตะใบ ข. เสือกใส ค.ไลสง ง.หลงใหล 
60. ขอใดมีความหมายใกลเคียงกับคําที่ขีดเสนใต"ตลาดการเงินปนปวนอยางหนัก" 
 ก. เปลี่ยนแปลง ข. สับสน ค. วุนวาย ง. ชะงักงัน 
61.ขอใดใชคําวา"ถึง"ในรูปสํานวน 
 ก. ใจถึงเสียอยาง สบายไปแปดอยาง ข.ถึงที่ตายแลวอยาเสียใจเลย 
 ค. ไกลเทาไหรก็ไปใหถึง ง.ฟุตบอลสนุกถึงลูกถึงคน 
62. วัดนี้มีพระจําพรรษาเพียง2รูป 
 ก. อยู ข. รักษา ค. เฝา ง. ถือ 
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63.  มีหนามามาติดตออยูเบื้องหลัง 
 ก. ตัวแทนรัฐบาล ข. ตัวแทนผูทุจริต ค.ตัวแทนรานคา ง. ตัวแทนสมาคม 
64.  "ขันโตก"หมายถึงขอใด 
 ก. ภาชนะใสอาหาร ข. ภาชนะที่วางใสอาหาร   ค. งานเลี้ยงอาหาร ง. อาหารชนิดหนึ่ง 
65. คําสุภาพของคําวา"ไสเดือน"คือขอใด 
 ก. รากขวัญ ข.รากแกว ค. รากขาง ง.รากดิน 
66. เปนธรรมเนียมอยางหนึ่ง เมื่อ…….วาจาออกไปแลวก็ตองทําใหได 
 ก. กลาว ข.ส่ัง ค. ล่ัน ง. หลุด 
67. ผูรายยอมไดรับโทษจําคุก…..คําพิพากษาของศาล 
 ก. กับ ข.ตาม ค.ตอง ง. โดย 
68. เรารูสึก….ที่….ของเราสําเร็จ 
 ก. เต็มใจ- แผนการ ข. ภูมิใจ-แผนการ ค. ตื่นเตน-แผนการ ง.ภาคภูมิใจ-แผนการ 
69. หยุด!อาจมีคนราย…..อยูในคนกลุมนี้ก็ได 
 ก. เคลือบแฝง ข. แอบแฝง ค. ซอน ง. ซุกซอน 
70. ทําไมเธอไมพูดใหตรงไปตรงมา มัวแตพูด……อยูได 
 ก. ออมแอม ข.ออมคอม ค.อุบอิบ ง. โอเอ 
71. เพื่อนขอ………..วันไปดูการแขงขันวิ่ง…………… 
 ก. ผลัด-ผลัด ข. ผัด-ผัด ค.ผลัด-ผัด ง.ผัด-ผลัด 
72.  ขอใดใชภาษาไดถูกตอง 
 ก. หามนักเรียนตัดผมยาว ข. สมศักดิ์อยูกินกับคุณพอตั้งแตอายุได 1 ขวบ 
 ค. คุณพอไปทุกประเทศในยุโรปยกเวนปารีสกับลอนดอน ง.บานหลังนี้ใหญโตโอฬารจริงๆ 
73. ขอใดมีเนื้อความขัดแยงกัน 
 ก. เธอไมไปเที่ยวหัวหินหรือ ข. กวาถ่ัวจะสุกงากไหม 
 ค. เพราะเขาขยันเขาถึงสอบไดคะแนนดี ง. พอครูเขามานักเรียนก็แสดงความเคารพ 
74.  หากจะเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีจะใชคําขึ้นตนและลงทายวาอยางไร 
 ก. เรียน-ขอแสดงความนับถือ ข. เรียน-ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
 ค. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง ง. กราบเรียน-ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
75. "พระอัยกา"หมายถึงขอใด 
 ก. ปู ข.ลุง ค. นา ง. อา 
76. คําวา"ปลาสลิด"หมายถึงขอใด 
 ก. ปลาใบไม ข. ปลาหาง ค. ปลาซอน ง.ปลายาว 
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77. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงธรรม 
 ก. ใหศีล ข.รับศีล ค.ฟงเทศน ง. สนทนาธรรม 
78. "จับปลาสองมือ" มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. กลับกลอก เขาดวยกันทั้งสองฝาย ข. ไมเชื่อมั่นในตนเอง 
 ค.เขากับผูอ่ืนเพื่อหวังผลตอบแทน ง.ทําสองฝกสองฝาย ไมแนนอน 
79. "ฟงหูไวหู"มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก.อยาฟงความขางเดียว  ข.อยาฟงโดยไมจดลงไป 
 ค. อยาฟงความคนแปลกหนา ง.อยาดวนสรุปทันทีที่ไดฟง 
80. จงเรียงประโยคตอไปนี้ 
 1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งตางๆ 2.ติดตรึงใจอยูเปนนิจ 
 3. ทําใหผูไดเห็น ไดสัมผัส 4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน 
 ก. 2 3 4 1 ข. 1 3 2 4 ค. 3 2 1 4  ง. 1 3 4 2  
81. จงเรียงประโยคตอไปนี้ 
 1. ไดลึกซึ้งและกวางขวางกวา 2.ผูมีความรูมากยอมแสดงทัศนะ 
 3. เมื่อแสดงทัศนะในเรื่องเดียวกัน 4.บุคคลที่มีความรูมากกับบุคคลที่มีความรูนอย 
 ก. 2 1 3 4  ข. 2 3 4 1 ค.3 4 1 2  ง. 4 1 3 2  
82. จงเรียงประโยคตอไปนี้ 
 1. ที่กอบกิจการเลิศประเสริฐสุนร 2. มนุษยเรามีดีในชีวิต 
 3. ไวเปนทุนไปขางหนาสถาวร 4. ทําความชอบมอบไวเปนใบบุญ 
 ก. 4 3 1 2 ข. 2 1 4 3 ค. 1 4 3 2  ง. 3 4 2 1 
83. จงเรียงประโยคตอไปนี้ 
 1. ปานนี้หลานคงคอยอยางกระวนกระวาย 2. ไปยังโรงเรียนที่หลานอยู 
 3. คุณยายวัยหาสิบเศษรีบสาวเทา 4.แกเดินอยางรีบรอนเพราะมารับชากวาปกติ 
 ก. 2 3 4 1 ข.4 3 2 1  ค. 3 4 2 1 ง.3 4 1 2 
 ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 69-71 
 " กําลังสําคัญอันดับแรกของคนคือกําลังศรัทธาและความเชื่อมั่น ไมวาเราจะทํางานอะไรกับใคร เพื่อ
ส่ิงใด ถาหากขาดความเชื่อมั่นในงาน ในผูรวมงานในเปาหมายของงานที่ทําแลว จะไมมีความหวังและความ
ขวนขวายกจะทําใหปฏิบัติงานสําเร็จไดโดยยาก" 
84. บทความนี้เนนเรื่องใด 
 ก. เปาหมายในการทํางาน ข. จุดมุงหมายในการทํางาน 
 ค. ความเชื่อถือ  ง. การวางแผนในการทํางาน 
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85. การทํางานถาขาดความเชื่อมั่นจะเกิดอะไรขึ้น 
 ก. ความลมเหลว ข. ความผิดหวัง ค. ความไมแนนอน  ง. ความลาหลัง 
86. ถาขาดสิ่งใดงานจะสําเร็จยาก 
 ก. ความศรัทธา ข. ความหวัง ค. เปาหมาย  ง. ความขวนขวย 
 

     ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 87 –89 
 

 " นายรุง แกวแดง รมช. ศึกษาธิการ เปดเผยวา ขณะนี้ไดมีการเตรียมการที่จะเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยจากปจจุบัน 8.1 ป ใหเปน 9.5 ป ใน 4 ปขางหนา แตปญหาคือ คุณภาพการศึกษาในปจจุบันไม
สามารถเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ซ่ึงการใชส่ืออิเลคทรอนิค หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เขาไป
เสริมจะมีความสําคัญมาก เพราะโดยปกติครู 1 คน จะสอนนักเรียนไดเพียง 40 คน แตการใช ICT จะสามารถ
สอนไดทีละเปนลานคน       ดังนั้นหากรัฐบาลจะทําใหไดตามเปาหมายก็ตองดูพิจารณาวาจะนําอี-เลิรน
นิ่ง(E-learning) จะเขามาชวยไดอยางไร ซ่ึงไดมอบหมายใหคณะทํางานไปประเมินวาสภาพปจจุบันของการ
เรียนดวยอี-เลิรนนิ่ง อยูที่จุดไหน สถานศึกษาแตละระดับรอยละเทาไหรที่มีสายอินเตอรเน็ตเขาถึง และที่
สําคัญคือการศึกษานอกโรงเรียนมีเขาถึง แลวเทาไร เพื่อกําหนดวาอีก 4 ปขางหนา หากจะเพิ่มปริมาณผูเขา
ถึง ICT จะตองทําอยางไรและตองลงทุนมากเทาไหร ขณะเดียวกันก็ตองมีการดูแลในเชิงคุณภาพของรายวิชา
ดวยไมใชติดตั้งใหแลวเด็กไมไดใชประโยชนแตนั่งแชตกันทั้งวัน " 
87. สาระสําคัญของขอความนี้ไดแกขอใด 
 ก. การเพิ่มการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ข. อีเลินนิ่งกับการจัดการศึกษา 
 ค. การศึกษานอกระบบกับการศึกษา ง. ปญหาการสอนของครู 
88. เปาหมายปการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย4 ปของหนาไดแก 9.5 ปคําวา4ปขางหนาหมายถึงปใด 
 ก. พ.ศ. 2550 ข.พ.ศ. 2551 ค. พ.ศ.2552 ง. พ.ศ.2553 
89. "แชต" หมายถึงขอใด 
 ก. การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ข.อีเลินนิ่งประเภทหนึ่ง 
 ค.การสนทนาผานอินเตอรเน็ต ง. เปนเกมประเภทหนึ่ง 
 

       ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 90-92 
 

 " กรณีการแกไขรัฐธรรมนูญนายเสนาะเพลี่ยงพลํ้าเพราะพลังประชาชนไมเอาดวยกับบรรดาสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรที่ตองการจะปลดแอกออกจากตัวเองจากกฎเหล็ก 90 วัน " 
90. ขอความนี้เกี่ยวของกับเรื่องใด 
 ก. การเมือง ข. เศรษฐกิจ ค. การศึกษา ง. ตางประเทศ 
91. "เพล่ียงพลํ้า" หมายถึงขอใด 
 ก. แพ ข. เสียเปรียบ ค. ตกไป ง. เปนรอง 
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92. "กฎเหล็ก 90 วัน" นาจะสอดคลองกับขอใดมากที่สุด 
ก. ตองสังกัดพรรคการเมืองใหมอยางนอย  90 วัน  
ข. มีช่ือในทะเบียนบานเขตเลือกตั้งนั้นๆกอนลงสมัคร 90 วัน 

 ค. ตองลาจากพรรคการเมืองอื่น 90 วันถึงเขาพรรคใหมได 
           ง. ส. ส.จะลาออกไดเมื่อลางเลยเลือกตั้งแลว 90 วัน 
 

        ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 93-96 
 

 " นายสีมา สีมารักษ เลขาธิการ ก.พ. กลาวถึงการปรับคาใหแกขาราชการทั้งระบบซึ่งจะมีผลในวัน
แรกของปงบประมาณ 2549 วาจะปรับฐานเงินเดือนใหขาราชการทุกระดับเทากันที่รอยละ 5 ครอบคลุม
บุคลากรภาครัฐทุกฝายและเพิ่มเติมใหแกขาราชการชั้นผูนอยโดยคนที่ไดรับเงินเดือนไมถึง7,000 บาทใหได
รับเงินเดือน7,000 บาท และถาใครไดรับเกิน7,000 บาทแตไมเกิน10,000บาท จะใหเพิ่มอีกเดือนละ1,000
บาท" 
93. "ปรับฐานเดือน" มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. คํานวณฐานเงินเดือนใหม  
ข. ขึ้นเงินเดือน 
ค. ใหเพิ่มคนละเทากัน   
ง. เพิ่มคนละ1,000 บาท 

94. จากขอ 74 จะเริ่มตนใชเมื่อใด 
ก. วันที่ 30 กันยายน 2548  
ข. วันที่ 1 ตุลาคม 2549 
ค. วันที่ 30 กันยายน 2549  
ง. ระหวางวันที่ 1 ต.ค.2549 -30 ก.ย. 2550 

95. บุคคลที่ไมเขาขายจากกรณีดังกลาว 
ก. พนักงานราชการ   
ข. ขาราชการบํานาญ 
ค. ขาราชการการเมือง   
ง. ลูกจางชั่วคราว 

96. ในขอความนี้ขาราชการชั้นผูนอยหมายถึงขอใด 
ก. ขาราชการที่มีตัวเล็ก   
ข. ขาราชการที่มีระดับ 3 ลงมา 
ค. ขาราชการที่มีรายไดไมเพียงพอ  
ง. ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
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      ใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 97-100 
         "  อาหารปลอดภัย เทิดไท มหาราชินี Q-FOOD EXPO 2005 ในโอกาสที่เปนวาระสําคัญ และเปนความ
ภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ขอเชิญคนไทยรวมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระ
บรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงไดรับรางวัลความปลอดภัยของอาหาร Food Safety  Award จากองคการ
อนามัยโลกเหรียญแรกของโลก ในงานอาหารปลอดภัย เทิดไทมหาราชนี Q-FOOD EXPO 2005 ระหวางวัน
ที่ 18-21 สิงหาคม 2548" 
97. ขอความนี้นาจะเปนขอความประเภทใด 

ก. โฆษณา                      
ข. บทความ         
ค. บทวิเคราะห                       
ง.  ขาว 

98.ใครเปนเจาของเหรียญรางวัล Food Safety  Award 
ก. สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ  
ข. องคการสหประชาชาติ 
ค. WHO   
ง. ไมมีขอถูก  

99.พระกรณียกิจใดที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติจนไดรับรางวัลดังกลาว 
ก. ทรงอุทิสเพื่อสงเสริมสุขภาพของมนุษยชาติผานโครงการความปลอดภัยดานอาหารและสงเสริม  

                ความอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย 
ข. ทรงนํารณรงคไมใหใชยาปราบศัตรูพืช ยาฆาแมลง ในพืชผักประกอบอาหาร 
ค. ทรงเผยแพรความรูใหประชาชนทราบถึงวิธีการตรวจสอบอาหารที่ปนเปอนสารเคมี 
ง. ถูกทุกขอ 

100. ขอใดเกี่ยวของกับโครงการความปลอดภัยดานอาหารและสงเสริมความอยูดีกินดีของพสกนิกรชาวไทย
มากที่สุด 

ก. โครงการ Food Bank กินตามแม   
ข. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ 
ค. โครงการหลวง(ดอยคํา)                      
ง. โครงการQ-Village  Q-Clinic  และ Q-Shop 
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รวมแนวขอสอบครูผูชวย วิชาความสามารถทั่วไป ชุดท่ี 2 
  
        คําชี้แจง :  1. แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบวัดความรูวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่  2 
     มีจํานวนขอสอบ  100 ขอ เปนแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 
 2. ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท                                       
                               (  )ทับตัวอักษรลงในกระดาษคําตอบที่ตรงกับตัวเลือกที่ตองการ 
 
 ตอนที่ 1  ความสามารถดานตัวเลข 
1.     4              11           30           67           ..... 
        ก.  124                   ข.  128                   ค.  134                   ง.  180 
2.    3.1          5.3          7.5          ..... 
        ก.  6.5                     ข.  7.7                     ค.  8.8                     ง.  9.7 
3.    2              4              3              9              4              ..... 
        ก.  10                      ข.  14                      ค.  16                      ง.  18 
4.    100         303         506         ..... 
        ก.  607                   ข.  705                   ค.  706                   ง.  709 
5.    1              3              10           41           ..... 
        ก.  82                      ข.  123                   ค.  145                   ง.  206 
6.    24           36           12           18           6              9              ..... 
        ก.  25                      ข.  10                      ค.  5                        ง.  3 
7.    12           10           15           13           18           16           ..... 
        ก.  5                        ข.  8                        ค.  11                      ง.  21 
8.    3              9              6              18           12           36           ..... 
        ก.  24                      ข.  26                      ค.  28                      ง.  32 
9.    3              1              9              4              81           9              ..... 
        ก.  162                   ข.  5651                 ค.  1651                 ง.  6561 
10.    0              2              1              -1            4              3              -2            6              ..... 
        ก.  5                        ข.  6                        ค.  0                        ง.  -2 
11. จงหาตัวอักษรที่หายไป  A  E  I  ? 
 ก. J  ข. K ค. L  ง. M 
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12.  จงหาหมวดหมูตัวอักษรตอไป  1ฮก   3ฬข   5สค  7ศง …. 
 ก.9รจ ข.9ผฐ ค. 9ลจ ง.9ปฐ 
13. จงหาตัวเลขตัวถัดไป     .1     .01    .0001 ……… 
 ก. .001 ข. .00001 ค. .000001 ง. .0000001 
14. จงหาตัวเลขตัวถัดไป 9002  7004  5006 ….. 
 ก. 2007 ข.3008 ค. 5007 ง. 6002 
15. 3 สลึง เปนเศษสวนเทาใดของสามบาท 
 ก. 1/3 ข.1/4 ค. 1/6  ง.1/12 
16. เมื่อ 5 ปกอน แดงอายุเปน 3 เทาของนอง แตปจจุบันแดงอายุ 2 เทาของนอง ขณะนี้นองมีอายุเทาใด 
 ก.10 ป ข.8 ป ค. 7 ป  ง.3 ป 
17. วงกลมวงหนึ่งถาเพิ่มรัศมีเปน 2 เทา พื้นที่จะเพิ่มเปนกี่เทา 
 ก.  1 เทา ข.2 เทา ค. 3 เทา ง. 4 เทา 
 

       ใชตารางตอไปนี้ตอบคําถามขอ 18-20 
                                              : สถิติมูลคาสินคาเขา-สินคาออกของประเทศไทย     (หนวย:ลานบาท) 
 

ป มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก ผลรวมของการคา
ระหวางประเทศ 

ผลิตภัณฑประชาชาติ 
(GDP) 

2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 

22188 
24103 
26891 
27009 
26794 
30875 
42184 
64044 
66835 
72877 

14166 
13679 
14722 
14772 
17281 
22491 
32226 
49799 
45007 
60797 

36354 
37782 
41613 
41781 
44075 
53366 
74410 

113843 
111842 
133674 

109954 
114383 
134145 
134667 
142514 
161575 
212966 
284478 
285940 
318428 

 

18. ปใดที่ประเทศไทยเสียดุลการคากับตางประเทศมากที่สุด 
 ก. ป พ.ศ. 2532 ข. ป พ.ศ. 2533 ค. ป พ.ศ. 2537 ง. ป พ. ศ. 2538 
19. มูลคานําเขาในป พ.ศ.2537 สูงกวาป 2536 เปนจํานวนรอยละเทาใด 
 ก. 48.9 ข. 51.8 ค. 45.6 ง. 34.1 
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20. ในป พ.ศ.ใดที่อัตราสวนรอยละของสินคาเขาตอผลิตภัณฑประชาชาติสูงที่สุด 
 ก. พ.ศ.2532 ข. 2536 ค.2537 ง.2539 
21.  เด็กชายดํามีเงิน 152.50 บาท เด็กชายขาวมีเงิน 91.75 บาท เด็กชายดํามีเงินมากกวาเด็กชายขาวกี่บาท 

ก. 59.25 บาท                                         ข. 60.75 บาท 
ค. 62.50 บาท                                         ง.  65.75 บาท 

22.  1 ช่ัวโมง 20 นาที คิดเปนกี่นาที 
ก. 60 นาที ข. 70 นาที 
ค. 80 นาที ง. 90 นาที 

23.  การแสดงละครสัตวเร่ิมเวลา 13.15 น. ใชเวลาในการแสดง 1 ช่ัวโมง 55 นาที การแสดงนี้จะเลิกเวลาใด 
ก. 15.00 น. ข. 15.10 น. 
ค. 15.15 น. ง. 15.30 น. 

24.  พอออกไปซื้อของนอกบานเวลา 8.45 น. และกลับมาถึงบานเวลา 11.10 น. พอใชเวลาในการเดินทางไป
และกลับนานเทาใด 

ก. 2 ช่ัวโมง 15 นาที                             ข. 2 ช่ัวโมง 25 นาที 
ค. 3 ช่ัวโมง 15 นาที                             ง. 3 ช่ัวโมง 25 นาที 

25.                                               เรียกวาอะไร 
 

ก. จุด                                                ข. รังสี 
ค. เสนตรง                                        ง. สวนของเสนตรง 

26.   ส่ิงของในขอใดที่มีลักษณะตางจากขออ่ืน 
ก. ลูกเตา                                             ข. กลอง 
ค. หนังสือ                                           ง. ฟุตบอล 

27.  รูปในขอใดที่มีแกนสมมาตรมากที่สุด 
ก.  

 
ข.  

ค.  
 

ง.  

28.   19  22  25  28  … จํานวนถัดไปคือจํานวนใด 
ก. 30                                                   ข. 31 
ค. 32                                                   ง. 33 

 
 

ส   ช 
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29.    2  5  8  11  2  5  8  11  2  5  … จํานวนถัดไปคือจํานวนใด 
ก. 2 ข. 5 
ค. 8 ง. 11 

30.   35  32    26  23  ตัวเลขที่หายไป 
ก. 27 ข. 28 
ค. 29 ง. 30 

         จากแผนภูมิรูปภาพ ตอบคําถามขอ 31 – 33 
        จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ป.1 – ป.3 

ป.1 ☺☺☺☺ 

ป.2 ☺☺☺☺☺ 

ป.3 ☺☺☺☺☺☺ 

          กําหนดให ☺ แทนจํานวนนักเรียน 5 คน   
31.   แผนภูมิรูปภาพแสดงอะไร 

ก. จํานวนนักเรียน ป.1 – ป.3                              ข. จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา 
ค. จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ม.1 – ม.3      ง. จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ป.1 – ป.3 

32.   จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ป.3 มากกวา ป.1 กี่คน 
ก. 2 คน ข. 4 คน 
ค. 6 คน ง. 10 คน 

33.   จํานวนนักเรียนที่ไปทัศนศึกษา ป.1 – ป.3  มีทั้งหมดกี่คน 
ก. 75 คน ข. 60 คน 
ค. 65 คน ง. 15 คน 

34.   (3,164 ÷ 7) × (8 – 2) =   จํานวนใน  คือขอใด 
ก. 2,712                                                            ข. 2,706 
ค. 2,612                                                            ง. 2,606 

35.  13 × (936 – 789) =   จํานวนใน  คือขอใด 
ก. 1,811                                                                       ข. 1,891 
ค. 1,911                                                                       ง.  2,111 

36.  (7,208 ÷ 4) × 7 ผลลัพธมีคานอยกวา  15,000 อยูเทาไร 
ก. 2,366                                                                       ข. 2,376 
ค. 2,386                                                                       ง. 2,396 
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37. ขอใดมีผลลัพธมากที่สุด 
ก. (1,198 × 7) – 3,956                                    ข. 1,347 + (8,804 ÷ 4) 
ค. 9,546 – (3,215 + 1,287)                              ง. 18,295 – (1,164 × 8) 

38.  (763 × 9) + 4,500 กับ 3,592 + (98 × 88) ผลลัพธมีคาตางกันเทาไร 
ก. 849 ข. 839 
ค. 829 ง. 819 

39. ซ้ือมะมวงมา 175 ผล นํามาจัดเปนกอง กองละ 5 ผล แลวขายกองละ 15 บาท เมื่อขายหมดจะไดเงิน               
กี่บาทเขียนเปนประโยคสัญลักษณไดอยางไร 

ก. (175 ÷ 5) × 15 =                                 ข. 175 ÷ (5 × 15) =  
ค. (175 ÷ 5) + 15 =                                  ง. (175 + 5) × 15 =  

40. รานคาแหงหนึ่ง ซ้ือดินสอมา 35 กลอง กลองละ 12 แทง นํามาขายแทงละ 7 บาท ถาขายหมดจะได            
เงินกี่บาท 

ก. 2,810 บาท                                                           ข. 2,840 บาท 
ค. 2,910 บาท                                                           ง. 2,940 บาท 

 

คําชี้แจง  ขอ 41 –50   ใหหาตัวเลขตัวถัดไป 
41.   3              5              8              12           ....?.... 
                ก.  13                      ข.  15                      ค.  16                      ง.  17 
42.    2              5              4              8              6              11           ....?.... 
                ก.  6                        ข.  8                        ค.  9                        ง.  12 
43.    5              3              6              5              9              7              12           ....?.... 
                ก.  3                        ข.  5                        ค.  7                        ง.  11 
44.     20           18           14           11           6              ....?.... 
                ก.  2                        ข.  3                        ค.  5                        ง.  7 
45.    15           14           14           12           11           8              ....?.... 
                ก.  4                        ข.  5                        ค.  6                        ง.  10 
46.      2              5              10           17           ..... 
               ก.  20                      ข.  22                      ค.  24                      ง.  26       
47.     1              8              27           64           125         ..... 
              ก.  150                   ข.  210                   ค.  216                   ง.  250 
48.     3              5              8              13           21           ..... 
               ก.  34                      ข.  42                      ค.  46                      ง.  84 
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49.    1              2              2              4              8              32           ..... 
              ก.  96                      ข.  128                   ค.  160                   ง.  256 
50.     1              2              6              21           ..... 
                 ก.  108                         ข.  88                         ค.  76                         ง.  63 

51. ขอใดเรียงลําดับจากจํานวนที่มีคานอยไปมาก 
 ก. 203,676   203,667   302,676   302,667    ข.  311,247   311,427   311,274   311,724 
 ค.   112,344   112,433   211,344   211,443              ง.  159,463   159,364   195,463   195364 
52.  252,300    254,400   256,500   …ตัวเลขถัดไปคือ 
 ก. 257,600             ข.   257,800   ค.     258,600              ง.   258,800 
53. จํานวนใดมีคามากกวา 73,211 อยู 507 
        ก. 73,718                  ข.   73,781            ค.  73,871                       ง.   73,817 
54. 4,565,300  -  2,715,627  มีผลลัพธเทากับขอใด 
         ก. 728,372  +  1,121,526  =                ข. 938,623  +  911,050  =   
         ค. 1,265,300  +  584,327  =                ง.  ง.875,210  +  974,418  =   
55. จํานวนใดมีคานอยกวา 92,011 อยู 1,283 
         ก. 93,851                        ข.   95,725                      ค.90,728    ง.   91,821 
      ใชแผนภูมิตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 56-59 
 
 
 
 
 
56.  ช้ันใดมีจํานวนนักเรียนเทากันและมีจํานวนและมีกี่คน 
 ก. ช้ัน ป.2   กับ   ป.5   40   คน                               ข. ช้ัน ป.1   กับ   ป.4   45   คน 
 ค. ช้ัน ป.3   กับ   ป.5   40   คน                                     ง.  ช้ัน ป.2   กับ   ป.6   30   คน 
57. เฉล่ียแลวนักเรียนแตละชั้นมีกี่คน 

        ก. 37   คน                       ข.   38   คน                   ค. 39   คน ง. 40   คน 
58. นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 มีจํานวนทั้งหมดกี่คน 
 ก. 240   คน                   ข.    235   คน                ค. 230   คน ง. 225   คน 
59. จํานวนนักเรียนชั้น ป. 2   กับ   ป. 3 รวมกันมากกวา หรือนอยกวาจํานวนนักเรียนชั้นป. 5   กับ   ป. 6  
รวมกันเทาไร 
 ก. มากกวา 10    คน         ข.มากกวา    5   คน         ค. นอยกวา   5   คน   ง. นอยกวา   10   คน 
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60.  
 
 
 
 
           จากรูป มุม   ก   กางกี่องศา 
    ก. 120   องศา  ข. 90     องศา ค. 60  องศา  ง. 45     องศา 
61.  
 
 
 
 
 
    
 ถา AB // CD มี EF  เปนเสนตัดที่จุด G และ H ดังรูป มุมที่รวมกันได 180 องศา คือมุมในขอใด 
    ก. BGH + GHD          ข. AGE + BGH                  ค. DHF + BGH             ง. GHF + AGH 
62. นักเรียนชั้น ม. 1 มีนักเรียนหญิง 28 %ถามีนักเรียนทั้งหมด 50 คน จะมีนักเรียนชายกี่คน 
            ก. 14   คน               ข.  25   คน                                   ค. 36   คน                          ง. 38   คน 
63. ขายจักรเย็บผา 3,680 บาท ขาดทุน 8 %ราคาทุนของจักรเย็บผากี่บาท 
            ก.  3,800   บาท ข. 4,000   บาท                            ค. 4,200   บาท                 ง. 4,400   บาท 
64. ถังใบหนึ่งจุน้ําได 1,380 ลิตร แตน้ําร่ัวออก12 % น้ําร่ัวออกไปประมาณกี่ลิตร 
     ก. 160   ลิตร ข. 162   ลิตร                                 ค. 164   ลิตร                    ง. 166 ลิตร 
65. เลขสามจํานวนเรียงกัน ผลบวกของเลขจํานวนนอยกับเลขจํานวนมากเทากับ 108 จาหาผลรวมของ 
เลขสามจํานวนนั้น 
 ก. 121                            ข. 148                               ค. 155                           ง. 162 
66. ไฮโลววงหนึ่ง ใชระบบลูกเตา 2 ลูก ถาทานแทง 3 โอกาสแทงถูกกี่เปอรเซ็นต 
 ก. 20.33%                       ข. 22.33%                     ค. 33.33%                    ง. 66.66% 
67. นางสาวสีทนมีรองเทา 5 คู ตางสีกัน และกระเปาถือ 5 ใบตางสีกัน ถามวา นางสาวสีทนจะแตงกาย 
ไปทํางานโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมใหรองเทาและกระเปาถือซํ้ากันในแตละวัน ไดแกวัน 
 ก. 25 วัน                       ข. 20 วัน                         ค. 15 วัน                       ง. 10 วัน 
68. รางวัลเลขทาย 3 ตัว สมมุติวา 1 รางวัล รูมาแนนอนวา เลขหลักหนวยของรางวัลนี้คือ 0 ทานจะตองซื้อ 
สลากกินแบงอยางนอยกี่ใบ จึงจะถูกรางวัลอยางแนนอน 
 ก. 99 ใบ                      ข. 100 ใบ                     ค. 499 ใบ                   ง. 999 ใบ 
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69. ถานาเกลือที่สมุทรสาครมีปริมาณเกลือซ่ึงวัดความหนาได 2 เซ็นติเมตร ในพื้นที่ 1 ไร ชาวนาเกลือ 
มีรายไดตอไรเทาไร ถาราคาเกลือถังละ 30 บาท ( 1 ถัง เทากับ 20 ลิตร 1 คิวบิกเมตร เทากับ 1000 ลิตร 
และ 1ไร เทากับ 1600 ตารางเมตร) 
       ก. 480 บาท                       ข. 4800 บาท          ค. 48000 บาท             ง. 480000 บาท 
70. สมมุติวามีการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 ใน 3 เขตเลือกตั้งของ กทม. มีผูไปใชสิทธิ์ 
เลือกตั้ง ดังนี้ เขต ก 20%  เขต ข 30% และเขต ค 10% ถามวามีผูไปใชสิทิ์เลือกตั้งโดยเฉลี่ยกี่เปอรเซ็น 
 ก. 20%                             ข. 25%                            ค. 27%                    ง. ไมมีขอถูก 
71. นางสาวเดือนฉายถือเงินไป 10 บาท ซ้ือมะยมดอง 1 ถุง มะกอก 1 ถุง และมะมวงมัน 1 ลูก ถาราคา 
มะกอกและมะมวงมัน เปน 2 เทา และ 4  เทาของราคามะยมดองตามลําดับ ถามะยมดองราคาถุงละ 2 บาท 
ถามวานางสาวเดือนฉายเหลือเงินกลับมาเทาไร 
 ก. 2 บาท                          ข. 3 บาท                         ค. 4 บาท                      ง. –4 บาท 
72. นายแดงอยูที่กาฬสินธุ  มีแฟนอยูที่บางกรวย ไมมีเงินคารถจึงขี่จักยานไปหาแฟน ขามาขี่ดวยความเร็ว 
10 กม. ตอช่ัวโมง ขากลับขี่ดวยความเร็ว 8 กม.ตอช่ัวโมง ความเร็วเฉลี่ยทั้งสองเที่ยวเปนเทาไร 
 ก. 8.50 กม/ชม.                ข. 8.88 กม/ชม.              ค. 9.00 กม/ชม. ง. 9.35 กม/ชม. 
73. คะแนนวิชาคณิตศาสตรจากการสุมมา 4 คน ปรากฎดังนี้ 20 80 50 และ 65 ถามวา คะแนนเฉลี่ยเปน 
เทาไร 
 ก. 53.75                            ข. 83.73                         ค. 57.33                       ง.  55.73 
74. นายกลมเกียวขอเงินแฟนมาได 100 บาท ซ้ือเกลือช้ัน 1 และเกลือช้ัน 2 ไดอยางละ 1 ถัง  ซ่ึงมีราคาตาง 
กันอยู 20 บาท ถามวาเกลือช้ัน 1 ถังละเทาไร 
       ก. 60 บาท                       ข. 65 บาท                        ค. 70 บาท                  ง. 80 บาท 
 

ตอนที่ 2  ความสามารถดานเหตุผล 
75. ยารักษาโรคบางชนิดเปนยาอันตรายอาจถึงตายได แดงกินยาอันตราย 
 ก. แดงอาจตองตายในไมชา  ข. แดงไมตายเพราะหมอชวยทัน 
 ค. แดงกนิยาอนัตราย  ง. ยังสรุปแนนอนไมได 
76. ทุกคนเกิดมาตองตายแนๆ ดําตกเครื่องบินตาย ฉะนั้น 
 ก. ดําเปนคน  ข.  ดําไมใชคน 
 ค. ดําชะตาตก  ง. สรุปไมได 
77. ผูดีทุกคนแตงกายสะอาดเรียบรอย นายดีเปนผูดี ฉะนั้น 
 ก. นายดแีตงกายสะอาด  ข. นายดีแตงกายเรียบรอย 
 ค. นายดรัีกความสะอาด  ง. สรุปไมได 
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78. สีเขียวไมใชสีเหลือง และสีเหลืองไมใชสีสม ฉะนั้น 
 ก. สีเขียวไมใชไมใชสีสม  ข. สีสมไมใชสีเขียว 
 ค.สีเขียวเยน็ตากวาสีเหลือง  ง. สรุปไมได 
79. จังหวัดกรุงเทพใหญกวาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมใหญกวาอยุธยา 
 ก. กรุงเทพพัฒนาที่สุด  ข. เชียงใหมพัฒนาดีกวาอยุธยา 
 ค. กรุงเทพเจรญิกวาอยุธยา  ง. สรุปไมได 
80. คนที่อาศัยอยูในชนบทจะมีรางกายแข็งแรง นายแดงมีรางกายแข็งแรง 
 ก. นายแดงอยูกรุงเทพ  ข. นายแดงอยูชนบท 
 ค.นายแดงชอบเที่ยวชนบท  ง. ยังสรุปแนอนอไมได 
 

คําชี้แจง ใชตอบคําถามขอ 81-88 
    จงหาคูที่มีความสัมพันธในทํานองเดียวกันกับความสัมพันธที่โจทยกําหนดให ในแตละขอตอไปนี้ 
81. รถยนต: ถนน :: ?:? 
 ก. ความดี:ความชั่ว ข. ขุนชาง :ขุนแผน ค. สีแดง : ความสะอาด ง. เรือกลไฟ:แมน้ํา 
82. ชอน: สอม :: ?:? 
 ก. บาน:ตึก ข. ครก:สาก ค. ปากกา:ดินสอ ง. ธนบัตร:เหรียญ 
83. ไทย: ชาง :: ?:? 
 ก. อังกฤษ:เสือ ข. ฝร่ังเศส :นกกีวี ค. สหรัฐอเมริกา:นกอินทรีย ง. ญี่ปุน:แพนดา 
84. เกิด: ตาย :: ?:? 
 ก. เปด:หงาย ข. เจ็บ :ปวย ค. แรก:สุดทาย ง. เร่ิม:จบ 
85. ก.อาจเปน ข. หรือ ค.แต ก.ไมใช ค. ฉะนั้น 
 ก. ข.ไมใช ก. ข. ข.และ ค. คือ ก ค. ข.คือค. ง. ข. คือ ก. 
86. สบูกอนนี้กล่ินหอม เส้ือนั้นมีกล่ินเหม็น ถาใชสุกอนนี้ซักเสื้อกอนนั้นจะเปนเชนใด 
 ก. เส้ือมีกล่ินหอม   ข.สบูมีกล่ินเหม็น  
 ค. ทั้งเสื้อและสบูมีกลิ่นเหม็น ง. ยังสรุปไมได 
87. นกทุกชนิดบินได กระจอกเทศบินไมได ฉะนั้น 
 ก. กระจอกเทศไมใชนก  ข. กระจอกเทศเปนชื่อนก 
 ค. เดิมกระจอกเทศบินได  ง. กระจอกเทศไมใชนก 
88. จังหวัดนครราชสีมาเจริญกวาจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมเจริยกวาอยุธยา ฉะนั้น 
 ก. นครราชสีมาพัฒนาดีที่สุด ข. เชียงใหมพัฒนาดีกวาอยุธยา 
 ค. อยุธยาพัฒนานอยที่สุด  ง. นครราชสีมาเจริญกวาอยุธยา 
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ตอนที่ 3 ความสามารถดานภาษา 
        คําชี้แจงตอไปนี้ตอบคําถามขอ 89-92 
         จงพิจารณาคําตางๆที่กําหนดใหในคําตอบแตละขอวาคําใดมีความหมายเกี่ยวของกับกลุมคําทั้งสามที่
กําหนดใหแตละขอตอไปนี้ 
89. หนังสือ  สมุด  ดินสอ ….. 
 ก. โตะ ข.แวนตา ค. พูกัน ง. เข็มเย็บกระดาษ 
90. ฉลาด  โง  ทึบ …… 
 ก. เรียน ข.ปอน ค. สมาคม ง. กรรม 
91. อกไก  หนาจั่ว  คาน ….. 
 ก. ตาปู ข.คอน ค. หลังคา ง. ขื่อ 
92. หนอง  บึง  บอ ….. 
 ก. ลําธาร ข.นําตก ค. ทะเล ง. สระ 
คําชี้แจงตอไปนี้ตอบคําถามขอ 93-95 
  ใหเลือกคําที่มีความหมายตรงกับคําศัพทที่กําหนดใหมากที่สุด 
 93. ผลิต 
 ก. ทํา ข.กอ ค. ขาย  ง. ออก 
94. กระตุก 
 ก. ไส ข.ดัน ค. ผลัก ง. ดึง 
95.โยนกลอง 
 ก. วิ่งหนี ข.สะเพรา ค. ไมรับ ง. ละทิ้ง 
คําชี้แจงตอไปนี้ตอบคําถามขอ 96-100 
  ใหเลือกคําที่มีความหมายตรงกันขามกับคําศัพทที่กําหนดให 
96. เปา 
 ก. พน ข.พัด ค. ระบาย ง. ดูด 
97. ปกปด 
 ก. ซอน ข.เก็บ ค. ระวัง ง. ระบุ 
98.ครูไดอธิบายกระจางแลว 
 ก. เขาใจ ข.แจมแจง ค. คลุมเครือ ง. รัดกุม 
99.พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง 
 ก. ไดดี ข.ยากจน ค. รํ่ารวย ง. เกิดผลเสีย 
100.วัวหายลอมคอก 
 ก. ปลอยปละละเลย ข.ปองกัน ค. ปกปด ง. เปดเผย 
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เฉลยรวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ความรูความสามารถทั่วไป 

 
 

 1. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรูความสามารถทั่วไป ชุดท่ี 1 (หนา47- 56) 
 

   1. ง  2.ค 3.ง 4.ก 5. ก 6.ค 7.ข 8.ง 9.ง 10. ค 
 11.ข 12.ง 13.ข 14.ค 15.ข 16.ค 17.ง 18.ง 19.ค 20.ข 
 21.ข 22.ค 23.ข 24.ข 25.ก 26.ข 27.ก 28.ข 29.ง 30.ค 
 31.ง 32.ก 33.ก 34.ข 35.ก 36.ก 37.ค 38.ค 39.ข 40.ข 

41.ง 42.ก 43.ก 44.ข 45.ค 46.ง 47.ง 48.ก 49.ข 50.ง 
51.ก 52.ง 53.ข 54.ค 55.ก 56.ค 57.ค 58.ข 59.ข 60.ก 
61.ง 62. ก 63.ข 64.ข 65.ง 66.ค 67.ข 68.ข 69.ข 70.ข 
71.ง 72.ง 73.ข 74.ค 75.ก 76.ก 77.ค 78.ง 79.ง 80.ง 
81.ข 82.ข 83.ค 84.ค 85.ก 86.ก 87.ข 88.ข 89.ค 90.ก 
91.ค 92.ก 93.ข 94.ข 95.ง 96.ง 97.ก 98.ค 99.ก 100.ก 

 
 2. รวมแนวขอสอบครูผูชวย ความรูความสามารถทั่วไป ชุดท่ี 2 (หนา 57-66) 
 

   1. ค 2. ข 3. ง 4. ค 5. ง 6. ง 7. ง 8. ก 9. ง 10. ก 
 11. ง 12. ค 13. ค 14. ข 15. ข 16. ก 17.ง 18.ง 19. ข 20. ค 
 21.ข 22. ค 23. ข 24. ข 25. ค 26.ง 27. ก 28. ข 29. ค 30. ค 
 31.ง 32.ง 33. ก 34. ก 35. ค 36. ค 37.ง 38. ก 39. ก 40. ง 

41. ง  42.ข 43.ง 44.ก 45. ค 46.ง 47. ค 48. ก 49. ง 50. ข 
51.ค 52.ค 53.ข 54.ก 55.ค 56.ค 57.ง 58.ก 59.ข 60. ข 
61.ก 62.ค 63.ข 64.ง 65.ง 66.ค 67.ข 68.ข 69.ค 70.ง 
71.ง 72.ค 73.ก 74.ก 75.ง 76.ง 77.ก 78.ง 79.ค 80.ง 
81.ง 82.ข 83.ค 84.ง 85.ง 86.ง 87.ง 88.ง 89.ค 90. ก 
91.ง 92.ง 93. ก 94.ง 95.ค 96.ค 97.ง 98.ค 99.ง 100.ก 
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สวนที่ 3 
แนวขอสอบกฎหมายการศึกษา 

 
 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

68

           รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
       (กฏหมาย ชุดท่ี 1พรบ. การศึกษาแหงชาติ) 
 

1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนไปตามบทบัญญัติ 
ใน รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 มาตราใด 

ก. 29 
ข. 40 
ค. 50 
ง. 81 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจัดเปน 
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา 
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ 
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลอง                         

กับรัฐธรรมนูญ 
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย 

3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช 
ตั้งแตเมื่อใด 
ก. 19  สิงหาคม 2542 
ข. 20  สิงหาคม 2542 
ค. 19  ธันวาคม  2545 
ง. 20 ธันวาคม   2545 

4. วัตถุประสงคของการจัดทํา พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  

ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ 
       ทั้งทางรางกายจิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 
 
 

5. พรบ.การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใด 
มากที่สุด 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ 
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ค. แผนการศึกษาแหงชาติ 
ง. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ                  

วัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
6. ตอไปนี้ ขอใดไมสอดคลองคําวาการศึกษา 

ก. การถายทอดความรู 
ข. การฝกอบรม 
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ง.   การสืบสานทางวัฒนธรรม 

7. ขอใดใหความหมายไมตรงกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษากอน

ระดับอุดมศึกษา 
ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต

กอนประถม ถึงระดับกอนอุดมศึกษา 
ค. มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดในสถานศึกษา
ทุกแหง 

ง. กระทรวง หมายความวากระทรวงศึกษา             
ธิการ  

8. ตําแหนงขาราชการครูตามขอใดที่สังกัดตาง
หนวยงาน 
ก. ครู 
ข. คณาจารย 
ค. ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. ผูบริหารการศึกษา 
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9. ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
        จิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

10. ขอใดไมใชหลักการพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 
ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู               

ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
11. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียน 
รูตามความมุงหมายของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ 

ก. ปลูกฝงจิตสํานึกการเมือง การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย 

        เปนประมุข 
ข. รักษา และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 

เคารพกฎหมาย 
ค. รูจักรักษาผลประโยชน สวนรวมของ

ประเทศชาติ 
ง. กระจายการพัฒนาไปสูชนบทโดยการมี

สวนรวมของภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. ขอใดไมสอดคลองการจัดระบบโครงสรางและ 
กระบวนการการจัดการศึกษา 

ก. กระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้งหมด 
ข. กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบ

ประกันคุณภาพ 

ค. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช           
ในการจัดการศึกษา 

13. คําวา “เอกภาพดานนโยบาย หลากหลายในการ  
ปฏิบัติ” สอดคลองกับขอใด 

ก. สวนกลางกําหนดนโยบาย สวนภูมิภาค
กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ข. กระทรวงกําหนดนโยบายมาตรฐาน
สนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหาร
จัดการดวยตนเอง 

ค. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี 
ง. ถูกทุกขอ 

14. ตอไปนี้นี้ ขอใดไมกลาวถึงสิทธิในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. บุคคล 
ข. เอกชน 
ค. องคกรปกครองทองถ่ิน 
ง. ครู อาจารย 

15. ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน บิดา  
มารดา ผูปกครอง พึงไดรับในการจัดการศึกษา 

ก. การสนับสนุนจากรัฐ  ใหความรูความ
สามารถในการอบรมเลี้ยงดู 

ข. การยกเวนเงินภาษีสําหรับคาใชจายดานการ
ศึกษา 

ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล 
ง. การใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลในการ 

ดูแล 
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16. จุดที่ตางกันของการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สําคัญคือขอใด 
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ข. สถานที่จัดการศึกษา 
ค. ตัวผูเขารับการศึกษา 
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 

17. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
ก. สถานศึกษา ตองจัดการศึกษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ข. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส 
ค. จัดการเรียนรูไดในทุกที่ ทุกเวลา 
ง. ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมเปนแหลงเรียนรูได 

18. ตอไปนี้ ขอใดไมใช สถานศึกษาสําหรับปฐมวัย  
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. โรงเรียน 
ข. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ค. ศูนยพัฒนาชุมชน 
ง. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ สถาบันศาสนา 

19. ขอใดไมถูกตองในดานการกระจายอํานาจให 
เขตพื้นที่และสถานศึกษา 

ก. ดานวิชาการ 
ข. งบประมาณ 
ค. หลักสูตรการสอน 
ง. การบริหารทั่วไป 

20. ตอไปนี้ขอใดไมใชองคประกอบของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. ผูแทนครู 
ข. ผูแทนองคกรเอกชน 
ค. ผูแทนศิษยเกา 
ง. ผูแทนคุณวุฒิ 
 

21. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ์จัดการศึกษา 
ระดับใด 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. การศึกษาอุดมศึกษา 
ค. การศึกษานอกโรงเรียน 
ง. ทุกระดับ 

22. หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพ 
ภายในไดแก 

ก. สถานศึกษาเทานั้น 
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่ 
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน 
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

23. ขอใดไมถูกตอง 
ก. ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก  
       ใน 5 ป 
ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณ

ภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน 
ค. การประเมินผลคํานึงถึงความมุงหมาย       

และหลักการจัดการศึกษา 
ง. เสนอผลประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
       และสาธารณชน 

24. หลักการจัดการศึกษาขอใด ไมสอดคลอง                   
กับสาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ก. ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได 
ข. ครูตองมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาเด็กอยางเต็ม

ความสามารถ 
ค. ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ง. ตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
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25. ขอใดสําคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลใหเหมาะสม      

กับวัยตามศักยภาพ 
ข. สอดคลองความตองการชุมชน 
ค. คํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
ง. เหมาะสมกับความกาวหนาดาน 
       วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

26. การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุน ในหลักสูตร
วิธีการ การประเมินผลและจุดมุงหมาย 
ก. การศึกษาในระบบ 
ข. การศึกษานอกระบบ 
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย 
ง. การศึกษาเฉพาะทาง 

27. ตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวาการ

ศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
ข. ผูสอน หมายความวา ครูและคณาจารยใน

สถานศึกษาระดับตางๆ 
ค. กระทรวง หมายความวากระทรวงการศึกษา  
ง. ครู หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทํา 

หนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

28. ขอใดไมใชหลักการจัดการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู 
       ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
ง. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ 

              บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

              อารมณ และสังคม 
29. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไมไดกําหนด

ใหหนวยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. หนวยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและ           

เอกชน 
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ค. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ง. องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน

ประกอบการ 
30. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด 
การศึกษาใหยึดหลักอะไรบาง 

ก. มีเอกภาพดานนโยบายหลากหลายในการ
ปฏิบัติ 

ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

ค. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชใน
การจัดการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ 
31. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไมได
กําหนดสิทธิในการรับการศึกษาสําหรับคนพิการ     
ในเรื่องใด 

ก. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ข.   ส่ือ บริการ 
ค.    ความชวยเหลืออ่ืนใด 
ง.    เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน 

32. จากขอ 31 รัฐตองใหความชวยเหลือเปนกี่เทา
ของเงินทุนดานสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให 
แกเด็กนักเรียนทั่วไปตอคน 

ก. ไมเกิน 2 เทา    
ข. ไมเกิน 3 เทา 
ค. ไมเกิน 4 เทา  
ง. ไมเกิน 5 เทา 
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33. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงไดเปน 3 ระดับ 
ยกเวนขอใด 

ก. ระดับกอนประถมศึกษา 
ข. ระดับประถมศึกษา 
ค. ระดับมัธยมศึกษา 
ง. ระดับกอนอุดมศึกษา 

34. การจัดการศึกษาเพื่อมุงวางรากฐานเพื่อใหผูเรียน  
ไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดานความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน  
หมายถึงการจัดการศึกษาระดับใด 

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

35. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะ 
ดาน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษา 

ก. ระดับประถมศึกษา 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ประเภทสามัญศึกษา 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ประเภทอาชีวศึกษา 

36. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยปกติ 
ใชเวลาเรียนกี่ป 

ก. 4  ป                 ข. 6  ป 
ค.    9  ป    ง. 12 ป 

37. การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหนับตามขอใด 

ก. ครบเจ็ดปในปใดนับเด็กอายุยางเขาปที่เจ็ด 
        ในปนั้น 

ข. นับตามปงบประมาณ 
ค. นับตามปปฏิทิน 
ง. ขอ ก และ ค ถูกตอง 

38. การจัดการศึกษาระดับใดเปนการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือหรือการศึกษาตอระดับ 
ในระดับอาชีพช้ันสูงตอไป 

ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ประเภทสามัญศึกษา 
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ประเภทอาชีวศึกษา 
ง. ระดับที่ต่ํากวาปริญญา 

39. การจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตและการ
เตรียมความพรอมของเด็กทั้งรางกายและจิตใจ       
สติปญญาอารมณ บุคลิกภาพและการอยูรวมกัน        
ในสังคม 

ก. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา 
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

40. หากเด็กจะเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับในปการ
ศึกษา 2551 จะตองเปนเด็กที่เกิดในป พ.ศ.ใด 

ก. 2541  ข. 2542 
ค.    2543  ง. 2544 

41. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาสังกัด 
สพท. หมายถึงเด็กจบชั้นใด 

ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ข. ช้ันประถมศึกษาปที่ 9 
ค. ช้ันปที่ 9 
ง. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
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42. ใครมีอํานาจอนุญาตผอนผันเด็กเขาเรียนกอน
หรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล 
ง. ถูกทุกขอ 

43. บุคคลที่มีหนาที่เขาไปตรวจสอบการเขาเรียน
ของเด็กการศึกษาภาคบังคับในสถานที่ใดๆ 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. พนักงานเจาหนาที่ 
ง. ทั้งขอ ก ข และ ค 

44.จากขอ 43 ตองดําเนินการอยางไร 
ก. เขาไปตรวจสอบระหวางเวลาพระอาทิตย

ขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก 
ข. ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยว

ของ 
ค. จัดใหมีการบันทึกขอมูลหรือบันทึกอนุญาต

การตรวจสอบ 
ง. ถูกทุกขอ 

45. ผูที่ไมใชผูปกครองที่มีเด็กอายุในเกณฑการ
ศึกษาภาคบังคับอาศัยอยูดวย ตองแจงตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายในกี่วัน นับจากวันที่มีเด็ก
อาศัยอยูดวย 

ก. 15 วัน   
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน   
ง. 60 วัน 

46.กรณีที่ตองถูกระวางโทษปรับมากที่สุดไดแก 
กรณีใด 

ก. ผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียน 
ข. กระทําการใดๆ ก็ตามเพื่อมิใหเด็กเขาเรียน 

ค. ไมแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีที่
ไมใชผูปกครองและมีเด็กภาคบังคับอาศัย
อยูดวย 

ง. ถูกระวางโทษเทากันคือ ไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท 

47. อายุสําหรับเด็กการศึกษาภาคบังคับ 
ก. ยางเขาปที่ 6 - ยางเขาปที่ 16 
ข. ยางเขาปที่ 7 - ยางเขาปที่ 16 
ค. ยางเขาปที่ 6 - ยางเขาปที่ 17 
ง. ยางเขาปที่ 7 - ยางเขาปที่ 17 

48.บุคคลใดตอไปนี้ มิใชพนักงานเจาหนาที่ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ปลัดอําเภอในกรณีที่ทองที่นั้นมีองคกร 
       ปกครองสวนทองถ่ินจัดการศึกษา 
ค. ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. กํานันผูใหญบาน 

49.บุคคลที่มีอํานาจในการออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
ภาคบังคับ คือใคร 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ผูวาราชการจังหวัด 

50.หากผูบริหารในฐานะที่เปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ จะทําบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหยื่นทําบัตรตอใคร 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผูบริหารสถานศึกษาออกเอง 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
(กฏหมาย ชุดท่ี 2 พรบ.สภาครู บุคลากรการศึกษา)  

 

1. ขอใดคือองคกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. ก.ค.ศ 
ค. อ.ก.ค.ศ. 
ง. ถูกทุกขอ 

2. คุรุสภามีฐานะตามขอใด 
ก. เปนองคกรวิชาชีพครู 
ข. เปนนิติบุคคล 
ค. เปนองคกรในกํากับของ ก.ศธ. 
ง. ถูกทุกขอ 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ
รักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทาง        
การศึกษา 
ก. คุรุสภา 
ข. สก.สค. 
ค. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ง. สํานักงานเลขาธิกา สก.สค. 

4. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เปนหนวย
งานที่อยูภายใตการบริหารงานของ 
ก. คุรุสภา 
ข. รัฐมนตรี 
ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
ง. คณะกรรมการ สก.สค. 

5. มีหนาที่สงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และสง
เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ 
ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. สํานักงานคณะกรรมการ สก.สค. 

6. ใครคือประธานคุรุสภา 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ผูทรงคุณวุฒิ 

7. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของคุรุสภา 
ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ข. กําหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน           

วิชาชีพ 
ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
ง. ออกขอบังคับคุรุสภา 

8. ใครเปนกรรมการและเลขานุการคุรุสภา 
ก. ศ.เสริมศักดิ์   วิสาลาภรณ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. ไมมีขอถูก 

9. ใครไมไดเปนกรรมการในคณะกรรมการ             
มาตรฐานวิชาชีพ 
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                     

ขั้นพื้นฐาน 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ 
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

10. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวนกี่คน 
ก. 39 คน 
ข. 32 คน 
ค. 26 คน 
ง. 17 คน 
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11. พิจารณาพักใชใบประกอบวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตร

ฐานวิชาชีพ 
12. ใครคือผูดูแลทะเบียนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพ 

ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

13. ขอใดตอไปนี้เปนวิชาชีพควบคุม 
ก. วิชาชีพครู 
ข. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ค. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 

14. ใครไมจําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ครูอัตราจางรายเดือนในสถานศึกษา 
ค. บุคลากรการศึกษาอื่นในสํานักงานเขตฯ 
ง. ศึกษานิเทศก 

15. ขาดคุณสมบัติไมสามารถขอขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพครูได 
ก. มีอายุยางเขาปที่ยี่สิบ 
ข. มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร 
ค. เคยถูกจําคุก 2 ปฐานทารุณกรรมเด็ก 
ง. ถูกทุกขอ 

16. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา 
ก. ช่ัวคราว 3 ป 
ข. ช่ัวคราว 5 ป 
ค. 5 ป 
ง. ตลอดชีพ 

17. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐาน         
วิชาชีพ 
ก. ถูกพักใชใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ค. ไมสามารถสอนนักเรียนได 
ง. ถูกออกจากระบบราชการ 

18. จรรยาบรรณตอผูรับบริการจัดอยูในมาตรฐาน
วิชาชีพขอใด 
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. ทุกมาตรฐานขางตน 

19. ผูบริหารรูอยูแกใจวารับครูอัตราจางที่ไมมีใบ
ประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามขอใด 
ก. ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
ค. ถูกจําคุกไมเกิน 3 ป 
ง. ไมมีความผิดเพราะครูอัตราจางไมมีขอหาม 

20. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. เฉพาะขอ ข และ ค 

21. ผูที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอง           
มีอายุกี่ปเปนอยางนอย 
ก. 18 ปบริบูรณ 
ข. 20 ป 
ค. 20 ปบริบูรณ 
ง. ไมจํากัดอายุ 
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22. บุคคลตอไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพ จะตองผานการทดสอบและประเมินความรู
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คุรุสภากําหนด 
ก. ผูที่เคยบกพรองในศิลธรรมอันดีมากอน 
ข. ผูที่ไรความสามารถหรือเสมือนไรความ

สามารถ 
ค. ผูที่เปนชาวตางประเทศ 
ง. ถูกทุกขอ 

23. ใครบางตอไปนี้มีสิทธิ์ยื่นคําขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได 
ก. ผูที่เปนครูและเปนสมาชิกคุรุสภา 
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูที่เพิ่งจบการศึกษาดานครุศาสตร 
ง.    ถูกทุกขอ 

24. ใครเปนผูลงนามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ประธานคุรุสภา 
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

25. ขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายใดตอไปนี้ หากไมมีใบอนุญาตประกอบ    
วิชาชีพ จะไมเขาขายผิดกฎหมาย 
ก. เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. ศึกษานิเทศก 
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ง. ขาราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
26. ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ก. ประเภทเดียว 
ข. 2  ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 

27. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแลว 
ตองพนกําหนดกี่ปนับแตวันเพิกถอนจึงจะมีสิทธ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได 
ก. ไมไดกําหนด 
ข. 1 ปเปนอยางนอย 
ค. 3 ปเปนอยางนอย 
ง. 5 ป 

28. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสิ้นสุดลงกรณีใด 
ก. ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ 
ข. ถูกส่ังเพิกถอน 
ค. ถูกสั่งพักใช 
ง. ถูกทุกขอ 

29. ผูมีอํานาจในการพิจารณาวาขาราชการครูผูใดจะ
ถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก. ประธานคุรุสภา 
ข. เลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

30. กรณีที่รองขอเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพ ผูมีอํานาจไมอนุญาตสามารถรองทุกข 
ตอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง 
ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 90 วัน 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
 (กฏหมาย ชุดท่ี 3 พรบ.รบ.บริหาร ศธ.) 

 

1. อํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด              
     ไวในกฎหมายฉบับใด 

ก. พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ. ศ.2542 
ข. พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 

2545 
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ 
ง. ขอ ก และ ข 

2. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ก.   จัดการศึกษา 
       ข.   บํารุงศาสนา 
       ค.   สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
       ง.   ถูกทุกขอ 
3. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดไดเปน 3   
     สวน คือขอใด 

ก. สวนกลาง  สวนภูมิภาค และสถานศึกษา 
ข. สวนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สวนกลาง  สวนทองถ่ิน และสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ง. สวนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน

ศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 
4. การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ               
  ขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหคาํนึงถึงขอใด 
       ก. คุณวุฒิ ประสบการณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
       ข. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบคุณภาพงาน 
       ค. เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
       ง.  ขอ ก  และ ข ถูกตอง 

 

5. บทบาทของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
     ที่จะตองดําเนินการตาม พรบ. นี้คือขอใด 

ก. อํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศ 

ข. ตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาการปฏิบัติ
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงและหนวยงาน 

ค. บรรจุแตงตั้งขาราชการ 
ง. ขอ  ก และ  ข ถูกตอง 

6. ขอใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
 ก.    สวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวา  
                    การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สํานักงานรัฐมนตรี 
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 

7. สวนราชการสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ตามขอใดที่ไมเปนนิติบุคคล 

ก. สํานักงานรัฐมนตรี                       
ข. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                     

ขั้นพื้นฐาน 
8. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวง  
     ศึกษาธิการ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. เลขาธิการ กพฐ. 
              ง. ถูกทุกขอ 
9. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษา 

ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ 
ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐาน

การศึกษา 
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ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการ

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
10. ใครเปนประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา 

ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง 
ข. ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง.     เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ 
11. คณะกรรมการชุดใดที่กําหนดตําแหนงประธาน  
      กรรมการไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา  
 ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ง. คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
12. ใครทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ            
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน  

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน 

ค. ผูที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานมอบหมาย  

ง. ขอ ก และ ข ถูกตอง 
13. บุคคลใดตอไปนี้เปนขาราชการการเมือง 
 ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข.  เลขาธิการรัฐมนตรี 
 ค.  รองเลขาธิการรัฐมนตรี  
 ง.  ขอ ข และ ค ถูก 
14. ขอใดไมใชหนาที่ของผูตรวจราชการกระทรวง  
       ศึกษาธิการ 

ก. นิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อการ                      

     ปรับปรุงและพัฒนา  
ข. ตรวจราชการ 

 ค. ศึกษาวิเคราะห วิจัย   
 ง.  ติดตามประเมินผล นโยบายตามภารกิจ 
15. หนวยงานระดับใดสามารถมีผูตรวจราชการได 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   
 ข. กรมหรือหนวยงานเทียบเทากรม 
 ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ง.  ถูกทุกขอ 
16. ขอใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับ  
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. ศึกษา วิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผล
ระดับนโยบาย 

ข. ศึกษา วิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผล
นโยบายตามภารกิจ 

ค. ศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินงาน 

ง. ศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศติดตามและ
ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี 

17. ขอใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีตอ  
       องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ก. ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา 
ข. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนการจัดการศึกษา 
ค. ประสานสงเสริมการจัดการศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 

18. ในกรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมอาจจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ํากวาปริญญาไดหนวยงานใดจะเปนผูจัด 
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ก. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน 
ค. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ง. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ

ศึกษา 
19. หนวยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
     ใดไดบางหากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม  
      สามารถจัดได 

ก. การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบหรือตามอัธยาศัย 

ข. การจัดการศึกษาสําหรับคนที่มีความ
สามารถพิเศษ 

ค. การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบก
พรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียน
รูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 

ง. ถูกทุกขอ 
20. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน
รองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข. เลขาธิการ 

ค. ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา 
       ธิการ  
ง. ขอ ก และ ข 

21. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษา  
       ของรัฐในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการ  
        อาชีวะศึกษา 
 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ  
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                      
                  ขั้นพื้นฐาน 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
22. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให  
      คํานึงถึงส่ิงใดนอยที่สุด 

ก. ปริมาณสถานศึกษา    
ข. จํานวนนักเรียน 
ค. จํานวนประชากร    
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่น 

23. ใครมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาโดยคํา

แนะนําของสภาการศึกษา 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยคํายินยอมของสภาการศึกษา 
ง. คณะรัฐมนตรี 

24. ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนทางการศึกษาใคร  
       เปนผูกําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยาย   
       บริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่อ่ืนได 
 ก.  คณะรัฐมนตรี   
 ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ง.   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
25. ขอใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการของ 
       เขตพื้นที่การศึกษา 
 ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค. สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น  
 ง.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
         ขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
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26. การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่             
      การศึกษาใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ตามกฎกระทรวง   
 ข. ตามระเบียบ 
 ค. ตามประกาศกระทรวง   
 ง. ตามระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่                 
                 การศึกษา 
27. การแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      ใหดําเนินการตามขอใด 
 ก. กฎกระทรวง    
 ข. ประกาศกระทรวง 
 ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่ 
                  การศึกษากําหนด 

ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานกําหนด 

28. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอใด 
      มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 ก. โรงเรียน    ข. สถานพัฒนาเด็กเล็ก 
 ค.  ศูนยการเรียน    ง.  ถูกทุกขอ  
29. ผูแทนจากกลุมบุคคลใดไมใชองคประกอบ 
      ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. ผูแทนองคกรเอกชน            
ข. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู                   
ง. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพ

บุคลากรทางการศึกษา  
30. บุคคลที่ทําหนาที่ในการกํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือขอใด 

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดม

ศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา 

ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะ
ศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ 
31. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษากําหนด 
     ไวในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ  
       กระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. มาตรา 38  ข. มาตรา 39 
 ค. มาตรา 40  ง. มาตรา 41 
32. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ             
       สถานศึกษา 

ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 
ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการ

ศึกษา 
ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ

สถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถาน
ศึกษากําหนด 

ง. ทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา 

33. องคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ      
พลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก.  ก.ค.   ข.  ก.ค.ศ. 
 ค.  ก.ม.   ง.  อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา 
34. ขอใดคือบทบาทหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ 
       กระทรวงศึกษาธิการตอสถานศึกษาอุดมศึกษา 

ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแก
สถานศึกษาระดับศึกษาอุดมศึกษา 

ข. ประสานงานการจัดการศึกษาระหวาง
สถานศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษา         
ของรัฐและเอกชน 
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ค. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและ
เลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ 
35. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายใหกับใคร 
 ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. สถานศึกษา    
 ง. ถูกทุกขอ 
36. ขอใดคือการกระจายอํานาจในการบริหาร                 
      การศึกษา 

ก. อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ
เกี่ยวกับงบประมาณ 

ข. หลักเกณฑการพิจารณาความดี                 
ความชอบ 

ค. การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ 
37.  การปฏิบัติราชการแทนใหดําเนินการโดยวิธีใด 
 ก. การกระจายอํานาจ   
 ข. การมอบอํานาจ 
 ค. การแบงอํานาจ   
 ง. การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ 
38. หัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวน  
       ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบใหกับ  
       บุคคลใด 

ก. ผูอํานวยการ สพท. 
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ค. หัวหนาสวนราชการระดับสถานศึกษา 

ง. ขอ ก และ ข 
39. บุคคลใดไมสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นได 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ข. เลขาธิการมอบอํานาจใหผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามอบอํานาจใหผูอํานวยการสถาน
ศึกษา 

ง. ผูอํานวยการสถานศึกษามอบอํานาจ      
ใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

40. หากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอํานาจ  
      ใหครูชํานาญการ ปฏิบัติราชการแทนจะดําเนิน  
       การไดอยางไร 
 ก. ไดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
 ข. ไดตามที่ รมต. ศธ. กําหนด 
 ค. ไดตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 ง. ไดตามที่กฎ ก.ค.ศ.กําหนด 
41. การมอบอํานาจหมายถึงการดําเนินการเรื่องใด 
 ก.  การสั่ง    
 ข.  การอนุญาต อนุมัติ 

ข. การปฏิบัติราชการ 
ง.  ถูกทุกขอ 

42. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
      มอบอํานาจใหบุคคลใดไดบาง 
 ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา  
 ข. หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น               
 ค. ขาราชการในสนง.เขตพื้นที่การศึกษา  
             ง.  ถูกทุกขอ 
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43. การมอบอํานาจของผูอํานวยการสํานักงาน       
       เขตพื้นที่การศึกษาใหผูอํานวยการสถานศึกษา             
       ใหทําโดยวิธีการใด 
 ก. ทําเปนคําส่ัง                ข.ทําเปนหนังสือ 
 ค. ทําเปนลายลักษณอักษรง.  ถูกทุกขอ 
44. ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหรือมีแตไมอาจ 
       ปฏิบัติหนาที่ไดใหดําเนินการตามขอใด 
 ก.  การรักษาราชการแทน   
 ข.  การปฏิบัติหนาที่แทน 
 ค.  การปฏิบัติราชการแทน  
 ง.  การรักษาการในตําแหนง 
45. การมอบอํานาจใหบุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถ 
      มอบอํานาจใหบุคคลอื่นตอไปได 

ก. การมอบอํานาจใหเลขาธิการ   
ข. การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ค. การมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก

งานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. การมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถาน

ศึกษา 
46. ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจตอใหบุคคล         
ใดจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจ          
ขั้นตนกอน 
 ก. รองผูวาราชการจังหวัด  
 ข. ผูชวยผูวาราชการจังหวัด 
 ค.  บุคคลอื่น    
 ง.  ผูชวยผูวาราชการจังหวัดและบุคคลอื่น 
47. ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ        
      ไมสามารถปฏิบัตหนาที่ไดและมีรัฐมนตรีชวย             
       หลายคนใครเปนผูมอบหมายใหรัฐมนตรีชวย          
       คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
 

ก. นายกรัฐมนตรี        
ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม. 
48. ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
     การศึกษาหลายคนใครเปนผูแตงตั้งใหรองฯคนใด  
     คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน  
ง.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

49. ในกรณีที่ไมมีรองผูอํานวยการสถานศึกษาใคร 
       เปนผูแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ             
       สถานศึกษา 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา              
       ขั้นพื้นฐาน  

              ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ค.  ผูอํานวยการสถานศึกษา  
  ง.  ขอ ข และ ค 
50. หน วยงานใดรวมกันเปนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ   

ข. กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ 
ค.    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อําเภอ              
ง.    ถูกทุกขอ 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

83

รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
(กฏหมาย ชุดท่ี 4 พรบ.รบ.ขาราชการครูฯ  

และกฎหมายที่เก่ียวของ) 
1. ขอใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ                
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  ข. ใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  
             และบุคลากรทางการศึกษา  
 ค. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 ง. ใหเปนกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ  
            ระเบียบ ขาราชการครู และบุคลากรทาง 
             การศึกษา  
2. เหตุผลสําคัญที่ตองตราพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติ 
            การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให 
            บัญญัติขึ้น 
 ข. เพื่อใหมีระบบขาราชการครู คณาจารย และ 
             บุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม 
  ค. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             อยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลาง  
             เดียวกัน 
 ง. เพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล              
            สูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชเมื่อใด 

ก. 23  พฤศจิกายน  2547                                  
ข. 23  ธันวาคม  2547 
ค. 24  พฤศจิกายน 2547 
ง. 24  ธันวาคม  2547 

4. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สงผลใหยกเลิกกฎหมาย 
ฉบับใด 
 ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถม 
            ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม 
 ข. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  
             พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม 

 ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแกไข 
     เพิ่มเติม 
 ง. ถูกทุกขอ 

5. ขอใด ไมใชบุคลากรทางการศึกษาตามพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 

ก. ครู                     
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูบริหารการศึกษา    
ง. ผูสนับสนุนการศึกษาทําหนาที่บริการ 

6. ขอใด ไมใชหนวยงานทางการศึกษาพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง             
การศึกษา พ. ศ. 2547 
 ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
           ของรัฐ 
 ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 ง. หนวยงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อยอวา ก.ค.ศ ซ่ึง 
มีทั้งหมด 28 คน มีใครเปนรองประธานกรรมการ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ    
ง. ผูที่คณะกรรมการเลือก 
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8. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ  
ก.ค.ศ. มีจํานวนเทาใด 

ก. 2 คน  
ข. ไมเกิน 2 คน 
ค. 3 คน 
ง.  ไมเกิน 3 คน 

9. กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซ่ึงมีจํานวน 9 คน กลุมใด 
ที่มีจํานวนแตกตางไปจากพวก 

ก. ผูแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา   
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูแทนขาราชการครู    
ง. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซ่ึง ครม.แตงตั้ง
จํานวน 9 คน ไมไดแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานใด 

ก. ดานการศึกษา ดานการศึกษาพิเศษ หรือ   
       ดานกฏหมาย 
ข. ดานการบริการจัดการภาครัฐ ดานการ

บริหารองคกร หรือการบริหารงานบุคคล  
ค. ดานบริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร 
ง. ดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง  

11. กรรมการซึ่งเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษา 
อ่ืนใน ก.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณตามขอใด 

ก. ไมกําหนดคุณวุฒิแตมีประสบการณดาน
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ข. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบ 
              การณดานสนับสนุนไมนอยกวา 5 ป 
        ค.  คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบ    
              การณ ดานสนับสนุนการศึกษาไมนอย               
              กวา 15 ป 

ง.  คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
และ มีประสบการณสนับสนุนการศึกษาไมนอย
กวา 15 ป 

12. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป และเปน      
ไดกี่วาระ 

ก. คราวละ 3 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอ
กัน 

ข. คราวละ 3 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 
ค. คราวละ 4 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระ                    

ติดตอกัน 
ง. คราวละ 4 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 

13. ขอใดไมใชสาเหตุของการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ก.ค.ศ.  

ก. พนจากตําแหนงตามวาระ  
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพนจากการเปน                      

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอ

ประธานกรรมการ 
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ. 

ดวยคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการ 

14. การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่
พิจารณาในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขให
ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยาง
นอยสองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซ่ึงเปนผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมนอยกวา 
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด 

ก. การสรรหา บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ 
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ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิด         
จากการใชบังคับกฎหมาย 

ค. การดําเนินการเรื่องวินัย การออกจาก             
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกข 

ง. ถูกทุกขอ 
15. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทน                
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางจากกรรมการ
ซ่ึงเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการใน 
ก.ค.ศ. ดานใด 

ก. ดานการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ 
ไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพ 

ข. ดานประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 
ค. ดานเปนผูไดรับการยอมรับในเรื่องความ 
       ซ่ือสัตย ยุติธรรม  
ง. ดานการไมเคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริย-

ธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 
16. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.  

ก. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี 
      เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร    
      บุคคล 
ข. กําหนดนโยบายวางแผน กําหนดเกณฑ  

อัตรากําลัง 
ค. เสนอแนะใหคําปรึกษาแก ครม.เกี่ยวกับ       

การปรับปรุงคาครองชีพสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล 

ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลัก
เกณฑวิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคล 

 
 

17.  ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ

บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 
ข. กําหนดวิธีการเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุ 
       แตงตั้งบุคคลรวมทั้งกําหนดคาตอบแทน 
ค. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสรางขวัญ 
        กําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน 
ง. เสนอแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา      

ตอรัฐมนตรี 
18. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
 ก. กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนํา  
             เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจาก 
             ราชการ 
        ข. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
             การบริหารงานบุคคล 
 ค. รายงานตอรัฐมนตรีกรณีสวนราชการ   
             อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไมปฏิบัติ         
              ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ง. รับรองคุณวุฒิผูไดรับปริญญาประกาศนียบัตร 
            ทางการศึกษา  
19. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 

ก. สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและให  
       คําปรึกษา แนะนําการบริหารงานบุคคล        
       แกเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆที่ตองดําเนินการ

ตาม พระราชบัญญัตินี้ 
ค. จัดทําทะเบียนประวัติและควบคุมการ

เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
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20. สํานักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับ  
       บัญชาขึ้นตรงตอบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ปลัดกระทรวง     
ง.  คณะรัฐมนตรี 

21. ขอใดไมไชอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาขอมูลและจัดทําแผนอัตรากําลังขา

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. กํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหนวย

งานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ง. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ
บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 

22. ใครเปนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
  ก. ผูที่ ก.ค.ศ.แตงตั้ง     
   ข. ผูที่เปนตัวแทน ก.ค.ศ. 

ค. ผูทรงคุณวุฒิผูที่อนุกรรมการเลือก                
ง. กรรมการโดยตําแหนงคนใดคนหนึ่ง 

23. องคประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.  
      เขตพื้นที่การศึกษาคือขอใด 

ก. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข. อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการ             
ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผูแทนขาราชการ
ครูฯ 

ค. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

ง. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง                    
ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทน                   
ขาราชการครูฯ 

24. อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ มีจํานวนเทาใด 

ก. 9 คน    
ข. 12 คน 
ค.  21 คน  
ง.  28 คน 

25. อนุกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและ  
    บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ไดมาโดยวิธีใด 
 ก. การคัดเลือก     
 ข. การสรรหา 
 ค. การเลือกตั้ง    
 ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กําหนด 
26. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 
      การศึกษา 

ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแลวมี
จํานวน 12 คน 

ข. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดจากผูมีความรู 
สามารถและประสบการณดานการศึกษา
และดานอื่น 

ค. อนุกรรมการผูแทนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีไดไมเกิน 1 คน 

ง. ผูที่จัดใหมีการไดมาของอนุกรรมการผูทรง
คุณวุฒิคือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

27. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ 
ก. ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความ

ชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา 
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ค. จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลใน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ไมใชอํานาจหนาที่
สถานศึกษา 

28. ขอใดไมใชหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงาน 
       เขตพื้นที่การศึกษา 

ก. เปนผูบริหารราชการและเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจ
หนาที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

ค. เสนอแนะการบรรจุแตงตั้งขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ง. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

29. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานัก  
      งานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. พิจารณาความดีความชอบของผูบริหาร ร.ร. 
ขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระ
งานขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงาน                      
ขาราชการ 

ง. จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ        
ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

30.  ขอใดคืออํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน  
       บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ  
       ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ก. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ข. กําหนดความตองการอัตรากําลังและ
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง          
การศึกษา 

ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล               
ตอผูบริหารสถานศึกษา 

ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย 

31. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
ก. บริหารราชการและ เปนผูบังคับบัญชาขา

ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ข. ควบคุมดูแลใหการบริหารงานบุคคลถูกตอง 

เรียบรอยเปนไปตามนโยบาย 
ค. พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ง. สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยาง     
ตอเนื่อง 

32. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
ก. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ปฏิบัติงานตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

มอบหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 

33. ขอใดเปนหลักการการบริหารงานบุคคลของ               
      ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ระบบคุณธรรม               
ข. ความเสมอภาคระหวางบุคคล 
ค. การปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยาง           

เสมอภาค        
ง.  ถูกทุกขอ 
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34. คุณสมบัติทั่วไปของผูที่จะเขารับราชการเปน           
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดไว
ในมาตราใดของ พรบ. ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

ก. มาตรา 29  
ข.  มาตรา 30  
ค. มาตรา 31                        
ง. มาตรา 32 

35. บุคคลมีคุณสมบัติตามขอใดอาจสามารถขอเขา 
รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได 

ก. เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ข. ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการ 

ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ค. ทุพลภาพและไรความสามารถ เปนโรค       

ตาม กฎ ก.ค.ศ. 
ง. ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกมาแลว 5 ป 

36. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได
รับเงินเพิ่มเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหมายถึงขอใด 
 ก. เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง 
 ข. เงินกูยืมโครงการสวัสดิการ 

ค. เงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ   
ง.  เงินคาครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ 

37. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
      มี 3 ประเภท หมายถึงขอใด 

ก. ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
และตําแหนงผูบริหารการศึกษา  

ข.  ตําแหนงครู ตําแหนงผูบริหาร และตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษา 

ค. ตําแหนงผูสอน ตําแหนงผูบริหารสถาน
ศึกษา และตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา 

ง.  ตําแหนงผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาและ        
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น 

38. ขอใดคือตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ก. ครูผูชวย  
ข. อธิการบดี  
ค. ผูบริหารสถานศึกษา                 
ง. ศึกษานิเทศก 

39. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ตําแหนงใดที่มีวิทยฐานะ 
 ก. ตําแหนงครู    
 ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา  
 ง. ถูกทุกขอ 
40. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในขอใด 
       ที่ใหเปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ 

ก. รองผูอํานวยการสถานศกึษาเชี่ยวชาญ      
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาเชี่ยวชาญ 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียวชาญพิเศษ 
ง. ถูกทุกขอ 

41. ใครเปนผูกําหนดวาหนวยงานการศึกษาใด จะ
ตองมีจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทาใดและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางไร 

ก. ก.ค.ศ.      
ข.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. กพร.        
ง.  คณะรัฐมนตรี 
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42. ตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษาใดตอไปนี้          
      เปนตําแหนงไมใชวิทยฐานะ 
 ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ
 ข. รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาเชียวชาญ   
  ง.  ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 
43. การกําหนดระดับตําแหนงและการใหไดรับเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหนงคณาจารยเปนไปตาม 
ขอใด 
 ก. ตามที่ ก.ม. กําหนด   
 ข. ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ค. ตามที่ ก.พ. กําหนด   
 ง. ขอ ข โดยเปนตามหลักเกณฑ ก 
44. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะมีในหนวยงานทางการศึกษาใด จํานวนเทาใด  
และตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางไร ใคร
เปนผูกําหนด 
 ก. ตามที่ ก.ม. กําหนด   
 ข. ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ค. ตามที่ ก.พ. กําหนด   
 ง.  กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
45. การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีใดใหบรรจุตามลําดับ
ที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
 ก. บรรจุตามมาตรา 36   
 ข. บรรจุตามมาตรา 45 
 ค. บรรจุตามมาตรา 50   
 ง. บรรจุตามาตรา 51 
 
 
 
 

46. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูสมัครสอบแขงขัน        
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา 
 ก. คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  
 ข. คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรา42 
 ค.คุณสมบัติพิเศษตามมาตรา48  
 ง. ถูกทุกขอ 
47.บุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามขอใดมีสิทธิสมัครสอบ
แขงขันไดแตจะบรรจุแตงตั้งไดเมื่อพนจากตําแหนง
นั้นแลว 

ก. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ข. ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ         
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

ค. ไมเปนกรรมการผูจัดการหางราน             
หรือบริษัท 

ง. ขอ ก และ ข เทานั้น 
48.หนวยงานใดเปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. ก.ค.ศ.  
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ค.  สถานศึกษา  
ง. ถูกทุกขอ 

49. การบรรจุบุคคลเขาเปนราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารที่เปนสัญญาจาง
ปฏิบัติงานรายป จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็น
ชอบจากหนวยงานใด 
 ก.   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  
 ข. ก.ค.ศ. 
 ค.  กระทรวงศึกษาธิการ   
 ง. กระทรวงการคลัง 
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50. ใครเปนผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ก. เลขาธิการ    
 ข. เลขาธิการฯโดยเห็นชอบ ก.ค.ศ.. 
 ค. เลขาธิการฯโดยอนุมัติ ก.ค.ศ.และรมต.ศธ.   
             นําทูลเกลาฯ   
         ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
             โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ. 
51. ใครมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ก. รมต.ศึกษาธิการ     
ข.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                    

ขั้นพื้นฐาน 
ค. เลขาธิการ สพฐ.โดยความเห็นชอบ ก.ค.ศ.            
ง. เลขาธิการ สพฐ.โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

52. การบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตําแหนงใดที่กฏหมายกําหนดใหมี             
คณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนง 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา 
 ค. ผูบริหารสถานศึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก
 ง. ถูกทุกขอ 
53. ใครมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ 
 

54. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมมี  
      อํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งบุคคลใด 
 ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
 ข. ครูชํานาญการ 

ค.  ศึกษานิเทศกชํานาญการ    
ง.  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

55. ใครมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการ  
       ศึกษาอื่นในสถานศึกษา 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ง.  ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ              

คณะกรรมการสถานศึกษา 
56. ขอควรคํานึงในการใหขาราชการครูมีวิทยฐานะ
หรือเล่ือนเปนวิทยฐานะใดตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ก. ความประพฤติดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ข. ประสบการณและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ค. ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญและผลงาน

ในดานการเรียนการสอน 
ง. ถูกทุกขอ 

57. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่กําหนดใหมีการประเมิน
ตําแหนงและวิทยฐานะผูมีใบประกอบวิชาชีพ 

ก. เพราะดํารงความเปนมาตรฐานวิชาชีพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. เพราะเปนเรื่องที่กฎหมายกําหนดเอาไว 
ค. เพราะดํารงไวซ่ึงความรู ความสามารถ 

ความชํานาญการ ความเชี่ยวชาญใน
ตําแหนงและวิทยฐานะ 

ง. ถูกทุกขอ 
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58. ผูไมผานการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ 
       ตามขอ 57 จะตองดําเนินการตามขอใด 

ก. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล   
ข. กําหนดมาตรการดานการเลื่อนเงินเดือนฯ 

 ค. ใหออกจากราชการ   
 ง. ถูกทุกขอ 
59. ผูที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครูในตําแหนงครูเมื่อไดเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงผูชวยครูเปนเวลากี่ป 

ก. 1 ป   
ข. อยางนอย  1 ป             
ค. 2 ป   
ง. อยางนอย   2 ป 

60. การบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาตําแหนงใดที่ตองทดลองปฏิบัติหนาที่             
ราชการ 
 ก.  ครู     
 ข.  บุคลากร 3 

ค. การโอนขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งเปน                
ผูสอบแขงขันหรือคัดเลือกได 

 ง.  ถูกทุกขอ 
61. การที่ขาราชการครูไปดํารงตําแหนงเดิมตาง
หนวยงานเรียกวา 

ก. การโอน 
ข. การยาย 
ค. การเปลี่ยนตําแหนง 
ง. การบรรจุแตงตั้ง 

62. การยายขาราชการครูมีกี่กรณี 
ก. 1 กรณี 
ข. 2 กรณี 
ค. 3 กรณี 
ง. 4 กรณี 

63. ขอใดไมใชประเภทการยายขาราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา 

ก. กรณีปกติ 
ข. กรณีพิเศษ 
ค. กรณีจําเปน 
ง. กรณีประโยชนราชการ 

64. ขอใดไมจัดอยูในประเภทการยายกรณีปกติ 
ก. ติดตามคูสมรส 
ข. อยูรวมคูสมรส 
ค. กลับภูมิลําเนา 
ง. ดูแลบิดามารดา 

65. กรณีที่เปนการยายกรณีพิเศษ 
ก. ติดตามคูสมรส 
ข. ถูกปองราย 
ค. เปนโรครายแรง 
ง. ดูแลบิดามารดา 

66. กรณียายครูที่มีความสามารถดานดนตรี์มาบรรจุ 
ในโรงเรียนนํารองดนตรีไทยทั้งที่เจาตัวไมไดขอยาย 

ก. การยายกรณีปกติ 
ข. การยายกรณีพิเศษ 
ค. การยายกรณีจําเปน 
ง. การยายเพื่อประโยชนราชการ 

67. หากขาราชการครูประสงคจะขอยายไปตาง 
โรงเรียนตองเสนอเรื่องตอใครกอน 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตฯ 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

92

68. ใครเปนผูอนุม ัติใหขาราชการครูในสถานศึกษา 
      ไดยาย 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

69. ใครเปนผูออกคําส่ังยายครูที่มีวิทยฐานะ 
ชํานาญการ 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

70. ไมใชผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งตามาตรา 53 
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตฯ 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ 
ง. ก.ค.ศ. 

71.การเปลี่ยนตําแหนงมีกี่กรณี 
ก. 1 กรณี 
ข. 2 กรณี 
ค. 3 กรณี 
ง. 4 กรณี 

72. ขอใดไมใชประเภทการเปลี่ยนตําแหนง 
ก. สมัครใจ 
ข. ผูบังคับบัญชากําหนด 
ค. เพื่อประโยชนราชการ 
ง. ถูกพักใชใบอนุญาต 

73. การสอบคัดเลือกได ตองเปลี่ยนตําแหนงตาม 
ขอใด 

ก.  สมัครใจ 
ข. ผูบังคับบัญชากําหนด 
ค. เพื่อประโยชนราชการ 

ง. ถูกพักใชใบอนุญาต 
74. เปลี่ยนตําแหนงจากผูบริหารเปนครูเพราะหยอน 
ประสิทธิภาพในการบริหารเปนการเปลี่ยนตําแหนง 
แบบใด 

ก. สมัครใจ 
ข. ผูบังคับบัญชากําหนด 
ค. เพื่อประโยชนราชการ 
ง. ถูกพักใชใบอนุญาต   

75. ขอใดไมจัดวาเปนการพัฒนา 
ก. การลาศึกษาตอ 
ข. การเขารับการอบรม 
ค. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ง. การคนควา ศึกษาดวยตนเอง 

76. การลาศึกษาตอจัดอยูในกลุมใด 
ก. การบรรจุแต งตั้ง 
ข. การพัฒนาบุคลากร 
ค. การธํารงรักษา 
ง. การดําเนินการทางวินัย 

77. ใครอนุญาตใหครูในสถานศึกษาลาศึกษาตอ 
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตฯ 
ค. อ.ก.ค.ศ. 
ง. เลขาธิการ กพฐ. 

78. การลาตองเสนอผูมีอํานาจดําเนินการตามขอใด 
ก. อนุญาต 
ข. อนุมัติ 
ค. เห็นชอบ 
ง. รับทราบ 
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79. ใครเป ็นผูอนุมัติใหครูในสถานศึกษาไปราชการ 
ตางจังหวัด 

ก. รองผูอํานวยการฝายบุคลากร 
ข. ผูที่ผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมาย 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ 

80. บุคคลที่อนุมัติใหครูไดเล่ือนเงินเดือนเปนกรณี 
พิเศษ 2 ขั้น 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. กรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกา 

81. ครูบรรจุไดอยางนอยกี่ปถึงจะขอเครื่องราช 
อิสริยาภรณได 

ก. 3 ป 
ข. 5 ป 
ค. 8 ป 
ง. 10 ป 

82. ขอใดไมใชสิทธิประโยชนของครู 
ก. เงินเดือน 
ข. การลา 
ค. การไปราชการ 
ง. การไดรับพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ 
83. ขอใดไมเปนวินัยรายแรงสําหรับครู 

ก. การทุจริตตอหนาที่ 
ข. ลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 
ค. ลอกเลียนผลงานวิชาการ 
ง. การละทิ้งหนาที่ราชการ 

 
 
 

84. โทษทางวินัยที่ถูกจัดวาเปนโทษรายแรง 
ก. ไลออก 
ข. ปลดออก 
ค. ใหออก 
ง. เฉพาะขอ กและ ข 

85. หากไมพอใจผลการลงโทษทางวินัย 
ก. รองทุกข 
ข. อุทธรณ  
ค. รองเรียน 
ง. ฟองศาล 

86. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใด
ตอไปนี้ไมมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะตาม 
พระราช   บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 

ก. ครูผูชวย   
ข. ครูที่ยังไมผานการประเมินวิทยฐานะ 
ค. ครูที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพครู    
ง.  ถูกทุกขอ 

 87. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. หากขาราชการครูถูกสั่งใหไปดํารง

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
สถานศึกษาจะตองรับเงินเดือนตาม
บัญชีเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 

ข. เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงไม
ถือวาเปนเงินเดือน 

ค. บัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด 6 บัญชี 

ง. ตําแหนงขาราชการครูที่ไมมีวิทยฐานะ
คือครูผูชวย  
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88. ใครเปนผูเสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชีเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษากรณีที่คาครองชีพมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ    
ข. คณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ง. คณะรัฐมนตรี 

89. ขอใดกลาวถูกตอง 
ก. หากมีการปรับอัตราเงินเดือนและเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการทั่วไปใหสูง
ขึ้นก็ใหปรับบัญชี เงินเดือน เงินวิทย
ฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้นดวยในอัตราที่เทากัน 

ข. คณะรัฐมนตรีเปนผูเห็นชอบใหมีการ
ปรับบัญชีเงินเดือนเงินวิทยฐานะขาราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค. จํานวนเงินตามบัญชีเงินเดือนเงินวิทย
ฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปรับตองไมมีเศษเปนบาท หาก 
มีเศษเปนบาทใหปรับเปนสิบบาท 

ง. ถูกทุกขอ 
90. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครูชํานาญการ         
จะไดรับเงินเดือนตามขอใด 

ก. อันดับ ครูผูชวย    
ข. อันดับ คศ.1 
ค. อันดับ คศ.2     
ง. อันดับ คศ.3 

 
 
 

91.หากขาราชการครู ดํารงตําแหนง อาจารย 3 ระดับ 
6 ขั้น 12,780บาท ไดรับการปรับเปนครูตําแหนงที่มี
วิทยฐานะใด 

ก. ชํานาญการ     
ข. ชํานาญการพิ เศษ 
ค. เชี่ยวชาญ     
ง. เชียวชาญพิเศษ 

92. จากขอ 91 บุคคลดังกลาว จะไดรับเงินเดือนใน
อันดับใดของบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะของขาราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. คศ2.              ข. คศ.3    
               ค. คศ4               ง.  คศ.5 
93. ขอใดคืออัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษาชํานาญการพิเศษ 

ก. 3, 500 บาท   
ข.  5,600 บาท    
ค. 9,900 บาท   
ง.  ไมมีขอถูก 

94. ครูผูชวยไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนครู จะไดรับ
เงินเดือนและวิทยฐานะใด 

ก. ครูผูชวย/ชํานาญการ    
ข. คศ.1/ไมมีวิทยฐานะ 
ค. คศ.1/ชํานาญการ    
ง. คศ.2/ชํานาญการ 

95. อัตราเงินวิทยฐานะของรองผูอํานวยการสถาน
ศึกษาสูงสุดคือขอใด 

ก. 5,600 บาท   
ข. 9,900 บาท   
ค. 13,000 บาท   
ง. ไมมีขอถูก 
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96." กงช." หมายถึงขอใด 
ก. คณะกรรมการการเงินแหงชาติ   
ข. คณะกรรมการการเงินการคลังแหงชาติ 
ค. คณะกรรมการเงินเดือนแหงชาติ   
ง. คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ 

97.คณะกรรมการ" กงช." มีจํานวนกี่คน 
ก. 15 คน       
ข.  20 คน   
ค.     23 คน       
ง.    27 คน 

98.ใครเปนประธานคณะกรรมการ" กงช." 
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. ใครเปนกรรมการและเลขานุการในคณะ  
      กรรมการ" กงช." 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ข.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ            

ราชการ 
ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง                  
ง.   อธิบดีกรมบัญญชีกลาง 

100. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท ี  2) พ.ศ.2551 
มีผลบ ังค ับใช ว ันใด 

ก. 20 กุมภาพันธ  2551   
ข. 21 กุมภาพันธ  2551 
ค. 23 กุมภาพ ันธ 2551   
ง. 24 กุมภาพันธ 2551 
 
 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

96

รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
(กฏหมาย  ชุดที่ 5 พรบ.คุมครองเด็ก) 

 

1. เด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากวากี่ป 
ก. 15 ป 
ข. 17 ป 
ค. 18 ป 
ง. 20 ป 

2. เด็กที่มีในครอบครัวยากจนหมายถึงเดกกลุมใด 
ก. เด็กเรรอน 
ข. เด็กกําพรา 
ค. เด็กที่ตกอยูในสภาพลําบาก 
ง. เด็กพิการ 

3. ขอใดเปนความหมายของนักเรียนที่ไมถูกตอง 
ก. ผูกําลังเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
ข. ผูกําลังเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. ผูที่เรียนปวช.ในโรงเรียนเอกชน 
ง. ผูที่กําลังเรียนระดับปริญญาตรี 

4. ขอใดไมอยูในขอบขายความหมายของทารุณกรรม 
ก. การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู 
ข. การทําใหเด็กเสียเสรีภาพ 
ค. การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก 
ง. ใชเด็กกระทําที่อาจเปนอันตราย 

5. สถานที่รับเด็กไวอุปการะชั่วคราวหมายถึงขอใด 
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก 
ข. สถานแรกรับ 
ค. สถานพินิจ 
ง. สถานสงเคราะห 

6. ใครเปนประธานคณะกรรมการคุมครองเด็กแหง
ชาติ 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐฒนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 
7. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุม
ครองเด็กแหงชาติควรมีผูหญิงเปนเทาใด 

ก. 1ใน 2 
ข. 1 ใน3 
ค. กึ่งหนึ่ง 
ง. 2 ใน 5 

8. คณะกรรมการตามขอใดไมไดกําหนดไวตาม 
พรบ.คุมครองเด็ก 

ก. คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
ข. คณะกรรมการคุมครองเด็ก

กรุงเทพมหานคร 
ค. คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 
ง. คณะกรรมการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

9. คณะกรรมการชุดใดมีหนาที่วางระเบียบเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

ก. คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
ข. คณะกรรมการคุมครองเด็ก

กรุงเทพมหานคร 
ค. คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 
ง. คณะกรรมการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

10. ขอใดเปนการปฏิบัติตอเด็กไมถูกตอง 
ก. เลือกปฎิบัติกับเด็กบางกลุม 
ข. ประโยชนสูงสุดตองเกิดกับเด็ก 
ค. อุปการะเลี้ยงดูเด็กในปกครอง 
ง. ปองกันดูแลสวัสดิภาพเด็ก 
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11. ใครมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กในเขต      
อําเภอนั้นๆ 

ก. คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 
ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. เจาหนาสงเคราะหเด็ก 
ง. นายอําเภอ 

12. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหมีกี่ประเภท 
ก. 3 ประเภท 
ข. 5 ประเภท 
ค. 8 ประเภท 
ง. 9 ประเภท 

13. ขอใดไมใชเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห 
ก. เด็กกําพราหรือเด็กเรรอน 
ข. เด็กพิการ 
ค. เด็กที่ตกอยูสภาพลําบาก 
ง. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

14. หากครูพบเห็นเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปวย
เนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบควรดําเนินการเชนใด 

ก. แจงเจาหนาที่ตํารวจ 
ข. รายงานผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
ค. แจงพนักงานเจาหนาที่ 
ง. ถูกทุกขอ 

15. ใครไมไดเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช
บัญญัติคุมครองเด็ก 

ก. ปลัดกระทรวง 
ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. นายอําเภอ 
ง. กํานันผูใหญบาน 

 
 
 
 

16. หากพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวา    
มีการกระทําทารุณตอเด็กใหดําเนินการเชนใด 

ก. รายงานตอพนักงานเจาหนาที่ 
ข. แจงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
ค. แจงผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเดก 
ง. ถูกทุกขอ 

17. ผูคุมครองเด็กที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งมีวาระ
คราวละกี่ป 

ก. 1 ป 
ข. 2 ป 
ค. 3ป 
ง. 4 ป 

18. ขอใดเปนหนาที่ของสถานศึกษาในการคุมครอง
เด็ก 

ก. จัดใหมีระบบงานและกิจกรรมแนะแนว 
ข. สงเสริมความประพฤติที่เหมาะสมแกนัก

เรียน 
ค. คุมครองใหความปลอดภัยนักเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

19. การลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดควรดําเนินการ
เชนใด 

ก. ใหผูคุมครองเด็กเปนผูลงโทษ 
ข. พนักงานเจาหนาที่เปนผูลงโทษ 
ค. ผูพบเห็นนักเรียนประพฤติผิดเปนผูลงโทษ 
ง. ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูลงโทษ 

20. หากขายบุหร่ีหรือสุราใหกับเด็กบุคคลนั้นมีความ
ผิดตามขอใด 

ก. จําคุกไมเกิน 3 เดือน 
ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือน 
ค. ปรับไมเกิน 3 หมื่นบาท 
ง. ขอ ก หรือ ค แลวแตกรณี 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
(กฏหมาย ชุดท่ี6 พรฎ.การบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดี) 
 

1. หนวยงานใดไมใชสวนราชการตามกฎหมาย 
วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ี 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. กรมการปกครอง 
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาแห งชาต ิ 
ง. องคการบร ิหารส วนตำบล 

2. การบริหารราชการของหนวยงานราชการตองการ
ใหบรรลุเปาหมายดานใดมากที่สุด 

ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ค. ไมมีการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนมาก 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

3. การบริหารและปฏิบัติราชการของสวนราชการให
ยึดใครเปนศูนยกลาง 

ก. ผูบริหารหนวยงาน 
ข. ความตองการของบุคลากร 
ค. วิสัยทัศนเปาหมายองคกร 
ง. ประชาชน 

4. หนวยงานที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการดําเนิน
งานทั่วไปสําหรับสวนราชการ 

ก. คณะรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
ค. ก.พ.ร. 
ง. สวนราชการนั้นๆ 

5. หนวยงานตองกําหนดแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานตามกรอบเวลาตามแผนบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาลไดกี่เวลาขอใด 

ก. ระยะ1 ป 

ข. ระยะ3 ป 
ค. ระยะ 4 ป 
ง. ระยะ 5 ป 

6. การจัดซื้อจัดจางตองโปรงใสและเที่ยงธรรมเปน
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดีตามขอใด 

ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ค. การบริหารมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

7. หลักของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีกี่หลัก 
ก. 4 หลัก 
ข.  5 หลัก 
ค. 6 หลัก 
ง. 7 หลัก 

8. ขอใดไมใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ก. มีเหตุผล 
ข. คุณธรรม 
ค. คุมคา 
ง. รับผิดชอบ 

9. การที่ผูบังคับบัญชาลงโทษครูที่กระทําผิดวินัยเปน
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลขอใด 

ก. นิติธรรม 
ข. ความคุมคา 
ค. การรับผิดชอบ 
ง. สวนรวม 

10. จะทําใหการบริหารบานเมืองเปนไปดวยความ
เรียบรอยเปนหนาที่ของใคร 

ก. ประชาชน 
ข. สวนราชการ 
ค. เอกชน 
ง. ถูกฝาย 
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                                             เฉลยรวมแนวขอสอบครูผูชวย กฎหมายการศึกษา 
       

1. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 1  พรบ.การศึกษาแหงชาติ  (หนา68-73) 
 

  1.  ง   2.  ก   3.  ข  4.  ก   5.  ค 6.  ค 7.  ข      8.  ข 9.  ค 10.  ก  
 11.  ง 12.  ก 13.  ง 14.  ง 15.  ข 16.  ง 17.  ก 18.  ค 19.  ค 20.  ข  
 21.  ง 22.  ง 23.  ก 24.  ข 25.  ก   26.  ข 27.  ค 28.  ง 29.  ข 30.  ง  

31. ง 32.ง 33.ง 34.ข 35.ค 36.ข 37.ค 38. ค 39.  ก 40.  ง 
       41.ง 42.ก 43.ง 44.ง 45.ข 46.ค 47.ข 48.ข 49.  ก 50. ก  
 

2.รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 2  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (หนา 74-76) 
 

 1.ง 2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 7.ก 8.ง 9.ค 10.ค 
11.ก 12.ก 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 20.ง 
21.ง 22.ข 23.ข 24.ค 25.ง 26.ค 27.ค 28.ก 29.ง 30.ง  
31.ข 32.ค 33.ค 34.ง 35.ง 36.ง 37.ง 38.ง 39.ง 40.ก 
41.ง 42.ง 43.ข 44.ก 45.ข 46.ค 47.ข 48.ง 49.ข 50.ง 
 

3.รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 3 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 77-82) 
 

1. ก 2.ข 3.ก 4.ง 5.ค 6.ง 7.ง 8.ง 9.ก 10.ง 
11.ค 12.ค 13.ง 14.ค 15.ง 16.ค 17.ค 18.ค 19.ค 20.ค 
21.ค 22.ค 23.ง 24.ค 25.ค 26.ง 27.ง 28.ง 29.ค 30.ข 
 

4. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 4  พรบ.รบ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และฉบับท่ี2 พ.ศ. 2551(หนา 83-95) 
 

1.ข 2.ค 3.ง 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 8.ง 9.ค 10.ง 
11.ค 12.ค 13.ง 14.ค 15.ข 16.ก 17.ง 18.ค 19.ค 20.ก 
21.ง 22.ค 23.ง 24.ข 25.ค 26.ค 27.ค 28.ก 29.ข 30.ค  
31.ก 32.ง 33.ง 34.ข 35.ง 36.ค 37.ง 38.ง 39.ง 40.ง 
41.ก 42.ข 43.ก 44.ข 45.ข 46.ง 47.ง 48.ข 49.ง 50.ค 
51.ง 52.ก 53.ง 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58.ง 59.ค 60.ข 
61.ก 62.ค 63.ค 64.ก 65.ง 66.ง 67.ก 68.ง 69.ค 70.ง 
71.ค 72.ข 73.ก 74.ค 75.ค 76.ข 77.ก 78.ก 79.ค 80.ง 
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81. ข 82.ก 83.ง 84.ง 85.ข 86.ค 87.ค 88.ข 89.ง 90.ค  
91.ข 92.ข       93.ข 94.ข 95.ข 96.ง 97..ข 98.ข 99.ก 100.ข 

 

5. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 5  พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546(หนา 96-97) 
 

1.ค 2. ค 3.ง 4. ก 5.ข      6.ง. 7. ข 8.ง 9. ง 10. ก  
 11.ง 12.ค 13.ง 14.ง 15.ง 16.ง 17.ข 18.ง 19.ง 20.ง  
 

6 รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย ชุดท่ี 6  พรฎ.วาดวยการบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี (หนา98) 
 

 1.ง 2. ก 3.ง 4. ค 5.ค      6.ค. 7. ค 8.ก 9. ก 10.ง  
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สวนที่ 4 
แนวขอสอบวิชาการศึกษา 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  
วิชาการศึกษา ชุดท่ี 1 

1. ขอใดไมใชหลักการสําคัญของการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. การมีสวนรวม 

 ข.  การกระจายอํานาจ 
 ค. การกํากับติดตามประเมินผล 
 ง. การยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
2. เห็นความกาวหนา ปญหาอุปสรรคตลอดจนให
ความรวมมือชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนใหการ           
จัดการศึกษามีคุณภาพ 
 ก. การวางแผน 
 ข. การดําเนินการตามแผน 
 ค. การนิเทศ 
 ง. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
3. กระบวนการที่แตกตางจากขออ่ืน 
 ก. การวางแผน  
 ข. การกํากับติดตาม 
 ค. การนิเทศ  
 ง. การประเมินผล 
4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน ทานคิดวาควรจะมีการประเมินผลการ       
จัดการศึกษาระดับใดบาง 
  ก. ระดับสถานศึกษา  
       ข.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. ระดับชาติ  
       ง.  ถูกทุกขอ 
5. ขอใดตอไปนี้ไมใชแนวทางการจัดหลักสูตร            
สถานศึกษา 
 ก.  การจัดทําสาระของหลักสูตร 
 ข.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ค.  แนวทางการจัดและประเมินผล 
 ง.   การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 
6. กิจกรรมตอไปนี้ไมใชการจัดทําหลักสูตร                
สถานศึกษา 
 ก. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
            และรายภาค 
 ข. การกําหนดสาระการเรียนรูรายปและ 
           รายภาค 
 ค. การกําหนดเวลาจํานวนหนวยกิต สําหรับ 
           สาระการเรียนรู 
 ง.  ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น 
7. เปนขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 ก. วิเคราะห วางแผน เก็บขอมูล สรุปผล  
            รายงาน 
 ข. วางแผน เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล  
            นําไปใช 
 ค. วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ เก็บขอมูล  
            สรุปผล 
 ง. เก็บขอมูล วางแผน วิเคราะห สรุป รายงานผล 
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเนนการวิจัยในลักษณะใด 
 ก. การวิจัยในชั้น 
 ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา 
 ค. การวิจัยเพื่อใชเปนผลงานวิชาการ 
 ง. การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
           เรียนรู 
9. ขอใดคือข้ันตอนสุดทายของการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
 ก. การจัดทําสาระของหลักสูตร 
 ข. การจัดหนวยการเรียนรู 
 ค. การจัดทําแผนจัดการเรียนรู 
 ง. การกําหนดอัตราเวลาเรียน 
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10. กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด
จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับ  
มาตรฐานและสาระการเรียนรู 
 ก. ชวงชั้นที่ 1  
 ข. ชวงชั้นที่ 2 
 ค. ชวงชั้นที่ 3  
 ง. ชวงชั้นที่ 4 
11.ขอใด คือเกณฑพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู 
 ก. 20 ช่ัวโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ1 หนวยกิต 
 ข. 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ1 หนวยกิต 
 ค. 20 ช่ัวโมงตอปมีคาเทากับ1 หนวยกิต 
 ง. 40ช่ัวโมงตอปมีคาเทากับ1 หนวยกิต 
12. ไมมีในคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ก. ช่ือรายวิชา  
ข. จํานวนเวลา หนวยกิต 
ค. ส่ือการเรียนรู  
ง. มาตรฐานการเรียนรู 

13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ตองจัดใหผูเรียนไดเรียนโดยปฏิบัติโครงงาน 
อยางนอยกี่โครงงาน 

ก. 1 โครงงาน  
ข.  2 โครงงาน 
ค. 3 โครงงาน  
ง. เปนดุลยพินิจโรงเรียน 

14. การจัดทําแผนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีแผนการเรียนรูของใครบาง 
 ก. แผนการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
 ข. แผนการจัดการเรียนรูของผูสอน 
 ค. แผนการจัดการเรียนรูรวม 
 ง. เฉพาะ ก และ ข 
 

15. สถานศึกษาตองคํานึงถึงเรื่องใดในการ                       
จัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ก. วัย  
ข. วุฒิภาวะ 
ค. ความแตกตางบุคคล  
ง. ถูกทุกขอ 

16. ขอใดตอไปนี้ไมใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน             
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกลุม                
สาระการเรียนรู 

 ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด 
 ค. กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมทางการเมือง 
 ง. กิจกรรมประเภทบริการ 
17. สถานศึกษารวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะ  
อันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา 
ผูเรียนดานใดบาง 
 ก. ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
 ข. ดานคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย 
 ค. ดานคุณธรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย 
 ง. ดานคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย 
18. การประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนเปนการประเมินในลักษณะใด 
 ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล 
 ข. การประเมินเพื่อสรางเสริม 
 ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ง. การประเมินรอบดาน 
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป สถานศึกษาตอง
จัดการศึกษาโดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานใด 
 ก. การอาน การคิด การใชคอมพิวเตอร 
 ข. การเขียน การคิดวิเคราะห การใช อังกฤษ 
 ค. การอาน การเขียน การคิด การใช 
           คอมพิวเตอร 
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 ง. การอาน การเขียน การคิด และการใชภาษา 
           อังกฤษ 
20. การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลมเปนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นใด 

ก. ชวงชั้นที่1  
ข. ชวงชั้นที่ 2 
ค. ชวงชั้นที่ 3  
ง. ชวงชั้นที่ 4 

21. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขอใดที่สัมพันธ 
กันที่สุด 
 ก. ชวงชั้นที่1 / เนนการคิดวิเคราะห 
 ข. ชวงชั้นที่ 2 / เนนตามความสนใจผูเรียน 
 ค. ชวงชั้นที่ 3 / เนนความเปนอิสระ 
 ง. ชวงชั้นที่ 4 / เนนความพรอมในการศึกษาตอ 
22. เปนกระบวนการแรกของการสรางหลักสูตร       
สถานศึกษา 
 ก. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง 
 ข. การกําหนดวิสัยทัศน 
 ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 ง. การกําหนดสาระการเรียนรู/ผลการเรียนรู 
23. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 ก. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ข. ผูปกครอง ชุมชน 
 ค. คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ง. ทุกฝายรวมกัน 
24. ใครเปนผูออกแบบการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ผูบริหารโรงเรียน  
ข. ครูผูสอน 
ค. สถานศึกษา  
ง. กรมวิชาการ 
 

25. ขอใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
       ที่ถูกตอง 
 ก. หลักสูตรของตนเอง 
 ข. หลักสูตรทองถ่ิน 
 ค. การเรียนรูและประสบการณ 
 ง. สาระการเรียนรูทองถ่ิน 
26. ผลลัพธที่อันเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร               
สถานศึกษา 
 ก. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสนุกสนาน 
           เพลิดเพลินในการเรียนรู 
 ข. สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานจิตวิญญาณ  
           จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม 
 ค. สรางผูเรียนใหพรอมเปนผูบริโภคตัดสินใจ 
            แบบมีขอมูลและเปนอิสระ 
 ง. ถูกทุกขอ 
27. ขอใดเปนการพัฒนาศักยภาพครูใหมีความเปน 
ผูนําในดานวิชาการ 
 ก. พัฒนาเปนครูแกนนํา ครูตนแบบ 
 ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา 
 ค. กําหนดครูพี่เล้ียง ครูพัฒนาหลักสูตร 
 ง. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
28. การเทียบโอนผลการเรียนรูสถานศึกษาตอง
ดําเนินการตามขอใด 
 ก. เทียบโอนไดสําหรับการศึกษาทุกรูปแบบ 
 ข. พิจารณาจากความรู ทักษะและประสบการณ 
 ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง 
 ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่ 
           กําหนด 
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29. ขอใดไมใชเกณฑการจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ก. ไดเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 
            และไดหนวยกิตครบ ไดรับการตัดสิน                       
            ผลการเรียน 
 ข. ผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน 
 ค. ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ง. เขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนา 
           ผูเรียน 
30. ใครเปนผูกําหนดเกณฑการจบการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. กรมวิชาการ 
 ค. สถานศึกษา 
 ง. คณะกรรมการสถานศึกษา 
31. การจัดการเรียนรูในชวงชั้นใดที่เร่ิมเนนเขาสู
เฉพาะทางมากขึ้น มุงเนนความสามารถความคิด
ระดับสูง ความถนัด ความตองการของผูเรียน  
ทั้งในดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจน 
การศึกษาตอ 
 ก. ชวงชั้นที่ 1  
       ข. ชวงชั้นที่ 2 

ค. ชวงชั้นที่ 3  
ง. ชวงชั้นที่ 4 

32. ขอใดไมใชการวัดและประเมินผลการเรียนรู       
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. การวัดและประเมินผลผูเรียน 
 ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 

จ. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ 
 
 
 

33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษา          
ช้ันใด 
 ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 ข. ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
 ค.  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 ง.  ขอ ข และ ขอ ค ถูก 
34. ขอใดไมใชเกณฑการจบหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน 

ก. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
        ทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการ 
        เรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 ข.  ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด  
            วิเคราะห เขียนไดตามเกณฑที่สถานศึกษา 
             กําหนด 
 ค. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะ 
            อันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา 
             กําหนด 
 ง. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ 
            ดานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานตาม 
            สถานศึกษากําหนด 
35. ผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด 
 ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 ข. ช้ันประถมศึกษาปที่ 9 
 ค. ช้ันมัธยมศึกษาปที่  3 
 ง. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
36. กระบวนการที่ครูผูสอน ไดใชขอมูลสารสนเทศ
แสดงพัฒนาการความกาวหนา ความสําเร็จและนําไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
 ก. การวางแผนการเรียนรู 
 ข. การจัดการเรียนรู 
 ค. การวัดผลการเรียนรู 
 ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
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37. ผูเรียนระดับชั้นใดที่ไมตองไดรับการประเมิน 
คุณภาพระดับชาติ 
 ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
 ข. ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
 ค. ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 ง.  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
38. ขอใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. เรียนรูดวยตนเองตอเนื่องตลอดชีวิต 
 ข. ครอบคลุม เพียงพอ 
 ค. มีคุณคา นาสนใจ เขาใจงาย 
 ง. ผูเรียนและผูสอนรวมกันจัดทํา 
39. การจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชวงชั้นใด       
ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ 
 ก. ชวงชั้นที่ 1 
 ข. ชวงชั้นที่ 2 
 ค. ชวงชั้นที่ 3 
 ง. ชวงชั้นที่ 4 
40. ลักษณะการจัดการเรียนรูที่ผูสอนสามารถ 
จัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆ         
กับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระ 
ที่กําหนดขึ้นมา เปนการจัดการการเรียนรูตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด 
 ก.  แบบโครงงาน  
       ข.  แบบรายวิชา 

ค.  แบบบูรณาการ  
ง.  แบบเชื่อมโยง 

 
 
 
 

41. ผูประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2544 
 ก. อธิบดีกรมวิชาการ 
 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
42. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใชหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษาใด 

ก. 2545   ข.  2546 
ค.   2547   ง. 2548 

43. เร่ืองใดไมไดกลาวไวในหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
         ก. หลักการจุดมุงหมาย 
        ข. โครงสรางการจัดหลักสูตร 
 ค. สาระ มาตรฐานการเรียนรู 
 ง. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผูปกครอง 
44. เหตุผลจําเปนที่สุดที่ตองปรับปรุงหลักสูตร         
การศึกษาของชาติ 
 ก. ตองการใหเด็กไทยดี มีปญญา มีความสุข 
 ข. หลักสูตรเกาหลาหลัง ลมเหลว 
 ค. ความกาวหนาทางวิทย เทคโนฯ ตลอดทั้ง 
             การเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจของ    
            ประเทศ 
 ง. รัฐธรรมนูญกําหนดใหจัดการศึกษา 
            ขั้นพื้นฐาน 
45. กฎหมายใดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร 
ขั้นพื้นฐาน 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ข. พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
 ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 ง. ทุกขอลวนมีสวนกําหนด 
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46. ไมใชหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. การศึกษาเพื่อเอกภาพนโยบายหลากหลาย 
             ปฏิบัติ 
 ข. การศึกษาเพื่อปวงชน 
 ค. การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางตอ  
             เนื่องตลอดชีวิต 
 ง. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ 
47.ในหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีโครงสรางที่ยึดหยุนได ยกเวนขอใด 

ก. ดานผูเรียน        
ข.  ดานสาระ 
ค. ดานเวลา    
ง.  ดานการจัดการเรียนรู 

48. มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคน
ดี มีปญญา มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ 
 ก. หลักการของหลักสูตร 
 ข. จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 ค. สาระการเรียนรู 
 ง. โครงสรางหลักสูตร 
49.หลักการและจุดหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีกี่ขอ 
 ก. หลักการ 4 ขอ จุดมุงหมาย 5 ขอ 
 ข. หลักการ 5ขอ จุดมุงหมาย 6 ขอ 
 ค. หลักการ 4 ขอ จุดมุงหมาย 8ขอ 
 ง. หลักการ 5 ขอ จุดมุงหมาย 9 ขอ 
50. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกี่ยวกับ   
ชวงชั้นไวตามขอใด 
 ก. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ช้ัน 
 ข. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ช้ัน 
 ค. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ช้ัน 
 ง. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ช้ัน 

51.ไมใชสาระการเรียนรูใน 8 กลุมของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก.  คณิตศาสตร       
 ข. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ค. สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ง.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
52. สาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียน 
ทุกคนตองเรียนรูไดแก 
 ก. สุขศึกษา พลศึกษา 
 ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ค. สังคมศาสตรและวัฒนธรรม 
 ง. ภาษาตางประเทศ 
53. ไมไดกําหนดเปนสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ศิลปะ                  
ข. ภาษาไทย 
ค. ส่ีงแวดลอม         
ง. คณิตศาสตร 

54. กิจกรรมแนะแนวจัดอยูในกลุมใดของโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. สาระการเรียนรู 
 ข. มาตรฐานการเรียนรู 
 ค. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ง. กิจกรรมเสริมผูเรียน 
55. ใครเปนผูกําหนดสาระการเรียนรูสําหรับตอบ        
สนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู
เรียนแตละคน 

ก. กรมวิชาการ              
ข. หลักสูตรแกนกลาง 
ค. หลักสูตรทองถ่ิน         
ง.  สถานศึกษา 
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56. มาตรฐานการเรียนรูในแตลกลุมสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. มาตรฐานการเรียนรูแกน 
 ข. มาตรฐานการเรียนรูรวม 
         ค. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาพื้นฐาน 
 ง. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
57.  ชวงชั้นใดที่จัดหลักสูตรเปนหนวยกิต 

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

58. การดํารงชีวิตและครอบครัวเปนสาระ 
ในกลุมสาระการเรียนรูใด 
 ก. สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ค. สังคมศาสตรและวัฒนธรรม 
 ง. วิทยาศาสตร 
59. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ผูสอน                   ข. ผูช้ีนํา 
 ค. ผูถายทอดความรู ง.  ผูสงเสริมชวยเหลือ 
60. การจัดการเรียนรูที่ผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวม
กันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยว 
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวบูรณาการเชื่อมโยง 
 ก. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว 
 ข. การบูรณาการแบบคูขนาน 
 ค. การบูรณาการแบบจิตวิทยา 
 ง. การบูรณาการแบบโครงการ 
61. ขอใดตอไปนี้ไมจัดอยูในกลุมสาระที่จําเปน
สําหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู 

ก. ภาษาไทย 
ข. วิทยาศาสตร 
ค. สุขศึกษา 
ง. คอมพิวเตอร 

62. ขอใดตอไปนี้จัดอยูในกลุมที่ 3 ที่เปนสาระวิชา
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ  
บุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ 

ก. ดนตรี กีฬา 
ข. ศีลธรรม จริยธรรม 
ค. ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
ง. วิทยาศาสตร 

63. จุดเนนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระใด ที่ใหเนน
ความสามารถดานการพูดและการโตตอบ  
ซ่ึงจําเปนในการสื่อสาร เนนการอานเก็บใจความ 
ใหเขาใจ และใหความสําคัญกับการเขียนภาษา 
ใหถูกตอง 

ก. ภาษาไทย 
ข. ภาษาอังกฤษ 
ค. วิทยาศาสตร 
ง. คณิตศาสตร 

64. "มุงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา ใหอานออก
เขียนได รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณเปน  
รูจักการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีวิชาชีพ 
ที่จําเปนสําหรับผูที่ไมประสงคจะเรียนตอ" เปน 
เปาหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของการศึกษาระดับใด 

ก. ระดับปฐมวัย 
ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

65."คอรสแวร" สัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
ก. การพัฒนาครู 
ข. วิธีการสอนของครู 
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ง. การพัฒนาเครือขาย 
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66. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปนเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 หมายถึงเอกสารตามขอใด 

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

67. ใครมีอํานาจลงนามในเอกสาร ขอ 66  
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ขอ กและ ข รวมกัน 

68. จากขอ 66 เมื่อผูจบการศึกษาขอรับพนกําหนด 10 
ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ใหสถานศึกษาเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมฉบับละกี่บาท 

ก. 10 บาท          ข. 20 บาท 
ค.30 บาท            ง. ไมเกิน 100 บาท 

69. ใครมีอํานาจในการสั่งซ้ือแบบพิมพเอกสาร          
ตามขอ 66 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง.    ขอ ก หรือ ค ตามความเหมะสม 

70. ขอใดหมายถึงแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา             
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

71. การวิจัยมีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด  
       ก. เปนการลองผิดลองถูก    
       ข. เปนการศึกษาอยางมีระบบ  
       ค. เปนการสํารวจสภาพปญหา    
       ง. เปนการวิเคราะหเร่ืองราวตาง ๆ 
 

72. การแสวงหาความรูวิธีใด เปนการหาความรู 
โดยใชหลักเหตุผล  
       ก. โดยการหยั่งรู   
       ข. โดยการลองผิดลองถูก  
       ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน    
       ง.   การสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ 
73. ขอใดเรียงลําดับของกระบวนการวิจัยไดถูกตอง  
       ก. กําหนดปญหา เก็บรวบรวมขอมูล                   
           ตั้งสมมติฐาน วิเคราะหขอมูล สรุป  
       ข. กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม        
            ขอมูล  วิเคราะหขอมูล สรุป  
       ค. ตั้งสมมติฐาน กําหนดปญหา เก็บรวบรวม 
            ขอมูล  วิเคราะหขอมูล สรุป  
       ง.  ตั้งสมติฐาน กําหนดปญหา วิเคราะหขอมูล  
           เก็บรวบรวมขอมูล สรุป 
74. ขอใด อาจไมใชความรูที่จําเปนสําหรับนักวิจัย  
       ก.  หลักวิธีวิจัย     
       ข.  วิธีการวิเคราะหขอมูล  
       ค.  ระบบการศึกษาของสังคม     
       ง.  ความรูในสาขาที่ตองการทําวิจัย 
75. จรรยาบรรณของนักวิจัยขอใดสําคัญที่สุด  
       ก. ซ่ือสัตย และมีคุณธรรม    
       ข. มีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษา  
       ค. มีพื้นความรูในสาขาที่ทําการวิจัย  
       ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน 
76. ช่ือเร่ืองวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด  
“การศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบานนา  
 อ.เมือง จ.สกลนคร”  
        ก. การวิจัยเชิงอนาคต       
        ข. การวิจัยเชิงทดลอง  
        ค. การวิจัยเชิงบรรยาย      
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        ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ 
77. ช่ือเร่ืองวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด 

“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตรของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

   ในจังหวัดสกลนคร ระหวางการสอนแบบโครง
งานและการสอนแบบบรรยาย”  
         ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร  
        ข. การวิจัยเชิงบรรยาย  

  ค. การวิจัยเชิงทดลอง     
        ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

78. หัวขอปญหาวิจัยใด ตั้งชื่อไดเหมาะสมที่สุด  
         ก. เจตคติที่มีตอวิชาชีพครู คณะครุศาสตร  
              สถาบันราชภัฏสกลนคร  
         ข. เจตคติตอวิชาภาษาไทย ของนักเรียน 
              ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล 
              สกลนคร จังหวัดสกลนคร  
         ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน  
              ระหวางการอานและการเลานิทานใหฟง  
         ง.  ผลของการพัฒนาทักษะในการรําวง 
              มาตรฐานของนักเรียนชั้น ป. 6 
79. ช่ือเร่ืองวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด 
"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"  
  ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร   
 ข. การวิจัยเชิงบรรยาย  
  ค. การวิจัยเชิงทดลอง     
  ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
80. ขอใด ไมใชตัวแปร  
  ก.  เพศ               
              ข. ศาสนา  
   ค. จังหวัดเชียงใหม 
              ง.  ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน 
 

81. ลักษณะงานวิจัยตรงกับขอใดมากที่สุด 
    ก. สามารถพิสูจนไดทุกขั้นตอน            
   ข. หาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอยางสมบูรณ  
 ง. เปนการศึกษาความสัมพันธของสิ่งที่    
               ตองการศึกษา 
82. ขอใด กลาวถูกตอง 
 ก. การวิจัยใหประโยชนแกผูบริหารมากกวา  
               ครู 
 ข. การวิจัยใหประโยชนแกผูทําวิจัยมากกวา 
                ผูนําผลการวิจัยไปใช 
            ค. การวิจัยใหประโยชนแกผูนําผลการวิจัย            
                ไปใช มากกวาผูทําวิจัย 
            ง. การวิจัยใหประโยชนแกครูมากกวา                     
                ผูบริหาร 
83. งานวิจัยเร่ืองใด เปนงานวิจัยเชิงบรรยาย 
        ก. การศึกษานิทานพื้นบานของอําเภอสามโคก 
        ข. การศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอ 
             อาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
            นักศึกษาคุรุทายาท 
        ค. การวิเคราะหโปรตีนจากเห็ด 
        ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่ว 
            เมื่อใชปุยสูตรตางกัน 
คําชี้แจง  จากชื่องานวิจัยตอไปนี้ ใชตอบคําถาม 
ในขอ 84 –85 
         "ความรูและการปฏิบัติตนในการใชสารเสพติด  
ของผูขับขี่ยานพาหนะ" โดยกําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติตน
ในการใชสารเสพติดของผูขับขี่รถประจําทาง รถ
บรรทุกสิบลอ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร" 
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84. งานวิจัยเร่ืองนี้มีประโยชนตอใครมากที่สุด 
ก. ผูขับขี่รถทุกประเภท 
ข. เจาของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบลอ 
ค. เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ปราบปราม 
    และปองกันยาเสพติด 
ง. ผูโดยสารรถประจําทางและรถแท็กซี่ 

85.งานวิจัยในขอ 84 จัดเปนงานวิจัยประเภทใด 
ก. วิจัยเชิงสํารวจ  
ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ 
ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ  
ง. วิจัยพื้นฐาน 

86. อาจารยที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชา 
วิทยาศาสตร ควรจะศึกษางานวิจัยเร่ืองใด 

ก. ทัศนคติของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร 
ข. การพัฒนาสไลดประกอบการสอน 
     วิทยาศาสตร 
ค. ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทาง 
     การเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ      
     คณิตศาสตร 
ง. การพัฒนากระบวนการสอนทาง 
    วิทยาศาสตร 

87. จากสมมุติฐานที่กําหนด ใหขอใดเปนตัวแปร
อิสระ “นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกวา
นักเรียนเพศหญิง” 

ก. นักเรียน  
ข. เพศของนักเรียน 

 ค.    ความรับผิดชอบของนักเรียน    
ง.    โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู 

88. จากขอ 87 ขอใดเปนตัวแปรตาม 
ก. นักเรียน  
ข. เพศของนักเรียน 
ค.    ความรับผิดชอบของนักเรียน    

ง.     โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู 
89. สมมุติฐานการวิจัย ขอใดดีที่สุด 

ก. การสอนแบบทีมดีกวาการสอนแบบ 
       ครูคนเดียว 
ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางนอยกวา 
       นักเรียนหญิง 
ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อวาจะให 
       ผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีสอนแบบบรรยาย 
ง. เด็กในเมืองนาจะมีความคิดสรางสรรค 
       สูงกวาเด็กในชนบท 

90. “ สภาพแวดลอมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู 
พฤติกรรม เหตุการณสถานที่ หรือลักษณะใดๆ ใน 
โรงเรียนที่นักเรียนสังเกตุหรือรับรูได” ขอความนี้
หมายถึงขอใด 
 ก. จุดมุงหมายของการวิจัย   
             ข. สมมุติฐานการวิจัย 

ค. นยิามศัพทเฉพาะ   
ง. ขอตกลงเบื้องตน 

91. สมมติฐานการวิจัยที่วา “ผูบริหารที่มีความรู”  
ทางจิตวิทยาการปกครองลูกนองไดดีกวาผูบริหารที่มี
ความรูทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ขอใดเปนตัวแปร
อิสระ 

ก. การปกครองลูกนอง 
ข. ผูบริหารที่มีความรูทางจิตวิทยา 
ค. ผูบริหารที่ไมมีความรูทางจิตวิทยา 
ง. ผูบริหารที่มีความรูและไมมีความรูทาง 
       จิตวิทยา 

92. คํากลาวในขอใดไมถูกตอง 
ก. การวิจัยทุกอยางลวนมุงเพื่อแกปญหาทั้งส้ิน 
ข. การวิจัยเปนขอมูลรากฐานในการวางแผน

และบริการการศึกษา 
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ค. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการสวน
ใหญจะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย 

ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเปนสิ่งสราง
เสริมความเปนไทย  ทางการศึกษาของ
ประเทศไทย 

93. สวนที่ช้ีใหทราบวาผูวิจัยตองการศึกษาคนควา
อะไร ตรงกับขอใด 
ก. ช่ือเร่ืองการวิจัย 
ข. สมมติฐานการวิจัย 
ค. จุดมุงหมายของการวิจัย 
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

94. การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เปรียบเทียบวิธีสอน ควรใชวิจัยประเภทใด 
ก. Action Research 
ข. Applied Research 
ค. Experimental Research 
ง. Descriptive Research 

95. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญที่สุดของการวิจัย 
ก. ชวยในการกําหนดนโยบาย 
ข. ชวยใหคนพบทฤษฎีและส่ิงประดิษฐใหม ๆ 
ค. ชวยใหการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนเพื่อผูเรียนเปนไปอยางมี 
       ประสิทธิภาพ 
ง. ชวยกระตุนความสนใจของนักวิชาการใหมี

ผลการวิจัยมากขึ้นและนําผลการวิจัยไปใช 
96. การวิจัยทางการศึกษาเปนการวิจัยประเภทใด 

ก. การวิจัยเชิงประยุกต 
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร 
ค. การวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 
ง. การวิจัยข้ันพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ 

 
 

97. ทําไมการวิจัยจึงตองอาศัยสถิติมาก 
ก. เพราะสถิติเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใช

สรุปคุณสมบัติของขอมูลอยางมีเหตุผล 
ข. เพราะสถิติเปนคณิตศาสตรแขนงหนึ่งซ่ึง

เปนอยูในกลุมทักษะอันเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู 

ค. เพราะสถิติเปนตัวเลขที่ใชแทนขอมูลเชิง 
       คุณภาพทําใหแปลผลไดถูกตองชัดเจน 
ง. เพราะสถิติเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสําหรับการวิจัยชนิดตาง ๆ ที่มี 
       ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของบรรดานัก
วิจัย 

98. ขอใดเปนตัวแทนของขอมูลที่นิยมใชและรูจัก
กันแพรหลายที่สุด 
ก. มัธยฐาน 
ข. ฐานนิยม 
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ง. คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต 

99. ขอใดที่บอกใหเราทราบวาขอมูลของกลุมนั้นมี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
ก. มัธยฐาน                        
ข. ฐานนิยม 
ค.    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ง.     คาเฉลี่ย 

100. ขอใดทําใหระบบการเรียนการสอนไมมี 
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ก. ขาดการกําหนดปญหาที่ตองแกไข 
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ 
ค. ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานที่

จัดการเรียนการสอน 
ง. ขาดการเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติจริง              
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา  ชุดที่ 2 

 

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

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

2. ขอใดไมใชรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ.  
การศึกษาแหงชาติ 

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

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

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

       บูรณาการตามความเหมาะสม 
5.  ตามพรบ. การศึกษาแหงชาติ   กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจในดานใดบาง 

ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการ
และบริหารทั่วไป 

ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการ
มีสวนรวม 

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

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

ก. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน                                
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรูภายในชุมชน 

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

ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น 
        พื้นฐาน     

        ง.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการ 
             ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท      
ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติมีกี่ดาน 

ก. 4 ดาน 
ข. 5 ดาน 
ค. 6 ดาน 

              ง.   7 ดาน 
12. ไมใชนโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ            
จุลานนทบาล เปนนายกรัฐมนตรี 

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

 
 
 

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

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

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

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

ก. นวัตกรรม 
ข. เทคโนโลยี 
ค. ขอมูลขาวสาร 

              ง.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
26. Open Source ถูกจัดไวในขอใด 

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

27. ขอใดไมใชกระบวนการประกันคุณภาพ                 
การศึกษา 

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

ก. คุณภาพของครู              
ข. คุณภาพของนักเรียน 
ค. บรรยากาศการทํางานของครู       

 ง.    การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู 
 29. ขอใดไมใชองคประกอบที่ทําผูสอนปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

  30. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา 

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

31. การจัดการเรียนการสอนตองมีคุณภาพหมายถึง 
ขอใด 

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

  32. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค             
ตามขอใด 

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

 

33. ส่ิงใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุด 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

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

34. ทานคิดวาทําไมตองมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา 

ก. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการศึกษา              
แหงชาติ 

ข. เพื่อใหทุกโรงเรียนมีความคลายคลึงกัน            
ดานการศึกษา 

ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก 
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

35. ขอใดกลาวไมถูกตองตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู 

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

36.  ขอใดไมใชลักษณะของการเรียนรูของนักเรียน
ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 

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

37. Teleconference เปนการนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการใด 

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

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

39. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด 

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

40. “ สามารถวิเคราะหปญหาของชุมชน” เปน
ลักษณะของผูเรียน ตามขอใด 

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

41. ขอใดไมใชหลักการศึกษาดานผูเรียนตามแนว
ทางปฏิรูปการศึกษา 

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

 
 

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

43. นักเรียนมีโอกาสกําหนดผลการเรียนรูรวมและ
วางแผนประเมินผลการเรียนรู” เปนลักษณะของการ
เรียนรูตามขอใด 

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

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

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

46. เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจาก
การเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด 

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

47. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแลว 
ขอใดสําคัญที่สุด 

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

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

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

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

52. การประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย       
ใชรูปแบบสหวิทยาการคือขอใด 

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

53. ขอใดถูกตองที่สุด เมื่อกลาวถึงการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน 

ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา 
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเร่ืองเดียวกัน 
ค. ครูหลายคนตางคนตางสอนในวิชาของ             
ตนเอง 

ง. ครูหลายคนชวยกันสอนในวิชาเดียวกัน 
54. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ
ศึกษา เพื่อเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป 

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

55. การนําเสนอชิ้นงาน/โครงการ เพื่อใหครูผูสอน 
ประเมินผลงานจากเกณฑการประเมินผล ซ่ึงไดวาง
แผนไวดวยกัน เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
โดยใชรูปแบบใด 

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

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

57. หนวยงานระดับกรมตามขอใดที่ยุบรวมเปน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

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

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

61.โครงการ to be number one เกี่ยวของกับเรื่องใด 
มากที่สุด 

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

62.การปฏิรูประบบราชการ เปนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ และกําหนดขอบเขตของการประเมิน
ไวกี่มิติ 

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

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

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

64. ไมใชนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี            
ศ. ดร.วิจิตร  ศรสะอานเปนรัฐมนตรี 

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

65. Geographical Information System  (GIS) มีความ
หมายตามขอใด 

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

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

67. ตามกฎหมายการศึกษา กําหนดใหมีการกระจาย 
อํานาจทางการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
ใหกับหนวยงานใด 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน 

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

68. กฎหมายปฎิรูปการศึกษากําหนดใหมีการกระจาย 
อํานาจบริหารจัดการใหกับสถานศึกษา ยกเวนขอใด 

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

69. ขอใดไมใช 5 องคกรหลัก ตามโครงสราง 
ในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอก 
       โรงเรียน 
ข. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                       
ขั้นพื้นฐาน 

ง. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

70. วิชาที่มีความจําเปนอันดับหลังสุด ในการที่จะ 
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหสามารถแขงขันกับ 
ตางประเทศได 

ก. ภาษาอังกฤษ 
ข. คณิตศาสตร 
ค. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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

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

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

    ง. งานแนะแนว 
88.ขอใดคือผลกระทบขั้นสุดทายที่ตองการของการ
จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

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

89. คุณธรรมที่ตองการปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน 
ตามโครงการพระมหาชนกสูการเรียนรู คือขอใด 

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

90. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา 
 ก.  คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน           

ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง                                                  
ค.  คนเกง คนดี มีความสุข                     

 ง.  คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู 

91. การจัดการศึกษาตองมีคุณภาพ ขอใดสามารถ       
บงชี้คําวาคุณภาพได 

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

92. ส่ิงใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

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

93. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด 

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

94. ขอใดไมใชเอกสารหลักสูตรตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

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

97.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแลว 
ขอใดสําคัญที่สุด 

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

98. หากมีความมุงหมายที่จะใหนักเรียนสามารถ       
ตัดสินใจและแกปญหาไดดวยตนเองควรใชบริการ
แนะแนวขอใด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ก. 1 ชุด 
ข. 2 ชุด 
ค. 3 ชุด 
ง. 4 ชุด 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา  ชุดที่ 3 

 

1. แผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชา
หนึ่ง เปนการเตรียมการสอนอยางเปนระบบและเปน
เครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสูจุด
ประสงคการเรียนรูและจุดหมายของหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพ  เกี่ยวของกับขอใด  

     ก. กําหนดการสอน             

     ข. แผนการสอน 
     ค. บันทึกการสอน             

     ง.  วิธีสอน 

2. การจัดทําแผนการสอนกอประโยชนอยางไร  
    ก. กอใหเกิดการวางแผนและการเตรียมการ        

        ลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอนการ           
        เรียนรู ส่ือ เทคโนโลยี  และจิตวิทยาการเรียน  

        การสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสม  
        กับสภาพแวดลอมตางๆ  
    ข. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับ 

        หลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช 
        ส่ือ การวัดผลประเมินผลตลอดจนประเด็นตางๆ  
        ที่เกี่ยวของจําเปน 
     ค. เปนคูมือการสอนสําหรับครูผูสอนและครูที่  

          สอนแทนนําไปปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจ 
     ง. ทุกขอที่กลาวมา 

3. ในการจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
เขียนแผนการสอนแลว ครูผูสอนตองมีความรูใน
เร่ืองใดตอไปนี้  
     ก.  แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

          ผูเรียนเปนสําคัญ   

ข. เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

     ค.   การวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียน  

             การสอนนนผูเรียนเปนศูนยสําคัญ 
      ง.  ถูกทุกขอ 

4. Child Center ใครเปนผูคิดคนและใชคํานี้เปน 

คนแรก        

ก. Carl  R. Rogers       

ข.  John  Due 

ค. Benjamin  S. Bloom     

ง. Thorn Dike 
5. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
มีความหมายตรงกับขอใด  
     ก. การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

     ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคลองกับกับความ 

           สามารถและความตองการของตนเอง 
      ค. การที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่  

     ง. ทุกขอที่กลาวมา 
6. การประเมินผลการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เนนอะไร 
    ก. เนื้อหา         

    ข. ผลสัมฤทธิ์ 
    ค. ผลงานและกระบวนการ       

    ง. สติปญญา 
7. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญตรงกับขอใด  
    ก. Supporter        

    ข.  Helper  and Advisor 

    ค.  supporter and Encourager 

     ง. ถูกทุกขอ  
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8. การตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของ            
ผูเรียน เพื่อใหถูกตองสมบูรณ สังเกตพฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนรูของผู เรียน ที่มีผลตอการเรียนรู
ขณะดําเนินกิจกรรม  เปนบทบาทของครูตามขอใด 

      ก. Feedback          

      ข. Monitor 
      ค. Support          

      ง. Advisor 
9. การวัดผลประเมินผลที่เนนผูเรียน เปนศูนยกลาง
ควรใชวิธีใดตอไปนี้ 
     ก. Portfolio         

     ข. Performance 
     ค. Authentic Measurement        

     ง. ทั้ง 3 ขอ 
10. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน           
ที่เรียกวา การเรียนแบบสืบคน  คือ 

     ก. Inquiry       ข. Discovery 

     ค. Questioning      ง. Case Study   

11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน                 
ที่เรียกวา การเรียนแบบการคนพบ  คือ 

       ก. Inquiry       ข. Discovery 

       ค. Questioning         ง.  Case Study 

12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียก
วา การเรียนแบบใชกรณีศึกษา  คือ 

       ก. Inquiry         ข. Discovery 

       ค. Questioning         ง. Case Study 

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

       ค. Decision making     ง. Case Study 

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

       ค. Decision making       ง. Case Study 

15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ใชการตัดสินใจ 
       ก. Problem Solving          

       ข. Concept mapping  
       ค. Decision making          

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

       ข. นพ.เกษม  วัฒนชัย 

      ค. ประธรรมปฎก       

  ง. พระเทพโมฬี 
17. ขอใดกลาวถึงการบูรณาการไดถูกตอง 
       ก. การประมวลหนวยยอยที่แยกๆ กันใหรวม 

           เขาเปนองครวมที่ครบถวนสมบูรณ 
       ข. การทําใหหนวยยอยทั้งหลายเขารวมเปน  

          องคประกอบซึ่งทําหนาที่ประสานซึ่งกันและ  
          กันกลมกลืนเขาเปนองครวมเดียวกันอันทําให  
          เกิดความสมดุลที่องครวมนั้นสามารถดํารงอยู  
          และดําเนินไปไดในสภาวะที่ครบถวนสมบูรณ 
     ค. การทําใหหนวยยอยๆทั้งหลายที่สัมพันธกัน 

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

       ก. Case  Study                    

       ข. Simulation   

       ค. Action or Dramatization          

       ง.  Role – Play 

19. การสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปน
จริงแลวใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณนั้น และมี 
ปฏิกิริยาโตตอบกัน มีความหมายตรงกับขอใด 

        ก. Case  Study                       

         ข. Simulation   

        ค. Action or Dramatization   

    ง. Role – Play 

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

21. เปนวิธีการที่มีการกําหนดบทบาทผูเลนในสถาน
การณที่สมมุติขึ้นแลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาทนั้น
และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ 

ประสบการณ ความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลัก       
มีความหมายตรงกับขอใด 
        ก. Case  Study                     

       ข. Simulation   

       ค. Action or Dramatization   

       ง.  Role – Play 

22. การเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน หมายความวา

อยางไร 
       ก. การเรียนรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจํา  

            วัน 
       ข. ใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและ  

             คําตอบตางๆ ที่ตนตองการ 
       ค.  การเรียนที่ผูเรียนคนพบดวยตนเอง มีสวน  

            ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจํา        
            ไดดี 
        ง. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

23. รูปแบบใดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ 
       ก. CIPPA  MODEL        

ข. CIPP  MODEL  

ค. Integration                  

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

      ก. แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  

           เปนการพัฒนาแบบองครวมทั้งในดานสติ  
           ปญญาและพัฒนาทางดานอารมณ 
      ข.  แนวคิดพัฒนาผูเรียนดานวิชาการลักษณะ 

           ผูเชี่ยวชาญ  
      ค.  แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

      ง.   ถูกทุกขอ 

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

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

26–29   

             ก. CONSDTRUCT               

             ข. INTERACTION 
             ค. PHYSICAL PARTICIPATION                

             ง.  APLICATION  

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

28. การใหผูเรียนมีบทบาทมีสวนรวมในการเรียนรู  
     ใหมากที่สุดไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย  โดยทํา  

      กิจกรรมลักษณะตางๆ 
29. การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกัน  
      แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดและประสบการณ 
 30.  ตอไปนี้ขอใดเปนบทบาทหนาที่ของครู 

         ก. เตรียมการสอน            

          ข. จัดทําแผนการสอน 
         ค. จดักิจกรรมการเรียนการสอน          

          ง  ทุกขอที่กลาวมา 

31. จุดมุงหมายที่สําคัญของการวัดและประเมินผล 
การเรียนคือขอใด 

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

 
 
 

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

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

34. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรม 
ดานทักษะกระบวนการไมควรเปนขอใด 

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

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

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

ก. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ 
       ของจริงที่มีอยูใกลตัวที่สุดกอน 
ข. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ 
ภาพที่ตางความสูงกันกอน 

ค. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ
ภาพที่ตางสีกันกอน 

ง. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตเปรียบเทียบภาพ 
ที่ตางน้ําหนักกอน 

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

39. จุดมุงหมายหลักของการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติ 
การทดลองในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถม
ศึกษา คือขอใด 

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

              วิทยาศาสตร 
40. คําพื้นฐาน  หมายถึงขอใด 

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

41. ขอใดเปนสิ่งซ่ึงตองพิจารณาในการพัฒนา 
เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนลําดับสุดทาย 

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

42. แบบทดสอบเลือกตอบเหมาะสําหรับวัด 
พฤติกรรมใด 

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

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

44. สวนสําคัญของคอมพิวเตอรที่จะตอเขากับระบบ 
อินเตอรเนตคืออะไร 

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

45. ขอใดเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของการประเมิน 
ผลตอระบบการเรียนการสอน 

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

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

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

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

50. ขอใดเปนปญหาของครู ที่สงผลตอการเรียน 
การสอนนอยที่สุด 

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

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

52. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ในปจจุบัน การประเมินผลในขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ประเมินเพื่อรับรองสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
ข. ประเมินเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหวาง 
       โรงเรียน 
ค. ประเมินเพื่อเปนขอมูลยอยกลับไปยังนัก
เรียนเกี่ยวกับความกาวหนาในการเรียน 

ง. ประเมินเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรอง 
ในการเรียนรู 

53. หัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของระดับ 
กอนประถมศึกษา คือการสงเสริมเรื่องใด 

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

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

55. วัตถุประสงคในขอใดนาจะเปนวัตถุประสงค 
เพื่อนําไปสรางแบบทดสอบวินิจฉัยนักเรียน 

ก. นักเรียนสามารถบวกลบเศษสวนอยางถูก
ตอง 

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

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

57. การจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ตองปรับตัวใหเขากับขอใด 

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

58. หากจะเปรียบเทียบการวางแผนการสอนอาชีพ 
คาขาย การรูวาจะไดกําไรหรือขาดทุนควรจะอยูใน 
ขั้นการวางแผนการสอนขั้นใด 

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

59. ขอใดไมใชจุดเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ตามแนวใหม 

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

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

      ความตองการ 
61. โครงการศึกษาวิจัยที่ไมเกี่ยวของกับการใชส่ือ 
การศึกษาระดับประถมศึกษาคือขอใด 

ก. โครงการสงเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) 
ข. โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอน 

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

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

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

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

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

ค. แดงชอบออกกําลังกายเพราะครูสอนมา 
ง. สมศรีชวยเพื่อเก็บขยะที่ชายหาด 

66. ขอความตอไปนี้ขอใดเปนจุดประสงคเชิง 
พฤติกรรมที่บงบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของ 
ผูเรียนในขั้นที่สุด 
      ก.  บอกลักษณะที่เดนชัดของพืชใบเลี้ยงคูได 
      ข.  จําแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูได 

ค.  อธิบายความแตกตางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
     และใบเลี้ยงคูได 

      ง.   ยกตัวอยางชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคูได 
67. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวของกับเวลามากที่สุด 

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

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

69. ปจจัยที่สงผลตอความกาวราวของเด็กมากที่สุด 
คือขอใด 

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

70. ขอใดเปนปญหาการวัดผลประเมินผลมากที่สุด 
ก. ครูมักแยกการสอนกับการวัดผลออกจากกัน 
ข. ครูเนนการวัดและประเมินดานเดียวคือ   
ความ รูความจํา 

ค. ครูไมไดพัฒนาความรูความสามารถดานการ 
       วัดและประเมินผลงาน 
ง. ครูยังไมเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด 
       ประเมินผล 

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

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

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

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

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

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

77. ขอใดคือเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
ดานคอมพิวเตอร 

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

 
 

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

ง. ส่ือการสอนจะตองใชใหเด็กเกิดการเรียนรู 
ตามจุดประสงค 

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

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

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

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

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

85. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุงหมายที่เปน 
อยางไร 

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

86. ขอใดที่ไมใชลักษณะของจุดมุงหมายเชิง 
พฤติกรรม 

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

87. เอด การ  เดล  จัดเอาประสบการณที่เปนรูปธรรม 
มากที่สุดไวตรงฐานของกรวย เพื่อแสดงใหเห็นวา
เปนประสบการณที่เปนอยางไร 

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

88. ผูเรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อส่ิงที่ 
เรียนนั้นเปนอยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98. กลุมการงานพื้นฐานอาชีพจะประเมินผลการ 
ปฏิบัติไดดีที่สุดจากอะไร 

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

99. ในการจัดลําดับประสบการณของเอดการเดล 
ยึดถือหลักในขอใด 

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

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

       ง.   ทําใหสอนสบายขึ้น 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา ชุดท่ี 4 

1. หลักสูตรมาจากรากศัพทภาษาลาตินCURRERE   
มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. เสนชัย 
ข. ระยะทาง 
ค. ทางวิ่ง 
ง. กฎกติกา 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
มีลักษณะตรงกับขอใด 

ก. เปนหลักสูตรวิชาแกน 
ข. เปนหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ค. เปนหลักสูตรเกณฑความสามารถ 
ง. เปนหลักสูตรอิงสาระการเรียนรู 

3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
ใชส่ิงใดเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน 

ก. เนื้อหา 
ข. กิจกรรม 
ค. ภารงาน 
ง. มาตรฐานการเรียนรู 

4. ขอใดไมใชเหตุผลที่ตองเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 

ก. ผลการประเมินหลักสูตรและการใช 
ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ง. ผลจากการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ 

5. ขอใดไมใชลักษณะของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ก. มีความตอเนื่อง 12 ป 
ข. มีความเปนเอกภาพ 
ค. มีความเปนสากล 
ง. มีจุดประสงคเปนตัวกําหนด 

6. จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ขอ 
ก. 7  ขอ 
ข. 8  ขอ 
ค. 9  ขอ 
ง.  10  ขอ 

7. หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ขอใดถูกตอง 

ก. มีหลักการแยกเปนรายชวงชั้น 
ข. มีหลักการเดียวทุกระดับ 
ค. มีหลักการแยกเปนรายชั้น 
ง. มีหลักการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

8. ระดับชวงชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 แบงออกเปนกี่ชวงชั้น 

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

9. ชวงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 ตรงกับขอใด 

ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-2 
ข. ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 
ค. ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-4 
ง. ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 

10. กลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แบงออกเปนกี่กลุม 

ก. 5  กลุมสาระ 
ข. 6  กลุมสาระ 
ค. 7  กลุมสาระ 
ง. 8  กลุมสาระ 
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11. กลุมสาระการเรียนรูใดของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่ใชจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้นฐานความคิดเปนกลยุทธในการ 
แกปญหาและวิกฤติของชาติอยางเปนระบบ 

ก. ศิลปะ 
ข. วิทยาศาสตร 
ค. ภาษาตางประเทศ 
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

12. กลุมสาระการเรียนรูขอใดของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เสริมสรางพื้นฐาน
ความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและการ
ทํางานอยางสรางสรรค 

ก. ภาษาไทย 
ข. คณิตศาสตร 
ค. ศิลปศึกษา 
ง. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

13. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาษา 
อังกฤษ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 จัดการเรียนการสอนในชวงชั้นใด 

ก. ชวงชั้นที่ 1 
ข. ชวงชั้นที่ 2 
ค. ชวงชั้นที่ 3 
ง. ทุกชวงชั้น 

14. ชวงชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่กําหนดใหเรียนเฉพาะสาระ 
การเรียนรูพื้นฐาน 

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

 
 
 

15. เวลาเรียนชวงชั้นใดของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่จัดเวลาเรียนเปน 
รายภาค 

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

16. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและภาษาไทย 
ของชวงชั้นที่ 1 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ควรจัดเวลาเรียนรอยละเทาใดของ
เวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห 

ก. รอยละ 40 
ข. รอยละ 50 
ค. รอยละ 60 
ง. รอยละ 70 

17. เวลาเรียนชวงชั้นที่ 4 ของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ปละกี่ช่ัวโมง 

ก. 800-1000  ช่ัวโมง 
ข. 900-1000  ช่ัวโมง 
ค. 1000-2000  ช่ัวโมง 
ง. ไมนอยกวา 1200  ช่ัวโมง 

18. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกี่สาระและ 
กี่มาตรฐาน 

ก. 7  สาระ  12  มาตรฐาน 
ข. 8  สาระ  13  มาตรฐาน 
ค. 9  สาระ  14  มาตรฐาน 
ง. 10  สาระ  15  มาตรฐาน 
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19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
เร่ิมใชทั่วประเทศมาแลวกี่ปนับถึง พ.ศ.2550 

ก. 3 ป 
ข. 4 ป 
ค. 5 ป 
ง. 6 ป 

20. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใชครบทุกชั้นใน           
ปใด 
ก. 2546 
ข. 2547 
ค. 2548 
ง. 2549 

21. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตาง 
ประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 เนนทักษะพื้นฐานใด 

ก. ฟง  พูด  อาน  เขียน 
ข. คิดวิเคราะห 
ค. การติดตอส่ือสาร 
ง. วิจารณ 

22. ขอใดไมใช กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ก. ศิลปะ 
ข. ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร 
ค. วิทยาศาสตร 
ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

23. สาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงกับขอใด 

ก. การฟง  การพูด  การอาน  การเขียน 
ข. การฟง  การพูด  การเขียน  หลักภาษา 
ค. การฟง  การพูด  การเขียน  วรรณคดี 
ง. การอาน  การเขียน  การฟง  การดูและการพูด 
      หลักการใชภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

24. ขั้นตอนแรกของการสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
คือขอใด 

ก. จัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
ข. ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ค. กําหนดวิสัยทัศน 
ง. จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

25. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน แบงออกเปนกี่ลักษณะ 

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

26. ขอใดไมใช เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียน ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 

ก. มีจิตสํานึกและทําประโยชนตอประเทศชาติ 
ข. ไดประสบการณที่หลากหลายเกิดความรู 
       ความชํานาญดานวิชาการ 
ค. คนพบศักยภาพของตนเองเห็นชองทางสราง 
       งานอาชพี 
ง. เพื่อศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

27. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนของหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่สนองความถนัด 
ความสามารถ และความตองการของผูเรียนมากที่สุด
คือขอใด 

ก. ลูกเสือเนตรนารี 
ข. ชมรมกีฬา 
ค. ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน 
ง. รักษาดินแดน 

 
 
 
 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

137 

28. ขอใดเปนแหลงการเรียนรู 
ก. วีดิทัศน 
ข. เทปบันทึกเสียง 
ค. วารสาร 
ง. สวนสัตว 

29. ขอใดไมใชขอบขายกิจกรรมแนะแนวของ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ก. งานวิเคราะหวิจัย 
ข. งานสารสนเทศ 
ค. งานใหคําปรึกษา 
ง. งานติดตามประเมินผล 

30. ผูที่ทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและ 
ประเมินผลการเรียน ของหลักสูตรการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คือขอ 

ก. ผูเชี่ยวชาญ 
ข. สถานศึกษา 
ค. เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

31. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ 
ถนัดทางการเรียน ป. 6ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2544 ตรงกับการประเมินในขอใด 

ก. การประเมินผลระดับชั้นเรียน 
ข. การประเมินผลระดับสถานศึกษา 
ค. การประเมินคุณภาพระดับชาติ 
ง. ถูกทุกขอ 

32. “จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” แสดงวานักเรียนจบ 
การศึกษาในชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2444 

ก. ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
ข. ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ค. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ง. ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

33. ขอใดไมใช เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาภาค 
บังคับของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 

ก. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอัน 
       พึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
ข. ผูเรียนตองผานการประเมินคิดวิเคราะหและ 
        เขียน ใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
ค. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  
        8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการเรียนให 
        ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
ง. มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของสถาน 
       ศึกษากําหนด 

34. “หนวยกิต” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 มีความสัมพันธกับขอใด 

ก. เกณฑการประเมินเวลาเรียน 
ข. เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
ค. เกณฑการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. เกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

35. ดีเยี่ยม ดี ควรปรับปรุง เปนการตัดสินผลเกี่ยวกับ 
เร่ืองใด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 

ก. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ข. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
ค. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ง. การประเมินสาระการเรียนรู 

36. คณะกรรมการขอใดที่กําหนดระเบียบประเมินผล
ตาง ๆ ของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ก. คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
       ของสถานศึกษา 
ง. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ 
       อันพึงประสงค 
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37. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนิน 
การเอง ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงกับ 
ขอใด 

ก. ปพ.4 
ข. ปพ.3 
ค. ปพ.2 
ง. ปพ.1 

38. ผูปกครองทราบผลการเรียนตามเอกสารใดของ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

ก. ปพ.5 
ข. ปพ.6 
ค. ปพ.7 
ง. ปพ.8 

39. เอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนหลักสูตร 
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544  ขอใดมีความสัมพันธกัน 

ก. ป.06 กับ ปพ.8 
ข. ป.02 กับ ปพ.1 
ค. ป.01 กับ ปพ.7 
ง. ป.05 กับ ปพ.6 

40. “จบการศึกษาภาคบังคับ” แสดงวานักเรียนจบการ
ศึกษาในชั้นใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธ
ศักราช 2544 

ก. ป.6 
ข. ม.3 
ค. ม.6 
ง. ป.6 และ ม.3 

 
 
 
 

41. “ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่ 
พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถาน
ศึกษาทุกแหง” เปนความหมายตรงขอใด 

ก. ประกันคุณภาพ 
ข. ประกันประสิทธิภาพ 
ค. มาตรฐานการศึกษา 
ง. การนิเทศภายใน 

42. “บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักดานการสอน และการ 
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา” เรียกวา 

ก. ครู 
ข. อาจารย 
ค. ศึกษานิเทศก 
ง. คณาจารย 

43. “การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป” ตองดําเนินการ 
ภายในปใด 

ก. 2544    
ข. 2545 
ค. 2546    
ง. 2547 

44. “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให 
เปนมนุษยที่สมบูรณ” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ 

ก. หลักการ 
ข. ความมุงหมาย 
ค. จุดมุงหมาย 
ง. ระบบการศึกษา 

45. ขอใดไมใช “หลักการจัดการศึกษา” ตาม พ.ร.บ.  
ฉบับนี้ 

ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ข. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาจัดการ 
       ศึกษา 
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูตอเนื่อง 
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46. “มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลาย 
ในการปฏิบัติ” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

ก. หลักการจัดการศึกษา 
ข. ระบบการศึกษา 
ค. แนวการจัดการศึกษา 
ง. กระบวนการจัดการศึกษา 

47. ขอใดไมมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม  
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

ก. บุคคล 
ข. ครอบครัว 
ค. องคกร 
ง. มหาวิทยาลัย 

48. “พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้นตาม 
รัฐธรรมนูญในมาตราใด 

ก. 43 
ข. 69 
ค. 80 
ง. 81 

49. ขอใดไมใชระดับการศึกษาในโครงสรางการจัด
การศึกษาตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
ก. ปฐมวัย 
ข. ขั้นพื้นฐาน 
ค. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
ง. ระดับปริญญา 

50. “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนมีความ 
สําคัญที่สุด” อยูในสวนใดของ พ.ร.บ ฉบับนี้ 

ก. หลักการ 
ข. ความมุงหมาย 
ค. แนวการจัดการศึกษา 
ง. การจัดการศึกษา 

 
 
 

51. ขอใดเปน “จุดเนนในการจัดการศึกษา” ตาม  
พ.ร.บ ฉบับนี้ 

ก. ความรู คุณธรรม 
ข. กระบวนการเรียนรู 
ค. บูรณาการเหมาะสม 
ง. ถูกทุกขอ 

52. ใครคือ “ผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตาม พ.ร.บ ฉบับนี้ 

ก. สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา 

53. การศึกษาระดับใดมีความมุงหมายเฉพาะที่จะ 
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

ก. ระดับประถมศึกษา 
ข. ระดับ ม.ตน 
ค. ระดับ ม.ปลาย 
ง. ระดับอุดมศึกษา 

54. ขอใดไมใชองคกรหลักในโครงสรางกระทรวง 
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ 

ก. คณะกรรมการการศึกษาและศาสนา 
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม 

55. “การแบงเขตพื้นที่การศึกษา” คํานึงถึงขอใด 
ก. จํานวนประชากร 
ข. ปริมาณสถานศึกษา 
ค. ความเหมาะสม 
ง. ถูกทุกขอ 
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56. “การแบงเขตพื้นที่การศึกษา” ทั่วประเทศ 
มีทั้งหมดกี่เขต 

ก. 324 
ข. 225 
ค. 198 
ง. 178 

57. สถานศึกษาระดับใดที่บริหารงานโดย 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. ระดับต่ํากวาปริญญา 
ค. ระดับปริญญา 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

58. ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและ 
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. องคกรวิชาชีพ 
ค. องคกรบริหารงานบุคคล 
ง. องคกรมหาชน 

59. การออกกฎหมาย เพื่อแบงระดับและประเภท 
การศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการภายในกี่ป 

ก. กฎกระทรวง 
ข. ประกาศกระทรวง 
ค. พระราชกฤษีกา 
ง. พระราชบัญญัติ 

60. การออกกฎหมาย เกี่ยวกับองคกรมหาชน                 
ตองดําเนินการขอใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกําหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

 
 
 

61. ขอใด ไมใช จุดมุงหมายในการใหสถานศึกษา 
จัดทําหลักสูตรของตนเอง 

ก. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา 
       หลักสูตร 
ข. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในการจัดท 
        หลักสูตร 
ค. ใหไดหลักสูตรที่ยืดหยุนและเหมาะสมกับ 
       สภาพของแตละพื้นที่ 
ง. ใหไดหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการ 
        ของทองถ่ิน 

62. เปาหมายสูงสุดของการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
สถานศึกษาคืออะไร 

ก. คุณภาพของผูเรียน 
ข. คุณภาพของหลักสูตร 
ค. คุณภาพของผูสอน 
ง. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 

63. ขอใดกลาว ไม ถูกตอง 
ก. การกําหนดวิสัยทัศนตองอาศัยการมีสวนรวม 
       ของบุคลากรทุกฝาย 
ข. วิสัยทัศนของหลักสูตรมีความสัมพันธกับ 
        คุณภาพของผูเรียน 
ค. วิสัยทัศนเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงอนาคตที่พึง 
        ประสงคของสถานศึกษา 
ง. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรอาจไม 
จําเปนตองอาศัยวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

64. บุคคลในขอใดที่ตองเขามามีสวนรวมในการจัดทํา 
หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

ก. ครูและผูบริหารสถานศึกษา 
ข. ผูนําชุมชน ครู และผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครอง 
ง. ทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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65. ขอใดเปนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่จะ
ตองดําเนินการกอนนําหลักสูตรไปใช 
ก. การประชาสัมพันธหลักสูตรแกชุมชนและ 
       ผูปกครอง 
ข. การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร 
ค. การสรางความตระหนักและใหความรูแก 
       ผูเกี่ยวของ 
ง. การเตรียมความพรอมผูเรียนกอนใชหลักสูตร 

66. ขอใด ไมใช องคประกอบของหลักสูตร 
ก. วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
ข. การวัดและประเมินผล 
ค. การติดตามและประเมินผล 
ง. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

67. การจัดโครงสรางหลักสูตรระดับสถานศึกษาตอง 
คํานึงถึงส่ิงใด 

ก. วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
ข. ความตองการของชุมชน 
ค. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

68. ส่ิงใดเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน 
ที่สถานศึกษาจะตองเปนผูกําหนด 

ก. แผนการเรียนรู 
ข. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ค. ผลการเรียนรูรายป/รายภาค 
ง. มาตรฐานการเรียนรูแตละชวงชั้น 

69. ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการจัดทําสาระหลักสูตร 
สถานศึกษา คืออะไร 

ก. ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ข. สภาพปญหาในชุมชนและสังคม 
ค. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

 
 

70. ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหประสบความสําเร็จในการ 
นําหลักสูตรระดับสถานศึกษาไปใชคืออะไร 

ก. ความตั้งใจจริง 
ข. ปจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา 
ค. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
ง. การมีสวนรวมของทุกฝายใหทราบถึง 

71. กระบวนการใดที่จะชวยใหทราบถึงประสิทธิภาพ 
ของหลักสูตรระดับสถานศึกษามากที่สุด 

ก. การประชาพิจารณหลักสูตร 
ข. การประเมินผลหลักสูตร 
ค. การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากหลักสูตร 
ง. การใชขอมูลยอนกลับของครูผูสอน 

72. ส่ิงใดเปนการบริหารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
สอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ก. พัฒนาคลังส่ือ วัสดุ และอุปกรณ 
ข. วางแผนการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
ค. จัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ง. ดําเนินการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 

73. การวางแผนบริหารจัดการที่ดีจะชวยใหเกิด 
ประโยชนในเรื่องใดมากที่สุด 

ก. ทราบแนวทางในการใชและพัฒนาหลักสูตร 
ข. ทราบแนวทางในการจัดประสบการณใหกับ 
       ผูเรียน 
ค. ทราบแนวทางการปฏิบัติที่จะสนับสนุนการ 
       ใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
ง. ทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลการ 
       ใชหลักสูตร 

74. สถานศึกษาจะตองใหใครเขามามีสวนรวมในการ 
กําหนดคุณลักษณะของผูเรียน 

ก. ชุมชน 
ข. ครอบครัว 
ค. องคกรตาง ๆ 
ง. ขอ ข. และ ขอ ค. 
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75. การบริหารจัดการในเรื่องใดที่จะชวยใหการนํา 
หลักสูตรไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด 

ก. จัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถาน 
       ศึกษา 
ข. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
ค. ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรอยาง 
       ตอเนื่อง 
ง. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

76. บุคคลใดมีสวนรวมนอยที่สุดในการกําหนดสาระ 
ของหลักสูตร 

ก. ผูเรียน                       ข. ครูผูสอน 
ค.  กรรมการสถานศึกษา ง. ผูบริหารสถานศึกษา 

77. องคประกอบใดมิไดอยูในหลักสูตรระดับสถาน 
ศึกษา 

ก. มาตรฐานการเรียนรู 
ข. สาระการเรียนรู 
ค. หนวยการเรียนรู 
ง. แผนการจัดการเรียนรู 

78. จงเรียงลําดับขั้นตอนการจัดทําสาระของหลักสูตร 
ระดับสถานศึกษา 

1) กําหนดมาตรฐานและสาระการเรียนรูรายป/
รายภาค 

2) กําหนดโครงสรางของหลักสูตร 
3) จัดทําคําอธิบายรายวิชา/รายป/รายภาค 
4) จัดทําแผนการเรียนรู 
5) กําหนดชื่อวิชาและเวลา 
6) จัดทําหนวยการเรียนรู 
7) กําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร 
ก. 7-5-1-2-3-6-4 
ข. 7-5-2-1-3-6-4 
ค. 7-2-5-1-3-6-4 
ง. 7-2-1-5-3-6-4 
 

79. การวิเคราะหสาระการเรียนรูรายป/รายภาค  
สามารถวิเคราะหไดจากหลายองคประกอบ ยกเวน  

ก. คําอธิบายรายวิชา 
ข. สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
ค. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
ง. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

80. ขั้นตอนการจัดทําสาระของหลักสูตรระดับสถาน 
ศึกษา ขั้นตอนใดที่มีผูเขามามีสวนรวมเกี่ยวของ 
มากที่สุด 

ก. การจัดทําหนวยการเรียนรู 
ข. การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร 
ค. การกําหนดวิสัยทัศนของหลักสูตร 
ง. การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค 

81. ระดับชั้นใด ไมมี การประเมินผลเพื่อตรวจสอบ 
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ในการเรียนรายวิชาตาง ๆ ตาม
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

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

82. หนวยงานใดเปนผูกําหนดเกณฑสําหรับการ 
ตัดสินการผานการเรียนรูที่คาดหวัง 

ก. สถานศึกษา 
ข. เขตพื้นที่ 
ค. กระทรวง 
ง. หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมาย 

83. ถาทานตองการประเมินผลตามกลุมสาระการ 
เรียนรู ทานควรเลือกประเมินเรียงลําดับตามขอใด 

ก. ประเมินความพรอมผูเรียน ประเมินระหวาง 
       เรียน และประเมินเพื่อวินิจฉัยผลการเรียน 
ข. ประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน ประเมินพื้นฐาน 
       ของผูเรียน และประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 
ค. ประเมินพื้นฐานของผูเรียน ประเมินระหวาง 
        เรียนและประเมินหลังเรียน เพื่อสรุปผล 
        การเรียน 
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ง. ประเมินความพรอมของผูเรียนประเมิน 
       หลังเรียน และประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน 

84. ขอใด กลาวไมถูกตอง ในการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2542 

ก. สถานศึกษาจะตองจัดทําหลักเกณฑและแนว 
   ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูขึ้น 

       มาเอง 
ข. สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนในชั้น  
       ป.3, ป.6, ม.3, และ ม.6 เขารับการประเมิน 
       คุณภาพระดับชาติ 
ค. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนเพื่อนํา 
       ผลไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น 
ง. กรณีผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูสถาน 
       ศึกษาตองซอมเสริมและใหประเมินผลใหม 

85. ใครเปนผูใหความเห็นชอบในการกําหนดเกณฑ 
และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนของสถาน
ศึกษา 

ก. ผูบริหารสถานศึกษา 
ข. ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. คณะกรรมการประเมินผล 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

86. ขอใด ไมใชเกณฑกําหนดในการผานชวงชั้นและ 
การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด  
       วิเคราะห และเขียน 
ข. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ค. ผูเรียนตองเรียนรูสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม 
       สาระ 
ง. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตามที่กําหนด 

87. เอกสารในขอใดที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชแบบ 
ที่เหมือนกัน 

ก. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ข. ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ค. ใบรับรองผลการศึกษา 
ง. ระเบียนสะสม 

88. หนวยงานใดที่มีหนาที่เทียบระดับการศึกษาให 
ผูเรียนที่ขอเทียบระดับการศึกษา 

ก. สถานศึกษาที่ขอเทียบ 
ข. เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สถานศึกษาที่ตนศึกษา 
ง. หนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมายจาก 
       กระทรวงศึกษาธิการ 

89. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนจะไดรับ 
ประกาศนียบัตรเมื่อจบชั้นใด 

ก. ช้ัน ป.6, ม.3 และ ม.6 
ข. ช้ัน ม.3 และ ม.6 
ค. ช้ัน ม.3 
ง. ช้ัน ป.6 

90. เด็กชายนเรศจบชั้น ป.3 โรงเรียนแหงหนึ่งและ 
ตองยายไปเรียนโรงเรียนแหงใหมโรงเรียนที่จะรับ       
เด็กชายนเรศเขาเรียนจะตองปฏิบัติ อยางไร 

ก. รับเขาเรียนไดเลย เพราะจบชวงชั้น ป.1-ป.3 
ข. นําผลการเรียนไปใหคณะกรรมการฯที่สถาน 
       ศึกษาแตงตั้งพิจารณากอน 
ค. นําผลการเรียนขออนุมัติตอคณะกรรมการ 
       สถานศึกษา 
ง. ประเมินผลกอนรับเขาเรียน 

91. ขอใดสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ 

ก. กอนสอนคิดวาวันนี้จะสอนอะไร 
ข. กอนสอนคิดวาวันนี้จะชวยใหผูเรียนแตละคน 
       พัฒนาไดอยางไร 
ค. จะกําหนดใหมีกิจกรรมอะไรบางที่จะพัฒนา 
       ผูเรียน 
ง. ควรจะมีการจัดการเรียนรูโดยโครงงานกี่ 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

144 

       โครงงาน 
92. การกําหนดสาระของหลักสูตรหมายถึงขอใด 

ก. ความรู 
ข. คุณธรรม จริยธรรม  คานิยม เจตคติ 
ค. กระบวนการ 
ง. ถูกทุกขอ 

93. ขอใดสอดคลองกับหลักการที่กลาววา “ผูเรียนได 
เรียนรูในสิ่งที่มีความหมายสามารถนําไปใชประโยชน
ได” 

ก. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ข. การจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 
ค. การจัดการเรียนรูโดยการมีสวนรวม 
ง. การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม 

94. ในการจดัทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา “การ 
ปฏิบัติการเรียนรู” ปรากฏในสวนใด 

ก. การกําหนดเนื้อหาสาระ 
ข. การจัดการเรียนรู 
ค. การวัดและประเมินผลการเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

95. การกําหนดและวิเคราะหวิสัยทัศนสูหลักสูตร 
ระดับสถานศึกษาเปนสวนที่สอดคลองกับเรื่องใด 

ก. การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ 
       กําหนดสาระของหลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรูที่เนนคุณภาพผูเรียน 
ค. การเรียนรูเร่ืองราวของชุมชน 
ง. การประกันความนาเชื่อถือของชุมชน 

96. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามแนว 
การปฏิรูปการเรียนรู 

ก. การเรียนรูแบบโครงงาน 
ข. การเรียนรูกระบวนการทางปญญา 
ค. การเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ง. ถูกทุกขอ 
 

97. การออกแบบการเรียนรูที่สนับสนุนการทํางาน 
ของสมองตรงกับขอใด 

ก. เร่ิมตนสมองซีกซายจบดวยสมองซีกขวา 
ข. เร่ิมตนสมองซีกซายจบดวยสมองซีกซาย 
ค. เร่ิมตนสมองซีกขวาจบดวยสมองซีกขวา 
ง. เร่ิมตนสมองซีกขวาจบดวยสมองซีกซาย 

98. ขอใดสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาความ 
ฉลาดทางอารมณ 

ก. การมอบหมายงานเพื่อพัฒนาสมองซีกซาย 
ข. การเลือกจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการ 
       พัฒนาผูเรียนในวัยตาง ๆ 
ค. การเลือกกลุมใหกับนักเรียนไดเรียนรู 
ง. ถูกทุกขอ 

99. ขอใดสอดคลองกับการออกแบบแผนการจัดการ 
เรียนรู 

ก. แผนการสอน 
ข. โครงการสอน 
ค. บันทึกการสอน 
ง. แผนการจัดการเรียนรู 

100. ขอใดสอดคลองกับการออกแบบการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
ก. การบูรณาการเฉพาะบางสาระ 
ข. การบูรณาการดําเนินการไดกอน                        
เขียนคําอธิบายรายวิชา 

ค. การบูรณาการดําเนินการไดเฉพาะการจัด 
       กิจกรรมการเรียนรู 
ง. การบูรณาการกระทําไมทุกวิชา เชน  
       คณิตศาสตรไมควรบูรณาการในระดับชั้นสูง 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา ชุดท่ี 5 

 

1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนไปตามบทบัญญัติ 
ใน รธน. 2540 มาตราใด 

ก. 29 
ข. 40 
ค. 50 
ง. 81 

2. พรบ. การศึกษาแหงชาติถือวาเปน 
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา 
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ 
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองรัฐธรรมนูญ 
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย 

3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ มีผลบังคับใชแลวกี่ป 
ก. 7 ป 
ข. 8 ป 
ค. 9 ป 
ง. 10 ป 

4. วัตถุประสงคของการจัดทํา พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ  

ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ 
       ทั้งทางรางกายจิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

5. พรบ.การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใด 
มากที่สุด 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ 
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ค. แผนการศึกษาแหงชาติ 
ง. แผนปฏิบัติการศึกษา 

6. ตอไปนี้ ขอใดไมสอดคลองคําวาการศึกษา 
ก. การถายทอดความรู 
ข. การฝกอบรม 
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ง.    การสืบสานทางวัฒนธรรม 

7. ขอใดใหความหมายไมตรงกับ พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษากอนระดับ
อุดมศึกษา 

ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแตกอน
ประถม ถึงระดับกอนอุดมศึกษา 

ค. มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตร
ฐานที่ตองการใหเกิดในสถานศึกษาทุกแหง 

ง. กระทรวง หมายความวากระทรวงศึกษาธิการ 
8. กลุมใดที่อยูตางสังกัด 

ก. ครู 
ข. คณาจารย 
ค. ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. ผูบริหารการศึกษา 

9. ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.      
การศึกษาแหงชาติ คือ 
ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
        จิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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10. ขอใดไมใชหลักการตามพรบ.การศึกษาแหงชาติ 
ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปน

ไปอยางตอเนื่อง 
11. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
ตามความมุงหมายของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

ก. ปลูกฝงจิตสํานึกการเมือง การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย 

        เปนประมุข 
ข. รักษา และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพ

กฎหมาย 
ค. รูจักรักษาผลประโยชน สวนรวมของประเทศ

ชาติ 
ง. กระจายการพัฒนาไปสูชนบทโดยการมีสวน

รวมของภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. ขอใดไมสอดคลองการจัดระบบโครงสรางและ 
กระบวนการการจัดการศึกษา 

ก. กระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้งหมด 
ข. กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกัน

คุณภาพ 
ค. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ง. รวมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาไวในการจัด

การศึกษา 
13. คําวา “เอกภาพดานนโยบาย หลากหลาย  
การปฏิบัติ” สอดคลองกับขอใด 

ก. สวนกลางกําหนดนโยบาย สวนภูมิภาค
กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ข. กระทรวงกําหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุน
เขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการดวย
ตนเอง 

ค. มีนโยบายเดียวกัน แตการปฏิบัติหลาก           
หลายวิธี 

ง. ถูกทุกขอ 
14. ตอไปนี้นี้ ขอใดไมมีสิทธิในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ก. วัด 
ข. เอกชน 
ค. องคกรปกครองทองถ่ิน 
ง. มูลนิธิ 

15. ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน บิดา  
มารดา ผูปกครอง พึงไดรับในการจัดการศึกษา 

ก. การสนับสนุนจากรัฐ  ใหความรูความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู 

ข. การยกเงินภาษีสําหรับคาใชจายดานการศึกษา 
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล 
ง. การใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลในการ 
       ดูแล 

16. จุดที่ตางกันของการศึกษาระบบตางๆ คือขอใด 
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ข. สถานที่จัดการศึกษา 
ค. ตัวผูเขารับการศึกษา 
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 

17. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
ก. สถานศึกษา ตองจัดการศึกษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ข. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม โอกาส 
ค. จัดการเรียนรูทุกที่ ทุกเวลา 
ง. ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมเปนแหลงเรียนรู 
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18. ตอไปนี้ ขอใดไมใช สถานศึกษาปฐมวัย  
       และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. โรงเรียน 
ข. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ค. ศูนยพัฒนาชุมชน 
ง. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ สถาบันศาสนา 

19. ขอใดไมถูกตองในดานการกระจายอํานาจให 
       เขตพื้นที่และสถานศึกษา 

ก. ดานวิชาการ 
ข. งบประมาณ 
ค. หลักสูตรการสอน 
ง. การบริหารทั่วไป 

20. ตอไปนี้ขอใดไมใชกรรมการโรงเรียน 
ก. ผูแทนครู 
ข. ผูแทนองคกรเอกชน 
ค. ผูแทนศิษยเกา 
ง. ผูแทนคุณวุฒิ 

21. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ์จัดการศึกษา 
       ระดับใด 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. การศึกษาอุดมศึกษา 
ค. การศึกษานอกโรงเรียน 
ง. ทุกระดับ 

22. หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพ 
        ภายในไดแก 

ก. สถานศึกษาเทานั้น 
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่ 
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน 
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

23. ขอใดไมถูกตอง 
ก. ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก  
       ใน 5 ป 
ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเปนองคกร

มหาชน 
ค. การประเมินผลคํานึงถึงความมุงหมายและ

หลักการจัดการศึกษา 
ง. เสนอผลประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
       และสาธารณชน 

24. หลักการจัดการศึกษาขอใด ไมสอดคลองตาม  
       พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

ก. ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา                
ตนเองได 

ข. ครูตองมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาเด็กอยางเต็ม
ความสามารถ 

ค. ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ง. ตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

25. ขอใดสําคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลใหเหมาะสมกับวัย

ตามศักยภาพ 
ข. สอดคลองความตองการชุมชน 
ค. คํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
ง. เหมาะสมกับความจริงกาวหนาดาน 
       วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

26. อบต.มีสิทธิ์จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ การศึกษาแหง
ชาติ  กลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด  
ก. มาตรา  43 
ข. มาตรา  81 
ค. มาตรา  289 
ง. มาตรา 336 
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27. ตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวาการศึกษา

กอนระดับอุดมศึกษา 
ข. ผูสอน หมายความวาครูและคณาจารยใน

สถานศึกษาระดับตางๆ 
ค. กระทรวง หมายความวากระทรวงการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ 
ง. ครู หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่

หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

28. ขอใดไมหลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.  
การศึกษาแหงชาติ  

ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู 
       ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
ง. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ 
       บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  
       สังคม 

29. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไมไดกําหนด
ใหหนวยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. หนวยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ค. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ง. องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน

ประกอบการ 
30. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด 
การศึกษาใหยึดหลักอะไรบาง 

ก. มีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายในการ
ปฏิบัติ 

ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการ
จัดการศึกษา 

ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 
31. ขอใดไมใชรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.  
การศึกษาแหงชาติ  

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

32. ขอใดไมใชระดับของการจัดการศึกษาในระบบ 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา 
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ง. ถูกทั้งขอ ก  และขอ  ค 

33. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตอง ตาม พ.ร.บ  
การศึกษาแหงชาติ  

ก. ใหมีการจัดการศึกษาภาคบังคับเกาป 
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการ

จัดการศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองป 
ค. จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา

จะตองมีความพรอม และไมอนุญาตให 
              สถาบันทางศาสนาจัด 

ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ 
ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา 

34. แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ ยึดหลักตามขอใด 

ก. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเทากัน 
ข. ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ค. หลักสูตรมีความสําคัญที่สุด 
ง. กระบวนการเรียนการสอนสําคัญที่สุด 
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35. จุดเนนของการจัดการศึกษาตามแนวการจัด 
การศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ คือขอใด 

ก. ความรูคูคุณธรรม 
ข. ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู 
ค. ความรู กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ 
ง. ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสม 
36. ใครเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร การศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 

37. องคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่องคกร 
ก. 2 องคกร 
ข. 3 องคกร 
ค. 4 องคกร 
ง. 5 องคกร 

38. การแบงเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหคํานึงถึง 
เร่ืองใดเปนหลัก 

ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสม 
       ดานอื่น 
ข. จํานวนประชากร และความเหมาะสมดานอื่น 
ค. ปริมาณสถานศึกษา และจาํนวนประชากร 
ง. ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร และ

ความเหมาะสมดานอื่น 
39. ตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหกระทรวงกระจาย 
อํานาจ ในดานใดบาง 

ก. บริหารบุคคล งบประมาณ  บริหารจัดการ 
และบริหารทั่วไป 

ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณและการ 
       มีสวนรวม 

ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป 

ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม 
และการบริหารทั่วไป 

40. ใครเปนผูจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

ก. หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา 
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา 
ค. หนวยงานอิสระ และสถานศึกษา 
ง. องคกรมหาชน และสถานศึกษา 

41. ใครเปนผูประเมินคุณภาพภายนอก 
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ง. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

42. ใครเปนผูสงเสริมใหระบบ ขบวนการผลิตการ 
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. องคกรกลางบริหารงานบุคคล 
ง. สภาวิชาชีพ 

43. องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและ 
ผูบริหารการศึกษา เปนองคกรภายใตการบริหาร          
ของขอใด 

ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ข. องคกรกลาง บริหารงานบุคคล 
ค. สภาวิชาชีพ 
ง. องคกรอิสระ 
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44. การใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมใชสําหรับ 
ขอใด 

ก. ผูบริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ง. ถูกทั้ง ก  และ  ข 

45. ถามีผูบริจาคที่ดินใหสถานศึกษาของรัฐ ที่ไมเปน 
นิติบุคคล ที่ดินนั้นมีสภาพเปนอยางไร 

ก. เปนที่ราชพัสดุ 
ข. เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
ค. เปนอํานาจของสถานศึกษา ที่จะดําเนินการ 
       ไดเอง 
ง. ถูกทุกขอ 

46. องคกรกลางการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา               
ควรมีฐานะอยางไร 
ก. เปนองคกรมหาชน 
ข. เปนหนวยงานอิสระ 
ค. เปนองคกรอิสระในกํากับกระทรวง 
ง. เปนสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

47. ตาม พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ รัฐพึงจัดสรรเงิน 
อุดหนุนการศึกษา ไมถูกตองในขอใด 

ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
มหาชน 

ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องคกรวิชาชีพ 
สถานประกอบการ 

ค. องคกรอิสระ องคกรวิชาชีพ สถาบันสังคม 
ง. ถูกทุกขอ 

48. การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ใหทําภายในเวลา 
เทาใด นับแตวันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ                    
ใชบังคับ 

ก. 3  ป                          ข. 4 ป 
ค.    5 ป                           ง. 6 ป 

49. ขอใดกลาวถูกตองที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. เปนสวนราชการที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. รวมหนวยงานทางการศึกษา เชน กรมสามัญ 

ศึกษา สปช. กรมวิชาการ 
ค. มีองคกรบริหารคือคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ง. ถูกทุกขอ 

50. กรณีไมไดนําหมวด 7  ครู คณาจารย และบุคลากร 
ทางการศึกษามาใชบังคับ จนกวาจะมีการปรับปรุง
กฎหมายใดบาง และภายในเวลาเทาใด 

ก. การประกันคุณภาพ 
ข. การพัฒนาครู 
ค. การจัดเครื่อขายการศึกษา 

        ง. ระบบการศึกษา 

51. ขอใดคือองคกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. ก.ค.ศ 
ค. อ.ก.ค.ศ. 
ง. ถูกทุกขอ 

52. คุรุสภามีฐานะตามขอใด 
ก. เปนองคกรวิชาชีพครู 
ข. เปนนิติบุคคล 
ค. เปนองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ถูกทุกขอ 

53. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ 
รักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. คุรุสภา 
ข. สก.สค. 
ค. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ง. สํานักงานเลขาธิกา สก.สค. 
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54. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เปนหนวยงานที่อยู
ภายใตการบริหารตามขอใด 

ก. คุรุสภา 
ข. รัฐมนตรี 
ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
ง. คณะกรรมการ สก.สค. 

55. มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ  
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. สํานักงานคณะกรรมการ สก.สค. 

56. ใคร คือประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ผูทรงคุณวุฒิ 

57. ขอใด ไมใชวัตถุประสงคของคุรุสภา 
ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ข. กําหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
ง. ออกขอบังคับคุรุสภา 

58. ปจจุบันใคร เปนกรรมการและเลขานุการคุรุสภา 
ก. ศ.เสริมศักดิ์   วิสาลาภรณ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง.ไมมีขอถูก 

59. ใคร ไมไดเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ง. เลขาธิการคุรุสภา  

60. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวนกี่คน 
ก. 39 คน                ข.32 คน 
ค. 26 คน                  ง. 17 คน 

61. พิจารณาพักใชใบประกอบวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพ 
62. ใคร คือผูดูแลทะเบียนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพ 

ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

63. ขอใดตอไปนี้ ไมเปนวิชาชีพควบคุม 
ก. วิชาชีพครู 
ข. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ค. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
ง. วิชาชีพบุคลากร 

64. ใคร ไมจําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ครูอัตราจางรายเดือนในสถานศึกษา 
ค. ขาราชการพลเรือนในสํานักงานเขตฯ 
ง. ศึกษานิเทศก 

65. ขาดคุณสมบัติไมสามารถขอขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพครูได 

ก. มีอายุยางเขาปที่ยี่สิบ 
ข. มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร 
ค. เคยถูกจําคุก 2 ปฐานทารุณกรรมเด็ก 
ง. ถูกทุกขอ 
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66. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ก. ช่ัวคราว 3 ป             ข. ช่ัวคราว 5 ป 
ค. 5 ป                             ง.  ตลอดชีพ 

67. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
วิชาชีพ 
ก. ถูกพักใชใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ค. ไมสามารถสอนนักเรียนได 
ง. ถูกออกจากระบบราชการ 

68. จรรยาบรรณตอผูรับบริการจัดอยูในมาตรฐาน 
วิชาชีพขอใด 

ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. ทุกมาตรฐานขางตน 

69. ผูบริหารที่รูอยูแลววา รับครูอัตราจางที่ไมมี 
ใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามขอใด 

ก. ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
ค. ถูกจําคุกไมเกิน 3 ป 
ง. ไมมีความผิดเพราะครูอัตราจางไมมีขอหาม 

70. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. เฉพาะขอ ข และ ค 

71. ขอใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ                
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  ข. ใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  
             และบุคลากรทางการศึกษา  
 

 ค. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 ง. ใหเปนกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ 
            ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
72. เหตุผลสําคัญที่ตองตราพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติ 
            การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให 
            บัญญัติขึ้น 
 ข. เพื่อใหมีระบบขาราชการครู คณาจารย และ 
             บุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม 
  ค. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู 
             ภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลางเดียวกัน 
 ง. เพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขต 
            พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
73. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชเมื่อใด 

ก. 23  พฤศจิกายน  2547                              
ข. 23  ธันวาคม  2547 
ค. 24  พฤศจิกายน 2547 
ง. 24  ธันวาคม  2547 

74. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สงผลใหยกเลิกกฎหมาย 
ฉบับใด 
 ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถม 
            ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม 
 ข. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู  
             พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม 

 ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแกไข 
     เพิ่มเติม 
 ง. ถูกทุกขอ 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

153 

75. ขอใด ไมใชบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก. ครู                     
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูบริหารการศึกษา    
ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

76. ขอใด ไมใชหนวยงานทางการศึกษาพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ. ศ. 2547 
 ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
           ของรัฐ 
 ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 ง. หนวยงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
77. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อยอวา ก.ค.ศ ซ่ึงมี
ทั้งหมด 21 คน มีใครเปนรองประธานกรรมการ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ    
ง. ผูที่คณะกรรมการเลือก 

78. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ  
ก.ค.ศ. มีจํานวนเทาใด 

ก. 2 คน               ข.ไมเกิน 2 คน 
ค.    3 คน                  ง. ไมเกิน 3 คน 

79. กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซ่ึงมีจํานวน 7 คน กลุมใด 
ที่มีจํานวนแตกตางไปจากพวก 

ก. ผูแทนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูแทนขาราชการครู    
ง. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

80. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซ่ึง ครม.แตงตั้ง
จํานวน 7 คน ไมไดแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานใด 

ก. ดานการศึกษา ดานการศึกษาพิเศษ หรือ   
       ดานกฏหมาย 
ข. ดานการบริการจัดการภาครัฐ ดานการบริหาร 
       องคกร หรือการบริหารงานบุคคล  
ค. ดานบริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร 
ง. ดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง  

81. กรรมการซึ่งเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษา 
อ่ืนใน ก.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณตามขอใด 

ก. ไมกําหนดคุณวุฒิแตมีประสบการณดาน
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ข. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบ
การณดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา  

       5 ป 
ค. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีมีประสบการณ

ดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา  15 ป 
ง. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาและ 

มีประสบการณสนับสนุนการศึกษาไมนอย 
       กวา 15 ป 

82. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป และเปนได 
กี่วาระ 

ก. คราวละ 3 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
ข. คราวละ 3 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 
ค. คราวละ 4 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
ง. คราวละ 4 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 

 
 
 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

154 

83. ขอใดไมใชสาเหตุของการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ก.ค.ศ.  

ก. พนจากตําแหนงตามวาระ  
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพนจากการเปนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ตาย หรือลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอ

ประธานกรรมการ 
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ 

ก.ค.ศ.ดวยคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการ 

84. การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณา
ในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขใหตั้งจาก
กรรมการ ก.ค.ศ. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอย
สองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซ่ึงเปนผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด 

ก. การสรรหา บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดจาก
การใชบังคับกฎหมาย 

ค. การดําเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ  
       การอุทธรณและการรองทุกข 
ง. ถูกทุกขอ 

85. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทนผูอํานวย
การเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางจากกรรมการซึ่งเปน 
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ดานใด 

ก. ดานการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม
เคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

ข. ดานประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 
ค. ดานเปนผูไดรับการยอมรับในเรื่องความ 
       ซ่ือสัตย ยุติธรรม  

ง. ดานการไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริย
ธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

86. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.  
ก. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี 
      เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล 
ข. กําหนดนโยบายวางแผน กําหนดเกณฑอัตรา

กําลัง 
ค. เสนอแนะใหคําปรึกษาแก ครม.เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงคาครองชีพสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูล 

ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล 

87. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ

บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 
ข. กําหนดวิธีการเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุ 
       แตงตั้งบุคคลรวมทั้งกําหนดคาตอบแทน 
ค. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสรางขวัญ 
        กําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน 
ง. เสนอแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตอ 
       รัฐมนตรี 

88. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
 ก. กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนํา  
             เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจาก 
             ราชการ 
        ข. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
             การบริหารงานบุคคล 
 ค. รายงานตอรัฐมนตรีกรณีสวนราชการ   
             อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไมปฏิบัติตาม  
             พรบ.นี้ 

 ง. รับรองคุณวุฒิผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร 
     ทางการศึกษา  
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89. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
ก. สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและให  
       คําปรึกษา แนะนําการบริหารงานบุคคลแกเขต 
       พื้นที่ฯ 
ข. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆที่ตองดําเนินการ

ตาม พรบ.นี้ 
ค. จัดทําทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณ

อายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

90. สํานักงาน ก.ค.ศ. มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ปลัดกระทรวง     
ง. คณะรัฐมนตรี 

91. ขอใดไมไชอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาขอมูลและจัดทําแผนอัตรากําลังขาราช

การครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. กํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหนวย

งานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ

บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 
92. ใครเปนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 ก. ผูที่ ก.ค.ศ.แตงตั้ง     
  ข. ผูที่เปนตัวแทน ก.ค.ศ. 

ค. ผูที่ไดรับการเลือกจากอนุกรรมการ                
 ง.  กรรมการโดยตําแหนงคนใดคนหนึ่ง 

 
 
 
 

93. องคประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาคือขอใด 

ก. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข. อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผู        
ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

ค. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

ง. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  ผูทรง
คุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

94. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ตองมีบุคคล
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจํานวนเทาใด 

ก. 1 คน    
ข. อยางนอย 1 คน  
ค.  2 คน   
ง.  อยางนอย 2 คน 

95. อนุกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ไดมาโดยวิธีใด 
 ก. การคัดเลือก     
 ข. การสรรหา 
 ค. การเลือกตั้ง    
 ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กําหนด 
96. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา 

ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแลวมีจํานวน 
9 คน 

ข. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดจากผูมีความรู 
สามารถและประสบการณดานการศึกษาและ
ดานอื่น 

ค. อนุกรรมการผูแทนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีได 1 คน 

ง. ผูที่จัดใหมีการไดมาของอนุกรรมการผูทรง
คุณวุฒิคือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
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97. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา 

ก. ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความ
ชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เขตฯ 

ค. จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขต
พื้นที่การศึกษาที่ไมใชอํานาจหนาที่สถาน
ศึกษา 

98. ขอใดไมใชหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายการบริหารบุคคล 

ก. เปนผูบริหารราชการและเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจ
หนาที่ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

ค. เสนอแนะการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ง. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

99. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถาน 
       ศึกษา ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด 
       สํานักงานเขตฯ 
ค. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงาน

ขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงานขาราชการ 
ง. จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอตอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

100. ขอใดคืออํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ข. กําหนดความตองการอัตรากําลังและตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตอ 
       ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ

ศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย 
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เฉลยรวมแนวขอสอบครูผูชวย วิชาการศึกษา 
 

 

 1. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาการศึกษา ชุดท่ี  1 (หนา 101-111) 
 

1. ค 2.ง 3.ก 4.ง 5.ค 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 10.ง  
11.ข 12.ค 13.ก 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ค 19.ค 20.ก  
21.ง 22.ข 23.ง 24.ข 25.ค 26.ง 27.ง 28.ง 29.ก 30.ค  
31.ง 32.ก 33.ข 34.ก 35.ค 36.ง 37.ก 38.ค 39.ง 40.ค  
41.ค 42.ข 43.ง 44.ค 45.ข 46.ค 47.ก 48.ข 49.ง 50.ค  
51.ค 52.ค 53.ค 54.ค 55.ง 56.ค 57.ง 58.ข 59.ง 60.ข  
61.ค 62.ก 63.ข 64.ข 65.ค 66.ข 67.ง 68.ค 69.ค 70.ค  
71.ข    72.ค 73.ข 74.ค 75.ง 76.ค 77.ค 78.ข 79.ก 80.ค  
81.ข 82.ค 83.ก 84.ค 85. ก 86.ง 87.ข 88.ค 89.ข 90.ค  
91.ง 92.ก 93.ก 94.ค 95.ค 96.ก 97.ค 98.ง 99.ค 100.ง 
 

2. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาการศึกษา ชุดท่ี  2 (หนา 112-122) 
 

1.ข 2.ก 3.ค 4.ก 5.ค 6.ก 7. ก   8.ง   9.ง 10.ก  
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ก 16.ง 17. ค 18.ง 19.ก 20.ง  
21.ข 22.ข 23.ง 24.ค 25.ข 26.ข 27. ก 28.ข 29.ค 30.ค  
31.ก 32.ง 33.ค 34.ข 35.ง 36.ก 37. ข 38.ง 39.ง 40.ก  
41.ง 42.ง 43.ค 44.ง 45.ง 46.ง 47. ก 48.ข 49.ง 50.ค  
51.ข 52.ข 53.ค 54.ข 55.ข 56.ง 57. ง 58.ข 59.ข 60. ค  
61.ก 62.ค 63.ง 64.ค 65.ค 66.ค 67.ง 68.ง 69.ก 70.ง  
71.ค 72.ค 73.ก 74.ก 75.ก 76.ก 77.ข 78.ค 79.ค 80.ข  
81.ข 82.ข 83.ง 84.ง 85.ข 86.ง 87.ง 88.ข 89.ก 90.ค  
91.ข 92.ค 93.ง 94.ง 95.ง 96.ง 97.ก 98.ข      99.ค      100.ข 
 

3. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาการศึกษา ชุดท่ี  3 (หนา 123-133) 
 

1.ก 2.ง 3.ง 4.  ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก  
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค  
21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง  
31.ข 32.  ก 33.ก 34.ง 35.ก 36.ค 37.ก 38.ง 39.ค      40.ก  
41.ข 42. ค 43.ค 44.ค 45.ข 46. ง 47.ค 48.ค 49.ข 50.ค  
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51.ง 52. ง 53. ค 54.ง 55.ง 56.ก 57.ง 58.ง 59.ง 60. ข  
61. ค 62.ง 63.ง  64 .ค 65.ก 66.ง 67.ก 68. ง 69. ก 70. ก  
71.ก 72.ข 73. ค 74.ก 75.ก 76.ค 77.ก 78.ก 79.ค 80. ค  
81.ง 82.ก 83.ง 84.ค 85.ง 86.ง 87.ค 88.ง 89.ค 90.ง  
91.ง 92.ก 93.ข 94.ค 95.ง 96.ง 97.ค 98.ก 99.ค 100.ก 
 

4. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาการศึกษา ชุดท่ี  4 (หนา 134-144) 
 

1.  ค 2.  ข 3.  ง 4.  ง 5.  ง 6.  ค 7.  ข 8.  ง 9.  ข 10.  ง  
11.  ข 12.  ค 13.  ง 14.  ก 15.  ง 16.  ข 17.  ง 18.  ข 19.  ข 20.  ง  
21.  ค 22.  ข 23.  ง 24.  ค 25.  ก 26.  ง 27.  ข 28.  ง 29.  ก 30.  ข  
31.  ค 32.  ง 33.  ง 34.  ค 35.  ค 36.  ค 37.  ก 38.  ข 39.  ก 40.  ข  
41.  ค 42.  ง 43.  ข 44.  ข 45.  ข 46.  ง 47.  ง 48.  ง 49.  ก 50.  ค  
51.  ง 52.  ข 53.  ง 54.  ก 55.  ง 56.  ง 57.  ง 58.  ข 59.  ก 60.  ค  
61.  ข 62.  ก 63.  ง 64.  ง 65.  ข66.  ค 67.  ง 68.  ค 69.  ง 70.  ง  
71.  ข 72.  ค 73.  ค 74.  ก 75.  ข 76.  ก 77.  ง 78.  ง 79.  ก 80.  ค  
81.  ง 82.  ก 83.  ค 84.  ค 85.  ง 86.  ง 87.  ข 88.  ง 89.  ข 90.  ข  
91.  ข 92.  ง 93.  ก 94.  ง 95.  ก 96.  ง 97.  ก 98.  ข 99.  ข 100.  ข  
 

5. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาการศึกษา ชุดท่ี  5(หนา 145-156) 
 

1.  ง 2.  ก 3.  ข 4.  ก 5.  ค 6.  ค 7.  ข      8.  ข 9.  ค 10.  ก  
11.  ง 12.  ก 13.  ง 14.  ง 15.  ข 16.  ง 17.  ก 18.  ค 19.  ค 20.  ข  
21.  ง 22.  ง 23.  ก 24.  ข 25.  ก   26.  ค 27.  ค 28.  ง 29.  ข 30.  ง  
31.  ก 32.  ข 33.  ค 34.  ข     35.  ง 36.  ค 37.  ง 38.  ง 39.  ค 40.  ก  
41.  ค 42.  ก 43.  ค 44.  ง 45.  ก 46.  ง 47.  ก 48.  ง 49.  ง 50.  ค  
51. ก 52.ข 53.ก 54.ง 55.ค 56.ง 57.ง 58. ค 59.ก 60.ง  
61.ค 62.ค 63.ง 64.ค 65.ง 66.ค 67.ค 68.ค 69.ค 70.ค  
71.ข 72.ค 73.ง 74.ข 75.ค 76.ก 77.ข 78.ง 79.ค 80.ง  
81.ค 82.ค 83.ง 84.ค 85.ข 86.ก 87.ง 88.ค 89.ค 90.ก  
91.ง 92.ค 93.ง 94.ข 95.ค 96.ค 97.ค 98.ก 99.ข 100.ค 
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สวนที่ 5 
แนวขอสอบวิชาชีพครู 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
(วิชาชีพครู  ชุดท่ี 1) 

        

1.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ก. ครูเปนอาชีพ                            
ข. ครูเปนวิชาชีพ 
ค. ครูเปนอาชีพช้ันสูง 
ง. ครูเปนวิชาชีพช้ันสูง  

2. “ครูคือบุคคลที่มีความรูหรือนักวิชาการ ครูจึงมี
ความจําเปนตองมีความรูในวิชาชีพครู”  ขอความนี้
สัมพันธกับขอใดนอยที่สุด 

ก. การวางแผนใชจายเงิน 
ข. จิตวิทยาการเรียนรู 
ค. เทคนิคการสอน 
ง. การออกแบบการเรียนรู 

3. “ครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย” ขอความนี้สัมพันธ
กับขอใดมากที่สุด 

ก. ครูคือผูมีจิตวิทยา 
ข. ครูคือผูมีความดี ความบริสุทธิ์ 
ค. ครูคือผูทําหนาที่ถายทอดความรู 
ง. ครูคือผูแกปญหา 

4. การพัฒนาเด็กในบทบาทหนาที่ของครู คือการ  
พัฒนาดานใดบาง 

ก. พัฒนาดานรางกาย 
ข. พัฒนาดานสติปญญา 
ค. พัฒนาดานอารมณ 
ง. พัฒนาทุกดาน 

5. หลักฐานที่สําคัญที่สามารถบงบอกวาครูเปน 
วิชาชีพช้ันสูง 

ก. หลักสูตรการเรียน 4 ป 
ข. การอบรมพัฒนาเด็ก 
ค. การมีใบประกอบวิชาชีพครู 

ง. การเครงครัดในจรรยาบรรณ 
6. ขอใดไมสามารถเปนตัวช้ีวัดไดวาการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง 

ก. มีคนเคารพนับถือจํานวนมาก 
ข. การใหบริการสาธารณหรือสังคม 
ค. ความมีอิสระในการทําหนาที่ 
ง. การมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

7. การใหบริการความรูของวิชาชีพครู ควรเปนไป 
ในลักษณะใด 

ก. ใหการศึกษากอนประถม -มัธยม 
ข. ใหการศึกษาภาคบังคับ 
ค. ใหการศึกษากอนประถม-อุดมศึกษา 
ง. ใหการศึกษาตลอดชีวิต 

8. วิชาชีพครูตองมีความเปนอิสระในการดําเนินการ 
หมายถึงขอใด 

ก. อิสระในการใชวิธีการจัดการเรียนรู 
ข. อิสระในเวลาที่จะมาปฏิบัติหนาที่ 
ค. อิสระในการที่จะประพฤติปฏิบัติตน 
ง. อิสระในการใชจายเงิน 

9. ปญหาของวิชาชีพครูในปจจุบันที่ตองแกโดยดวน 
ก. การรับผิดชอบในหนาที่ 
ข. ปญหาหนี้สิน 
ค. เสื่อมศรัทธา 
ง. คาตอบแทน 

10. ปจจุบันหลักสูตรวิชาชีพครูที่สถาบันการศึกษา
จัด ตองเรียนกี่ป 

ก. 3 ป 
ข.  4 ป 
ค.  5 ป 
ง. 6 ป 
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11. สถาบันแหงวิชาชีพครู หมายถึงขอใด 
ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. คุรุสภา 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. ส.ก.ส.ค. 

12. การที่ครูพานักเรียน รณรงคใหประชาชนไปใช
สิทธิ์เลือกตั้ง จัดวาวิชาชีพครูมีความสําคัญในดานใด 

ก. ครูเปนผูพัฒนาสังคม 
ข. ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ค. ครูเปนผูพัฒนาทองถ่ิน 
ง. ครูเปนผูสรางสรรค สังคมแหงการมี

ประชาธิปไตย 
13. ครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อคนหาปญหาและวิธีการ
จัดการสอนวิธีใหมๆจัดวาวิชาชีพครูมีความสําคัญ
ตามขอใด 

ก. ครูเปนนักวิชาการทองถ่ิน 
ข. ครูเปนผูพัฒนาสังคม 
ค. ครูคือผูสรางสรรควิทยาการใหมๆ 
ง. ครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

14. ครูมีความสําคัญนานาประการ เชน ครูเปน
วิศวกรของสังคม หมายถึงขอใด 

ก. ครูชวยสรางอาคารเรียน 
ข. ครูเปนผูแทนสังคม 
ค. ครูสอนเด็กออกไปอยูในสังคม 
ง. ครูอยูในสังคม 

15. “ครูตองเปนผูสรางคานิยมที่ดีแกสังคม” ขอใด
ไมเกี่ยวของกับขอความนี้ 

ก. ครูใหบริการศิษยและชุมชน 
ข. ครูแตงกายสุภาพ 
ค. ครูใชจายอยางประหยัด 
ง. ครูมีบานใหญโตเหมาะสมกับฐานะ 
 

16. “ การที่ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการ
ทอผาไหม ซึ่งเปนหลักสูตรของสถานศึกษา” จัดวา 

ก. ครูเปนผูอนุรักษทองถ่ิน 
ข. ครูเปนนักวิชาการทองถ่ิน 
ค. ครูเปนวิศกรสังคม 
ง. ครูเปนผูพัฒนาสังคม 

17. ส่ิงใดกําหนดบทบาทหนาที่ของครู 
ก. มาตรฐานตําแหนง 
ข. คําส่ังมอบหมายงาน 
ค. มาตรฐานวิชาชีพครู 
ง. ถูกทุกขอ 

18. บทบาทหนาที่ของครูโดยตรง 
ก. จัดการเรียนรู 
ข. บริการการศึกษา 
ค. จัดหาสื่อ 
ง. อํานวยการ 

19. บทบาทหนาที่ครูที่สงผลตอนักเรียนทางออม 
ก. ทําการสอน อบรมความรู 
ข. รักษาวินัยและสุขภาพ 
ค. ปกครองดูแลความประพฤตินักเรียน  
ง. ผลิต หาและเลือกใชส่ือการสอน 

20. ขอใดตอไปนี้ไมใชบทบาทหนาที่ของครูตอ 
     นักเรียน 

ก. ทําการสอนและอบรมความรู 
ข. ใหบริการการศึกษา สงเสริมการเรียน 
ค. ลาศึกษาตอดานหลักสูตรการสอน 
ง. ประสานผูปกครองเพื่อสงเสริมการ 

เรียนรู 
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21. บทบาทหนาที่ของครูตามที่ไดรับมอบหมาย 
ก. การรวบรวมวิทยาการใหมๆ 
ข. การปกครองดูแลความประพฤติของ 

นักเรียน 
ค. การจัดทําบัญชีการเงินของโรงเรียน 
ง. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

22. คุณลักษณะของครูที่ไมสงเสริมบทบาทหนาที่ 
ก. รักการอาน ชอบศึกษาคนควา 
ข. ศรัทธาในวิชาชีพครู 
ค. ขยันหารายไดเสริมโดยการขายประกัน 
ง. เผยแพรความเห็นความรูใหมดวยการ

เขียนบทความทางวิชาการ 
23.คุณสมบัติที่ดีของครูที่สงเสริมบทบาทหนาที่การ
จัดการเรียนการสอนมากที่สุดไดแกขอใด 

ก. รักษาความยุติธรรม กลาหาญ 
ข. ฝกใหนักเรียนทํางานเปนกลุม 
ค. ศึกษา คนควา พัฒนาตนเองเสมอ 
ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 

24. การสงเสริมใหนักเรียนเปนคนฝกใฝในคุณธรรม 
จริยธรรม โดยไมหลงใหลในวัตถุ และเห็นคุณคา
ของการรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ        
ซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ของครูที่สามารถทําไดโดย 

ก. การเรียนรูในชั้น 
ข. การศึกษานอกสถานที่ 
ค. การเชิญปราชญชาวบานมาสอน 
ง. ถูกทุกขอ 

25. บทบาทหนาที่ของครูที่สงเสริมการเรียนรูของ 
เด็กนักเรียนมากที่สุด                                                                                                                                                                     

ก. การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
ข. มั่นใจ เปนตนเองในการแสดงออก 
ค. สนใจธรรมชาติและความแตกตาง             

ของนักเรียน 

ง. วิเคราะหวิจัยชุมชน 
26. “การที่ครูหาโอกาสเขาไปมีสวนรวมโดยเต็มใจ 
ในกิจกรรมตางๆ ของทองถ่ิน อุทิศตนเปนที่ปรึกษา 
หรือชวยแกปญหาของทองถ่ิน โดยเฉพาะในชนบท 
เพื่อสรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวาง 
โรงเรียนกับชุมชนในทองถ่ิน” ขอความดังกลาวเปน 
บทบาทหนาที่ของครูตามขอใด 

ก. ครูเปนผูพัฒนาทองถ่ิน 
ข. ครูเปนนักวิชาการทองถ่ิน 
ค. ครูเปนผูสรางคานิยมใหสังคม 
ง. ครูเปนวิศวกรสังคม 

27. “ การรักษาความยุติธรรมและกลาหาญที่จะตอ     
สูเพื่อความเปนธรรมของสังคมดวยปญญา และสติ
ตามกระบวนการที่ถูกตองเหมาะสมตามครรลอง
ของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและสิทธิ
แหงกฎหมาย” ขอความดังกลาวเปนบทบาทหนาที่
ของครูตามขอใด 

ก. ครูเปนผูเชิดชูสถาบันของชาติ 
ข. ครูเปนผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ค. ครูเปนผูสรางสรรคประชาธิปไตย 
ง. ครูเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 

28. หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดบทบาท 
หนาที่ ของครูในมาตรฐานตําแหนง 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. คณะกรรมการคุรุสภา 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. ก.ค.ศ.และคุรุสภา 

29. ครูผูชวย กําหนดไวในกลุมใด 
ก. ครูผูสอน 
ข. คณาจารย 
ค. บุคลากรทางการศึกษา 
ก. เฉพาะ ก และ ข 
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30. “ครูผูชวย” สัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
ก. ช่ือตําแหนง 
ข. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค. หนาที่รับผิดชอบ 
ง. การไดรับเงินเดือน 

31. หนาที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตําแหนงของครูผูชวยที่ตางจากครู 

ก. การจัดการเรียนการสอน 
ข. การสงเสริมการเรียนรูพัฒนาผูเรียน 
ค. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
ง. การเตรียมความพรอมและพัฒนา           

อยางเขม   
32. ลักษณะงานของครูตามมาตรฐานตําแหนง 

ก. อบรมสั่งสอนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ข. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 

33. ไมใชบทบาทหนาที่ของครูตามมาตรฐาน 
ตําแหนง 

ก. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง           
ชุมชน สถานประกอบการในการ
พัฒนาผูเรียน 

ข. การพัฒนาชุมชนและสังคม 
ค. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ง. การบริการสังคมดานวิชาการ 

34. ขอใดคือลักษณะของครูที่ดี 
ก. นารัก นาเคารพ นายกยองชมเชย 
ข. รักษาวินัย รักษาความประพฤติตน 
ค. มีความรูดี สอนดี 
ง. ถูกทุกขอ 

 
 

35. ขอใดไมใชคุณลักษณะของครูที่ดีตามหลัก
ศาสนา 

ก. อดทน อดกล้ัน ตอถอยคํา 
ข. ชมเชย ยกยองและจูงใจผูเรียน 
ค. มีคุณธรรม จริยธรรม 
ง. เมตตา กรุณาตอศิษย 

36. ขอใดคือคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูในยุค
ปจจุบัน 

ก. ทักษะในการใชเครื่องมือไอซีที 
ข. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
ค. ทักษะการใชส่ือผสม 
ง. ถูกทุกขอ 

37. ความสามารถของครูในการปฏิบัติหนาที่จน 
บรรลุผลสําเร็จผลงานโดดเดนเรียกวา 

ก. สมรรถภาพ 
ข. สมรรถนะ 
ค. ประสิทธิผล 
ง. ประสิทธิภาพ 

38. สมรรถนะของครูประกอบดวย 
ก. สมรรถนะหลัก 
ข. สมรรถนะรอง 
ค. สมรรถนะประจําสายงาน 
ง. ขอ ก และ ค 

39. ไมใชสมรรถนะหลักของครู 
ก. การออกแบบการเรียนรู 
ข. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ค. การบริการที่ดี 
ง. การพัฒนาตนเอง 
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40. การที่ครูแสดงบทบาทผูนําและผูตามบางโอกาส 
แสดงวามีสมรรถนะดานใด 

ก. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ข. การบริการที่ดี 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การทํางานเปนทีม 

41. การที่ครูมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง 
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ข. การบริการที่ดี 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การทํางานเปนทีม 

42. การที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูเสมอๆ 
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
ข. การบริการที่ดี 
ค. การพัฒนาตนเอง 
ง. การทํางานเปนทีม 

43. ขอกําหนดที่บัญญัติไวปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง             
เกียรติคุณ ของวิชาชีพและฐานะของสมาชิกนั้นๆ 

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

44. ใครเปนผูกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ส.ก.ส.ค. 
ง. ก.ค.ศ. 

45. มาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดไวกี่ดาน 
ก. 3 ดาน 
ข. 5 ดาน 
ค. 7 ดาน 
ง. 9 ดาน 

46. ไมใชจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ก. จรรยาบรรณตอตนเอง 
ข. จรรยาบรรณตองาน 
ค. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
ง. จรรยาบรรณตอสังคม 

47. ขอใดคือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. มาตรฐานการบริการ 

48. ครูตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการ 
ศึกษา จัดอยูในกลุมใด 

ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ 
ข. มาตรฐานการบริการ 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ง. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

49. มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูกําหนดไวกี่ขอ 
ก. 5 ขอ 
ข. 7 ขอ 
ค. 9 ขอ 
ง. 12 ขอ 

50. “ สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะและนิสัยที่ 
ถูกตอง ดีงามแกศิษญ ตามบทบาทหนาที่เต็มความ   
สามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ” จัดไวในกลุมใด 

ก. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
ข. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
ค. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณตอสังคม 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
(วิชาชีพครู  ชุดท่ี 2) 

        

1. ความดีงามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรม            
ที่กระทําจนเกิดความเคยชิน 

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

2. คุณธรรมสําหรับครูที่เปนการประพฤติหรือ 
กระทําที่เปนปกติวิสัย 

ก. ศรัทธา 
ข. ศีล 
ค. จาคะ 
ง. วิริยะ 

3. “ กัลยาณธรรม 8 เปนธรรมในการดําเนินชีวิตของ 
ครูที่มีความสุขความเจริญ” ธรรมะใดหมายถึงการ 
รูแจงชัดกวางไกลและลึกซึ้ง 

ก. จาคะ 
ข. สติ 
ค. สมาธิ 
ง. ปญญา 

4. ธรรมที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหสะอาดสดใส 
คือขอใด 

ก. สังคหวัตถุ 4 
ข. ฆราวาสธรรม 4 
ค. พรหมวิหาร4 
ง. อร ิยสัจ4 

5. ธรรมขอใดหมายถึงการให 
ก. ทาน 
ข. ปยวาจา 
ค. อัตถจริยา 

ง. สมานัตตตา 
6. ฆราวาสธรรม 4 เปนธรรมสําหรับการครองเรือน 
ขอใดคือการขมใจ ปรับปรุงตัว ฝกฝนใหติดเปน 
นิสัย 

ก. สัจจะ 
ข. ทมะ 
ค. ขันติ 
ง. จาคะ 

7.ธรรมะพรหมวิหาร 4 ที่แสดงความยินดี ความ 
เบิกบานใจ 

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

8. ขอใดเปนคุณธรรมของครูไทยที่พึงประสงค 
ก. มีความตั้งใจจริง 
ข. มีความขยันหมั่นเพียร 
ค. มีความสามัคคี 
ง. ถูกทุกขอ 

9. มูลเหตุที่ตองปลูกฝงคุณธรรมในตัวครู 
ก. เพื่อขัดเกลาจิตใจใหยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม 
ข. เพื่อประพฤติตนอยูในความดี 
ค. เพื่อดํารงตนเปนแบบอยาง 
ง. ถูกทุกขอ 

10. การที่ครูแตงกายสุภาพเรียบรอยการระวังอากัป- 
กริยา การใหอภัย การสงเคราะหชวยเหลือ เปนการ 
เสริมสรางคุณธรรมแนวทางใด 

ก. การใหความรู  พัฒนาการคิด 
ข.  การแนะนําโนมนาว ซักจูง 
ค.  การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวย 
ง. การปฏิบัติตนปนแบบอยาง 
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11. จริยธรรมสําหรับครูประการหนึ่งคือความงาม       
4 อยางไดแก งามรูป งามเสียง งามความประพฤติ
และงามกริยา ขอใดคืองามความประพฤติ 

ก. แตงตัวเปนระเบียบ สะอาด 
ข. พูดไพเราะ นุมนวล 
ค. ขยัย หม่ันเพียร  
ง. แตงหนาแตพองาม 

12. จริยธรรมของครูสัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
ก. ความดี 
ข. ความงดงาม 
ค. ความเกง 
ง. ความสวย 

13. การใสเครื่องประดับราคาแพง จัดอยูในกลุมใด 
ก. คุณธรรม 
ข. จริยธรรม 
ค. ความเชื่อ 
ง. คานิยม 

14. คานิยมที่เชื่อเร่ืองบุญกรรม จัดอยูในกลุมใด 
ก. คานิยมทางวัตถุ 
ข. คานิยมทางจิตใจ 
ค. คานิยมศาสนา 
ง. คานิยมความเชื่อ 

15. การที่ครูบริการผูปกครองนักเรียนดวยความ 
เสมอ ภาค เมตตา เอื้อเฟอ มีนําใจ จัดวามีคานิยม 
สรางสรรคดานใด 

ก. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
ข. ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ 
ค. โปรงใส ตรวจสอบได 
ง. ไมเลือกปฏิบัติ 

 
 
 

16. การที่ครูปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา 
แยกเรื่องสวนรวมออกจากสวนตัว จัดอยูในคานิยม 
ขอใด 

ก. ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ 
ข. โปรงใสตรวจสอบได 
ค. ไมเลือกปฏิบัติ 
ง. การมุงผลสําเร็จของงาน 

17. คานิยมการทํางานที่ไมเหมาะสมของครู 
ก. การทํางานมุงผลประโยชนสวนรวม 
ข. การทํางานมุงบริการ 
ค. การทํางานมุงความสําเร็จของงาน 
ง. การทํางานแบบลมเพลมพัด 

18. ครูควรปฏิบัติตนในคานิยมที่พึงประสงค 
ก. การแตงกายที่เหมาะกับเทศกาล 
ข. เชื่อส่ิงโชคลาง 
ค. การฟุมเฟอย 
ง. การฉลาดแกมโกง 

19. ขอใดเปนคานิยมที่ดีของครู 
ก. พากเพียร มุงมั่น อุตสาหะ 
ข. รับผิดชอบ 
ค. ซ่ือสัตย จริงใจ 
ง. ถูกทุกขอ 

20. ขอใดหมายถึงวินัยของครู 
ก. ขอบัญญัติ 
ข. ขอปฏิบัติ 
ค. ขอหาม 
ง. ถูกทุกขอ 

21.ทําไมขาราชการครูถึงตองมีวินัย 
ก. เพราะเปนสิ่งควบคุมพฤติกรรมครู 
ข. เพราะครูตองปฏิบัติตัวเปนแบบอยาง 
ค. เพราะหากฝาฝนตองไดรับโทษ 
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ง. เพราะเปนแบบแผนความประพฤติที่พึง
ประสงคสําหรับครู 

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

23. ขอใดคือโทษวินัยรายแรง 
ก. ภาคทัณฑ 
ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ปลดออก 
ง. ใหออก 

24. ขอใดไมถือวาเปนโทษทางวินัย 
ก. วากลาวตักเตือน 
ข. ทําทัณฑบน 
ค. ใหออก 
ง. ถูกทุกขอ 

25. การดําเนินการตามขอใดไมตองทําเปนหนังสือ                                                                                                                       
ก. วากลาวตักเตือน 
ข. คําส่ังลงโทษทางวินัย 
ค. คําส่ังมอบอํานาจ 
ง. ทัณฑบน 

26. ความผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน 
ก. วากลาวตักเตือน 
ข. ทําทัณฑบน 
ค. ภาคทัณฑ 
ง. ตัดเงินเดือน 

27. โทษทางวินัยไมตองหามการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ก. ภาคทัณฑ 
ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ลดขั้นเงินเดือน 
ง. ปลดออก 

28. ไมใชความผิดเล็กนอยและไมถึงกับความผิด 
รายแรง 

ก. ภาคทัณฑ 
ข. ลดขั้นเงินเดือน 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ขอ ขและ ค 

29. การละทิ้งหนาที่ราชการ ติดตอกันในคราวเดียว
กันเกินกวา 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรและ 
ไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีก หากมีเหตุอันสม
ควรลดหยอนใหลงโทษระดับใด 

ก. ลดขั้นเงินเดือน 
ข. ปลดออก 
ค. ไลออก 
ก. ใหออก 

30. ขอใดควรพิจารณากอน 
ก. กระทําความผิดกรณีใด 
ข. สมควรลงโทษสถานใด 
ค. เหตุใดควรลดหยอน 
ง. ลดหยอนโทษเปนโทษสถานใด 

31. ทุจริตตอหนาที่ ตอมานําเงินมาคืนควรไดรับ
โทษสถานใด 

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

32. ขอใดเปนความผิดวินัยรายแรง 
ก. ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ข. ลอกเลียนผลงาน 
ค. เลนการพนันเปนอาจิณ 
ง. ถูกทุกขอ 
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33. ขอใดคือลักษณะความผิดทางวินัย 
ก. ถูกสอบสวนลงโทษ 
ข. เสื่อมเสียชื่อเสียง 
ค. อาจรับผิดทางอาญาและทางแพง 
ง. ไมมีอายุความ 

34. กรณีครูกระทําผิดวินัยใครเปนคนตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัย 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

35. หากถูกลงโทษทางวินัยตอง 
ก. รองเรียน 
ข. รองทกุข 
ค. อุทธรณ 
ง. ฟองศาล 

36. หากถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนตองอุทธรณตอ
ใคร 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่  

การศึกษา 
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ก.ค.ศ. 

37. จากขอ 36 ตองดําเนินการภายในกี่วัน 
ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

 
 
 

38. ครูควรทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี  
ก. เคารพกฎหมายบานเมือง 
ข. เสียภาษีบํารุงทองที่ 
ค. รักษาสาธารณะสมบัติของชาติ 
ง. ถูกทุกขอ 

39. หากครูไมปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีจะมีผลเสีย 
ตามขอใด 

ก. ถูกประนามเปนคนเห็นแกตัว 
ข. ถวงความเจริญของชาติ 
ค. เปนที่ไมเคารพนับถือ 
ง. ถูกทุกขอ 

40. ขอใดไมใชประโยชนของการเปนพลเมืองที่ดี 
ก. มีความเปนอยูที่รอดปลอยภัย 
ข. เหนือยกาย เหนือยใจ 
ค. เปนที่นิยมรักใครของบุคคล 
ง. เปนที่ตองการของชุมชน 

41. ผลเสียของการไมดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี 
ก. ไมเปนที่เคารพนับถือ 
ข. อาจถูกจําคุกได 
ค. บานเมืองไมเปนระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 

42. บทบาทของครูในการเปนพลเมืองที่ดี 
ก. ปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง 
ข. ปฏิบัตตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 
ค. สอนศิษยใหเปนคนดี 
ง. ถูกทุกขอ 

43. ขอใดไมใชประโยชนที่ครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

ก. เปนที่รักช่ืนชอบของคนทั่วไป 
ข. สรางความความเขาใจที่แตกแยก 
ค. สรางความรวมมือ 
ง. งานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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44. ขอใดตอไปนี้ไมเปนความคิดเชิงบวก 
ก. คนนั้นเธอสวยเพราะจายเงินเสริมจมูก

เสริมปาก ตัดแตงคิ้ว 
ข. เขายากจนแตเขาตองสูชีวิตนาเอา       

แบบอยาง 
ค. ปญหามีไวแกเรายังมีทางที่จะสําเร็จ         

นะนอง 
ง. หนูแดงดูหนาตาสดใสออกกําลังกาย

มากๆนะ 
45. มนุษยสัมพันธของครูจัดอยูในขอใด 

ก. บุคลิกภาพ 
ข. นิสัย 
ค. ความสามารถ 
ง. ทักษะ 

46. ลักษณะของครูคนใดไมบงบอกวามีมนุษย 
สัมพันธดี 

ก. ดารุณีชอบเก็บต ัว 
ข. สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ 
ค. นวลฉวีแสวงหาเครือขาย 
ง. รอนแรมปรับตัวสรางสายสัมพันธ 

47. ลักษณะตอไปนี้มีพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ 
ก. กระตือรือรนสรางความประทับใจ 
ข. รับฟงที่ดีเขาถึงจิตใจ 
ค. ซ่ือสัตยสรางความไวใจ 
ง. ถูกทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 

48. พฤติกรรมตามขอใดแสดงถึงการมีมนุษย  
สัมพันธขั้นสูงสุด 

ก. รับฟงปญหาของผูอ่ืนอยางเห็นอก 
เห็นใจ 

ข. เสนอแนวทางเลือกในปญหาที่เกิดขึ้น 
ค. ปรับเปลี่ยนกริยาทาทางและนําเสียง 

ใหเหมาะสมกับบุคคลที่ติดตอทุกระดับ
ทุกกลุม 

ง. แสวงหาโอกาสในการทําความรูจัก        
เพื่อนใหม 

49. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
ก. มนุษย สัมพันธมีความสําคัญมากในการ 

ดําเนนิชีวิตและการทํางาน 
ข. มนุษยสัมพันธเปนพรสวรรคของบุคคล 
ค. มนุษยสามารถจูงใจคนใหทํางานไดดี 
ง. มนุษยสัมพันธเปนเรื่องความสัมพันธ 

ของบุคคล 
50. การเริ่มตนของการสรางมนุษยสัมพันธ 

ก. การทักทาย 
ข. การชวยเหลือสนับสนุน 
ค. การรวมแกปญหา 
ง. การรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
(วิชาชีพครู  ชุดท่ี 3) 

        

1. บุคลิกภาพสัมพันธกับการปรับตัวอยางไร 
 ก.  การปรับตัวมีผลตอบุคลิกภาพ   
 ข.  บุคลิกภาพมีผลตอการปรับตัว 
 ค.  ทั้ง ก และ ข   
 ง.  บุคลิกภาพไมเกี่ยวของกับการปรับตัว 
2. ขอใดแสดงถึงทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ 
 ก. การกระทําซํ้าๆ ของบุคคล  
 ข. การแสดงออกของบุคคลตอบุคคลอื่น            
          ในทางที่ดี 
 ค. การแสดงออกของบุคคลตอบุคคลอื่น            
          ในทางลบ  
 ง.ไมมีขอถูก 
3. บุคลิกภาพคืออะไร 
 ก.  รูปรางหนาตา  
 ข.  ลักษณะทาทาง 
 ค.  นิสัยใจคอ  
 ง.  ทั้ง ก ข ค 
4. คํากลาวใดถูกตอง 
 ก. แตละบุคคลมีบุคลิกภาพเหมือนกัน  
 ข. แตละบุคคลมีบุคลิกภาพแตกตางกัน 
 ค. ในสถานการณเดียวกันบุคคลสองคนมี           
          บุคลิกภาพเหมือนกัน  
 ง. ในสถานการณตางกันบุคคลสองคนมี              
          บุคลิกภาพเหมือนกัน 
5. Persona เปนภาษาอะไร 
 ก. ลาติน  
 ข. อังกฤษ 
 ค. ฝร่ังเศส  

  ง.รัสเซีย 
6. ตนกําเนิดบุคลิกภาพเริ่มตนที่สถาบันใด 
 ก. โรงเรียน  
 ข. ครอบครัว 
 ค. ที่ทํางาน  
 ง.  ศาสนา 
7. นักจิตวิทยามีความเห็นหรือมองบุคลิกภาพใน
ทํานองเดียวกับบุคคลในอาชีพใด? 
 ก. นักธรณีวิทยา  
 ข. ศิลปน 
 ค. นักออกแบบแฟชั่น  
 ง. ชางเสริมสวย 
8. ผลจากการศึกษาคนควาดานจิตวิทยาพบวาวัย        
ที่สําคัญตอการวางรากฐานบุคลิกภาพคือวัยใด? 
 ก.วัยทารกและวัยเด็กเล็ก  
 ข.วัยเด็กโต 
 ค.วัยกอนวัยรุน  
 ง.วัยรุนตอนปลาย 
9. Persona แปลวาอะไร 
 ก.ใบหนา  
 ข. ลักษณะทาทาง 
 ค. หนากาก  
 ง. อารมณ 
10. การปรับตัวคืออะไร 
 ก.บุคคลพยายามที่จะใชชีวิตอยางมีความสุข  
 ข.บุคคลพยายามชวยใหผูอ่ืนมีความสุข 
 ค.ทั้ง ก และ ข  
 ง.บุคคลยอมรับความทุกขตามลําพัง 
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11. ขอใดถูกตอง 
ก. การปรับตัวของบุคคลจะคงที่เมื่อยางเขาสู                   
      วัยผูใหญ 

 ข.  การปรับตัวของบุคคลจะคงที่ในวัยกลางคน 
 ค.  การปรับตัวของบุคคลจะคงที่ในวัยชรา 
 ง.  การปรับตัวของบุคคลเปนกระบวนการ              
          ที่ไมหยุดนิ่ง 
12. ขอใดเปนปญหาที่เปนสาเหตุใหคนเราตอง           
ปรับตัว 
 ก. มลภาวะเปนพิษ  
 ข. สงครามนิวเคลียร 
 ค. ปญหาอาชญากรรม  
 ง. ถูกทุกขอ 
13. บุคคลใดไดรับประโยชนจากการศึกษาเรื่อง         
การปรับตัว 
 ก. ครู  
 ข. นักเรียน 
 ค. ผูปกครอง  
 ง. บุคคลทุกอาชีพ 
14. ปญหาความเจ็บปวยทางจิตใจเกิดขึ้นไดกับ
บุคคลระดับใด 
 ก. คนยากจน  
 ข. ผูนําทางศาสนา 
 ค. พระราชา  
 ง. คนทุกระดับชั้น 
15. จากผลการวิจัยพบวาเด็กในครอบครัวใดอดทน
ตอความคับของใจไดมาก 
 ก. พอแมมีความปรองดองกัน  
 ข. พอแมมีฐานะเศรษฐกิจสูง 
 ค. พอแมมีระดับการศึกษาสูง  
 ง. พอแมมีสติปญญาสูง 
 

16. ขอใดคือการปรับตัวของครูใหเขากับบุคคลอื่น 
และหนวยงาน 

ก. สรางความประทับใจในทางที่ดี 
ข. ปรับตัวใหสอดคลองในการทํางาน 
ค. การเสริมสรางภาพลักษณที่ดี 
ง. ถูกทุกขอ 

17. ขอใดไมใชลักษณะของครูที่ปรับตัวใหสอด
คลองกับการทํางาน 

ก. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ข. ขอคําแนะนําและแนวปฏิบัติ 
ค. เสนอขอมูลและขอคิดเห็น 
ง. รับฟงคําติชม ปรับปรุงแกไข 

18. ครูจะสรางความประทับใจที่ดีใหกับเพื่อนรวม
งานหรือองคกรไดอยางไร 

ก. แสดงความรูความสามารถในการ
ทํางาน 

ข. มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค. มีความซื่อสัตยและจงรักภักดี 
ง. ถูกทุกขอ 

19. ครูสามารถเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ        
ตนเองและองคกรไดอยางไร 

ก. วางตัวเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบ 
ข. ทําตัวเปนที่นาเคารพนับถือ 
ค. แกความเขาใจผิดที่ผูอ่ืนมีตอตน 
ง. ถูกทุกขอ 

20. ทําไมครูถึงตองทํางานเปนทีม 
ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก 
ข. การทํางานเปนทีมเปนการบริหารงาน 

สมัยใหม 
ค. เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
ง. ขาราชการมักขัดแยงกัน 
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21. ทีมงานในโรงเรียนประกอบไปดวยกลุมใด 
ก. กลุมผูบริหาร 
ข. กลุมครู 
ค. กลุมบุคลากรอื่นๆ เชน พนักงานราช

การ ครูอัตราจาง นักการภารโรง 
ง. ถูกทุกขอ 

22. ขอใดไมใชหลักการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา 
ก. ประสบ สอพลอ เอาอกเอาใจ 
ข. ทํางานใหดี ใหเต็มเวลา 
ค. ยกยองตามสมควรตามโอกาส 
ง. เรียนรูนิสัยเพื่อจะไดทํางานรวมกัน 

เปนไปดวยดี 
23. พฤติกรรมใดเปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม 

ก. สานตอความคิดที่เปนนโยบาย 
ข. เอาใจเขามาใสใจเรา 
ค. มั่นใจ ตัดสินใจ ไมทบทวน 
ง. อดทน ไมบนแมงานยุงยาก 

24. การทํางานรวมกับเพื่อนครูในโรงเรียนเปน         
ไปดวยดี ยกเวน 

ก. พบปะสังสรรคกับเพื่อนตามโอกาส      
อันสมควร 

ข. หลีกเลี่ยงการทําตนเหนือเพื่อน 
ค. จริงใจและไววางใจเพื่อน 
ง. ผลักซัดทอดเมื่อไมใชความผิดเรา 

25. พฤติกรรมที่ไมสงเสริมการทํางานเปนทีม                                                                                                                               
ก. ปฏิบัติตนกับเพื่อนอยางเสมอตนเสมอ

ปลาย 
ข. หลีกเลี่ยงการทําตนเหนือเพื่อน 
ค. รอใหเขาเขามาหากอน 
ง. หลีกเลี่ยงเรื่องหยุมหยิม ขอรองบอยๆ 

 
 

26. หากไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนากลุมงาน 
หรือหัวหนาโครงการปฏิบัติอยางไรอาจสงผลตอ 
การทํางานเปนทีมที่ไมบรรลุผล 

ก. ยกยอง ชมเชยเสริมกําลังใจ 
ข. รับฟงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ 
ค. ใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
ง. รักษาผลประโยชนของตนเอง 

27. องคประกอบการทํางานเปนทีม 
ก. ผูนํา -ผูตาม 
ข. หัวหนา – สมาชิก -กติกา 
ค. ผูนํา- สมาชิก -ภาระงาน 
ง. หัวหนา –สมาชิก-กระบวนการทํางาน 

28. ลักษณะทีมที่ขาดคุณภาพจะมีลักษณะอยางไร 
ก. ไมรับผิดชอบ เห็นแกตัว 
ข. ไมใหความรวมมือ ขัดแยงกัน 
ค. งานลมเหลวไมมีคุณภาพ 
ง. ถูกทุกขอ 

29. ครูไมควรปฏิบัติตัวอยางไรหากตองการเปน
สมาชิกของทีมที่ดี 

ก. ตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน 
ข. เขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม 
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหนาที่

ของตนเอง 
ง. เห็นแกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 

30. ทีมจะมีประสิทธิภาพเวนแต 
ก. บรรยากาศตึงเครียดเปนทางการ 
ข. ทีมมีการอภิปราย มีสวนรวม 
ค. ยอมรับเปาหมายของงานรวมกัน 
ง. รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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31. การทํางานเปนทีมจะมีประสิทธิภาพ เวนแต 
ก. การตัดสินใจขึ้นกับประธานหรือ        

หัวหนาเปนสวนใหญ 
ข. สมาชิกรูสึกเปนอิสระที่จะแสดงความ

คิดเห็น 
ค. ทุกคนยอมรับเปาหมายงานดวยความ

เต็มใจ 
ง. วิพากษวิจารณอยางเปดเผยตรงไป          

ตรงมา 
32. ความคิดสรางสรรคมีความหมายสอดคลองกับ
ขอใด 

ก. คิดถูก 
ข. คิดรอบคอบ 
ค. คิดสมเหตุสมผล 
ง. คิดทางบวก 

33. ขอใดเปนลักษณะคิดสรางสรรค 
ก. น้ํามีคร่ึงแกว 
ข. น้ํามีแคคร่ึงแกว 
ค. น้ํามีตั้งครึ่งแกว 
ง. ถูกทุกขอ 

34. ทําไมถึงพัฒนาครูใหมีความคิดสรางสรรค 
ก. เพื่อความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
ข. เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ 
ค. เพื่อพัฒนางานในหนาที่ 
ง. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตําแหนง 

35. ขอใดมีความหมายตรงกับความคิดสรางสรรค 
ก. คิดนอกกรอบ 
ข. คิดอยางมีหลักการ 
ค. คิดอยางมีเหตุผล 
ง. คิดอยางมีระเบียบ 

 
 

36. ส่ิงใดเชื่อถือไดมากที่สุด 
ก. ความเชื่อ 
ข. ความรูสึก 
ค. ความคิดเห็น 
ง. ขอเท็จจริง 

37. การจากขอ 36 ตองดําเนินการภายในกี่วัน 
ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

38. ครูควรทําหนาที่เปนพลเมืองที่ดี  
ก. เคารพกฎหมายบานเมือง 
ข. เสียภาษีบํารุงทองที่ 
ค. รักษาสาธารณะสมบัติของชาติ 
ง. ถูกทุกขอ 

39. หากครูไมปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีจะมีผลเสีย 
ตามขอใด 

ก. ถูกประนามเปนคนเห็นแกตัว 
ข. ถวงความเจริญของชาติ 
ค. เปนที่ไมเคารพนับถือ 
ง. ถูกทุกขอ 

40. ขอใดไมใชประโยชนของการเปนพลเมืองที่ดี 
ก. มีความเปนอยูที่รอดปลอยภัย 
ข. เหนือยกาย เหนือยใจ 
ค. เปนที่นิยมรักใครของบุคคล 
ง. เปนที่ตองการของชุมชน 

41. ผลเสียของการไมดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี 
ก. ไมเปนที่เคารพนับถือ 
ข. อาจถูกจําคุกได 
ค. บานเมืองไมเปนระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 
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42. บทบาทของครูในการเปนพลเมืองที ดี 
ก. ปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมือง 
ข. ปฏิบัตตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษย 
ค. สอนศิษยใหเปนคนดี 
ง. ถูกทุกขอ 

43. ขอใดไมใชประโยชนที่ครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

ก. เปนที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป 
ข. สรางความความเขาใจที่แตกแยก 
ค. สรางความรวมมือ 
ง. งานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

44. ขอใดตอไปนี้ไมเปนความคิดเชิงบวก 
ก. คนนั้นเธอสวยเพราะจายเงินเสริมจมูก

เสริมปาก ตัดแตงคิ้ว 
ข. เขายากจนแตเขาตองสูชีวิตนาเอา       

แบบอยาง 
ค. ปญหามีไวแกเรายังมีทางที่จะสําเร็จ         

นะนอง 
ง. หนูแดงดูหนาตาสดใสออกกําลังกาย

มากๆนะ 
45. มนุษยสัมพันธของครูจัดอยูในขอใด 

ก. บุคลิกภาพ 
ข. นิสัย 
ค. ความสามารถ 
ง. ทักษะ 

46. ลักษณะของครูคนใดไมบงบอกวามีมนุษย 
สัมพันธดี 

ก. ดารุณีชอบเก็บตัว 
ข. สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ 
ค. นวลฉวีแสวงหาเครือขาย 
ง. รอนแรมปรับตัวสรางสายสัมพันธ 

 

47. ลักษณะตอไปนี้มีพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ 
ก. กระตือรือรนสรางความประทับใจ 
ข. รับฟงที่ดีเขาถึงจิตใจ 
ค. ซ่ือสัตยสรางความไวใจ 
ง. ถูกทุกขอ 

48. พฤติกรรมตามขอใดแสดงถึงการมีมนุษย  
สัมพันธขั้นสูงสุด 

ก. รับฟงปญหาของผูอ่ืนอยางเห็นอก 
เห็นใจ 

ข. เสนอแนวทางเลือกในปญหาที่เกิดขึ้น 
ค. ปรับเปลี่ยนกริยาทาทางและนําเสียง 

ใหเหมาะสมก ับบุคคลที่ติดตอทุกระดับ
ทุกกลุม 

ง. แสวงหาโอกาสในการทําความรูจัก        
เพื่อนใหม 

49. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
ก. มนุษยสัมพันธมีความสําคัญมากในการ 

ดําเนินชีวิตและการทํางาน 
ข. มนุษยสัมพันธเปนพรสวรรคของบุคคล 
ค. มนุษยสามารถจูงใจคนใหทํางานไดดี 
ง. มน ุษยสัมพันธเปนเรื่องความสัมพันธ 

ของบุคคล 
50. การเริ่มตนของการสรางมนุษยสัมพันธ 

ก. การทักทาย 
ข. การชวยเหลือสนับสนุน 
ค. การรวมแกปญหา 
ง. การรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
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เฉลยรวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย  วิชาชีพครู 
 

1. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาชีพครู  ชุดท่ี 1 (หนา159-136) 
 

1. ง 2. ก 3. ข  4. ง 5. ค 6. ก 7. ง 8. ก 9. ค 10. ค  
11. ข 12. ง 13. ค 14. ค 15.ง 16. ก 17.ง 18. ก 19. ข 20.ค  
21. ค 22. ค 23. ข 24. ง 25. ค 26. ก 27. ค 28. ค 29. ก 30. ก 
31. ง 32. ง 33. ข 34. ง 35. ค 36 .ง 37. ข 38. ง 39. ก 40.ง 
41. ก 42. ค 43. ข 44. ก 45. ก 46. ข 47. ค 48. ก 49.ง 50. ข 
 

2. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาชีพครู  ชุดท่ี 2 (หนา 164-168) 
 

1. ก 2. ข 3. ง  4. ก 5. ก 6.ข 7. ค 8.ง 9.ง 10. ง  
11.ค 12. ข 13. ง 14. ข 15.ง 16.ก 17.ง 18. ก 19. ง 20.ง  
21. ง 22. ข 23.ค 24. ง 25. ก 26.ค 27.ก 28.ง 29.ค 30. ก 
31. ง 32. ง 33.ง 34. ก 35. ค 36.ค 37.ข 38.ง 39. ง 40.ข 
41.ง 42.ง 43. ข 44. ก 45.ง 46. ก 47.ง 48. ค 49. ข 50. ก 
 
 

3. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาชีพครู  ชุดท่ี 3 (หนา 169-173) 
 

1. ค 2. ข 3. ง  4. ก 5. ก 6. ข 7. ก 8. ค 9. ก 10. ค  
11.ง 12. ง 13. ง 14. ง 15. ค 16.ง 17. ก 18. ง 19. ง 20. ค  
21. ง 22. ก 23.ค 24. ง 25. ค 26.ง 27.ง 28. ง 29.ง 30. ก 
31. ก 32. ง 33.ค 34. ค 35. ก 36.ง 37.ง 38.ค 39.ค 40.ข 
41.ง 42.ง 43. ข 44. ก 45.ง 46. ก 47.ง 48. ค 49. ข 50. ก           



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 
แนวขอสอบวิชาเฉพาะวุฒิ วิชาเอก 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย (วิชาเอกปฐมวัย) 

1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กําหนดอายุการ

พัฒนาเด็กไวเทาใด 

ก. 3 – 5 ป ข. 4 – 6 ป 

ค. แรกเกิด – 5 ป ง. 0 – 6 ป 

2. พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมาก

นอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ขอใด 

ก. สภาพแวดลอม 

ข. การอบรมเลี้ยงดู 

ค. ประสบการณที่เด็กไดรับ 

ง. ถูกทุกขอ 

3. ระยะเวลาเรียนที่ใชในการจัดประสบการณให

กับเด็กปฐมวัย คํานึงถึง 

ก. ประสบการณที่เด็กไดรับ 

ข. อายุ 

ค. ส่ิงแวดลอม 

ง. สภาพรางกาย อารมณ สังคม และสติ

ปญญา 

4. สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สําหรับเด็ก 3 – 5 ป ประกอบดวยกี่สวนอะไร

บาง 

ก. 2 สวน คือประสบการณสําคัญและสาระที่

ควรเรียนรู 

ข. 2 สวน คือ ประสบการณสําคัญและ

พัฒนาการของเด็กทุกดาน 

ค. สวนเดียว คือ ประสบการณสําคัญ 

ง. สวนเดียว คือ สาระที่ควรเรียนรู 

 

 

 

5. ขอใดไมใช สาระที่ควรเรียนรูตามโครงสรางหลัก

สูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546  

ก. เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอม

เด็ก 

ข. เร่ืองราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

ค. ธรรมชาติรอบตัว 

ง. ส่ิงมีชีวิตบนโลก 

6. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – 

Humanist) มีแนวคิดที่เชื่อวา….? 

ก. เด็กปฐมวัยเรียนรูจากการเลียนแบบ 

ข. การสอนภาษาใหกับเด็กตองเปนการสอน

ภาษาที่ส่ือความหมายกับเด็ก 

ค. เด็กเปรียบเสมือนกิ่งไมไผออนๆ ที่ดัดได 

ง. เด็กจะสืบคนหาขอมูลเพื่อหาคําตอบของตน

เอง 

7. ขอใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในชวง

อายุ 4 ป 

ก. ประมาณ 5 นาที ข. ประมาณ 8 นาที 

ค. ประมาณ 12 นาที ง. ประมาณ 15 นาที 

8. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี ควรใชระยะ

เวลาในการจัดกิจกรรมเทาใด จึงจะเหมาะสม 

ก. ประมาณ 20 นาที 

ข. ประมาณ 20 – 30 นาที 

ค. ประมาณ 30 – 40 นาที 

ง. ประมาณ 40 – 60 นาที  

9. ขอใดไมใชกิจกรรมเสริมประสบการณ 

ก. เลานิทาน 

ข. การทดลอง/ปฏิบัติการ 

ค. การศึกษานอกสถานที่ 

ง. การวาดภาพระบายสี 
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10. ขอใดคือข้ันตอนแรกในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

ก. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา 

ข. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธ

ศักราช 2546 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ค. วิเคราะหสาระการเรียนรู 

ง. กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณ 

11. การกําหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณใหกับ

เด็ก สามารถทําได 3 วิธี ขอใดไมใช 

ก. ผูสอนและเด็กรวมกันกําหนด 

ข. ผูสอนเปนผูกําหนด 

ค. ผูบริหารกับผูสอนรวมกันกําหนด 

ง. เด็กเปนผูกําหนด 

12. ขอใดคือองคประกอบที่สําคัญในการเขียนแผน

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

ก. จุดประสงค, สาระการเรียนรู 

ข. กิจกรรม, ส่ือ 

ค. การประเมินผล 

ง. ถูกทุกขอ 

13. ขอใดคือการจัดมุมประสบการณที่เหมาะสมที่

สุด 

ก. มุมวิทยาศาสตรอยูใกลมุมศิลปะ 

ข. มุมบล็อกอยูติดกับมุมหนังสือ 

ค. มุมหนังสืออยูใกลมุมบทบาทสมมุติ 

ง. มุมบล็อกอยูหางมุมบทบาทสมมุติ 

14. ขอใดคือคุณสมบัติขอแรกของครูผูสอนปฐมวัย 

ที่ผูบริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง 

ก. มีความเปนระเบียบ สะอาด รูจักประหยัด 

ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น 

 

 

ค. มีวุฒิทางการศึกษาดานการอนุบาล หรือผูที่

ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ง. พูดจาสุภาพเรียบรอย ชัดเจนเปนแบบอยาง

ได  

15. ขอใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ก. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

สถานศึกษา 

ข. นิเทศ กํากับ ติดตามการใชหลักสูตรอยาง

เปนระบบ 

ค. เปนผูเสริมสรางการเรียนรู 

ง. จัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็ก

เปนสําคัญ 

16. ขอใดคือ ความหมาย ของคําวา “เด็กที่เปนกลุม

เปาหมายเฉพาะ” 

ก. เด็กพิการ 

ข. เด็กที่มีสภาพรางกาย สติปญญา อารมณ 

จิตใจ ที่แตกตางจากเด็กปกติทั่วไป 

ค. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

ง. เด็กดอยโอกาส  

17. ใครเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางรอย

เชื่อมตอระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปที่ 

1 

ก. ผูบริหารสถานศึกษา 

ข. ครูผูสอน 

ค. ตัวเด็กเอง 

ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

18. ขอใดคือชวงของวัยเด็กที่สําคัญที่สุดที่สมองของ

เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว 

ก. 0 – 1 ป ข. 0 – 3 ป 

ค. 1 – 3 ป  ง. 3 – 5 ป 
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19. การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ป 

ควรจัดลักษณะรูปแบบใด 

ก. กิจกรรมบูรณาการผานการเลน 

ข. จัดเปนรายวิชา 

ค. จัดเปนกลุมสาระการเรียนรู 

ง. จัดตามประสบการณของครูผูสอน 

20. ขอใดคือประสบการณที่สําคัญในการสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญา 

ก. การคิด, การใชภาษา 

ข. ดนตรี, การเลน 

ค. การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภัย 

ง. การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่อาศัยอยู 

21. การจัดการศึกษาปฐมวัย สําหรับกลุมเปาหมาย

เฉพาะ ที่มีความเสี่ยงตอสภาพความผิดปกติ ซึ่ง

พอแมหรือผูเลี้ยงดู ตองเฝาระวังอยางใกลชิด

มากที่สุดคือ กลุมเด็กอายุเทาใด 

ก. ต่ํากวา 1 ป ข. ต่ํากวา 2 ป 

ค. ต่ํากวา 3 ป ง. ต่ํากวา 4 ป 

22. กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและ

กลุมใหญ ไมควร ใชเวลาตอเนื่องนานเกินกวากี่

นาที 

ก. 10 นาที ข. 15 นาที 

ค. 20 นาที ง. 25 นาที 

23. การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการใดเปนสวน

ใหญ 

ก. การสัมภาษณ ข. การสังเกต 

ค. การทดสอบ ง. การตอบคําถาม 

24. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร 

ก. วุฒิภาวะ 

ข. การเรียนรู 

ค. ประสบการณที่เด็กไดรับทั้งทางตรงและทาง

ออม 

ง. วุฒิภาวะ และการเรียนรู 

25. พฤติกรรมที่เดนชัดที่สุดของเด็กวัยกอนเขาเรียน 

คือพฤติกรรมใด 

ก. นอน ข. หยิบจับส่ิงของ 

ค. เลนสมมติ ง. ทําตามกลุม  

26. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง

ประสงค หรือไมพึงประสงคของเด็กทารก และ

เด็กวัยกอนเขาเรียนมากที่สุด 

ก. พอแม ข. พี่นอง 

ค. ปูยา ง. ตายาย 

27. พอแมที่อบรมเลี้ยงดูลูกอยางเขมงวด กวดขัน 

จะมีพฤติกรรมใดตอไปนี้มากที่สุด 

ก. ทําทุกอยางเพื่อใหลูกพอใจ 

ข. สงเสริมในส่ิงที่เปนประโยชน 

ค. โอนออนผอนตามถาเด็กมีเหตุผล 

ง. ใหลูกปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ตนคิดวาถูกตอง

เหมาะสม 

28. การใชเพลงประกอบการสอน ชวยฝกทักษะดาน

ใดมากที่สุด 

ก. ภาษา ข. ความคิด 

ค. การกระทํา ง. ถูกทุกขอ 

29. การเลือกเพลงประกอบการสอน เนนในเรื่องใด

เปนสําคัญ 

ก. ดนตรี ข. เนื้อรอง 

ค. ทํานอง ง. จังหวะ 

30. การเลือกใชเกมประกอบการสอน ควรคํานึงถึง

ขอใด 

ก. สถานที่ ข. วัยของผูเลน 

ค. วิธีสอน ง. ผูสอน 

31. ขอใดเปนการเลนที่บูรณาการเพลงเขามาดวย 

ก. กาฟกไข ข. ลิงชิงหลัก 

ค. ข่ีมาสงเมือง ง. งูกินหาง 
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32. “เกม” สงเสริมการเรียนในขอใด 

ก. คุณธรรม ข. ทักษะ 

ค. ความรู ง. ถูกทุกขอ 

33. ผูที่กลาววาเด็กเปรียบเสมือนผาขาวสะอาด ผู

ใหญสามารถจะแตงแตมใหเปนรูปอะไรก็ได คือ

ใคร 

ก. ฝน ข. ฟรอยด 

ค. รุสโซ ง. อีริคสัน 

34. เพราะเหตุใด การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีความ

สําคัญมาก 

ก. เพราะเปนความตองการของเด็กที่ใครจะให

มีผูสนใจตน 

ข. เพราะเราสามารถจะพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

ใหออกมาตามแนวทางที่ปรารถนาได 

ค. เพราะพอแมจะไดเปนผูมีอํานาจเหนือเด็ก 

ง. เพราะไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก 

35. แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนัก

จิตวิทยา ชื่อ ซิกมันด ฟรอย ไดเนนความพึงพอ

ใจของเด็กตออวัยวะสวนใดของรางกาย 

ก. รูปราง ข. ปาก 

ค. ตา ง. ใบหนา 

36. เด็กสามารถเลนรวมเปนกลุมได เมื่อเด็กอยูใน

วัยใด 

ก. 1 – 2 ป ข. 2 – 3 ป 

ค. 3 – 6 ป  ง. 6 – 8 ป 

37. การเลนตอไปนี้ ขอใด ไมได เปนพฤติกรรมการ

เลนของเด็ก 

ก. การขวางปาวัตถุไปมา ข. การอานหนังสือ 

ค. การหัดรอยลูกปด ง. การทําสวนดอกไม 

 

 

 

38. ในการจัดการเลนใหแกเด็ก ส่ิงสําคัญประการ

แรกที่ครูควรจะทําคือ 

ก. กําหนดจุดมุงหมาย 

ข. กําหนดอุปกรณ 

ค. กําหนดสถานที่ 

ง. กําหนดแผนการณ 

39. งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้ 

ก. แสดงออกโดยวางแผนงานอยางกวางๆ 

ข. แสดงออกโดยหวังผลการยอมรับจากผูอ่ืน 

ค. แสดงออกโดยคํานึงถึงคุณคาทางความงาม 

ง. แสดงออกอยางงายๆ ตรงไปตรงมา 

40. การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย 2 – 3 ป มี

ลักษณะดังนี้ 

ก. ใชสีอยางเดนชัด 

ข. ขีดเขียนซ้ําๆ กัน 

ค. แสดงรูปทรงงายๆ 

ง. นิยมรูปทรงเรขาคณิต 

41. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพอ

แมในการปลูกฝงจริยธรรมใหแกเด็ก คือ วิธีการ

แบบใด 

ก. แบบรักมาก ข. แบบลงโทษ 

ค. แบบควบคุมเขมงวด ง. แบบประชาธิปไตย 

42. ในการปลูกฝงสรางเสริมจริยธรรมใหแกเด็ก พอ

แม และครู ปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสมที่

สุด 

ก. เปนแบบอยางที่ดี 

ข. พยายามศึกษาหลักธรรมใหแตกฉาน 

ค. มุงสรางปญหาเพื่อรูวาสิ่งใดดี ส่ิงใดชั่ว 

ง. คนควาหาวิธีการที่ดีที่สุดในการอบรมเลี้ยงดู

เด็ก 
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43. บุคลิกภาพของครูแบบใดที่จะเอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาจริยธรรมใหแกเด็กไดดีที่สุด 

ก. พูดจาไพเราะออนหวานอยูเสมอ 

ข. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

ค. มีความเมตตากรุราและมีอารมณที่มั่นคง 

ง. มีอารมณขันเวลาสอนพยายามสอดแทรก

เร่ืองตลกใหเด็กไดหัวเราะบอยๆ 

44. เด็กทารกสามารถเรียนรูพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

โดยวิธีใดมากที่สุด 

ก. จากประสบการณตรงของเด็กเอง 

ข. จากคําอบรมส่ังสอนของแม 

ค. การเลียนแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจาก

คนเลี้ยงหรือผูใกลชิด 

ง. ถูกทุกขอ 

45. การฝกเด็กตักอาหารรับประทานเอง ควรทําได

เมื่อใด 

ก. เมื่อเด็กอายุ 2 ป 

ข. เมื่อเด็กอายุ 3 ป 

ค. เมื่อเด็กแสดงทาทีวาอยากจะตักอาหารรับ

ประทานเอง 

ง. เมื่อเด็กเริ่มเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล 

46. การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กจะตองคํานึงถึง 

ก. วุฒิภาวะของเด็ก 

ข. ผลงานที่จะไดรับ 

ค. กิจกรรมที่ตองแกปญหา 

ง. ความพอใจของเด็ก 

47. พฤติกรรมในขอใดที่ครูไมควรปฏิบัติในขณะที่

เด็กกําลังเลน 

ก. เขาไปเลนรวมกับเด็ก 

ข. เตรียมวางแผนการเลนสําหรับวันตอไป 

ค. สังเกตอยูภายนอก 

ง. คอยดูแลชวยเหลือเด็กที่มีปญหา 

48. ส่ิงที่สําคัญที่ครูควรคํานึงถึงในการกําหนดจุดมุง

หมายในการเลนของเด็กคือ 

ก. ประสบการณการเลนของเด็กแตละคน 

ข. อุปกรณการสอน 

ค. การวางแผนการเลน 

ง. ความตองการของเด็ก 

49. ขอใดไมจัดเปนพฤติกรรมการเลนของเด็ก 

ก. การดูโทรทัศน 

ข. การกอทรายเปนรูปบาน ภูเขา 

ค. การวิ่งไลจับกัน 

ง. การทําสวนดอกไม 

50. การเขียนของเด็กที่เปลี่ยนไปชี้ใหเห็นถึงอะไร 

ก. ความเติบโต 

ข. ลักษณะเฉพาะตัว 

ค. ส่ือสารการติดตอ 

ง. อารมณความรูสึก 

51. ส่ิงที่ใหแกผูเรียนและมีผลทําใหผูเรียนทําพฤติ

กรรมที่พึงปรารถนาซ้ําอีกเรียกวา 

ก. รางวัล 

ข. แรงเสริม 

ค. การตอบสนอง 

ง. ตัวแหยหรือส่ิงเรา 

52. พัฒนาการทางเพศในชวงใดที่ ซิกมันด ฟรอยด 

กลาววาเปนชวงที่ควรสงเสริมเร่ืองการเลียน

แบบบทบาททางเพศที่เหมาะสม 

ก. ระยะปาก ข. ระยะทวาร 

ค. ระยะอวัยวะเพศ ง. ระยะแฝง 
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53. การสอนของมอนเตสเชอรี่ จะเนนพัฒนาการ

ดานใด 

ก. พัฒนาการทางรางกาย 

ข. พัฒนาการสังคม 

ค. พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 

ง. พัฒนาทางดานสติปญญา 

54. มอนเตสเชอรี่ พบวาเด็กมีความสนใจศิลปะและ

การอานชวงอายุใด 

ก. 1 – 2 ป  ข. 2 – 3 ป  

ค. 3 – 4 ป ง. 4 – 5 ป 

55. ขอใดเปนคํากลาวของ จอหน ดิวอ้ี 

ก. การศึกษาคือชีวิต 

ข. การศึกษาทําใหคนเปนคน 

ค. การสรางคนใหเปนคนดีที่สมบูรณ 

ง. งานพัฒนาคนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

56. จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่อ

อะไร 

ก. เพื่อใหเด็กเรียนเกง 

ข. เพื่อจับผิดครู 

ค. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

ง. เพื่อชวยเหลือเด็ก 

57. ขอใดตอไปนี้ ไมใช เครื่องมือการวัดและ

ประเมินผล 

ก. แบบทดสอบ ข. แบบสอบถาม 

ค. แบบสํารวจ ง. การประชุมปรึกษา 

58. แหลงที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความเชื่อมั่นใน

ตนเองของเด็กตอจากครอบครัว คือ 

ก. โรงเรียน ข. วัด 

ค. บาน ง. สังคมทั่วไป 

 

 

 

59. เด็กในวัยใด สามารถบอกชื่อ นามสกุล ตนเอง

ได 

ก. 4 ป ข. 3 ป 

ค. 2 ป ง. 1 ป 

60. กิจกรรมประจําวันที่ควรจัดสําหรับเด็กปฐมวัยมี

กี่กิจกรรม 

ก. 5 กิจกรรม ข. 6 กิจกรรม 

ค. 4 กิจกรรม ง. 3 กิจกรรม 

61. กิจกรรมใดที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ

โดยใชศิลปะมากที่สุด 

ก. กิจกรรมเกมการศึกษา 

ข. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

ค. กิจกรรมสรางสรรค 

ง. กิจกรรมกลางแจง 

62. การปนดินน้ํามันเปนการพัฒนากลามเนื้อสวน

ใดของรางกาย 

ก. กลามเนื้อใหญ 

ข. กลามเนื้อเล็ก 

ค. พัฒนาสมอง 

ง. พัฒนาทางดานรางกาย 

63. กิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลน

ตามความสนใจของตนเอง 

ก. กิจกรรมสรางสรรค 

ข. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

ค. กิจกรรมเกมการศึกษา 

ง. กิจกรรมเสรี 

64. กิจกรรมใดที่สงเสริมพัฒนาการทางดานภาษา

ของเด็กปฐมวัย 

ก. มุมบาน ข. มุมหนังสือ 

ค. มุมเกมการศึกษา ง. มุมบล็อก 
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65. กิจกรรมใดที่สงเสริมใหเด็กไดคิดและแกปญหา 

ก. กิจกรรมเสรี 

ข. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

ค. กิจกรรมสรางสรรค 

ง. กิจกรรมเสริมประสบการณ 

66. วิธีการใดที่ชวยปลูกฝงเด็กใหเกิดคุณธรรมจริย

ธรรม 

ก. การเลานิทาน 

ข. การสนทนา 

ค. การสาธิต 

ง. การศึกษานอกสถานที่ 

67. หมอ เตา เครื่องครัว ควรนํามาจัดอยูในขอใดตอ

ไปนี้ 

ก. มุมหนังสือ ข. มุมพยาบาล 

ค. มุมบทบาทสมมติ ง. มุมวิทยาศาสตร 

68. ขอใด ไมควรปฏิบัติ หลังจากเด็กเล็กเลิกเลน

กิจกรรมกลางแจง 

ก. ทําความสะอาดรางกาย 

ข. นั่งพักผอน 

ค. ดื่มนมทันที 

ง. ลางเทา 

69. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ

ปฐมวัยควรเนนในเรื่องใด 

ก. อานออก ข. เขียนหนังสือ 

ค. ความพรอม ง. คิดเลขได 

70. ขอใดคือข้ันตอนแรกในการเขียนแผนการจัด

ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

ก. ระดมความคิด ข. เลือกหัวขอเร่ือง 

ค. วางแผนจัดกิจกรรม ง. แยกกิจกรรม 

 

 

 

71. ขอใดคือจุดประสงคที่แทจริงของการเขียนแผน

การจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

ก. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 

ข. จัดสภาพแวดลอมของเด็ก 

ค. เพื่อใหเด็กไดทดลอง 

ง. เพื่อใหครูไดวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะ

สมกับเด็ก 

72. มาตรฐานปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีกี่มาตร

ฐาน 

ก. 11 ข. 12 

ค. 13 ง. 14 

73. ขอใดเปนพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย 

ก. ความรูสึก ข. ความสนใจ 

ค. คานิยม ง. ความจํา 

74. ส่ิงใดเปนตัวถายทอดทางพันธุกรรม 

ก. ยีนส ข. โครโมโซม 

ค. DNA ง. เอนไซม 

75. พัฒนาการทางรางกายของเด็ก จะเคลื่อนไหวสิ่ง

ใดกอน 

ก. คลาน ข. คืบ 

ค. ยืน ง. เดิน 

76. ฟนของเด็กทารก จะเริ่มข้ึนเมื่ออายุกี่เดือน 

ก. 4 เดือน ข. 5 เดือน 

ค. 6 เดือน ง. 7 เดือน 

77. ผูที่คิดริเร่ิมพัฒนาการทางดานสติปญญาของ

เด็กคือใคร 

ก. อิริคสัน ข. ซิกมัน ฟรอยด 

ค. มอนเตสเชอรี่ ง. เพียเจท 
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78. อิริคสัน (Erikson) ไดใหความสําคัญของเด็ก

ปฐมวัยวาอยางไร 

ก. เปนวัยที่กําลังเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัว 

ข. เด็กวัยแรกเกิด – 5 ป เปนวัยที่สําคัญที่สุด

ในชีวิต 

ค. การเรียนรูของมนุษยเกิดจากพฤติกรรม 

ง. ผิดหมดทุกขอ 

79. จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุง

เนนใหเด็กไดพัฒนาครบทุกดาน ยกเวนขอใด 

ก. รางกาย ข. อารมณ – จิตใจ  

ค. การสังเกต ง. สติปญญา 

80. ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ใครเปนผู

ที่มีความสําคัญที่สุด 

ก. พอ แม ข. เพื่อนๆ 

ค. ตัวเด็ก ง. ครูผูสอน 

81. การใหเด็กประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช เปนการทํา

ในกิจกรรมใด 

ก. กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ 

ข. กิจกรรมสรางสรรค 

ค. กิจกรรมในวงกลม 

ง. กิจกรรมเสรี 

82. กิจกรรมใดที่ไมปรากฏในตารางกิจกรรมประจํา

วัน 

ก. กิจกรรมกลางแจง 

ข. กิจกรรมเสรี 

ค. กิจกรรมการรองเพลง 

ง. กิจกรรมในวงกลม 

83. คําคลองจอง มีวัตถุประสงคในการสอนเด็ก

อยางไร 

ก. เพื่อพัฒนาทางดานภาษา 

ข. เพื่อฝกความจํา 

ค. เพื่อฝกระเบียบวินัย 

ง. ถูกทุกขอ 

84. การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ยึด

หลักการที่วา “หนึ่งแนวคิดเด็ก สามารถเรียนรูได

หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรม สามารถเรียนรูได

หลายทักษะและหลายประสบการณสําคัญ” 

เปนหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในขอใด 

ก. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็ก 

ข. การบูรณาการเรียนรู 

ค. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ

เด็ก 

ง. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

ของเด็ก 

85. กิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดเปลงเสียงเลียนแบบคํา

พูดของคน เสียงสัตวตางๆ เปนการสงเสริม

ทักษะทางดานใด 

ก. การสงเสริมจิตนาการและความคิดสราง

สรรค 

ข. ทักษะทางดานอารมณและจิตใจ 

ค. ทักษะทางสังคม 

ง. ทักษะทางภาษา 

86. หนวยที่เล็กที่สุดในสังคม และเปนหนวยที่สําคัญ

ในการปองกันไมใหเด็กเกิดพฤิตกรรมที่เปน

ปญหาในเบื้องตนคือ 

ก. โรงเรียน 

ข. ครอบครัว 

ค. สังคมโดยทั่วไปรอบตัวเด็ก 

ง. รัฐบาล 
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87. ขอใดเปนการสงเสริมพฤติกรรมทางดานคุณ

ธรรม จริยธรรม 

ก. นองไกเลนมอญซอนผากับเพื่อน 

ข. นองไกนั่งดูหนังสือนิทาน 

ค. นองไกแบงของเลนใหกับเพื่อนๆ 

ง. นองไกปนดินน้ํามัน 

88. ขอใดเปนการแสดงออกทางดานการสังเกต 

จําแนกเปรียบเทียบ 

ก. นองเกไปดูเขาเลนรีรีขาวสาร 

ข. นองเกแบงขนมใหเพื่อน 

ค. นองเกนําจานมาวางเทากับจํานวนผลไม 

ง. นองเกยืนกับเพื่อนแลวพูดวา “เธอตัวสูงกวา

เรา” 

89. ขอใดเปนการแสดงออกทางดานการ “คิด” 

ก. นองกุงชี้ภาพในหนังสือนิทานแลวพูดวา 

“ตลกจัง” 

ข. นองนิดหยิบสอมข้ึนมาแลวพูดวา “เหมือนที่

หวีผมเลย” 

ค. นองแจงทําทาทางประกอบเพลง “ชาง” 

ง. นองกุกปนดินน้ํามันเปนรูปตัวหนอน 

90. ขอใดเปนบทบาทของครูผูสอนระดับปฐมวัย 

ก. จัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก 

ข. กระตุนใหเด็กรวมคิดรวมแกปญหา คนควา

คําตอบดวยตัวเอง 

ค. จัดสภาพแวดลอม สรางบรรยากาศการ

เรียนที่สงเสริมใหเด็กทํากิจกรรมไดเต็มตาม

ศักยภาพ 

ง. ถูกทุกขอ 

 

 

 

 

91. ขอใดเปนบทบาทของพอแม หรือผูปกครองเด็ก

ปบมวัย 

ก. มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาสถาน

ศึกษา 

ข. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาและ

กิจกรรมการเรียนรู 

ค. เปนเครือขายการเรียนรูจัดบรรยากาศภาย

ในบาน ใหเอื้อตอการเรียนรู 

ง. ถูกทุกขอ 

92. ขอใดไมใชส่ิงแวดลอมทางจิตภาพ 

ก. ความรูสึก 

ข. ทัศนคติและคานิยม 

ค. อาหาร 

ง. วิธีรับประทานอาหาร 

93. การเลานิทานใหปฐมวัยฟง ควรใชเวลา

ประมาณกี่นาที 

ก. 10 – 15 นาที ข. 15 – 20 นาที 

ค. 20 – 25 นาที ง. 25 – 30 นาที 

94. การเลนเกมการศึกษา เปนการฝกใหเด็กมี

พัฒนาการดานใด 

ก. เปนการฝกการสังเกตและจําแนก 

ข. เปนการฝกคิดหาเหตุผล 

ค. เปนการเรียนรูทักษะและพื้นฐานตางๆ 

ง. ถูกทุกขอ 

95. การเจริญเติบโตงอกงามในแตละดานของบุคคล

ในทางจิตวิทยา เรียกวา 

ก. วุฒิภาวะ ข. พันธุกรรม 

ค. ส่ิงแวดลอม ง. ยีนส 

96. ฟนน้ํานมของเด็กจะเริ่ม 6 เดือนประมาณกี่ซี่ 

ก. 10 ซี่ ข. 20 ซี่ 

ค. 25 ซี่ ง. 30 ซี่ 
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97. การที่ครูดุเด็กชายแดงทุกครั้งที่เขาลุกจากที่นั่ง 

ผลปรากฏวาพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของเด็ก

ชายแดงเพิ่มข้ึน แสดงวาการดุนั้นคืออะไร 

ก. การลงโทษ 

ข. การใหรางวัล 

ค. การใหการเสริมแรงทางลบ 

ง. การใหการเสริมแรงทางบวก 

98. ข้ันตอนของการจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก คือ

อะไร 

ก. ลงมือเขียน – สํารวจความสนใจ – จัด

พิมพ – ทดลองใช – แกไขใหม 

ข. ลงมือเขียน – แกไข – สํารวจความคิด

เห็น – จัดพิมพ 

 

 

ค. ทดลองเขียน – สํารวจความสนใจ – จัด

พิมพ – แกไขใหม 

ง. สํารวจความสนใจ – ลงมือเขียน – 

ทดลองใช – แกไขใหม – จัดพิมพ 

99. ขอใดคือข้ันตอนแรกของการเตรียมความพรอม 

กอนใชส่ือสําหรับครูผูสอนปฐมวัย 

ก. ศึกษาความรูพื้นฐานเดิมของเด็ก 

ข. ศึกษาจุดมุงหมายและวางแผนวาจะจัด

กิจกรรมอะไรบาง 

ค. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชรวมกับส่ือ 

ง. สรางระเบียบวินัยใหกับเด็ก 

100. บิดาของการอนุบาล คือใคร 

ก. มอนเตสเซอรี่ ข. รุสโซ 

ค. เฟรอเบล ง. เพียเจย 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกคณิตศาสตร) 
 

1. จงหาจํานวนที่มีอยูใน    

11, 20, 13, , 15 , 26, 17, 29 

ก. 14 

ข. 16 

ค. 23 

ง. 28 

2. จงหาจํานวนในลําดับถัดไป 

25, 21, 27, 19, 29,  

ก. 17 

ข. 25 

ค. 31 

ง. 33 

3. ปจจุบันพอมีอายุ  52  ป  อีก  5  ป  พอจะมีอายุ

เปน  3  เทาของลูก  ปจจุบันลูกมีอายุเทาใด 

ก. 12 

ข. 14 

ค. 18 

ง. 20 

4. แมลงปอเกาะบนดอกบัว  ถาเกาะตัวละหนึ่ง

ดอก  จะเหลือแมลงปออยู  5  ตัว  ถาเกาะดอก

ละ  2  ตัว  จะเหลือดอกบัวอยู  5  ดอก  ขอใด

ถูกตอง 

ก. แมลงปอ  5   ตัว   ดอกบัว  10  ดอก 

ข. แมลงปอ  10  ตัว  ดอกบัว  15  ดอก 

ค. แมลงปอ  20  ตัว  ดอกบัว  15  ดอก 

ง. แมลงปอ  15  ดอก  ดอกบัว  20  ดอก 

 

 

 

 

5. ปากกาดามหนึ่งติดราคาขายไว  420  บาท  ลด

ราคา  20 %  ยังไดกําไรอยู  20 %  ราคาทุนของ

ปากกากี่บาท 

ก. 168 

ข. 252 

ค. 280 

ง. 305 

6. นายมีนามีรายไดปละ  160,000  บาท  มีราย

จายคาไฟฟา  20  %คาประปา  15 %  ปนี้มีนา

จะเหลือเงินเทาไร 

ก. 104,000  บาท 

ข. 110,000  บาท 

ค. 114,000  บาท 

ง. 120,000  บาท 

7. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรเทากับ  32.5     

คิดเปนรอยละเทาใดของคะแนนเต็ม  ถาคะแนน

เต็มเทากับ  40 

ก. รอยละ  81 

ข. รอยละ  81.25 

ค. รอยละ  84 

ง. รอยละ  84.25 

8. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่  3  หองหนึ่ง         

มีนักเรียนชาย  25  คน  นักเรียนหญิง  30  คน  

คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชาย

เทากับ  25  คะแนน  นักเรียนหญิงเทากับ  28  

คะแนน  จงหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหองนี้ 

ก. 26.6 

ข. 26.7 

ค. 26.8 

ง. 26.9 
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9. จงหาคามัธยฐานของขอมูลชุดนี้  165, 160, 

155, 158, 172, 163, 175, 168 

ก. 164 

ข. 164.5 

ค. 163 

ง. 163.5 

10. นักเรียนหองหนึ่งมี  30  คน  มีคาเฉลี่ยของน้ํา

หนักของนักเรียนเปน  45.6  กิโลกรัม  ถานัก

เรียนบอกน้ําหนักผิดสองคน  แลวแจงใหมจาก

เดิม  44  เปน  49  และ  56  เปน  50  กิโลกรัม  

ถาคํานวณคาเฉลี่ยของน้ําหนักของนักเรียนหอง

นี้ใหมจะไดเทาใด 

ก. 43.50  กิโลกรัม 

ข. 45.57  กิโลกรัม 

ค. 47.57  กิโลกรัม 

ง. 49.50  กิโลกรัม 

11. ซื้อเงาะ  สม  ลําไย  และมังคุด  มาเปนอัตรา

สวน  3 : 3 : 2 : 2 ถาซื้อเงาะมา  12  กิโลกรัม  

จะซื้อผลไมชนิดอื่นมาอยางละกี่กิโลกรัม 

ก. สม  12  ลําไย  4  มังคุด  4 

ข. สม  12  ลําไย  6  มังคุด  6 

ค. สม  12  ลําไย  8  มังคุด  8 

ง. สม  12  ลําไย  10   มังคุด  10 

12. ปลูกตนสัก  2,400  ตน  โดยที่แตละตนหางกัน  

1  เมตร  เทา ๆ กันไดพอดี  บนที่ดินที่มีความ

กวางเทากับ 2  ใน  3  ของความยาวของที่ดิน  

ที่ดินแปลงนี้กวางและยาวกี่กิโลเมตร 

ก. กวาง  20  เมตร  ยาว  120 เมตร 

ข. กวาง  30  เมตร  ยาว  80  เมตร 

ค. กวาง  40  เมตร  ยาว  60  เมตร 

ง. กวาง  50  เมตร  ยาว  80  เมตร 

13.  1 – ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++

9
1

8
1

7
1

6
1

5
1   มีคาเทาใด 

ก. 
15120
3846  

ข. 
15120
3856  

ค. 
15120
3946  

ง. 
15120
3956  

14. แท็งกน้ํารูปลูกบาศกมีพื้นที่ผิวทั้งหมด  54 x2   

ตารานิ้ว  แท็งกน้ํามีปริมาตรเทาไร 

ก. 27x3 

ข. 27x6 

ค. 120x3 

ง. 162x3 

15. จงหาคา 256  

ก. 1 

ข. 28 

ค. 2 8
1

 

ง. 24 

16. จงหาพื้นที่ของสวนที่แรเงา  โดยที่วงกลมแตละ

วงมีรัศมีเทากับ  5  เซนติเมตร  (กําหนดคา  π   

ประมาณ 3) 

 

 

 

 

 

ก. 20 

ข. 25 

ค. 30 

ง. 35 

 

 

 

 5 

5 

5 5 
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17. นายดําเดินทางจากบานไปทางทิศตะวันออก  

ระยะทาง  15  เมตร  แลวเดินทางตอไปทางทิศ

เหนือ  ระยะทาง  20  เมตร  ถึงโรงเรียนอยาก

ทราบวาระยะทางเสนตรงจากบานถึงโรงเรียนกี่

เมตร 

ก. 20  เมตร 

ข. 25  เมตร 

ค. 30  เมตร 

ง. 35  เมตร 

18. ABC  เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีดาน  AC  

ยาว  5  เวนติเมตร  ดาน  BC  ยาว  3  

เซนติเมตร  วาดรูปคร่ึงวงกลมบนดาน  ทั้งสอง

ของ  รูปสามเหลี่ยม  ABC  จงหาพื้นที่รวมของ

คร่ึงวงกลมทั้งสามรูป  (กําหนดคา π   ประมาณ 

3 ) 

ก. 12.25  ตารางเซนติเมตร 

ข. 12.75  ตารางเซนติเมตร 

ค. 18.25  ตารางเซนติเมตร 

ง. 18.75  ตารางเซนติเมตร 

19. ให  AB  เปนเสนผานศูนยกลางของวงกลม  โดย

ที่ดาน  AB  ยาว  6  เซนติเมตร  และดาน  BC  

ยาว  8  เซนติเมตร  พื้นที่สวนที่แรเงาเปนเทาใด   

(กําหนดคา π   ประมาณ 3 ) 

 

 

 

 

 

ก. 49  ตารางเซนติเมตร 

ข. 50  ตารางเซนติเมตร 

ค. 51  ตารางเซนติเมตร 

ง. 52  ตารางเซนติเมตร 

20. เงาของนอยยาว  5  ฟุต  เมื่อมุมเงยของดวง

อาทิตย  เปน  60  องศา  จงหาความยาวของ

นอยเมื่อมุมเงยของดวงอาทิตยเปน  30  องศา 

ก. 12  ฟุต 

ข. 15  ฟุต 

ค. 18  ฟุต 

ง. 21  ฟุต 

21. ให  X , Y , Z  เปนเลขสามจํานวนเรียงกันตาม

ลําดับโดยที่คา  X + Z = 42 ,  XZ = 440 จงหา

คา  Y 

ก. 20 

ข. 21 

ค. 22 

ง. 23 

22. จงหาคาของ  ( )57 +  ( )75 +−  เทากับ

เทาใด 

ก. 13 

ข. 2 

ค. 1 

ง. 2  
23. จงหาคา  X   

 

 

 

 

 

ก. 30  องศา 

ข. 15  องศา 

ค. 60  องศา 

ง. 20  องศา 
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24. จงหาคา  X 

 

 

 

 

 

ก. 50  องศา 

ข. 30  องศา 

ค. 60  องศา 

ง. 45  องศา 

25. ขอใดตอไปนี้กลาวผิด 

ก. { }φφ ⊂  

ข. { } { }φφ ∈  

ค. { }φφ ∈  

ง. { } { }φφ ⊂  
26. ให  A = { 1, 2, 3 } , B = {3, 4, 6} ,  = 

{1,2,3,4,5,6,7,8,9 }  จงหา  n(Á - ) 

ก. 6 

ข. 5 

ค. 2 

ง. 3 

27. ขอใดตอไปนี้กลาวผิด 

ก. จํานวนเต็มมีสมบัติปดของการบวก 

ข. จํานวนนับมีสมบัติปดของการบวก 

ค. จํานวนเต็มลบมีสมบัติปดของการคูณ 

ง. จํานวนเต็มมีสมบัติปดของการคูณ 

28. จงหาคาของ  ( )
3

4X7
2

3X −
〉

−  

ก. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∞−

11
47,  

ข. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∞,

11
47  

ค. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∞−

11
47,  

ง. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∞
−

,
11

47  

29. จงหาคาของ  ( ) ( )
( )

0
3x

5X4X
3

2

≤
+

−−  

ก. [ ]53,−  

ข. ( ]53,−  

ค. ( ) [ ]543 ,, ∪∞−  

ง. ( ] [ )∞∪− ,, 543  
 

 

30. จงหาคาของ 

 

ก.      

ข.  

ค.  

            ง. 

31. ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง 

 

ก.    
  

ข.   
 

ค.  
 

            ง.   

 

32. จงหาคาของ   

 

 

ก. 0 

ข. 1 

ค. หาคาไมได 

ง. 6 
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33. นําเลขโดด  0 – 9  ไปสรางเปนเลข  3  หลักจะ

ไดกี่วิธีโดยไมใหเลขซ้ํากัน 

ก. 1,000 

ข. 504 

ค. 729 

ง. 720 

 

 

 

 

 

34. ในการเดินทางไปทํางานของนายแดง  จะเดิน

ทางโดยการนั่งเรือขามฝากซึ่งมีทั้งหมดอยู 3 

ขนาด  คือ  ขนาดใหญ  4  ลํา  ขนาดกลาง  3  

ลํา  ขนาดเล็ก  2  ลํา  จงหาจํานวนวิธีที่นายแดง

จะนั่งเรือไปแลวกลับดวยเรือจํานวนเดียวกันแต

ไมใชลําเดียวกัน 

ก. 24 

ข. 9 

ค. 144 

ง. 20 

35. ในการทอดลูกเตา  2  ลูกพรอมกันเราสนใจผล

รวมแตมบนหนาลูกเตาทั้งสองลูก  จงหาความ

นาจะเปนที่จะไดผลรวมแตมของลูกเตามากกวา  

4 

ก. 
3
1  

ข. 
11
8  

ค. 2 

ง. 
18
1  

 

 

36. จงหาคาของ 6
2

3

4
36  

ก. 4 6 3  

ข. 3 6 4  

ค. 3 3 4  

ง. 4 2 3  

37. ถา  log  (3x + 21) – log  (2x + 1) = log 8  จง

หาคา  x 

ก. 1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 4 

 

38. จงหาคาของ 
23

2432

+
+  

ก. 6+ 2 6  

ข. – 6 - 2 6  

ค. 2+2 6  

ง. –2+2 6  

39. จงหาคําตอบของระบบสมการ  3X + 4Y  =  16 

ก. (-4,7) 

ข. (7,-4) 

ค. (1,4) 

ง. (4,1) 

40. งานชิ้นหนึ่ง  ถาใหผูชาย  5  คน ผูหญิง  7  คน 

ทํางานนั้นจะเสร็จในเวลา 3 วันแตถาใหผูชาย 9 

คนผูหญิง 6 คนทํางานนั้นเสร็จในเวลา 2 วัน ถา

ผูชาย 1 คนและผูหญิง 3 คน จะทํางานเสร็จในกี่

วัน 

ก. 7  วัน 

ข. 9  วัน 
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ค. 11  วัน 

ง. 13  วัน 

41. จากรูป  จงหาคา  h 

 

 

 

 

 

 

ก. 50 3   เมตร 

ข. 150 3   เมตร 

ค. 100 3   เมตร 

ง. 200 3   เมตร 

42. จงหาคาของ  4  tan  
6

6
3

2
4

πππ sincos +−  

ก. 3 

ข. 4 

ค. 5 

ง. 6 

43. จงหาคําตอบสมการ  X2X =+  

ก. –1 

ข. 2 

ค. –1 , 2 

ง. 1 , - 2 

44. จงหาคําตอบของสมการ  22x =  45x-12 

ก. 1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 4 

 

 

 

 

45. จงหาคําตอบของสมการ 22x – 6 • 2x + 8 = 0 

ก. 1,2 

ข. –1,-2 

ค. 2,4 

ง. –2,-4 

46. ι 25 มีคาเทาไร 

ก. – 

ข. ส 

ค. 1 

ง. –1 

47. ประพจนใดมีคาความจริงเปนเท็จ 

ก. ถา 3+1  แลว  2+3  = 3 หรือ  2+2 = 4 

ข. 2+2 = 4 ก็ตอเมื่อ  3+1  =4  และ  3 x 

2 = 6 

ค. 2+3 =3 และ 3 x 1 = 4 ก็ตอเมื่อ 2+2 

=1 

ง. 2+3 = 3 หรือ 3+1 = 4  และ 2+2 =1 

48. ขอใดเปน สัจนิรันดร 

ก. 1 

ข. 2 

ค. 3 

ง. 2 , 3 

49. ประพจนคูใด สมมูลกัน 

ก. 1 , 2 

ข. 2 , 3 

ค. 1 , 3 

ง. 1 , 2 , 3 

50. ขอใดเปน ประพจน 

ก. ฉันไปเที่ยวทะเลมาจะ 

ข. วันนี้เธอทานขาวหรือยัง 

ค. กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงของไทย 

ง. หามเดินลัดสนาม 

h 

150 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย (วิชาเอกคอมพิวเตอร) 
 

1. ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ 

ก.  Unix ข.  Access 

ค.  Linux ง.  Windows XP 

2. คอมพิวเตอรแบบใดมีขนาดเล็กที่สุด 

ก.  Laptop ข.  Notebook 

ค.  Sub-Notebook ง.  Palmtop  

3. ที่พอรตของฮารดดิสแบบ SCSI จะมีขา

สัญญาณอยูกี่ขา 

ก.  40  ขา ข.  50  ขา 

ค.  60  ขา ง.  70  ขา 

4. Power Supply  ขอใดมีหัวตอที่ใชตอกับ

เมนบอรด 2 หัว 

ก.  แบบ ATX ข.  แบบ AT 

ค.  แบบ AUX 6 Pix ง.  แบบ ATX 12 v. 

5. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพใหเปน 

75 Hz เพื่ออะไร 

ก. เพื่อใหความคมชัด  

ข. เพื่อใหภาพสวางมากขึ้น 

ค. แกภาพมีสีเพี้ยน 

ง. เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ  

6. PCMCIA Card นิยมใชกับคอมพิวเตอรในขอใด 

ก.  PDA ข.  Palm 

ค.  PC ง.  Notebook 

7. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเครื่องพิมพ 

ก. เครื่องพิมพชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ

เปนสีได 

ข. เครื่องพิมพชนิดพนหมึก ใชการฉีดพนหมึก

พิมพลายกระดาษ 

ค. เครื่องพิมพชนิดจุดใหญสามารถพิมพได 2 

ทิศทาง 

ง. เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัว

ขยายใหญได 

8. ขอใดมีการใชงานแตกตางจากขออ่ืน 

ก.  CPU ข.  RAM 

ค.  ROM ง.  CD-ROM 

9. จงเรียงลําดับขนาดและสมรรถนะของเครื่อง

คอมพิวเตอรจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ 

1.  Workstation    2.  Mainframe 

3.  Personal Computer  4.  Super Computer 

ก.  3 – 2 – 1 – 4  ข.  3 – 1 – 4 - 2 

ค.  3 – 1 – 2 – 4  ง.  3 – 2 – 4 - 1 

10. CD-ROM 56x ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที 

ข. บันทึกขอมูลได 56 คร้ัง/วินาที 

ค. อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ 

ง. มีอัตราความเร็วถายทอดขอมูล 56 กิโลไบต

/วินาที 

11. ถาทานเห็นซีดีไรทเตอร เขียนวา 30x15x20x ขอ

ใดกลาวถูกตอง 

ก. การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x 

ข. การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x 

ค. การบันทึกแผน CD-R  ที่เร็วสูงสุด 20x 

ง. การบันทึกแผน CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x   

12. ขอใดคือการนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดคร้ัง

ละ 1 บิต 

ก.  Single Port ข.  Serial Port 

ค.  Parallel Port ง.  Scanner 

 

 

 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

192 

13. เครื่องพิมพแบบใดใชหลักความรอนละลายโท

เนอร (Toner) 

ก.  Ink Jet ข.  Laser 

ค.  Dot matrix ง.  Scanner 

14. ขอใดเปนซอฟตแวรที่ใชในการตรวจสอบหาไว

รัสในระบบคอมพิวเตอร 

ก.  AVG ข.  NOD32 

ค.  PANDA ง.  ถูกทุกขอ 

15. หนวยที่ใชในการคํานวณและตรรกะ คือหนวยใด 

ก.  Control Unit ข.  ALU 

ค.  PANDA ง.  Output Unit 

16. ถาแบง Partition ของฮารดดิสจะใชคําสั่ง 

ก.  Format ข.  Fdisk 

ค.  Scandisk ง.  Hardiest 

17. คําสั่งใน Linux ที่มีความหมายคลายกับคําสั่ง 

DIR ใน MS-Dos คือ 

ก.  Is ข.  rpm 

ค.  cls ง.  clear 

18. คําสั่งที่ใชในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ 

Windows XP คือขอใด 

ก.  winipcfg ข.  cmd 

ค.  ipcfg ง.  ipconfig 

19. ขอใดคือคําสั่งที่ใชในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล 

ก.  COPY ข.  REN 

ค.  DEL ง.  VOL 

20. Collision คือ ขอใด 

ก. การปองกันขอมูล  

ข. การรับขอมูล 

ค. การชนกันของขอมูล 

ง. การตรวจสอบขอมูล   

 

21.  หนวยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอรคือขอใด 

ก.  Bit ข.  Byte 

ค.  Field ง.  Record 

22. ขอใดเปนการประมวลผลขอมูลรวบรวมไวเปน

กลุม 

ก. Batch Processing 

ข. Transaction Processing 

ค. Oriented Processing 

ง. Data Processing 

23. 1 MB เทากับขอใด 

ก.  1,000 ไบต ข.  1,024 ไบต 

ค.  1,024 กิโลไบต ง.  1,000,000 ไบต 

24. ขอใดเปนการใชคําสั่งการสรางพื้นที่เพื่อเก็บขอ

มูล 

ก.  CD ข.  MD 

ค.  RD ง.  DIR 

25. สัญลักษณ  คือขอใด 

ก.  ส้ินสุดโปรแกรม ข.  เชื่อมตอผังงาน 

ค.  ประมวลผล ง.  แสดงผลทางจอภาพ 

26. สัญลักษณ   คือขอใด 

ก.  รัยคาขอมูล ข.  ประมวลผล 

ค.  เร่ิม - จบโปรแกรม ง.  แสดงผลทางจอภาพ 

27. ขอใดเปนภาษาคอมพิวเตอร 

ก.  Basic, Excel ข.  Basic, PowerPoint 

ค.  Basic, Cobol ง.  Cobol, Excel 

28. ขอใดไมใชการเขียนโปรแกรมแบบ OOP 

ก.  Visual FoxPro ข.  Basic, PowerPoint 

ค.  Basic, Cobol ง.  Coblo, Excel 

29. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือขอใด 

ก.  DSS ข.  EIS 

ค.  ES ง.  MIS 
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30. การรวบรวมความรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจากผูเชี่ยว

ชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช

ระบบคอมพิวเตอร คือระบบใด 

ก.  DSS ข.  EIS 

ค.  ES ง.  MIS 

31. 3 + 5 X (2  2 + 1) – 3 = ? 

ก.  20 ข.  25 

ค.  37 ง.  40 

32. 10111001 ตรงกับเลขฐานสิบหกในขอใด 

ก.  B9 ข.  561 

ค.  127 ง.  F1 

33. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในขอใด 

ก.  106 ข.  107 

ค.  108 ง.  109 

34. A316 ตรงกับเลขฐานสิบในขอใด 

ก.  106 ข.  107   

ค.  108 ง.  109 

35. เมื่อตองการยกเลิกคําส่ังที่ทําไปแลว  หรือใช

เฉพาะสําหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใชปุมใดบน

แปนพิมพ 

ก.  ESC ข.  Shift 

ค.  Caps Lock ง.  Enter 

36. ขอใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล 

ก.  WinZip ข.  Winpro 

ค.  WinRar ง.  ขอ ก. และ ค. ถูก 

37. ขอใดเปนคําสั่งคัดลอกขอมูล 

ก.  Alt + P ข.  Ctrl + C 

ค.  Ctrl + v ง.  Alt + F 

 

 

 

38. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20, 

C3=61,C4=60 ถาใชคําสั่ง AVG (C1:C4) จะ

ไดคําตอบในขอใด 

ก.  10 ข.  20 

ค.  30 ง.  60 

39. ในโปรแกรม Excel ,เซลล A1=23, B1=10, 

C1=24  ถาจะรวมผลลัพธทั้ง 3 เซลล จะใช

คําสั่งในขอใด 

ก.  COUNT ข.  IF 

ค.  AVG ง.  SUM 

40. ถาตองการอานเอกสาร .pdf จะตองเปดโดยใช

โปรแกรมใด 

ก.  Microsoft Word ข.  Access 97 

ค.  Windows Media ง.  Acrobat Reader 

41. ขอใดเปนโปรแกรมที่ใชงานไปสักระยะหนึ่งจะ

หมดอายุการใชงาน 

ก.  Freeware ข.  Shareware 

ค.  Demo  ง.   Limited   

42. ขอใดเปนโปรแกรมที่ใชงานไปสักระยะหนึ่งจะ

หมดไป 

ก. Communications  

ข. Fonts Utilities 

ค. Calendar and Scheduling  

ง. Device Drivers Utilities  

43. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนําเสนอเรื่องราว

โดยมีภาพประกอบ 

ก.  Word ข.  Excel 

ค.  PowerPoint ง.  Access 

44. สวนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือขอใด 

ก.  .pdf ข.  .psd 

ค.  ,p5a ง.  .ppt 
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45. สวนขยายของไฟลที่ไดจากการบันทึกของ

โปรแกรม 

ก.  .a5p ข.  .xls 

ค.  .ppt ง.  . psd  

46. ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ก. พิมพเอกสารธรรมดาและรูปภาพได 

ข. เลนเกมตาง ๆ ไดหลายชนิด 

ค. ใช Internet ได 

ง. ดูหนังฟงเพลงได 

47. โปรแกรมใดที่ไมสามารรถสรางภาพเคลื่อนไหว

ได 

ก. Visual Basic   

ข. Swish Max 

ค. Adobe Image Ready 

ง. Macromedia Flash 

48. ไฟลรูปภาพใดไมเหมาะสมในการสรางภาพ

เคลื่อนไหว 

ก.  JPEG ข.  BMP 

ค.  GIF ง.  TIF  

49. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาสรางภาพ

เปนสีขาวดําจะใช Mode ใด 

ก.  RGB Color ข.  CMYK Color 

ค.  Grayscale ง.  Bitmap  

50. ขอใดไมใชไฟลวีดิโอ 

ก.  .avi ข.  .wmv 

ค.  .aif ง.  .mp4 

51. ขอใดไมใชวีดิโอ 

ก.  .mid ข.  .mov 

ค.  .mp3 ง.  .mp4 

 

 

52. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถาจะสราง

ภาพเพื่อพิมพเปนนิตยสารจะใช Mode ใด 

ก.  RGB Color ข.  CMYK Color 

ค.  Grayscale ง.  Bitmap 

53. ขอใดไมใชโปรแกรมในตัวตอวีดิโอ 

ก.  Adobe Premiere ข.  Cool Edit 

ค.  Ulead   ง.  Vegas 

54. จุดเล็ก ๆ ที่ตอกันจนทําใหเกิดภาพบนจอภาพ

เรียกวาอะไร 

ก.  Pin   ข.  Pixel 

ค.  Gif   ง.  JPG 

55. การสื่อสารขอมูลมีสวนประกอบที่สําคัญอะไร

บาง 

ก. ขอมูล, ส่ือนําขอมูล 

ข. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล,  

ค. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, ส่ือนําขอมูล, ขอมูล 

ง. ผูสงขอมูล, ผูรับขอมูล, ส่ือนําขอมูล, ขอมูล, 

สายขอมูล 

56. การสื่อสารีขอมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนขอมูลของผู

รับและสงผลัดกันแปนการสงขอมูล 

ก. แบบทิศทางเดี่ยว 

ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน 

ค. แบบสองทิศทางพรอมกัน 

ง. แบบหลายทิศทางพรอมกัน 

57. การใชโทรศัพทเปนการสงขอมูลแบบใด 

ก. Half-Duplex Transmission 

ข. Half-Simplex Transmission 

ค. Simplex Transmission 

ง. Full - Duplex Transmission 
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58. ไฟลรูปภาพชนิดใดที่ไมนิยมนํามาสรางเว็บเพจ

มากที่สุด 

ก.  GIF   ข. JPEG 

ค. JPG   ง.  BMP 

59. ขอใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ 

ก.  Web Site  ข.  ACC 

ค.  Page   ง.  URL 

60. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. E-Mia  คือ การสงจดหมายระหวาง

คอมพิวเตอร 

ข. www คือ การคนหาขอมูลในระบบ

อินเตอรเน็ต 

ค. IRC คือ การสนทนาระหวางการใช

คอมพิวเตอร 

ง. FTP คือ การคนหาขอมูลระหวาง

คอมพิวเตอร 

61.   การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML คําสั่งใดใช

ในการสรางรูปภาพบนเว็บเพจ 

ก. (A Href=“….”)……………………(/A) 

ข. (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor) 

ค. (img scr=“….”) 

ง. (Font Face=“….”)………………..(/Font) 

62. แฟมขอมูลแรกของโฮมเพจจะตองใชชื่อใด 

ก.  Index.doc ข.  Index.htm 

ค.   Fist.doc ง.  Fist.htm 

63. ขอใดไมใชการเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic 

ก.  .jsp  ข.  .html 

ค.  .php  ง.  .asp 

64. roadmap@infopress.com ขอใดคือโดเมนเนม 

ก.  roadmap ข.  @ 

ค.  infopress ง.  .com 

65. ไฟล PDF เหมาะสําหรับนํามาจัดทําอะไร 

ก.  Web Page ข.  E-Book 

ค.  E-Learning ง.  E-Testing 

66. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ 

ก.  สีดํา  ข.  สีน้ําเงิน 

ค.  สีขาว  ง.  สีเขียว 

67. Videoconference คืออะไร 

ก. การแปลงภาพและเสียง 

ข. การประชุมทางไกลผานอินเตอรเน็ต 

ค. การเขารหัสสัญญาณวีวิโอ 

ง. การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอรเน็ต 

68. ผูใหบริการอินเตอรเน็ตคือขอใด 

ก.  POS  ข.  ACC 

ค.   JSP  ง.  ISP 

69. หนวยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของ

ประเทศไทย 

ก.  Thnic  ข.  Thainic 

ค.  nic  ง.  Thailandnic 

70. ถาจะใชอินเตอรเน็ตฟรี TOT จะตองตอโทรศัพท

หมายเลขใด 

ก.  1221  ข.  1222 

ค.  1223  ง.  1224 

71. www.thaipaint.co.jp เปนเว็บไซตเกี่ยวกับอะไร 

ก. สถาบันการศึกษา  

ข. หนวยงานราชการ 

ค. บริษัท 

ง. การทหาร 

72. เว็บไซตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร คือขอใด 

ก.  www.ict.go.th ข.  www.cict.go.th 

ค.  www.mict.go.th ง.  www.ictm.go.th 
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73. ถาจะเขาเยี่ยมชมเว็บสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาบุรีรัมยเขต 3 จะเขาไปที่เว็บใด 

ก. http://www.buriram3.org 

ข. http://www.bruiram3.com 

ค. http://area.obec.go.th/buriram3 

ง. http://school.obec.go.th/buriram3 

74. ไวรัสคอมพิวเตอรที่กําลังแพรระบาดในระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตในปจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ 

ไฟล Folder Option หายไป, Run คําสั่งแลว

เครื่องจะ  Restart เอง, มีหนาจอสีเขียวขึ้นมาร

บกวนตลอดเวลา สันนิษฐานวาเครื่อง

คอมพิวเตอร 

ก.  Michelangelo ข.  Tony 

ค.  Anna  ง.  Brontok.a 

75. การจัดนิทัศการ ICT Expro 2006 จะจึดขึ้นใน

วันที่เทาใด 

ก. 2 – 6 สิงหาคม 2549 

ข. 8 – 11 สิงหาคม 2549 

ค. 17 – 22 สิงหาคม 2549 

ง. 23 – 27 สิงหาคม 2549 

  1 

 

 

 รหัสประจําวิชา ชื่อภาควิชา  

2 BUS ธุรกิจ  

 ENG ภาษาอังกฤษ  

 SCI วิทยาศาสตร  

    

จากตารางตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 76 – 77 

76. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร 

ก.  Tuples ข.  Table 

ค.  Attributes ง.  Relation  

77. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร 

ก.  Tuples ข.  Table 

ค.  Attributes ง.  Relation  

78. ขอใดไมใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล 

ก.  Oracle ข.  Access 

ค.  Namo ง.  SQL Server 

79. บุคคลใดที่ทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับฐานขอมูลคือขอใด 

ก.  USER ข.  DBA 

ค.  BDMS ง.  DBSM 

80. ขอใดไมใชโปรแกรมประเภท CMS  

ก.  PostNuke ข.  Linux 

ค.  PHP-Nuke ง.  Mambo 

81. ขอใดไมใชโปรแกรมสนทนาออนไลท 

ก.  MSN  ข.  QQ 

ค.  Pirch ง.  Telnet 

82. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Server 

ก.  PWA ข.  IIS 

ค.  ASP ง.  OmmiHTTPd 

83. ขอใดไมใชโปรแกรม Web Browser 

ก. Netscape Navigator 

ข. FireFox 

ค. Opera 

ง. Oracle   

84. ขอใดไมใชโปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บไซต 

ก.  Edit Plus ข.  Namo 

ค.  Hotdog ง.  Appsery 

85. อารปาเน็ต (Arpanet) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ

อินเตอรเน็ต เปนของหนวยงานใด 

ก.  ทหาร     ข.  ตํารวจ 

ค.  แพทย ง.  สถาบันการศึกษา 
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86. ขอใดคือการเชื่อมตอคอมพิวเตอรภายในองคกร

แบบไรสาย 

ก.  LAN ข.  Wireless 

ค.  WAM ง.  Star 

87. การตอเชื่อมขายคอมพิวเตอรแบบใดเมื่อเครื่อง

หนึ่งเครื่องใดขัดของปญหาจะทําใหเครื่องตอไป

ใชงานไมได 

ก.  BUS ข.  STAR 

ค.  RING ง.  SINGLE 

88. การจําลองเครื่อง PC ใหเปน Server ระบบ

ปฏิบัติการ Windows XP ขอใดเหมาะสมที่สุด 

ก.  IIS ข.  PWS 

ค.  SQL ง.  MySQL 

89. ขอใดเปนการเขาสูอินเตอรเน็ตโดย Remote 

Login 

ก.  Telnet ข.  WAIS 

ค.  Gopher ง.  FTP 

90. ระบบอินเตอรเน็ตใชโปรโตคอลใดในการติดตอ

ส่ือสาร 

ก.  FTP ข.  UDP 

ค.  TCP/IP ง.  IP 

91. การใช FTP ในการ Upload ขอมูลข้ึนเว็บไซต 

ซึ่งปกติระบบเครือขายจะเปดใชพอรตที่เทาใดใน

การ FTP 

ก.  21 ข.  25 

ค.  80 ง.  8080 

92. การเปดใชพอรต 8080 สวนมากผูควบคุมระบบ

เปดใชทําอะไร 

ก.  Web Server ข.  Proxy Server 

ค.  Mail Server ง.  File Server 

93. การรับ-สงอีเมลในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ตองอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร 

ก.  ftp ข.  http 

ค.  telnet ง.  Smtp 

94. ขอกําหนดหรือกฎที่เปนมาตรฐานในการติดตอ

คอมพิวเตอรในระบบเครือขาย หมายถึงขอใด 

ก.  TCP/IP ข.  Protocal 

ค.  Telnet ง.  E-Mail 

95. ถา สพท.บร.มี IP Address:202.143.147.250 

แสดงวา สพท.บร.3มี IP Address อยูใน Class 

ใด 

ก.  Class A ข. Class B 

ค. Class C ง. Class D 

96. โดยปกติการเก็บขอมูล IP Address จะมีขนาด

ความจุเทาใด 

ก.  8 bit ข.  16 bit 

ค.  32 bit ง.  64 bit 

97. การตอสายแลนแบบ UTP ถามีระยะหางเกิน 

100 เมตร ตองใชอุปกรณใดชวยในการทวน

สัญญาณ 

ก.  Hub ข.  Router 

ค.  Bride ง.  Repeater 

98. ขอใดไมใชของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5 

ก.  สม ข.  เขียว 

ค.  น้ําตาล ง.  แดง 

99. OSI Modal ของระบบเครือขาย มีกี่ชั้น 

ก.  5 ชั้น ข.  6 ชั้น 

ค.  7 ชั้น ง.  8 ชั้น 

100.  Hub และ Repeater อยูใน OSI Model ชั้นใด 

ก.  Network Layer ข.  Transport Layer 

ค.  Data Link Layer ง.  Physical Layer 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

198

แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกพลศึกษา) 

1. ในการแขงขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ เยอรมันใช

ฟุตบอลที่ผลิตในประเทศไทย อยากทราบวา หัว

จุกลูกฟุตบอลสงมาจากประเทศใด 

ก. เกาหลี ข. จีน 

ค. อินเดีย ง. อังกฤษ 

2. การแขงขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ จํานวนฟุตบอลที่

ใชในการแขงขัน พรอมทั้งใชวอรมกอนและหลัง

การแขงขัน ใชจํานวนทั้งหมดกี่ลูก 

ก. 2,980 ลูก ข. 2,880 ลูก 

ค. 3,020 ลูก ง. 1,980 ลูก 

3. ทีมฟุตบอลจากประเทศใด ตกรอบแรกในการ

แขงขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ 

ก. สวีเดน ข. กานา 

ค. สาธารณรัฐเชค ง. เอกวาดอร 

4. ทีมสุดทายของทวีปเอเชียที่ตกรอบแรกใน

ฟุตบอลโลกคือทีมใด 

ก. เกาหลีใต ข. ญี่ปุน 

ค. ยูเครน ง. สเปน  

5. ถาทีมชาติอิตาลี มีโอกาสเขาชิงชนะเลิศ ใน

ฟุตบอลโลกครั้งนี้ อาจมีสิทธิ์เจอทีมใด 

ก. เยอรมัน ข. อาเจนตินา 

ค. ยูเครน ง. สเปน 

6. วันชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปนี้ คือวันที่เทาใด 

เวลาใด 

ก. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 20.00 น. 

ข. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 02.00 น. 

ค. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 01.00 น. 

ง. 9 กรกฎาคม 2549 เวลา 22.00 น. 

7. “ฝอยทอง” หมายถึงทีมใดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ 

ก. สวิสเซอรแลนด ข. เนเธอรแลนด 

ค. เยอรมัน ง. โปรตุเกส 

8. มวยไทยในสมัยกอนจะมีการฝกฝนเฉพาะหนวย

งานใด 

ก. ตํารวจ ข. ทหาร 

ค. ผูคุมขัง ง. เสนาบดี 

9. จุดปองกันในการชกมวยไทย ขอใดไมใช 

ก. ปลายคาง, ทัดดอกไม 

ข. ล้ินป, ขมับซาย – ขวา 

ค. กานคอ, ขากรรไกรซาย – ขวา 

ง. ทอง, ชายโครงซาย – ขวา  

10. ศอกที่ใชในมวยไทย ขอใดไมถูกตอง 

ก. ศอกพุง, ศอกกลับ 

ข. ศอกขัด, ศอกสับ 

ค. ศอกตัด, ศอกกระทุง 

ง. ศอกตี, ศอกกระแทก 

11. การเตะของมวยไทย ขอใดหมายถึงการเตะ

ประเภทเดียวกัน 

ก. เตะเฉียง, เตะตัดขา 

ข. เตะตวัดหลัง, เตะตัดบน 

ค. เตะตัดบน, เตะตัดกลาง 

ง. เตะตรง, เตะตัดลาง 

12. การชิงเตะเมื่อคูตอสูจะทําการเตะใหเขาทําการ

เตะกอน การเตะชนิดใดผิด 

ก. เตะตัดกลางและตัดลาง 

ข. เตะพับนอก 

ค. เตะเฉียง 

ง. เตะพับใน 

13. ขอใดจัดอยูในแมไมมวยไทย 

ก. หักงวงไอยรา ข. กวางเหลียวหลัง 

ค. มอญทอดแห ง. บาทาลูบพักตร 
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14. การจับคูโนมคอตีเขา มีชื่อแมไมมวยไทยในขอ

ใด 

ก. หักงวงไอยรา ข. ดับชวาลา 

ค. ปกลูกทอย ง. หักคอเอราวัณ 

15. ขอใดไมผิดกติกามวยไทย 

ก. กัดหูคูตอสู ข. ถมน้ําลายรดคูตอสู 

ค. ใชศีรษะโขกคูตอสู ง. ใชเทาถีบหนาคูตอสู 

16. ถานักมวยลม และไมสามารถชกไดใน 10 วินาที 

ของมวยสากลจะใหคูตอสูชนะโดยวิธีใด 

ก. ชนะโดยการฟาวล 

ข. ชนะโดยคะแนน 

ค. ชนะโดยนอคเอาท 

ง. ชนะโดยออกจากการแขงขัน 

17. น้ําหนักที่ใชในการแขงขันมวยสากลระหวาง

ประเทศของรุนมิดเดิลเวท คือน้ําหนักเทาไร 

ก. เกิน 67 กก. ไมเกิน 71 กก. 

ข. เกิน 71 กก. ไมเกิน 75 กก. 

ค. เกิน 75 กก. ไมเกิน 81 กก.  

ง. เกิน 81 กก. ข้ึนไป 

18. ผูใหคะแนนมวยสากลสมัครเลน ใชจํานวนกี่คน 

ก. 6 คน ข. 5 คน 

ค. 4 คน ง. 3 คน 

19. จํานวนยกพรอมเวลาในการแขงขันมวยสากล 

ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. แขงขัน 3 ยก ยกละ 3 นาที พักยก 1 นาที 

ข. แขงขัน 4 ยก ยกละ 4 นาที พักยก 1 นาที 

ค. แขงขัน 6 ยก ยกละ 3 นาที พักยก 1 นาที 

ง. แขงขัน 5 ยก ยกละ 2 นาที พักยก 1 นาที 

20. ขอใดเปนอุปกรณสนามของการชกมวยสากล

สมัครเลน 

ก. เครื่องปองกันศีรษะ ข. กระจับ 

ค. ฟนยาง ง. นวมแขงขัน 

21. ขอใดเปนมารยาทในการแขงขันชกมวยสากล 

ก. มีความประพฤติเรียบรอย 

ข. แตงกายสะอาดเรียบรอย 

ค. ขยันหมั่นเพียร 

ง. ตรงตอเวลา 

22. การทดสอบความอดทนของกลามเนื้อ ขอใดไม

ใช 

ก. ดึงขอราวเดียว ข. งอแขนหอยตัว 

ค. ทุมน้ําหนัก ง. ลุกนั่ง 30 วินาที 

23. การวิ่งเก็บของเปนการทดสอบสมรรถภาพดาน

ใด 

ก. ทดสอบความคลองตัว 

ข. ทดสอบความออนตัว 

ค. ทดสอบความเร็ว 

ง. ทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ 

24. ขอใดจัดอยูในการวิ่งระยะสั้น ระยะสุดทาย 

ก. 200 เมตร ข. 400 เมตร 

ค. 800 เมตร ง. 1,500 เมตร 

25. เขตรับสงคทาในการวิ่งผลัดจะตองกระทําให

เสร็จภายในระยะกี่เมตร 

ก. 10 เมตร ข. 15 เมตร 

ค. 20 เมตร ง. 30 เมตร 

26. ในการวิ่งขามร้ัวชายและหญิง ความแตกตาง

ของร้ัวตางกันกี่ร้ัว 

ก. 1 ร้ัว ข. 2 ร้ัว 

ค. 3 ร้ัว ง. 4 ร้ัว 

27. ขอใดไมใชวิธีการฝกการวิ่งเขาเสนชัย 

ก. วิ่งธรรมดาผานแถบชัย 

ข. ใชการกดหนาอกแตะแถบชัย 

ค. วิ่งกมหนาแตะแถบชัย 

ง. การเอียงไหลเขาแตะแถบชัย 
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28. ในการเตรียมตัวออกวิ่งตามองตรงทางวิ่ง แตไม

ควรมองทางไกลเกินกี่เมตร 

ก. 2 เมตร ข. 3 เมตร 

ค. 4 เมตร ง. 5 เมตร 

29. ในการวิ่งกระโดดไกล ตองฝกใหเด็กวิ่งเขาหา

กระดาน และควรกําหนดจุดไว 3 จุด ขอใดไมใช 

ก. ความไกลของการกระโดด 

ข. การเริ่มออกวิ่ง 

ค. กระดานเริ่ม 

ง. จุดกึ่งกลางของทางวิ่ง 

30. ความยาวของระยะทางในการแขงขันกรีฑา 

ประเภทใดใชนอยที่สุด 

ก. วิ่งกระโดดไกล ข. เขยงกาวกระโดด 

ค. กระโดดค้ํา ง. วิ่งกระโดดสูง 

31. การฝกสมรรถภาพทางกายทั่วไปมีกี่ประเภท 

ก. 6 ประเภท ข. 7 ประเภท 

ค. 8 ประเภท ง. 9 ประเภท 

32. สหพันธฟุตบอลโลกเกิดขึ้นครั้งแรกที่กรุงปารีส

เมื่อ พ.ศ.ใด 

ก. พ.ศ.2433 ข. พ.ศ. 2434 

ค. พ.ศ. 2443 ง. พ.ศ. 2448 

33. การแขงขันฟุตบอล “การเตะลูกโทษ” ผูเลนฝาย

ตรงขามตองอยูหางลูกบอลเทาไร 

ก. 12 หลา ข. 10 หลา 

ค. 12 เมตร ง. 10 เมตร 

34. ทีมฟุตบอลชาติไทยเขารวมแขงขันโอลิมปกครั้ง

แรกที่ประเทศใด 

ก. อังกฤษ ข. ฝร่ังเศส 

ค. เยอรมัน ง. ออสเตรเลีย 

35.  กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย มีการเลนตั้งแต

สมัยรัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่ 3 ข. รัชกาลที่ 4 

ค. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 6 

36. ขอใดเปนองคประกอบสําคัญในการฝกฟุตบอล 

ก. คุณภาพการฝก 

ข. ปริมาณการฝก 

ค. ปจจัยภายใน – นอกรางกาย 

ง. ถูกทุกขอ 

37. Strength คืออะไร 

ก. พลังของแตละบุคคล 

ข. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

ค. ความคลองตัวของแตละบุคคล กับลูก

ฟุตบอล 

ง. ความคลองตัวของแตละบุคคล เมื่อไมมีลูก

ฟุตบอล 

38. คํากลาวของนักกีฬาฟุตบอลทานใด เมื่อครั้งมา

เมืองไทยวา “กําลังเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนัก

ฟุตบอล นักฟุตบอลถาไมมีกําลัง ฝมือก็ไมมี

ความหมาย” 

ก. ดีเอโก มาราโดนา ข. แฟรค ไรดการด 

ค. เปเล ง. รุด กุลลิท 

39.  การแกเกมของกีฬาฟุตบอลหมายถึงขอใด 

 จดบันทึกจุดออนฝายเราไวเปนขอๆ .א 

 จดบันทึกจุดออนของฝายเขา .ב 

 วิธีบุกทะลวงจุดออนของฝายเขา .ג 

 ถูกทุกขอ .ד 

40. คําวา “Agression” หมายความวาอยางไร 

ก. เปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความผิดหวัง 

ข. เปนการแสดงพฤติกรรมทางกาวราว รุกราน

ตอบุคคลอื่น 

ค. เปนการแสดงพฤติกรรมอยางอื่นออกมาเพื่อ

ทดแทนในสิ่งที่ทําไมไดโดยตรง 

ง. เปนการแสดงพฤติกรรมออกมาตรงขามกับ

ความเปนจริง เพื่อปดบังบางสิ่งบางอยาง 
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41. ขอใดไมใช “องคประกอบของการเรียนรู” 

ก. แรงผลักดัน ข. ความพรอม 

ค. ส่ิงเรา ง. ปฏิกิริยาโตตอบ 

42. ทัศนคติของนักฟุตบอลเกิดขึ้นไดกี่ประการ 

ก. 2 ประการ ข. 3 ประการ 

ค. 4 ประการ ง. 5 ประการ 

43. คํากลาวใดไมใช “วัตถุประสงคของสมาคม

ฟุตบอล 

ก. สงเสริมและเผยแพรการกีฬาฟุตบอล 

ข. สงเสริมความสามัคคีระหวางสมาชิกและวง

การกีฬาทั่วไป 

ค. สงเสริมความสัมพันธกับสมาคมฟุตบอล

นานาชาติ 

ง. สงเสริมการดําเนินการทุกอยางที่นักกีฬา

ฟุตบอลตองการ 

44. ข้ันตอนของการฝกนักฟุตบอลตั้งแตเร่ิมตนจนถึง

ข้ันมีความสามารถแบงไดเปนกี่ข้ันตอน 

ก. 2 ข้ันตอน ข. 3 ข้ันตอน 

ค. 4 ข้ันตอน ง. 5 ข้ันตอน 

45. คําวา “สัทธาพลัง” มีความหมายวาอยางไร 

ก. มีความรอบคอบสงผลไดผลเสีย 

ข. มีความเชื่อมั่นใจตนเอง 

ค. มีความเพียรพยายามแกไขเหตุการณ 

ง. มีความตั้งใจจริงรูจักควบคุมจิตใจของตน 

46. การแขงขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ประเทศใด 

ก. อังกฤษ ข. อุรุกวัย 

ค. อิตาลี ง. อารเจนตินา 

47. ประเทศบราซิลชนะเลิศฟุตบอลโลกมากที่สุด 

จํานวนกี่คร้ัง 

ก. 3 คร้ัง ข. 4 คร้ัง 

ค. 5 คร้ัง ง. 6 คร้ัง 

48. ประธานโอลิมปคแหงประเทศไทย คนปจจุบัน

คือใคร 

ก. พล.อ.เฐษฐา ฐานะจาโร 

ข. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 

ค. พล.อ.สายหยุด เกิดผล 

ง. พล.อ.จารึก อารีราชการันต 

49. กีฬาแหลมทองภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน “การแขง

ขันกีฬาซีเกมส” มีผลจากการประชุมคร้ังแรกที่

ประเทศใด 

ก. ประเทศไทย ข. ประเทศมาเลเซีย 

ค. ประเทศพมา ง. ประเทศลาว 

50. จากขอ 49 มีสมาชิก 6 ประเทศ เขารวมแขงขัน

ไดแก 

ก. ไทย พมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว เวียด

นาม 

ข. ไทย พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียด

นาม 

ค. ไทย พมา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม เขมร 

ง. ไทย พมา อิหราน ลาว เวียดนาม เขมร 

51. การแขงขันฟุตบอลโลกครั้งตอไปจะจัดขึ้นที่

ประเทศใด 

ก. ฝร่ังเศส ข. สหรัฐอเมริกา 

ค. เดนมารก ง. อิตาลี 

52.  กีฬาซีเกมสคร้ังที่ 24 จะจัดที่จังหวัดใด 

ก. เชียงใหม ข. ศรีสะเกษ 

ค. นครราชสีมา ง. สระบุรี 

53. ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัย

โลก ในปใด 

ก. ป 2551 ข. ป 2552 

ค. ป 2553 ง. ป 2554 
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54. การวิ่งในระยะใดที่คนเอเชียมีรูปรางเล็กไมเสีย

เปรียบคนรูปรางใหญ 

ก. ระยะทาง 100 เมตร 

ข. ระยะทาง 200 เมตร 

ค. ระยะทาง 400 เมตร 

ง. มาราธอน 

55. กีฬาโอลิมปคฤดูรอนป 2008 จะจัดขึ้นที่ประเทศ

ใด 

ก. สหรัฐอเมริกา ข. จีน 

ค. ฝร่ังเศส ง. อารเจนตินา 

56. ผูที่ได 2 เหรียญทองจากการวิ่ง 5,000 เมตร 

และ 10,000 เมตร ในกีฬาซีเกมสคร้ังที่ 23 ที่

ประเทศฟลิปปนส โดยเปนชาวบุรีรัมย คือใคร 

ก. นายจิรติกาล บุญมา ข. นายบุญถึง ศรีสังข 

ค. นายมีชัย ชูชีพ ง. นายพิทักษ พัดจุน 

57. การแขงขันฟุตบอลโลก 2006 ทีมใดที่ไมเสีย

ประตูเลยในรอบแรก 

ก. เยอรมัน ข. สวิสเซอรแลนด 

ค. สเปน ง. บราซิล 

58. พนมรุงมาราธอน 2006 จะจัดขึ้นในวันใด 

ก. วันที่ 8 ธันวาคม 2549 

ข. วันที่ 9 ธันวาคม 2549 

ค. วันที่ 10 ธันวาคม 2549 

ง. วันที่ 11 ธันวาคม 2549 

59. กีฬามาราธอนเปนการวิ่งระยะทางเทาไร 

ก. 42.165 กม. ข. 42.175 กม. 

ค. 42.185 กม. ง. 42.195 กม. 

60.  กีฬาบาสเกตบอลสมัย ดร.เจมส ใชผูเลนชุดละ

กี่คน 

ก. 5 คน ข. 7 คน 

ค. 9 คน ง. 11 คน 

61. สมาคมบาสเกตบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 

ไดจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนที่สภาวัฒนธรรมแหง

ชาติ ในป พ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ. 2495 ข. พ.ศ. 2496 

ค. พ.ศ. 2497 ง. พ.ศ. 2498 

62. ภารดร ศรีชาพันธ นักเทนนิส ถนัดสนามเทนนิส

ประเภทใด 

ก. ประเภทคอรทดิน ข. คอรทหญา 

ค. คอรทปูน ง. ถนัดทุกขอ 

63. กอนเริ่มทําการแขงขันแฮนดบอล มีจํานวนผูเลน

ในสนามกี่คน 

ก. 7 คน ข. 8 คน 

ค. 14 คน ง. 16 คน 

64. ชีพจรสูงสุดของการออกกําลังกาย คือขอใด 

ก. 200 – อายุตัว ข. 220 – อายุตัว 

ค. 240 – อายุตัว ง. 260 – อายุตัว  

65. ขอใดไมใชการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ของกิจ

กรรมเขาจังหวะ 

ก. เดิน ข. ซอยเทา 

ค. เขยง ง. ควบมา 

66. จากพื้นสนามวอลเลยบอลสูงขึ้นไปเทาไร ที่ตอง

ไมมีส่ิงกีดขวาง 

ก. 20 ฟุต ข. 21 ฟุต 

ค. 22 ฟุต ง. 23 ฟุต 

67. สนามเรียก Court สวนเขตสนามเรียกวา 

ก. Lines ข. Borndary Lines 

ค. Center Lines ง. On Lines 

68. ขอใดคือความกวางของ Side Markers 

ก. 4 นิ้ว ข. 3 นิ้ว 

ค. 2 นิ้ว ง. 1 นิ้ว 
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69. จํานวนผูเลนวอลเลยบอลและผูเลนสํารอง จะ

ตองไมเกินกี่คน 

ก. 12 คน ข. 13 คน 

ค. 14 คน ง. 15 คน 

70. Substituter ของวอลเลยบอล อยูบริเวณใด 

ก. นอกสนามดานเดียวกับผูตัดสิน 

ข. นอกสนามดานตรงขามกับผูตัดสิน 

ค. นอกสนามดานสงลูก 

ง. นอกสนามบริเวณใดก็ได 

71. ขอใดไมเปนการสงเสียของวอลเลยบอล 

ก. ลูกถูกตาขาย 

ข. ลูกขามตาขายแตออกนอกแถบขาง 

ค. ลูกถูกผูเลนฝายเดียวกันกอนฝายตรงขาม 

ง. ลูกถูกและตกในแดนตรงกันขาม 

72. การเปลี่ยนสงวอลเลยบอล จะเริ่มในกรณีใด 

ก. ทุกครั้งที่ไดแตม 

ข. ทุกครั้งที่ผูตัดสินใหสัญญาณ 

ค. ทุกครั้งที่ผูตัดสินแจงการทําผิด 

ง. ทุกครั้งที่ไดแตมติดตอกัน 5 แตม 

73. ขอใดไมใชหนาที่ของผูชวยผูตัดสิน 

ก. รักษาเวลานอก 

ข. ควบคุมความประพฤติของผูฝกและผูเลน

สํารอง 

ค. พิจารณาการขอเปลี่ยนตัว 

ง. ใหสัญญาณมือที่ไดสิทธิการสงหรือกระทํา

ผิด 

74. การแขงขันแบบ Mass Start เปนการแขงขันจักร

ยานลักษณะใด 

ก. ปลอยครั้งเดียว 

ข. ปลอยคูแขงขันทีละคน 

ค. ปลอยคูแขงขันทีละคู 

ง. ปลอยคูแขงขันออกเปนกลุม 

75. กีฬาเขตแหงประเทศไทย เกิดขึ้นในปใด 

ก. พ.ศ. 2525 ข. พ.ศ. 2526 

ค. พ.ศ. 2527 ง. พ.ศ. 2528 

76. ขอใดไมใชการลีลาศแบบ Ball Room 

ก. Slow ข. Quick Step 

ค. Waltz & Tango ง. Skip 

77. ความสูงของเสาเทเบิลเทนนิส คือขอใด 

ก. 5 นิ้ว ข. 6 นิ้ว 

ค. 7 นิ้ว ง. 8 นิ้ว 

78. โตะเทเบิลเทนนิส มีความสูงเทาไร 

ก. 73 เซนติเมตร ข. 74 เซนติเมตร 

ค. 75 เซนติเมตร ง. 76 เซนติเมตร  

79. ขอใด ไมใชทักษะเบื้องตนในการเลนเทเบิล

เทนนิส 

ก. ลูกสง ข. ลูกหนามือ 

ค. ลูกไซด ง. ลุกตวัดหลังมือ 

80. ขอใดเปนการปฏิบัติการตีลูกหลังมือที่ถูกตอง 

ก. เหวี่ยงไมไปทางหลังสูงกวาโตะ 1 ฟุต 

ข. เหวี่ยงไมไปทางหลังสูงราวขอบโตะ 

ค. เหวี่ยงไมไปทางหลังใหต่ํากวาขอบโตะ 

ง. ไมตองเหวี่ยงไมไปทางหลัง 

81. ความยาวของโตะเทเบิลเทนนิส คือ 9 ฟุต ความ

กวางคือขอใด 

ก. 4 ฟุต ข. 4.5 ฟุต 

ค. 5 ฟุต ง. 5.5 ฟุต 

82. เสนริมดานกวางของโตะเทเบิลเทนนิสทั้งสอง

ขางเรียกวา 

ก. เสนสกัด ข. เสนขาง 

ค. เสนหลัง ง. เสนเริ่ม 
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83. ดานริมขอบบนโดยรอบทาสีขาวของโตะเทเบิล

เทนนิส จะตองมีขนาดกวางเทาใด 

ก. 2 เซนติเมตร ข. 2.2 เซนติเมตร 

ค. 2.5 เซนติเมตร ง. 3 เซนติเมตร 

84. โธมัสคัพ เปนถวยกีฬาประเภทใด 

ก. แบดมินตัน ข. เทนนิส 

ค. เทเบิลเทนนิส ง. สควอซ 

85. การกระโดดกาวเทาซายไปวางขางหนาในเวลา

ไลเลี่ยกัน ใหกระโดดกาวเทาขวาไปวางหลังเทา

ซายคือการเคลื่อนไหวแบบใด 

ก. เขยง ข. วิ่งสลับเทา 

ค. ล่ืนไถล ง. ควบมา 

86. ขอใดคือลักษณะของการ Hop 

ก. การวิ่ง ข. การเดิน 

ค. การกระโดดเทาเดียว ง. การกระโดดสองเทา 

87. พงษศักดิ์เล็ก กระทิงแดงยิมส จะขึ้นปองกัน

ตําแหนงในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เปนครั้งที่

เทาไร 

ก. 12 ข. 13 

ค. 14 ง. 15 

88. ขอใดคือขนาดของประตูแฮนดบอล 

ก. 3 X 4 เมตร ข. 3 X 3 เมตร 

ค. 2 X 3 เมตร ง. 2 X 4 เมตร 

89. หมายเลขประจําตัวที่ใชในการแขงขัน

บาสเกตบอล คือขอใด 

ก. 3 – 14 ข. 4 – 15 

ค. 5 – 16 ง. 6 – 17  

 

 

 

 

 

90. ใครเปนผูบรรจุวิชายิมนาสติคสเขาสอนในโรง

เรียน Prussian ของเยอรมัน 

ก. Johan Basedow 

ข. Johan Guts Muths 

ค. Friedrich Jahn 

ง. Johan Nady 

91. ขอใดเกี่ยวของกับยิมนาสติคส 

ก. F.B.T. ข. F.I.F.A. 

ค. I.F.G. ง. N.B.A. 

92. ยิมนาสติคสของไทย เร่ิมในสมัยใด 

ก. รัชกาลที่ 5 แหงรัตนโกสินทร 

ข. รัชกาลที่ 6 แหงรัตนโกสินทร 

ค. รัชกาลที่ 7 แหงรัตนโกสินทร 

ง. รัชกาลที่ 8 แหงรัตนโกสินทร 

93. ขอใดสําคัญที่สุดของการเลนยิมนาสติคส 

ก. การวิ่ง ข. การกระโดด 

ค. การกลิ้งตัว ง. ความออนตัว 

94. นอนคว่ํามือประสานที่ทายทอย ใหคนหนึ่งกดที่

หัวไหลไวแลว พยายามยกขาขึ้นใหมากที่สุด 

เปนลักษณะการทดสอบสมรรถภาพชื่อวาอะไร 

ก. Foot and Toe Balance 

ข. Backward Leg Raise 

ค. V.sit 

ง. Arching 

95. ขอใดปฏิบัติเหมือนทามวนหนา 

ก. Round off ข. Hand Stand 

ค. Backward ROII ง. Forward Roll 

96. ขอใดเปนทักษะที่จําเปนและมีอยูในทาการเลน

ยิมนาสติคส 

ก. หกสูง ข. Cart Wheel 

ค. Head Spring ง. Hand Spring 
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97. ขอใดคือผูคิดประดิษฐ Vaulting Box 

ก. Johan Basedow ข.Guts Muths 

ค. Friedrich Jahn ง. Franz nachtegall 

98. ขอใด ไมใช ทักษะของการเลน Vaulting Box 

ก. ทักษะการ Take และการวิ่งเขาสูสปริง

บอรด 

ข. การไกวตัว 

ค. การทรงตัวขณะลอยอยูในอากาศ 

ง. การลงสูพื้น 

99. การขึ้นพรหมนั่ง หันขางใดของรางกายใหคูตอสู 

ก. ขางหนา ข. ขางหลัง 

ค. ขางซาย ง. ขางขวา 

100. ขอใด คือขนาดของสนามเลนกระบี่ กระบอง 

ก. 6 X 12 เมตร ข. 7 X 14 เมตร 

ค. 8 X 16 เมตร ง. 9 X 18 เมตร 
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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกภาษาไทย) 
 

 

1. ขอใดเปนการแบงภาษาตามรูปลักษณะหรือแบง

โดยรูป ไดถูกตอง 

ก. ภาษาคําโดด  ภาษาคําติดตอ ภาษาคํา

ควบมากพยางค 

ข. ภาษาคําโดด  ภาษาติดตอ  ภาษามี

วิภัตติปจจัย  ภาษาคําควบมากพยางค 

ค. ภาษาคําโดด  ภาษาพูด  ภาษาอังษร

เบรล  ภาษามีวิภัตติปจจัย 

ง. ภาษาคําโดด  ภาษาคําควบมากพยางค 

ภาษาอูรัลอัลตาอิก 

2. ขอใด หมายถึงภาษาคําโดด 

ก. ภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคําในการ

ส่ือความหมาย 

ข. ภาษาที่มีการนําคําไปประกอบคําเดิม 

เพื่อการสรางคําไดมากขึ้น 

ค. ภาษาที่มีการแปรรูปคํา 

ง. ภาษาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อ

ส่ือความหมาย 

3. การนําไปประกอบคําเดิม ดวยการเติมคําหลัง

คําเดิม วิธีการเติมคํานี้เรียกวา 

ก. ปจจัย 

ข. อุปสรรค 

ค. อาคม 

ง. ผันคํา 

4. เสียงของพยัญชนะไทยมีกี่เสียง 

ก. 24  เสียง 

ข. 44  เสียง 

ค. 21  เสียง 

ง. 32 เสียง  

 

5. พยัญชนะในขอใด มีฐานที่เกิดเสียงที่เหงือกและ         

เปนเสียงอโฆษะ 

ก. ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ด  ต  ถ  ท 

ข. ข  ค  ฌ ฎ  ฏ  ฑ  ฒ  ท  ธ 

ค. ฌ  ฎ  ฏ  ฑ  ฒ  ท  ธ  พ  ภ   

ง. ข  ฆ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ท  ธ   

6. เขียวหวาน  เปนคําประสมของคําชนิดใด 

ก. คําวิเศษณประสมกับคํานาม 

ข. คําวิเศษณประสมกับคําบุพบท 

ค. คําวิเศษณประสมกับคํากริยา 

ง. คําวิเศษณประสมกับคําวิเศษณ 

7. โตะกินขาว เปนคําประสมของคําชนิดใด 

ก.  คําประสมกับคํากริยาและคําวิเศษณ 

ข. คําประสมกับคํานามและคําบุพบท 

ค. คําประสมกับคําวิเศษณและคํากริยา 

ง. คําประสมกับคํากริยาและคํานาม 

8. “มะงุมมะงาหรา”  เปนคําตางประเทศที่มาจาก        

ภาษาอะไร 

ก. ภาษาลาลี 

ข. ภาษามลายู 

ค. ภาษาชาว 

ง. ภาษาเปอรเซีย 

9. คําในขอใด เปนภาษาทมิฬ  ทุกคํา 

ก. แกงกะหรี่  กระสาย  กํามะหยี่ 

ข. กะละแม  กระจับปง  กํามะหยี่  แกง

กะหรี่ 

ค. กระสาย  กํามะหยี่  กระจับปง  

กะละแม 

ง. กระจับปง  กะละแม  ยี่หรา  แกงกะหรี่ 
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10. คําในขอใด เปนภาษาเปอรเซีย ทุกคํา 

ก. บัลเลย  โกเก  กากี  จารบี 

ข. กุหลาย  กากี  การันตี  บัลเลย 

ค. ชุกชี  จารบี  กากี  กุหลาบ 

ง. การันตี  จารบี  โกเก  ชุกชี 

11. คําที่ขีดเสนใตในขอใดเปนสมุหนาม 

ก. แมวตัวนี้นารักมาก 

ข. ลูกเสือชาวบาน 2 กลุมชวยกวาดถนน 

ค. แกะฝูงนั้นกําลังกินหญา 

ง. ฝูงแกะกําลังกินหญา 

12. ความวัวยังไมหาย ความควายเขามาแทรก  คํา

ที่ขีดเสนใตเปนคําชนิดใด 

ก. คําลักษณะนาม 

ข. คําวิสามานยนาม 

ค. คําสามานยนาม 

ง. คําอาการนาม 

13. ผูใดก็อานจดหมายนี้ได  คําที่ขีดเสนใตเปนคํา

ชนิดใด 

ก. อนิยสรรพนาม 

ข. นิยมสรรพนาม 

ค. ปฤจฉาสรรพนาม 

ง. วิภาคสรรพนาม 

14. ผูใดจะชวยลางจาน คําที่ขีดเสนใตเปนคําชนิด

ใด 

ก. วิภาคสรพนาม 

ข. นิยมสรรพนาม 

ค. อนิยมสรรนาม 

ง. ปฤจฉาสรรพนาม 

 

 

 

 

15. คําในขอใดที่เปนคําไทยซอนกับคําชนิดใด  

ก. เงียบสงัด  โงเขลา  เพิ่มเติม 

ข. กาวกาย  ขัดขวาง  ควบคุม 

ค. แกชรา  ขาทาส  ไรนา   

ง. เขตแดน  ทรัพยสิน  ดีชั่ว 

16. คําในขอใด ที่เปนคําไทยซอนกับคําไทยทุกคํา 

ก. เงีบยสงัด  โงเขลา  เขียวขจี 

ข. ลูกหลาน  เขียวขจี  หนาตา 

ค. เปดเผย  มัวเมา  ถวยชาม 

ง. จัดจาน  โคนลม  งูเงี้ยว 

17. “ของกลวยๆ” คําที่ขีดเสนใตเปนคําซอนชนิดใด 

ก. คําซ้ําที่มีความหมายเทาเดิม 

ข. คําซ้ําที่เปนคําขยายคํานามแสดง

พหูพจน 

ค. คําซ้ําที่เกิดจากคําซอน 

ง. คําซ้ําที่มีความหมายเชิงอุปมา 

18. “สะใภ”  กรอนมาจากคําในขอใด 

ก. สายใภ 

ข. สาใภ 

ค. สาวใภ 

ง. ลูกใภ 

19. “ระร่ืน” กรอนมาจากคําใด 

ก. ร่ืนร่ืน 

ข. รวยรื่น 

ค. ละรื่น 

ง. รายรื่น 

20. คําในขอใดเปนคําสมาส 

ก. จุฬาลงกรณ 

ข. ธนาคาร 

ค. วิทยาลัย 

ง. ดุลพินิจ 
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21. คําในขอใดเปนคําสนธิ 

ก. รัตนตรัย 

ข. ชโลทร 

ค. ธนบัตร 

ง. กิจการ 

22.  “วิเชียร” แผลงมาจาก 

ก. วชิร 

ข. วชิระ 

ค. วชิรา 

ง. วชระ  

23. “อาจารยที่ปรึกษากําลังอบรมนักศึกษา”  ขอ

ความในขอใด เปนบทขยายกริยา 

ก. อบรม 

ข. นักศึกษา 

ค. กําลัง 

ง. ที่ปรึกษา 

24. “คุณพอกินขาวผัดปูแลว “  ขอความในขอใด 

เปนบทขยายกริยา 

ก. กิน 

ข. ขาวผัด 

ค. ปู 

ง. หมดแลว 

25. “ฉันกลับบานเมื่องานเลิก” เปนประโยคชนิดใด 

ก. ประโยคความซอน 

ข. ประโยคความเดียว 

ค. ประโยคความรวม 

ง. ประโยคที่มีเนื้อความในเลือก 

26. สัมผัสในขอใด เปนสัมผัสที่บังคับในการแตงคํา

ประพันธ 

ก. สัมผัสใน 

ข. สัมผัสสระ 

ค. สัมผัสนอก 

ง. สัมผัสอักษร 

27. คําในขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก.  คําคลองจองที่มีสระเดียวกันมาตราตัว

สะกดตางกัน 

ข. คําคลองจองที่มีสระและมาตราตัว

สะกดอยางเดียว 

ค. คําคลองจองที่มีเสียงสระอยูในวรรค

เดียวกัน 

ง. คําคลองจองที่มีอักษรเดียวกันและสระ

เดียวกัน 

28. ใครเปนผูแตง นิราศพระประธม 

ก. พระสุนทรโวหาร (ภู) 

ข. พระศรีสุนทรโวหาร (นอย) 

ค. พระศรีสุนทรโวหาร (ผัน)  

ง. รัชกาลที่ 2 

29. สุนทรภูไดแตงนิราศไวกี่เร่ือง 

ก. 7  เร่ือง  

ข. 8  เร่ือง 

ค. 9  เร่ือง  

ง. 10  เร่ือง 

30. ขอใดมีคําเปนทุกคํา 

ก. บอกวาอยาทํา 

ข. วัดวาอาราม 

ค. แดน ดี ทู บี 

ง. สุขเอาเผากิน 

31. ขอใดเปนความหมายของคําวา “ภาษาถิ่น”  

ก. ภาษาที่ชนกลุมใดกลุมหนึ่งพูดโดย

เฉพาะ 

ข. ภาษาที่พูดกันตามทองถิ่นตางๆ  

ค. ภาษาที่ชนกลุมนอยใช 

ง. เปนคําพูดหรือถอยคําที่จดไวเปนตัว

หนังสือ 
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32. ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 

2542 แบงภาษาออกตามลักษณะการสื่อสาร 3 

ชนิด        คือขอใด  

ก. ภาษาเสียง  จักษุภาษา  ภาษาลาย

ลักษณ 

ข. ภาษาลายลักษณ  สัมผัสภาษา สัมผัส

ทาทาง 

ค. โสตภาษา  จักษุภาษา  สัมผัสภาษา 

ง. ภาษาเสียง  ภาษาลายลักษณ  ภาษา

ทาทาง 

33. ขอใดเปนความหมายของคําวาไตรยางค 

ก. การแบงพยัญชนะตามระดับเสียงไดเปน 3 

หมู 

ข. พยัญชนะที่มีระดับเสียงกลาง  3  หมู 

ค. พยัญชนะที่มีระดับเสียงสูง  3  หมู 

ง. อักษรต่ําคูผันเสียงวรรณยุกตได  3  หมู 

34. การนําเอาพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตมา

ผสมเขาดวยกัน  ทําใหเกิดเสียงครั้งหนึ่ง  เรียก

วาอะไร 

ก. คํา 

ข. ประโยค 

ค. พยางค 

ง. วลี 

35. การนําคําชนิดตาง ๆ มาเรียงกันเขาอยางเปน

ระเบียบ  และไดใจความสมบูรณ  เรียกวาอะไร 

ก. คํา 

ข. ประโยค 

ค. พยางค 

ง. วลี 

 

 

 

36. กลุมคําตั้งแต  2  คําขึ้นไป   ซึ่งมีความเหมาะติด

ตอเปนเรื่องเดียวกัน  แตเปนเพียงสวนหนึ่ง ๆ 

ของประโยค  และไมมีเนื้อความครบถวนเปน

ประโยค  เรียกวาอะไร 

ก. คํา 

ข. ประโยค 

ค. พยางค 

ง. วลี 

37. ขอใดมิใชสาเหตุของการเขียนสะกดการันตผิด 

ก. เขียนผิดเพราะไมมีประสบการณ 

ข. เขียนผิดเพราะไมทราบความหมายของ

คํา 

ค. เขียนผิดเพราะใชแนวเทียบผิด 

ง. เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด 

38. “สัญชาตญาณ”  มักเขียนผิดเปน  “สัญชาติ

ญาณ”  สาเหตุนาจะมาจากขอใด 

ก. ใชแนวเทียบผิด 

ข. ไมรูหลักเกณฑในการเขียน 

ค. เพราะมีประสบการณผิด 

ง. เพราะไมทราบความหมายของคํา 

39. ขอใดเปนความหมายของคําวา  “ตัวการันต” 

ก. เครื่องหมายสําหรับฆาตัวอักษรที่ไม

ตองการออกเสียง 

ข. ตัวการันตอาจอยูสุดทายของคํา  หรือ

อยูระหวางคําก็ได 

ค. ตัวการันตสวนใหญเปนคําที่ไดรับมา

จากภาษาบาลีสันสกฤต 

ง. ตัวอักษรที่ไมออกเสียง  และมีเครื่อง

หมายไมทัณฑฆาต 

 

 

 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

210 
40. (   )  มีชื่อเรียกวา 

ก. อัศเจรีย 

ข. มหัพภาค 

ค. นขลิขิต 

ง. ปรัศนี 

41. เครื่องหมายที่ใชเขียนหลังขอความ  หรือ

ประโยคที่เปนคําถาม  เรียกวาอะไร 

ก. อัศเจรีย 

ข. ปรัศนี 

ค. อัญประกาศ 

ง. มหัพภาค 

42. ขอใดเปนหลักของการใชไปยาลใหญ 

ก. ใชเนนความนั้นใหเดนขึ้น 

ข. ใชละคําที่รูกันดีอยูแลว 

ค. ใชละขอความขางทายที่อยูในประเภท

เดียวกันและยังมีอีกมาก 

ง. ใชเพื่อแสดงวาคําหรือขอความนั้น  คิด

มาจากที่อ่ืน 

43. เครื่องหมายที่ใชแทนคําหรือขอความที่อยู

บรรทัดบน  เพื่อไมตองเขียนซ้ําอีก  แตเวลาอาน

ตองอานเต็มคําหรือขอความนั้น  เรียกวาอะไร 

ก. บุพสัญญา 

ข. สัญประกาศ 

ค. ไมยมก 

ง. ปรัศนี 

44. คําที่ออกเสียงเหมือนกันแตออกเสียงตางกัน  

และความหมายตางกัน  เรียกวาอะไร 

ก. การฟองคํา 

ข. คําฟองเสียง 

ค. การฟองรูป 

ง. ถูกทุกขอ 

 

45. ขอใดไมจัดวาเปนคําทับศัพท 

ก. พาณิชย 

ข. กอกน้ํา 

ค. กงสุล 

ง. ซิป 

46. ขอใดเปนสาเหตุของการอานคําในภาษาผิด 

ก. ไมทราบความหมายของคํา 

ข. ไมรูหลักเกณฑในการอาน 

ค. ใชแนวเทียบผิด 

ง. เกิดจากการสับสนในหลักเกณฑประสม

อักษร 

47. คําที่มีพยัญชนะตน  2  ตัว  ซอนกัน  พยัญชนะ

ตัวที่  2  เปน  ร ล ว  และผสมดวยสระเดียวกัน  

เชน  “จริง”  เรียกวา 

ก. อักษรซอน 

ข. อักษรซ้ํา 

ค. อักษรควบ 

ง. อักษรนํา 

48. 20.32 น.  ขอใดอานไดถูกตอง 

ก. ยี่สิบนาฬิกาสามสิบสองนาที 

ข. ยี่สิบนาฬิกาจุดสามสิบสองนาที 

ค. สองทุมกับสามสิบสองนาที 

ง. ยี่สิบจุดสามสองนาที 

49. พรรณนา  ขอใดอานไดถูกตอง 

ก. พัน – นา 

ข. พัน – ระ – นา 

ค. พัน - นะ – นา 

ง. ถูกทุกขอ 
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50. ขอใดเปนความหมายของคําวา  สุภาษิต 

ก. ถอยคําส้ัน ๆ ที่มีคติเตือนใจ 

ข. ถอยคําที่ดีงาม  เปนคติคําสอนการใช

สติ 

ค. เปนการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่ง

หนึ่ง 

ง. เปนคําพูดที่มีชั้นเชิง  มีความหมายไม

ตรงไปตรงมา 

51. “เงาหัวไมมี”  เปนความเชื่อในเรื่องใด 

ก. ความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติและ

ความขลังศักดิ์สิทธิ์ 

ข. ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา 

ค. ความเชื่อเกี่ยวกับการปกครอง 

ง. ความเชื่อเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง 

52. ขอใดเปนการใชคําขึ้นตนในการกราบบังคมทูล  

กราบทูล  และทูล  ดวยวาจาสําหรับพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว 

ก. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝา

ละ 

a. อองพระบาท 

ข. ขอพระราชทานกราบทูล  ทราบฝาพระ

บาท 

ค. ทูลฝาพระบาททรงทราบ 

ง. ขอเดชะฝาละอองทุรีพระบาทปกเกลา

ปกกระหมอม 

53. ขอใดไมถือวาเปนขอบกพรองในการใชภาษา

ของเด็ก 

ก. อิทธิพลของภาษาตางประเทศ 

ข. อิทธิพลของภาษาชนกลุมนอย 

ค. เกิดจากสิ่งแวดลอมตัวเด็ก 

ง. อิทธิพลภาษาถิ่น 

 

54. “มุขปาฐะ”  เปนวรรณกรรมประเภทใด 

ก. เพลงเหเรือ 

ข. เพลงกลอมเด็ก 

ค. เพลงพื้นบาน 

ง. เพลงลูกทุง 

55. ขอใดไมจําเปนในการวางแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ก. ศึกษาภาษาทองถิ่น 

ข. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู

กลุมสาระ 

ค. ศึกษาเอกสาร  ตํารา 

ง. จัดทําสาระการเรียนรูชวงชั้น 

56. ขอใดเขียนคําอานไดถูกตอง 

ก. กมลาศ  อานวา  กม – มะ – ลาด 

ข. จักจั่น  อานวา  จั่ก – จั่น 

ค. มัสมั่น  อานวา  มัด – สะ – หมั่น 

ง. พรรณนา  อานวา  พัน - นา 

57. คําที่มีความหมายวา  “ชายฉกรรจที่มีผูอุทิศ

ถวายใหแกวัด”  คือขอใด 

ก. เด็กวัด 

ข. คนของวัด 

ค. เลกวัด 

ง. ลูกวัด 

58. ข้ันตอนการสอนฝกทักษะภาษาไทย  มีอะไรบาง 

ก. การเลือกปญหา  แบงกลุมนักเรียน  

การนําเสนอ 

ข. การนําเสนอ  การเลือกปญหา  แบง

กลุม 

ค. แบงกลุม  การเลือกปญหา 

ง. แบงกลุม  เลือกปญหา  นําเสนอ 
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59. หนังสือเรียนหมายถึงขอใด 

ก. หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

ใหสําหรับนักเรียน 

ข. หนังสือที่มีสาระตามที่ระบุไวในหลัก

สูตรอยางถูกตอง 

ค. หนังสือเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อใชสอน

โดยเฉพาะ 

ง. ขอ ก และขอ ข ถูก 

60. คําในขอใดที่หมายถึงสถานเริงรมย  ที่เปดเวลา

กลางคืน 

ก. ไนทบารซา 

ข. ไนตคลับ 

ค. ไนคลับ 

ง. ไนทคลับ 

61. “วิสสุกรรม”  คําในขอตอไปนี้  คําใดมีความ

หมายเหนือคําที่ขีดเสนใต 

ก. เวสสุกรรม 

ข. วิษณุกรรม 

ค. พระวิศกรรม 

ง. ถูกทั้ง ก ข ค  

62. ขอใดนับวาเปนประโยชนของการเตรียมการ

สอน 

ก. สะดวกในการบันทึกหลังสอน 

ข. ทําใหครูสอนสะดวก  และนักเรียนเขา

ใจงาย 

ค. ทําใหการเรียนการสอนในโรงเรียนทัน

ตอเหตุการณ 

ง. อํานวยความสะดวกใหครู  และเปนแนว

ทางใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

63. การสอนภาษาไทย  แนวทักษะสัมพันธเปนการ

สอนอยางไร 

ก. เปนการจัดการเรียนการสอนทักษะทั้งสี่

และตองสัมพันธกับวรรณคดี  หลัก

ภาษา  และการใชภาษา 

ข. ทักษะสัมพันธทั้งสี่  ฟง  พูด  อาน  

เขียน 

ค. จัดประสบการณ  ลักษณะประสาน  

สัมพันธ 

ง. จัดการเรียนการสอนครบขบวนการทั้งสี่ 

64. ในแผนการสอน  ควรมีรายละเอียดอะไรบาง 

ก. เวลา  เนื้อหา  จุดประสงค  การวัดผล

ประเมินผล 

ข. เวลา  เนื้อหา  จุดประสงค  กิจกรรม  ส่ือ  

การวัดผลประเมินผล   

ค. เนื้อหา  จุดประสงค  กิจกรรม  เวลา  ส่ือ 

ง. เวลา  จุดประสงค  ส่ือ  การวัดผลประเมิน

ผล 

65. จะรูไดอยางไรวาการสอนนั้นไดผลแลว 

ก. การหาวิธีวัดผล 

ข. การหาหลักเกณฑในการวัด 

ค. การหาวิธีวัดอยางมีหลักเกณฑ  มีแบบ

ทดสอบ 

ง. การทดสอบ 

66. คําที่ขีดเสนใตในขอใด  ที่แสดงอาการไดถูกตอง

ของประโยค 

ก. ฉันตกใจกลัว  เลยวิ่ง  ละลาว  มาหาแม 

ข. ฉันตกใจกลัว  เลยวิ่ง  ละลวย  มาหาแม 

ค. ฉันตกใจกลัว  เลยวิ่ง  ละลัง  มาหาแม 

ง. ฉันตกใจกลัว  เลยวิ่ง  ละลอก  มาหาแม 
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67. ผูหญิงมีครรภรูสึก………………อาหารเหม็น

เนา 

ก. สะอิดสะเอียด 

ข. สะอิดสเอียน 

ค. สอิดสเอียด 

ง. สอิดสะเอียด 

68. กิจกรรมใดเปนการจัดกิจกรรมหลักภาษาไทย 

ก. จัดการประกวดคําขวัญ 

ข. ใหรวบรวมคําภาษาทองถิ่นที่นาสนในใจ 

ค. มอบหมายใหทําการปริทัศนหนังสือ 

ง. รวบรวมภาพและสารคดีเกี่ยวกับภาษาไทย 

69. ขอใดคือคุณคาของกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา

ภาษาไทย 

ก. ชวยทําใหหลักสูตรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ข. ชวยใหนักเรียนเรียนภาษาไทยเกงยิ่งขึ้น 

ค. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออก 

ง. ครูไดมีเวลาสอนภาษาไทยเพิ่มข้ึน 

70. ขอใดจัดเปนคุณคาของการใชปริศนาคําทายใน

การสอนภาษาไทย 

ก. ชวยเสริมสรางบรรยากาศในการสอนภาษา

ไทย 

ข. เปดโอกาสใหนักเรียนฝกทักษะการฟง 

ค. ฝกใหนักเรียนเปนคนเคารพระเบียบ         

กฏเกณฑ 

ง. ก ข ง ถูก 

71. ถาใหทานเรียกสื่อการสอน  ทานมีหลักเกณฑใน

การเลือกอยางไร 

ก. ส่ือจะตองใหคําอธิบายหรือใหความ

กระจางในบทเรียนนั้น ๆ  

ข. หางาย  ราคาถูก 

ค. ทันสมัย  ราคาแพง 

ง. ส่ือที่เกิดจากนวัตกรรมยุคใหมเทานั้น 

72. ถาทานจะจัดนิทรรศการภาษาไทยชวงเดือน

มิถุนายน  ของทุกป  ควรจัดเรื่องใดจึงจะ

สัมพันธกัน 

ก. วันสุนทรภูกวีเอกโลก 

ข. วันเขาพรรษา 

ค. วันฉลองสิริราชครบ  60  ปของในหลวง

รัชกาลที่ 9 

ง. วันวิทยาศาสตร 

73. กรมวิชาการไดแบงการวัดผลกี่ประเภท 

ก. 2  ประเภท 

ข. 3  ประเภท 

ค. 4  ประเภท 

ง. 5  ประเภท 

74. การประเมินผลยอย  หมายถึงขอใด 

ก. การประเมินผลการเรียนของนักเรียน

ตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน 

ข. การประเมินผลการเรียนทุกครั้ง 

ค. การประเมินผลการเรียนตลอดเวลาที่มี

การเรียนการสอน 

ง. การประเมินผลเพื่อทราบจุดบกพรอง 

75. ขอใดคือการวัดผลเจตคติการฟง 

ก. ฟงแลวเกิดความสนุก 

ข. ฟงแลวเลาเรื่องตามได 

ค. ฟงแลววิจารณได 

ง. ฟงแลวเกิดความซาบซึ้ง 

76. ครูจะสอนภาษาไทยใหไดผลดีตอคํานึงถึงองค

ประกอบใดบาง 

ก. ครูตองสอนภาษาไทยใหสัมพันธกับวิชา

อ่ืน 

ข. คํานึงถึงหลักจิตวิทยาวัยรุน  ความแตก

ตางระหวางบุคคล 
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ค. ครูตองวางแผนจัดกิจกรรมโดยเนนใหผู

เรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ง. ถูกทุกขอ 

77. สารสนเทศที่ดี  ถูกตอง  เหมาะสม  จะชวย

พัฒนาบุคคลในดานใด 

ก. พัฒนาสติปญญา 

ข. พัฒนาบุคลิกภาพ 

ค. พัฒนาทุกดาน 

ง. ก,ข  ถูกตอง 

78. การสืบคนขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรที่

สถาบันบริการสารสนเทศนํามาบริการ  มีอะไร

บาง 

ก. การสืบคนจากระบบโอแพ็ค 

ข. การสืบคนจากฐานขอมูลชีดีรอมและ

อินเตอรเน็ต 

ค. การสืบคนจากเครือขายคอมพิวเตอร 

ง. ก,ข  ถูกตอง 

79. บุคคลเชนใดที่มีคุณลักษณะเปนผูมีความคิด

สรางสรรค 

ก. มองโลกในแงดี 

ข. ตัดสินใจงาย 

ค. มีความเชื่อมั่นในตัวเองนอย 

ง. จิตใจใฝธรรมะ 

80. การยอความที่เปนทางการ  ขอความที่ยอจะมีกี่

สวน  อะไรบาง 

ก. 1  สวน  สวนขึ้นตน 

ข. 1  สวน  สวนเนื้อหา 

ค. 2  สวน  สวนขึ้นตน  สวนเนื้อหา 

ง. 3  สวน  ชื่อเร่ือง  สวนขึ้นตน  สวนเนื้อ

หา 

 

81. การเลนของเด็ก  นอกจากจะกอใหเกิดความ

สนุกสนานราเริงแลว  ยังชวยใหเกิดพัฒนาการ

ในขอใด 

ก. ความรู  ความคิด 

ข. การเขาสังคม   ความเปนประชาธิปไตย 

ค. รางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา   

ง. กลาแสดงออก  มีน้ําใจเอื้ออารี  มี

มนุษยสัมพันธ 

82. สาระการเรียนรูภาษาไทย  ประกอบดวย 

ก. การอาน  การเขียน  การดู  การพูด  

หลักการใชภาษา 

ข. การอาน  การเขียน  การฟง  การดู  

หลักการใชภาษาวรรณคดี 

ค. การอาน  การเขียน  การฟง  การพูด  

หลักการใชภาษาและวรรณคดี 

ง. การอาน  การเขียน  การฟง  การดูและ

การพูด  หลักการใชภาษาวรรณคดีและ

วรรณกรรม 

83. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  กําหนดลักษณะของผูเรียน

ดานการแยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  การ

วิเคราะห  และสรุปความ  ในชวงชั้นใด 

ก. ชวงชั้นที่  1 

ข. ชวงชั้นที่  2  

ค. ชวงชั้นที่  3 

ง. ชวงชั้นที่  4 
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84. หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐาน  หมายถึงขอใด 

ก. เปนรายวิชาที่เนนใหผูเรียน  ไดเรียนรู

เกี่ยวกับเร่ืองของทองถิ่นเพื่อสงเสริม

ความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่น 

ข. เปนรายวิชาที่ทุกคนตองเรียนรูเปน

เครื่องมือของการเรียนรูการคิดวิเคราะห  

การคิดสรางสรรค  และการสื่อสาร 

ค. เปนรายวิชาที่สงเสริมความรูเฉพาะทาง

หรือสงเสริมการประกอบอาชีพ 

ง. เปนรายวิชาที่ทุกคนตองการเรียนรูเพื่อ

การศึกษาตอชั้นสูงขึ้น 

85. ข้ันตอนการจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยของสถานศึกษา  ตอไปนี้ขอใดถูกตอง 

1.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

2. จัดทําคําอธิบายรายวิชา 

3. จัดทําผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือ

รายภาค 

4. จัดทําหนวยการเรียนรู 

ก. 1 – 2 – 3 – 4 

ข. 2 – 3 – 4 – 1 

ค. 3 – 2 – 4 – 1 

ง. 4 – 3 – 2 - 1 

86. สวนประกอบของคําอธิบายรายวิชา  คือขอใด 

ก. ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการ

เรียนรู 

ข. กิจกรรมการเรียนรู  สาระการเรียนรู 

ค. สาระการเรียนรู  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

ง. ขอบเขตเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

87. ทักษะในขอใดเปนทักษะพื้นฐานสําคัญของการ

เรียนรูภาษาทุกภาษาซึ่งครูตองจัดกระบวนการ

เรียนการสอนอยางมีลําดับข้ันตอน 

 การฟง  การดู  และการพูด .א 

 การพูด  และการเขียนคําไทย .ב 

 การฟงและการเขียนคําไทย .ג 

 การอานและการเขียนคําไทย .ד 

88. “การสอนแจกลูกสะกดคํา”  จะสงผลตอเด็กใน

ขอใด 

 อานหนังสือไดมากขึ้น .א 

 เขียนหนังสือถูกตอง .ב 

 รูหลักเกณฑการผสมคํา .ג 

 ถูกทุกขอ .ד 

89. “การสอนแจกลูกสะกดคํา”  ควรสอนกับนักเรียน

ระดับใด 

ก. ชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 2 

ข. ชั้นประถมศึกษาปที่  3 – 4 

ค. ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 5 

ง. ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ข้ึนไป 

90. “การสอนผันเสียงวรรณยุกต”  เริ่มสอนไดตั้งแต

ชั้นใด 

ก. ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  1 

ข. ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ภาคเรียนที่  2 

ค. ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  1 

ง. ชั้นประถมศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  2 

91. ภาษาไทยเปนวิชาทักษะ  ทักษะใดจัดเปนทักษะ

การแสดงความรูความคิดเห็นและประสบการณ 

ก. ทักษะการพูดและการอาน 

ข. ทักษะการอานและการเขียน 

ค. ทักษะการพูดและการเขียน 

ง. ทักษะการฟงและการเขียน 
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92. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดคุณภาพ

ของผูเรียนดานความเขาใจในการอานไวในชวง

ชั้นใด 

ก. ชวงชั้นที่  2 

ข. ชวงชั้นที่  3 

ค. ชวงชั้นที่  4 

ง. ทุกชวงชั้น 

93. ขอใดหมายถึงการสอนอานวิเคราะห 

ก. การสอนใหนักเรียนคนหาสาระของเรื่อง

ที่เปนสวนใจความสําคัญ  และสวน

ขยายใจความสําคัญ 

ข. การสอนใหนักเรียนสามารถบอกความ

หมายแฝงของคํา  หรือขอความที่อาน 

ค. การมใหนักเรียนสามารถถายทอดหรือ

เรียบเรียงขอมูลใหมใหคงสาระเดิม 

ง. การสอนใหนักเรียนสามารถแยกแยะ

สวนประกอบของเรื่องที่อานทั้งดาน

ความหมาย  ความสําคัญและความ

สัมพันธของเรื่อง 

94. ขอใดคือเกณฑการตรวจเรียงความที่ครูควรนํา

ไปใช 

ก. องคประกอบ  เนื้อหา  การใชภาษา  

อักขรวิธี  ความสะอาด 

ข. องคประกอบ  เนื้อหา  ความคิดสราง

สรรค  อักขรวิธี  ความสะอาด 

ค. องคประกอบ  เนื้อหา  ความคิดสราง

สรรค  การใชภาษา  อักขรวิธี  ความ

สะอาด 

ง. องคประกอบ  เนื้อหา  ความยาว  ความ

คิดสรางสรรค  การใชภาษา  อักขรวิธี  

ความสะอาด 

95. ขอใดคือเกณฑการประเมินการพูดในโอกาสตาง 

ๆ  

ก. การเตรียมตัว  เนื้อหาสาระ  การใช

ภาษา  มารยาท 

ข. การเตรียมตัว  เนื้อหาสาระ  การใช

ภาษา  มารยาท  บุคลิกภาพ 

ค. การเตรียมตัว  เนื้อหา  การใชภาษา  น้ํา

เสียง  บุคลิกภาพ 

ง. การเตรียมตัว  เนื้อหา  การใชภาษา  

การแตงกาย  มารยาท 

96. เกณฑการประเมินการอานออกเสียง  ขอใด

เหมาะสมที่สุด 

ก. ฉันทลักษณ  อักขรวิธี  น้ําเสียง 

ข. ฉันทลักษณ  อักขรวิธี  การแบงวรรค

ตอน 

ค. ฉันทลักษณ  การแบงวรรคตอน  ความ

คลองแคลวชัดเจน 

ง. ฉันทลักษณ   อักขรวิธี  การแบงวรรค

ตอน  ความคลองแคลวชัดเจน  น้ําเสียง

และการแสดงอารมณ 

97. ส่ือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเรื่องภาษาพดู

และภาษาเขียน  ขอใดเหมาะสมที่สุด 

ก. ตําราเรียนทุกชนิด 

ข. ปายนิเทศ  เอกสารแผนปลิว 

ค. นิทรรศการความรูตาง ๆ  

ง. หนังสือพิมพ  โฆษณา  รายการวิทยุโทร

ทัศน 
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98. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2544  กําหนดใหเรียนวรรณคดีแตละชวงชั้นกี่

เร่ือง 

ก. 2  เร่ือง 

ข. 4  เร่ือง 

ค. 6  เร่ือง 

ง. 8  เร่ือง 

99. การเรียนการสอนวรรณคดี  วรรณกรรมและ

วรรณกรรมทองถิ่นใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนา

รมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูควร

สอนอยางไร 

ก. สอนใหคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้งสามารถ

บรรยายความรูจากเรื่องได 

ข. สอนใหฝกวิจารณเร่ืองในแงมุมตาง ๆ 

เพื่อนําไปประยุกตใชได 

ค. สอนใหเชื่อมโยงกับการดํารงชีวิตและ

บูรณาการกับความรูดานอื่น 

ง. สอนใหอานและคิดเปรียบเทียบเหตุ

การณจากเรื่อง  กับจินตนาการของตน

เองได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. “การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดประสบการณ

ตรง  ไดปฏิบัติเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริง  

รูวิธีการแกไขปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ  

รู จักวางแผน  คิดวิเคราะห  ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  ไดฝกการเปนผูนําและ

ผูตาม”  ควรใชการจัดการเรียนรูรูปแบบใด 

ก. การเรียนแบบมีสวนรวม 

ข. การเรียนแบบบูรณาการ 

ค. การเรียนแบบโครงการ 

ง. การเรียนแบบโครงงาน  
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

Choose the best answer. 

1. A : Hi, _______are you ? 

B : Fine, thanks, and you ? 

a. What b. How 

c. Where d. How much 

2. Janet, I’d like you to _______Dan. 

a. look at b. speak with 

b. chat d. meet 

3. Mali teaches English in Nangrong School. 

She is a_______. 

a. teacher b. English 

c. janitor d. principal 

4. Mr. Somsak works in a hospital. He is a 

_______. 

a. teacher b. clerk 

c. doctor d. nurse 

5. Buriram is in the_______of Thailand. 

a. northwest b. north 

c. east d. northeast 

6. Taksin is the _______ of Thailand. 

a. prime minister b. leader 

c. minister d. parth leader 

7. King Phumibol has_______the throne for 

sixty years now. 

a. taken b. been in 

c. reigned d. gotten 

8. We use a _______ to take photographs. 

a. camera b. telephone 

c. pipe d. canon 

 

9. They always swim in the swimming_______. 

a. pond b. canal 

c. river d. pool 

10. Sompong works in the Royal Thai Army. He 

is a _______. 

a. policeman b. soldier 

c. sailor d. postman 

11. The man who comes form America is an 

_______. 

a. U.S.A. b. America 

c. American d. New York 

12. Suteep always has _______ at seven 

o’clock. 

a. lunch b. break fast 

c. dinner d. food 

13. A woman who sells flowers is a _______. 

a. flower woman b. sale woman 

c. flowerer d. florist 

14. John likes to _______ a guitar after school. 

a. take b. play 

c. get d. buy 

15. After her father died she has been deeply 

_______ for many years now. 

a. cried b. sorrow 

c. sad d. sorry 

16. James works in a farm. He_______trees by 

the pipe. 

a. feeds b. plants 

c. plows d. waters 

 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

219
17. His radio is broken. He must _______ it. 

a. build b. fix 

c. punch d. make 

18. Tom is working in a cafeteria. He cooks 

food. He is a _______. 

a. maker b. cooker 

c. cook d. cooking 

19. She always _______ her clothes on Sunday. 

a. sweeps b. makes 

c. cleans d. irons 

20. A snake_______his foot in the forest. 

a. bit b. beat 

c. hit d. struck 

21. He switched it off. The underlined words 

means_______. 

a. put off b. took off 

c. turned off d. got off 

22. I gave up cigarette. The underlined words 

mean_______. 

a. quitted b. stopped 

c. cancelled d. gave in 

23. He shut the door. The underlined word 

means_______. 

a. filled b. leaked 

c. opened d. closed 

24. She made up her mind to buy a new car. 

The underlined words mean_______. 

a. decided b. making mind 

c. determined d. changed mind 

 

 

 

25. Keep on singing. I am listening. The 

underlined words mean_______. 

a. make b. go on 

c. do d. let’s do 

26. There are two dogs in the cage. One is red, 

_______is black. 

a. other b. the other 

c. another d. the others 

27. I will go to school if it doesn’t_______. 

a. rain b. rains 

c. raining d. be rained 

28. If I _______ you, I will go to America. 

a. am b. was 

c. were d. are 

29. Mr. Dang didn’t go to Bangkok, _______? 

a. is he b. does he 

c. didn’t he d. did he 

30. The three dogs are eating, _______? 

a. are they b. aren’t they 

c. do they d. don’t they 

31. Mrs. Somsri always_______to school late. 

a. go b. goes 

c. went d. going 

32. I know the girl_______you spoke to. 

a. who b. which 

c. what d. when 

33. This is the knife_______you cut the mango 

with. 

a. who b. whom 

c. when d. that 
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34. I was born_______June 24, 1992. 

a. in b. on 

c. during d. between 

35. Miss Ladda often reads a newspaper 

for_______hour a day. 

a. a b. the 

c. an d.- 

36. John sits_______Damrong and Pranee. 

a. during b. among 

c. on d. between 

37. There are three_______in the kitchen. 

a. knives b. knifes 

c. mouses d. childs 

38. The man who is your father’s older brother 

is your_______. 

a. grandfather b. aunt 

c. uncle d. friend 

39. This book is mine, that book is_______. 

a. hers b. she 

c. her d. herself 

40. Mr. Somchai has been in 

Thailand_______three years. 

a. since b. for 

c. by d. when 

41. Mayuree and Mayara sometimes go to the 

theater by_______. 

a. themself b. herself 

c. theyselves d. themselves 

42. There are_______days in August. 

a. 30 b. 28 

c. 31 d. 29 

43. The man who serves food in the foodshop 

is the _______. 

a. waitress b. waiter 

c. mixer d. owner 

44. Your book is _______ than mine. 

a. expensiver 

b. the most expensive 

c. expensive 

d. more expensive 

45. Malee speaks English well. Melai speaks 

English very well. Malai speaks 

English_______than Malee. 

a. better b. weller 

c. best d. louder 

46. Mr. Frank has_______to Chiang Mai twice. 

a. go b. went 

c. gone d. goes 

47. I see you and you see_______. 

a. I b. mine 

c. me d. my 

48. My son always goes to school by_______. 

a. foot b. feet 

c. walk d. walking 

49. A : _______? 

B : I am 63 kg. 

a. What is your heavy  

b. What is your length 

c. What is your weight 

d. How many kilograms are you 

50. _______in the morning is the good exercise. 

a. Walking b. Walk 

c. Walker d. Walks 
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51. Wichai : Hello. My name is Wichai. What’s 

your name? 

Malai : Hello. I’m Malai. Nice to meet you. 

Wichai : _______. 

a. I’m sorry 

b. Thank you 

c. Congratulations 

d. Nice to meet you, too 

 

52. A : What’s Thongchai like? 

B : _______. 

a. He likes watching TV 

b. He’s smart and diligent 

c. He looks like a man 

d. He likes ice cream 

53. Pam : I lost my bag. 

Mam : _______. 

a. Hope to meet you 

b. No problem 

c. Great, thanks 

d. I’m sorry to hear that 

54. Jane : I will go to Pattaya this weekend. 

Joe : _______. 

a. Thank you 

b. That’s very kind of you 

c. Have a wonderful time 

d. Hope to meet you again 

55. Linda : This is the present for your birthday. 

Windy : Thank you very much. 

Linda : _______. 

a. You’re welcome b. I’m sorry 

c. That’s right d. See you again 

56. At the bank 

Cashier : _______? 

Customer : Yes, please. I’d like to send $ 

30 to the US. 

a. Do you have money 

b. May I borrow your money 

c. Can I help you, Sir 

d. What do you want 

57. At the Bakery’s 

Tim : I’d like to have some cupcakes, 

please. _______? 

Assistant : 20 baht each. 

a. May I help you 

b. How much are they 

c. How expensive is it 

d. What do you want 

58. A telephone call 

Kesorn : Hello. 

John : Hello. _______? 

Kesorn : Just a minute, please. 

a. Could I speak to Penpan, please 

b. Is Penpan there 

c. Are you Penpan 

d. Where is Penpan 

59. You see an old man falls down. You rush to 

him and say “_______” 

a. Don’t fall for me. 

b. Are you all right? 

c. Give me a break. 

d. Have you seen a doctor? 
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60. A student in a computer room is having a 

problem with his computer. He calls the 

technician and says “_______” 

a. There’s something wrong with this 

computer. 

b. Do your job. 

c. This computer has a problem. 

d. Fix this computer now. 

61. Your friend got a scholarship to study 

abroad, you say “_______” 

a. Congratulations. b. Thank you. 

c. Turn that off. d. Keep quiet. 

62. You are in class and need to go to the 

toilet. You say to your teacher “_______” 

a. Must I go out now, please? 

b. I want to go away now. 

c. Just a moment, please. 

d. May I leave the room? 

63. You accidentally step on someone’s foot. 

You say “_______” 

a. Be careful. b. That’s my error. 

c. I’m so sorry. d. How about that? 

64. You want your friend to buy you some 

paper for a report. You say “_______” 

a. Give me some paper. 

b. Get me some some paper. 

c. Provide me some paper. 

d. Deliver me some paper. 

 

 

 

 

65. A foreigner asks you the way to his hotel. 

You don’t know that hotel, so you say 

“_______” 

a. Excuse me, I’m getting lost. 

b. Sorry. Don’t know. 

c. I’m sorry. I don’t know where it is. 

d. I’m afraid where is it. 

66. You are in your neighbor’s house. You 

break a glass. Your neighbor says 

“_______” 

a. You’re welcome 

b. Take it easy. 

c. How could you do such a thing? 

d. Don’t worry about it. 

67. Your classmate is short of money and asks 

you “_______” 

a. How is 500 baht? 

b. Can I borrow 500 baht? 

c. Let’s call it 500 baht. 

d. Could I loan you 500 baht? 

68. You are visiting a friend in a hospital. When 

you leave you say “_______” 

a. Get well soon. b. Recover better. 

c. Get in shape. d. Speed up. 
WEATHER WORLD TODAY 

Amsterdam 19 9 rny 

Seoul 30 20 cdy 

Paris 23 13 rny 

Shiang Hai 28 24 clr 

Sydney 15 9 clr 

Tokyo 28 24 clr 

Read the 

advertisement 

and answer 

question 69 – 71 

(Bangkok Post June 3, 2006) 
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69. According to this weather report, _______is 

the coldest place. 

a. Amsterdam b. London 

c. Sydney d. Seoul 

70. “rny” stands for_______. 

a. rain yesterday b. rainy 

c. rain all year d. rain fall 

71. The places that have exactly the same 

temperature and weather patterns are 

_______. 

a. Shiang Hai and Tokyo 

b. Seoul and Paris 

c. Tokyo and Amsterdam 

d. Sydney and Seoul 

Read the 

advertisement 

and answer 

question 72 – 73 

The Best Golden Retriever in Town 

Golden Puppies Birth 17/6/05 

Show Quality Males/Females 

USA Imported Parents with Pedigree 

Tel 01 - 3120712 

 

72. “Retriever” in this ad means _______. 

a. a kind of dog b. kennel 

c. an animal hunter d. an imported pet 

73. “Pedigree” mentioned in the ad refers 

to_______. 

a. dogs’ ready-made food 

b. dogs’ owners 

c. dogs’ birthplaces 

d. dogs’ breeding 
OVELIN 

The All Natural Food To Keep You Up and Going 

 Stress and overwork can lead to indigestion 

and poor appetite. Ovelin, a mixture of fine quality 

herbs, helps strengthen your digestive systems, 

improves your ability to absorb food and restores your 

vitality. Idea for the whole family, Ovelin keeps 

everyone up and going. 

Available at all leading. 

Pharmacies and Health Food Centers 

 

74. Ovelin helps reduce_______. 

a. stress b. overwork 

c. indigestion d. appetite 

75. Ovelin can be _______. 

a. purchased in a drugstore 

b. eaten in a food center 

c. sampled in a supermarket 

d. found in a fresh food market 

Read this dialogue, look at the menu. 76 – 78 

At a restaurant 

Waiter  :  Would you like a dessert? 

Peter  :  I’d like a banana split, please. 

Jane :  Can I have some chocolate cake, 

please? 

Anna  :  Nothing for me, thanks. 

(Later) 

Waiter  :  Here’s your bill. 
Menu 

Drinks  Desserts  

Coke  Cheesecake $1.80 

Large $0.90 Chocolate cake $1.60 

Medium $0.75 Ice cream $1.20 

Small $0.65 Banana split $2.00 

Orange juice $0.90 Fresh fruit $0.70 
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76. Which cost of drinks is the cheapest? 

a. $0.90 b. $0.75 

c. $0.70 d. $0.65 

77. From the dialogue, how much do the 

customers pay for the bill? 

a. $3.60 b. $3.40 

c. $2.70 d. $1.20 

78. What kind of desserts has ice cream in it? 

a. chocolate cake b. cheesecake 

c. banana split d. fresh fruit 

Read the passage and answer the question 

79 – 81 

 Newborn bears are about the size of 

small rabbits. After 3 or 4 months the young 

creatures will begin to walk. However, they are 

dependent on their mother for at least a year, 

during which time they will learn the many 

things they must know to survive. 

 

79. What does “the young creatures” refer to? 

a. small rabbits b. mothers 

c. newborn bears d. animals 

80. What should be the best title of the 

passage? 

a. Newborn bears b. The Creatures 

c. Wild animals d. Pets 

81. When can the bears live without their 

mothers? 

a. 3 or 4 months 

b. 7 months 

c. At least 1 year 

d. As soon as they are born 

Read the passage and answer the question 

82 – 87 
 Whenever my friend’s daughter, Anne, 

practiced the violin up in her bedroom, their dog 

always sat at the bottom of the stairs and howled. 

 One day, Anne’s brother, Eric, had a friend 

over while she was practicing, and the dog was 

howling as usual. At the conclusion of the piece, Eric’s 

friend called to Anne, “Could you please play 

something the dog doesn’t know?” 

 

82. Anne practiced playing the violin on the 

_______. 

a. ground floor b. roof 

c. second floor d. stairs 

83. The writer of this story is_______. 

a. Anne b. Anne’s mother 

c. Eric’s friend d. Eric 

84. The phrase “had a friend over” could best 

be replaced by_______. 

a. invited a friend to come to the house 

b. had a big argument with his friend 

c. was talking to a friend on the phone 

d. finished studying with his friend 

85. When Anne practiced, the dog_______. 

a. always ran away 

b. liked to sing along 

c. usually got hungry 

d. became very sleepy 

86. “The piece” refers to the _______. 

a. tale b. song 

c. animal d. meal 
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87. Who is Eric? 

a. Anne’s brother b. Friend’s daughter 

c. Anne’s friends d. dogs 

Read the passage and answer the question 

88 – 90  
 Taffy was a thief. 

 Jake was a thief, too. 

 One day Jake saw some pictures in the 

newspaper. 

 “There are some diamonds in one of the 

room of the big house on the hill”, Jake said. “Let’s go 

the house tomorrow night. Let’s steal the diamonds.”  

“Good idea,” said Taffy. “We’re going to be rich.” 

 

88. What did the thieves want to steal? 

a. pictures b. newspaper 

c. diamond d. a house 

89. When did they go to the house? 

a. Tomorrow night. b. In the afternoon. 

c. In the morning. d. Tonight. 

90. What should be the best title of the story? 

a. Taffy 

b. Diamonds. 

c. The Thieves. 

d. The House on the Hill 

APPLICATION FORM 

NAME Sukho Rukthai 

AGE 27  

NATIONALITY __(91__ 

MARITAL STATUS __(92)__ 

Read the 

advertisement 

and answer 

question 91 – 92 

COURSE REQUIRED English 

 

91.  

a. Thai b. Thailand 

c. England d. Britain 

92.  

a. English b. Single 

c. One year d. March 1983 

93. Which notice can not be seen in the 

cinema? 

a. EXIT b. ENTRANCE 

c. TOILET d. STATIONERY 

94. It’s Peter’s birthday. He has got twelve 

packets of nuts. He has got six friends. He 

gives _______packets to each friend. 

a. one b. two 

c. three d. four 

95. Bangkok was called the Venice of the East 

_______it used to have many canals. 

a. however b. becausc 

c. if d. when 

96. A : Is Narin free at wwo thirty? We have a 

meeting. 

B : No, he has an appointment at that time. 

Question : Can Narin go to the meeting? 

a. No, he won’t be able to. 

b. Yes, he can. 

c. No, he has a meeting. 

d. Yes, he has an appointment. 
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97. Guest : _______. 

Host : I’m glad to hear that. 

a. The room is very crowded 

b. This is not what I expected 

c. I’d really like to leave now 

d. I’m having a good time 

98. Who lost the match? 

a. Yes, it was Dennis. 

b. Dennis did. 

c. I think I don’t know. 

d. No, Dennis didn’t lose the match. 

99. How long does it take to get there? 

a. About 200 miles. 

b. About 2 hours. 

c. Yes, it takes a long time. 

d. No, it doesn’t take long to get there. 

100. The Swedish team was_______by the 

German team by the score : 0 : 2. 

a. beaten b. bitten 

c. won d. lost 
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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกวิทยาศาสตร) 

1. น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลใน

ขอตอไปนี้ ขอใดไมเอ้ือตอการยังชีพของสิ่งมี

ชีวิตในน้ํามากที่สุด 

ก. มีแบคทีเรียมาก ข. มีอุณหภูมิสูง 

ค. มีออกซิเจนสูง ง. มีโลหะมาก 

2. ไอออนหรืออะตอมในขอใดที่มีการจัด

อิเล็กตรอนเหมือนกับคลอไรดไอออน 

ก. F- ข. Ne 

ค. Al3+ ง. Ca2+ 

3. สมบัติในขอใดไมจัดวาเปนสมบัติของธาตุทั้งคู 

ก. ขนาดของอะตอม อิเล็กโทรเนกาติวิตี 

ข. จุดเดือด – จุดหลอมเหลว สภาพขั้ว 

ค. อิเล็กโทรเนกาติวิตี พลังงานไอออนไนเซชั่น 

ง. สภาพขั้ว ความเปนกรด – เบส 

4. วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงใหญมาก 

สามารถแบงวิชาเคมีออกเปนกี่สาขา 

ก. 3 สาขา ข.  4 สาขา 

ค. 5 สาขา ง.  6 สาขา 

5. “Sn” เปนสัญลักษณของธาตุใด 

ก. โปรแตสเซียม ข. ดีบุก 

ค. เงิน ง. โซเดียม 

6. “Biochemsistry” เปนเคมีสาขาอะไร 

ก. ชีวเคมี ข. เคมีอินทรีย 

ค. เคมีเชิงฟสิกส ง. เคมีวิเคราะห 

7. ศูนยองศาสมบูรณเปนองศาที่ 

ก. น้ํากลายเปนน้ําแข็ง 

ข. กาซทุกชนิดกลายเปนของเหลว 

ค. สารทุกชนิดกลายเปนของแข็ง 

ง. การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในกาซมีคานอยที่

สุด 

8. เคมียุคใหม Modern Chemsistry เร่ิมตนใน 

ค.ศ.ใด 

ก. ค.ศ.ที่ 15 – 16  ข. ค.ศ.ที่ 17 – 18  

ค. ค.ศ.ที่ 18 – 19  ง. ค.ศ.ที่ 19 –20  

9. ในสมัยกลางประวัติศาสตร (Middle Ages) 

ความสนใจในวิชาเคมีเนนในเรื่องใด 

ก. การผลิตเหลาองุน 

ข. การผลิตโลหะจากสินแร 

ค. การเลนแรแปรธาตุ 

ง. การทําแกว 

10. นักปราชญชาวกรีกเชื่อวาในโลกนี้มีธาตุอยูดวย

กันกี่ธาตุ 

ก. 3 ธาตุ ข. 4 ธาตุ 

ค. 5 ธาตุ ง. 6 ธาตุ 

11. การจัดลําดับมวลสสารแบงออกเปนกี่อยาง 

ก. 3 ข. 4 

ค. 5 ง. 6 

12. “Liguid” หมายถึงขอใด 

ก. ของแข็ง ข. สารเนื้อเดียว 

ค. สารประกอบ ง. ของเหลว 

13. กาซในธรรมชาติมีสมบัติเปนกาซอุดมคติหรือ

เปนไปตามแบบจําลองของกาซใด 

ก. มีอุณหภูมิและความดันสูงพอสมควร 

ข. มีความดันสูง 

ค. มีความหนาแนนนอยมาก 

ง. มีปริมาตรเล็ก  

14.            เปนสัญลักษณของธาตุใด 

ก. ออกซิเจน ข. ไฮโดรเจน 

ค. ไนโตรเจน ง. ทองแดง 
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15. “Ag” สัญลักษณของธาตุใด 

ก. Mucury ข. Potassium 

ค. Silver ง. Sodium 

16. สถานะของสารละลายมีกี่สถานะ 

ก. 3 ข. 4 

ค. 5 ง. 6 

17. อากาศประกอบไปดวยกาซไนโตรเจนกี่

เปอรเซ็นต 

ก. 21 เปอรเซ็นต ข. 58 เปอรเซ็นต 

ค. 68 เปอรเซ็นต ง. 78 เปอรเซ็นต 

18. เหล็กกลาปลอดสนิมประกอบไปดวยเหล็กกี่

เปอรเซ็นต 

ก. 70 เปอรเซ็นต ข. 71 เปอรเซ็นต 

ค. 72 เปอรเซ็นต ง. 73 เปอรเซ็นต 

19. “Filtration” หมายถึงอะไร 

ก. การกลั่น ข. การกรอง 

ค. สารละลายอิ่มตัว ง. สารละลายเขมขน 

20. สสารเปนสิ่งที่มีตัวตน มีน้ําหนัก ตองการที่อยู 

สัมผัสได เปนคุณสมบัติทางใดของสสาร 

ก. ทางเคมี 

ข. ทางกายภาพ 

ค. ทางเคมีและทางกายภาพ 

ง. ทางเคมีและชีวภาพ  

21. “จุดเทียนไข” เปนการเปลี่ยนแปลงของสสารทาง

ใด 

ก. ทางเคมี ข. ทางกายภาพ 

ค. ทางชีวภาพ ง. ถูกทุกขอ 

22. ระดับพลังงานในอิเล็กตรอนมีอยูกี่ชนิด 

ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด 

ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด 

 

 

23. “กรด” คือ 

ก. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให H+  

ข. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให OH 

ค. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให HO 

ง. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให O 

24. ส่ิงที่บอกความเปนกรดเปนดางของสารละลาย

เรียกวาคาอะไร 

ก. HP ข. PH 

ค. BH ง. CH 

25. กาซในวิชาเคมีแบงออกเปนกี่ประเภท 

ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท 

ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท 

26. ขอใดที่ไมใชลักษณะการจัดตารางธาตุใน

ปจจุบัน 

ก. ธาตุที่เปนโลหะสวนใหญอยูทางดานซาย 

แตอโลหะจะอยูทางดานขวาของตารางธาตุ 

ข. ธาตุที่อยูในคาบใดยอมจะมีจํานวนระดับ

พลังงานเทากับเลขที่ของคาบนั้น 

ค. ธาตุที่อยูในหมูเดียวกันจะมีจํานวน

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเทากัน 

ง. โดยใชการจัดอิเล็กตรอนในออรบิตอลเปน

เกณฑ สามารถแบงธาตุในตารางธาตุได

เปนสองพวกคือ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ และ

ธาตุ ทรานซิชัน 

27. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 

ก. พันธะไอออนิก เปนพันธะที่เกิดจากแรงดึง

ดูดระหวางไอออนที่มีประจุตางชนิดกัน 

ข. อะตอมคูสรางพันธะที่มีคาอิเล็กโทเนกาติวิตี

ไมตางกันมาก มักจะเปนโมเลกุลโควาเลนต 

ค. พันธะโควาเลนตคือ พันธะที่เกิดจากอะตอม

ของธาตุเดียวกันหรือตางชนิดกันมารวมกัน

โดยมีการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 
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ง. สารประกอบไอออนิกเปนสารประกอบที่มี

จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา 

28. NH3 หนัก 10 กรัม มี NH3 อยูกี่โมล กี่โมเลกุล 

(กําหนดให น้ําหนักอะตอม N = 14, H = 1) 

ก. 0.6 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล 

ข. 0.06 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล 

ค. 0.6 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล 

ง. 0.06 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล 

29. การเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ ขอใดไมมีผลตอความ

เขมขนของ CO ในระบบสมดุล 

ก. เพิ่มอุณหภูมิ ข. เติมไอน้ํา 

ค. เติม H2 ง. เติมคะตะลิสต 

30. ขอใดเปรียบเทียบองคประกอบของโครงสราง

ของดีเอนเอ และอารเอนเอ ไมถูกตอง 

ก. เบสในดีเอนเอ (นอกจาก 3 ชนิดที่เหมือน

กัน) คือ ยูราซิล เบสในอารเอนเอ คือ ไธมีน 

ข. น้ําตาลในดีเอนเอ คือ 2 – ดีออกซี – D ข ไร

โบส น้ําตาลในอารเอนเอ คือ ดี – ไร โบส 

ค. ดีเอนเอ และอารเอนเอ ตางก็เปนโพลิเมอร

ของนิวคลีโอไลด 

ง. ดีเอนเอ และอารเอนเอ ตางก็มีองคประกอบ

ยอยเปนน้ําตาล เบส และฟอสเฟต เหมือน

กัน 

31. จงบอกลักษณะเฉพาะของโมเลกุลกาซในการ

ถายพลังงานจลนแกโมเลกุลขางเคียงเมื่อเกิด

การปะทะกัน 

ก. มีการถายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน

เนื่องจากการปะทะกัน 

ข. ไมมีการถายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน

เนื่องจากการปะทะกันเลย 

 

 

ค. ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแตละโมเลกุล

จะเทากันคงที่ 

ง. ข้ึนอยูกับวากาซนั้นวิ่งไปชนกับโมเลกุลขาง

เคียงบอยแคไหน 

32. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับความดันไมถูกตอง 

ก. คือแรงกระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ 

ข. เกิดจากแรงชนของโมเลกุลกาซตอผนัง

ภาชนะ 

ค. ความดันจะสูง เมื่อโมเลกุลมีความเร็วสูง 

ง. เมื่อความเขมขนของกาซสูง จํานวนโมเลกุล

ที่จะวิ่งชนผนังภาชนะจะต่ํา 

33. ความหนืดขึ้นอยูกับปจจัยใด 

ก. ปริมาตร 

ข. ความเร็วของโมเลกุล 

ค. อุณหภูมิ 

ง. ความดัน 

34. ถาตองการเปลี่ยนสารอัลดีไฮดใหเปน

แอลกอฮอล จะใชปฏิกิริยาอะไร 

ก. ใชปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเพิ่มออกซิเจน 

ข. ใชปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อลดออกซิเจน 

ค. ใชปฏิกิริยารีดักชันเพื่อเพิ่มไฮโดรเจน 

ง. ใชปฏิกิริยารีดักชันเพื่อลดไฮโดรเจน  

35. ใหเรียกชื่อสารที่มีโครงสรางตอไปนี้ตามระบบ 

IUPAC 

CH3 – CH2 – CH – CH – CH3 

                       |        | 

CH3 – CH3 

ก. 2 – Methypentane 

ข. 4 – Methypentane 

ค. 2 – Methybutane 

ง. 2, 3 – dimethypentane  
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36. เพราะเหตุใดในขณะที่เปดขวดน้ําอัดลมจึงมี

ฟองอากาศวิ่งขึ้นมาที่ปากขวดมากมาย 

ก. กาซในขวดถูกอัดไวดวยความดันที่สูงกวา

ภายนอกขวด 

ข. กาซในขวดถูกอัดไวดวยความดันที่ต่ํากวา

ภายนอกขวด 

ค. การละลายของกาซจะเพิ่มข้ึน 

ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ค.  

37. ขอใดไมเกี่ยวของกับขบวนการออสโมซิส 

ก. แพรผานเนื้อเยื่อ 

ข. แพรจากความเขมขนสูงไปยังความเขมขน

ต่ํา 

ค. ข้ึนอยูกับจํานวนของตัวถูกละลาย 

ง. ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ  

38. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ แอมแปร และคู

ลอมบ 

ก. แอมแปรคือหนวยของกระแสไฟฟา 

ข. คูลอมบเกิดจากการจับตัวของธาตุเงินจาก

สารละลายซิลเวอรไนเตรต 

ค. คูลอมบคือปริมาณกระแสไฟฟา 

ง. แอมแปร = คูลอมบ/วินาที 

39. ผลึกของแข็ง มีสมบัติสําคัญอะไรบางที่แตกตาง

จากของเหลวและกาซทางสมบัติทางฟสิกส 

ก. มีจุดหลอมเหลวไมแนนอน 

ข. มีรูปทรงเรขาคณิตทุกชนิดเหมือนกัน 

ค. ปริมาตรไมเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับความกด

ดัน 

ง. แรงยึดระหวางอนุภาคหนาแนนนอยกวา

ของเหลวและกาซ  

 

 

 

40. ทานนั่งอยูหองขางๆ ไดยินเสียงเพื่อนคุยกัน เปน

คุณสมบัติของคลื่นขอใด 

ก. การแทรกสอด ข. การสะทอน 

ค. การหักเห ง. การเลี้ยวเบน 

41. ขอใดตอไปนี้เขียนความสัมพันธ ไมถูกตอง 

ก. ความเร็ว มีหนวยเปนเมตร/วินาที 

ข. ความเรง มีหนวยเปนเมตร/นาทียกกําลัง

สอง 

ค. ระยะทางมีหนวยเปนเมตร 

ง. ความหนาแนนของวัตถุ มีหนวยเปน

กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร  

42. คํานวณหาคาไดจากจุดตัดของเสนมัธยฐานเปน

การหาคาของขอใด 

ก. หาศูนยกลางมวล 

ข. หาศูนยถวงของวัตถุ 

ค. หาจุดบัพ 

ง. หาจุดปฏิบัพ 

43. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงอัตราเร็วเปนคาบไดถูก

ตอง 

ก. ในเวลา 1 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทางกี่

เมตร 

ข. ในเวลา 1 วินาที วัตถุหมุนเปนวงกลมกวาด

พื้นที่ไดกี่เรเดียน 

ค. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 รอบใชเวลากี่

วินาที 

ง. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 วินาทีเคลื่อนที่ได

กี่รอบ  
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44. การแกวงตามธรรมชาติ แตกตางจากการแกวง

แบบหนวง อยางไร 

ก. การแกวงตามธรรมชาติ ไมมีแรงเสียดทาน 

การแกวงแบบหนวงมีความหนืดของตัว

กลางเขามาเกี่ยวของ 

ข. การแกวงตามธรรมชาติ มีอัมปลิจูดลดลง

ตามเวลา การแกวงแบบหนวงมีอัมปลิจูดคง

ที่ 

ค. การแกวงตามธรรมชาติ จะหยุดแกวงในที่

สุด การแกวงแบบหนวงจะไมหยุดแกวง 

ง. การแกวงตามธรรมชาติ คาบยาวกวา การ

แกวงแบบหนวง  

45. ขอใดกลาวถึงรังสีเอกซและรังสีแกมมาไดถูก

ตอง 

ก. รังสีแกมมาผลิตไดจากการทําใหอิเล็กตรอน

ความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง 

ข. รังสีเอกซผลิตไดจากการทําใหอิเล็กตรอน

ความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง 

ค. รังสีเอกซผลิตไดจากการแผรังสีจาก

นิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีที่ไมเสถียร 

ง. รังสีเอกซและรังสีแกมมามีชวงคลื่นและ

ความถี่ไมคาบเกี่ยวกัน 

46. ขอใดกลาวถึงคุณสมบัติของคลื่นเสียงไมถูก
ตอง 
ก. ความเร็วขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 

ข. อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 

ค. เปนคลื่นตามยาว 

ง. จุดปฏิบัพจะทําใหความเขมเสียงเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

47. ขอใดแสดงความสัมพันธไดถูกตองที่สุด 

ก. รถไฟวิ่งผานสถานี – คลื่นนิ่ง 

ข. เครื่องบินไอพนบินผานหลังคาบาน – เรโซ

แนนซ 

ค. คางคาวสงสัญญาณเพื่อหาตําแหนง – การ

เลี้ยวเบนของเสียง 

ง. ไดยินเสียงเดินทางกลับถึงแหลงกําเนิดใช

เวลาเกิน 0.1 วินาที – เสียงกอง  

48. ดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยจะกวาดพื้นที่

ไดเทากันในเวลาเทากัน เนื่องจาก 

ก. ดาวเคราะหอยูใกลดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่

ไดเร็วกวาอยูไกลดวงอาทิตย 

ข. ดาวเคราะหอยูใกลดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่

ไดชากวาอยูไกลดวงอาทิตย 

ค. กฎแหงคาบ 

ง. กฎแหงทางโคจรรูปวงรี  

49. อิมัลติฟรายเออรในระบบตอไปนี้ ขอใด ไมถูก

ตอง 
 ระบบ อิมัลติฟรายเออร 

ก. การยอยอาหารประเภทไขมัน น้ําดี 

ข. น้ํานม เคซีน 

ค. น้ําสลัดไข น้ําสมสายชู 

ง. น้ําซักผาที่มีไขมัน  สบูหรือผงซักฟอก 

50. ขอใดตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไดถูกตอง 

ก. ขณะจายไฟ คาศักยไฟฟาของแตละเซลลใน

แบตเตอรี่มีคาคงที่ 

ข. ขณะจายไฟ สารที่เขาทําปฏิกิริยาเปนสาร

ชนิดเดียวกัน 

ค. ตัวรีดิวซมีการเปลี่ยนแปลงคาเลข

ออกซิเดชันเทากับ 4 

ง. ระดับความเขมขนของกรดมีผลตอศักยไฟ

ฟาของเซลล  
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51. รถยนตมวล m กิโลกรัม วิ่งดวยอัตราเร็ว v เมตร/

วินาที บนทางโคงที่มีรัศมีความโคง R เมตร 

อัตราเร็ว v ที่พอดีที่ทําใหรถยนตเร่ิมหลุดจาก

ความโคงเปนไปตามสมการในขอใด 

ก. v = mRg  

ข. v = Rg  

ค. v = mRg  

ง. v = mg  

52. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ําเมื่อ

คลื่นเคลื่อนที่ออกจากบริเวณน้ําลึกไปบริเวณน้ํา

ตื้นความยาวคลื่น ความเร็ว และความถี่ของ

คลื่นเปนอยางไร 

ก. ความยาวคลื่นและความเร็วนอยลง ความถี่

คงที่ 

ข. ความยาวคลื่นและความเร็วมากขึ้น ความถี่

คงที่ 

ค. ความยาวคลื่นนอยลง ความถี่มากขึ้น 

ความเร็วคงที่ 

ง. ความยาวคลื่นมากขึ้น ความถี่นอยลง 

ความเร็วคงที่  

53. แกสชนิดหนึ่งบรรจุอยูในกระบอกสูบที่ความดัน 

P และอุณหภูมิ 273 K มีโมเลกุลเคลื่อนที่ดวย

ความเร็วเฉลี่ย V ชนฝาลูกสูบจํานวน f ครั้ง/

วินาที ถาเพิ่มปริมาตร กระบอกสูบเปน 2 เทา 

ดวยการขยายลูกสูบโดยทําใหอุณหภูมิคงที่ 

ความถี่ในการชนฝาลูกสูบจะเปนเทาใด 

ก. f/4 ข. f/2 

ค. f ง. f 

 

 

 

 

54. โปรตอนจากดวงอาทิตยเคลื่อนที่ลงหาผิวโลกใน

แนวดิ่งบริเวณศูนยสูตรของโลกซึ่งมีสนามแม

เหล็กโลกขนานกับผิวของโลกโปรตอนจะเปนไป

ในทิศทางใด 

ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต 

ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก 

55. อนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลายอนุภาควิ่งผาน

บริเวณสนามไฟฟาตั้งฉากกับสนามแมเหล็กโดย

ทิศที่วิ่งตั้งฉากกับสนามทั้งสองอนุภาคที่วิ่งไป

โดยไมเบนออกจากแนวเดิมจะมีปริมาณใดเทา

กัน 

ก. ประจุ 

ข. ความเร็ว 

ค. มวล 

ง. อัตราสวนประจุตอมวล 

56. ถานํากระดาษทึบแสงมาปดชวงครึ่งซายของ

เลนสที่ทใหเกิดภาพของวัตถุบนฉากขอความใด

ตอไปนี้ถูกตอง 

ก. ภาพของวัตถุจะหายไป 

ข. ภาพซีกซายของวัตถุจะหายไป 

ค. ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป 

ง. ภาพของวัตถุจะครบทุกสวน  

57. ชายสองคนมีมวลเทากันนั่งอยูบนหัวเรือและ

ทายเรือ ของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งอยูใน

น้ํานิ่ง ถาชายที่อยูหัวเรือเดินไปหาชายที่อยูทาย

เรือเรือนี้จะเคลื่อนที่อยางไร 

ก. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานทายเรือ 

ข. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานหัวเรือ 

ค. เรือจะอยูนิ่งเหมือนเดิม 

ง. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานทายเรือแลวกลับ

ที่เดิม  
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58. จากปฏิกิริยานิวเคลียร 

XNHN +→+ 15
7

1
1

14
7  

X ตามสมการคือขอใด 

ก. นิวตรอน ข.  อิเล็กตรอน 

ค. โปรตอน ง.  โพซิตรอน 

59. ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 

ก. ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยูดาน

หนากระจกนูน 

ข. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ เปนภาพจริง

เสมอ 

ค. ภาพที่เกิดจากกระจกเวามีไดกรณีเดียว คือ

วัตถุจะตองอยูหางจากผิวกระจกนอยกวา

ความยาวโฟกัสของกระจก 

ง. ภาพที่เกิดจากเลนสเวาเปนไดทั้งภาพจริง

ภาพเสมือน  

60. อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศขึ้นอยูกับปจจัย

ในขอใด 

ก. ความถี่ของการสั่นแหลงกําเนิด 

ข. ความเขมของแหลงกําเนิดเสียง 

ค. อุณหภูมิของอากาศ 

ง. ความเร็วของแหลงกําเนิดเสียง  

61. A และ B เปนลูกบอลชนิดเดียวกันลูกบอล A ถูก

ขวางออกไปในแนวราบ และลูกบอล B ถูก

ปลอยใหตกลงในแนวดิ่งพรอมกันที่ระดับความ

สูงเทากัน ขอใดถูกตอง 

1) ลูกบอล A ตกถึงพื้นกอนลูกบอล B 

2) ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพรอมกัน 

3) ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะตกถึง

พื้น 

4) ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะตกถึง

พื้น 

 

ขอความที่ถูกตองคือ 

ก. ขอ 1 ถูก  ข. ขอ 1 และ 3 ถูก 

ค. ขอ 2 และ 3 ถูก ง. ขอ 2 และ 4 ถูก 

62. ในขณะที่มวลมีความเรง ความเร็วจะเปนอยาง

ไร 

ก. มีขนาดเพิ่มข้ึน และมีทิศทางเดียวกับ

ความเรง 

ข. มีขนาดเพิ่มข้ึน แตมีทิศทางไมจําเปนตองมี

ทิศทางเดียวกับความเรง 

ค. ไมจําเปนตองมีขนาดเพิ่มข้ึน แตทิศทาง

เดียวกับความเรง 

ง. ไมจําเปนตองมีขนาดเพิ่มข้ึน และไมจําเปน

ตองมีทิศทางเดียวกับความเรง  

63. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตบนถนนราบขณะ

เลี้ยงโคงถาไมใหรถลมผูขับข่ีตองเอียงตัวและรถ

ใหทํามุมที่พอเหมาะกับแนวดิ่งเพื่ออะไร 

ก. ใหแนวแรงลัพธของคนและรถอยูในแนวดิ่ง 

ข. ใหแนวแรงลัพธของคนและรถผานจุดศูนย

กลางมวลของรถและคน 

ค. ใหแนวแรงลัพธที่พื้นกระทําตอรถและคนกับ

แรงเสียดทานระหวางยางรถกับถนนผานจุด

ศูนยกลางมวลรวมของรถและคน 

ง. ใหแนวแรงลัพธของแรงสูศูนยกลางและแรง

ที่โลกดึงดูดรถและคนผานจุดศูนยกลางมวล

รวมของรถและคน 

64. มวลกอนหนึ่งเคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี 1 หนวย 

ในแนวราบ ขอใดกลาวผิด 

ก. ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมีคาคงที่ 

ข. ขนาดของความเร็วที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคา

คงที่ 
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ค. ความเร็วเชิงมุมที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคาคง

ที่ 

ง. ความเรงที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคาคงที่  

65. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

1) ความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกของ

ของเหลว 

2) ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมีทิศตั้ง

ฉากกับผิวภาชนะ 

3) ความดันของของเหลวไมข้ึนกับรูปราง

ภาชนะแตข้ึนกับภาชนะ 

4) ความดันของของเหลวขึ้นกับชนิดของของ

เหลว 

ขอความที่ถูกตองคือ 

ก. 1 เทานั้น ข. 1 และ 2 

ค. 1, 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 4 

66. ถาระดับน้ําในตูปลารูปส่ีเหลี่ยมเพิ่มข้ึนเปน 2 

เทา แรงทั้งหมดที่น้ํากระทําตอดานขางของตู

ปลา จะเพิ่มข้ึนเปนกี่เทา 

ก. 2 เทา ข.  4 เทา 

ค. 6 เทา ง.  8 เทา 

67. แรงดันทั้งหมดของน้ําเหนือเขื่อนกั้นน้ําที่กระทํา

ตอเขื่อนจะเปนตามขอใด 

ก. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ําเหนือ

เขื่อน 

ข. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกําลังสอง 

ค. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนและความสูง

ของระดับน้ําเหนือเขื่อน 

ง. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ําเหนือ

เขื่อนยกกําลังสองและความยาวเขื่อน  

 

 

 

68. เมื่อนําหลอดแกวคะปลลาร่ีจุมลงในถวยน้ํารอน 

พบวาระดับน้ําในหลอดคะปลลาร่ีสูงขึ้นเมื่อน้ํา

เย็นลงเพราะเหตุใด 

ก. ความหนาแนนของน้ํารอนนอยกวาความ

หนาแนนของน้ําเย็น 

ข. ความหนืดของน้ํารอนนอยกวาความหนืด

ของน้ําเย็น 

ค. ความตึงผิวของน้ํารอนนอยกวาความตึงผิว

ของน้ําเย็น 

ง. หลอดคะปลลาร่ีที่จุมลงในน้ํามีอุณหภูมิเพิ่ม

ขึ้นตามอุณหภูมิของน้ํา  

69. เมื่อทดลองหยอนลูกกลมเล็กๆ โลหะกอนหนึ่งลง

ไปในของเหลวตางชนิดกันจะพบวา 

ก. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของ

เหลวทุกประเภทมีคาเทากันหมด 

ข. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของ

เหลวที่มีความหนืดสูงมีคานอยกวาในของ

เหลวที่มีความหนืดต่ํา 

ค. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะแปรผัน

ตรงกับความหนืดของของเหลวเทานั้น 

ง. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะขึ้นอยูกับ

ระดับความสูงของของเหลว  

70. เสนลวดที่ทําจากอะลูมิเนียมและเสนลวดที่ทํา

จากเหล็กกลามีเสนผานศูนยกลางและความ

ยาวตั้งตนเทากันโดยมีคามอดูลัสของยังของ

เหล็กกลา สูงกวาของอะลูมิเนียม ถานําวัตถุ 2 

กอน มวลเทากัน มาแขวนติดกับปลายเสนลวด

ทั้งสองนี้ขอใดกลาวผิด 

ก. ความเคนของลวดทั้งสองเสนเทากัน 

ข. ความเครียดตามยาวของเสนลวดที่ทําจาก

อะลูมิเนียมจะมีคามากกวาเสนลวดที่ทํา

จากเหล็กกลา 
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ค. ลวดที่ทําจากอลูมิเนียมจะยืดออกมากกวา

เสนลวดที่ทําจากเหล็กกลา 

ง. เสนลวดที่ทําจากเหล็กกลาจะยืดออกมาก

กวาเสนลวดที่ทําจากอลูมิเนียม  

71. ในการใชปรอททําเทอรโมมิเตอรมีคุณสมบัติที่

ไมดีอยางไร 

ก. ทําใหบริสุทธิ์ไดยาก 

ข. มองเห็นไดยาก 

ค. วัดอุณหภูมิต่ํากวาปกติธรรมชาติไดไมดี 

ง. วัดอุณหภูมิต่ํากวาปกติธรรมชาติไดไมดี  

72. ปริมาณความรอนในวัตถุหนึ่งคืออะไร 

ก. ระดับความรอนในวัตถุ 

ข. คาเฉลี่ยของพลังงานจลนของแตละโมเลกุล

ของวัตถุนั้น 

ค. ผลบวกของพลังงานจลนของโมเลกุลทุก

โมเลกุลของวัตถุนั้น 

ง. พลังงานกลที่เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน

ภายในวัตถุนั้น  

73. วัตถุ A มีอุณหภูมิสูงกวาวัตถุ B เมื่อนําวัตถุทั้ง

สองมาวางแตะกันความรอนจะถายเทจากวัตถุ 

A ไปสูวัตถุ B……………… 

ก. ถาวัตถุทั้งสองอยูในสภาพของเหลว 

ข. ถาวัตถุทั้งสองอยูในสภาพกาซ 

ค. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองเย็นลง 

ง. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเทากัน 

74. เมื่ออากาศหนาวเวลาที่พูดคุยกันจะเห็นไอน้ํา

ออกจากปากเกิดจากปรากฏการณความรอน

ชนิดใด 

ก. การนํา การพา และการแผรังสี 

ข. การแผรังสี 

ค. การนํา 

ง. การพา  

75. เมื่อนํากระปองนมขนเปลาซึ่งบนฝากระปองมี

เพียงรูที่เจาะไวสองรูมาเผาไฟใหรอนจัดแลวราด

ดวยน้ําเย็นทันทีจะพบวากระปองบุบบูบี้ สาเหตุ

ที่สําคัญคือ 

ก. อุณหภูมิของกาซภายในกระปองลดลงอยาง

รวดเร็ว 

ข. ความดันของกาซภายในกระปองลดลงต่ํา

กวาความดันภายนอก 

ค. ปริมาตรของกาซภายในกระปองลดลง 

ง. ปริมาณของกาซภายในกระปองที่เหลืออยูมี

นอย  

76. การทดลองเรื่องแสง การทดลองใดบางที่จําเปน

ในการแสดงวาแสงเปนคลื่นตามขวาง 

1) การหักเห 2) การเลี้ยวเบน 3) โพลาไรเซชัน 

ก. 1, 2 และ 3 ข. 1 และ 2 

ค. 2 และ 3 ง. 3 เทานั้น 

77. ร้ิวแสงสีตางๆ ที่เห็นบนฟองสบูเกิดจากปรากฏ

การณใดเปนสําคัญ 

ก. การสะทอน ข. การหักเห 

ค. การเลี้ยวเบน ง. การแทรกสอด 

78. อุปกรณใดไมสามารถใชในการทดลองหาคา

ความยาวคลื่นแสงได 

ก. ปริซึม ข. แผนโพลารอยด 

ค. สลิตคู ง. เกรตติ้ง 

79. รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟมีส่ิงใดที่เหมือน

กัน 

1) เปนคลื่นประเภทเดียวกัน 

2) มีประโยชนในการสื่อสารเหมือนกัน 

3) ตรวจรับดวยฟลมถายรูปเหมือนกัน 

ก. ขอ 1 เทานั้น ข. 1 และ 2 

ค. 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 3 
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80. ไอโซโทปเปนชื่อเรียกนิวเคลียสของธาตุตามขอ

ใด 

ก. มีจํานวนนิวคลีออนเทากัน 

ข. มีจํานวนโปรตอนเทากับนิวตรอน 

ค. มีจํานวนโปรตอนตางกันแตมีจํานวน

นิวตรอนเทากัน 

ง. มีจํานวนโปรตอนเทากันแตมีจํานวน

นิวตรอนตางกัน  

81. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง 

2) กลุมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนํา 

3) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวยความหนวง 

เหตุการณที่ทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาคือ 

ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 

ค. 2 ง. 3 

82. ส่ิงมีชีวิตพวก “โปรติสตา” แบงตามลักษณะ

เซลลไดกี่กลุม 

ก. 1 กลุม ข. 2 กลุม 

ค. 3 กลุม ง. 4 กลุม 

83. “อาณาจักรเมตาซัว”เปนการจําแนกสิ่งมีชีวิตใน

กลุมใด 

ก. กลุมโปรคาริโอติกเซลล 

ข. กลุมยูคาคาริโอติกเซลล 

ค. กลุมพืช 

ง. กลุมสัตว  

84. การศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธทางพันธุ

กรรม” เปนการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองใด 

ก. DNA ข. NAD 

ค. NRA ง. DND 

85. “ไมซีเลียม” ของเชื้อรามีหนาที่อยางไร 

ก. สรางอาหาร ข. ยึดเกาะวัตถุ 

ค. สรางสปอร ง. ใหหายใจ 

86. โปรโตซัวเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว จัดอยูในกลุม

ใด 

ก. ยูคาคาริโอติกเซลล ข. โปรคาริโอติกเซลล 

ค. กลุมพืช ง. กลุมสัตว 

87. “บัดสการ” ในยีสต หมายถึงอะไร 

ก. นิวเคลียสของยีสต 

ข. สปอรของยีสต 

ค. รอยแผลที่เปนเซลลลูก 

ง. รอยแผลเปนที่เซลลแม 

88. การจําแนกหมวดหมูของโปรโตรซัว แบงเปน 4 

กลุมดวยกัน Sarcodina จัดเปนโปรโตรซัวใน

กลุมใด 

ก. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชแฟลกเจลลา 

ข. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชขาเทียม 

ค. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชซีเลีย 

ง. กลุมไมมีโครงสรางในการเคลื่อนที่  

89. สาหรายที่มีความสําคัญและนับวาเปนบรรพ

บุรุษของพืชไดแกสาหรายในขอใด 

ก. สาหรายสีเขียว ข. สาหรายสีแดง 

ค. สาหรายสีน้ําตาล ง. สาหรายสีน้ําเงิน 

90. “Adventitious root” จัดเปนรากชนิดของพืช 

ก. รากเกิดจากเอมบริโอของเมล็ด 

ข. รากเกิดจากรากแกว 

ค. รากเกิดจากสวนของลําตนพืช 

ง. รากเกิดจากรากแขนง  

91. คํากลาวที่วา “ไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตพวก Obligate 

intracellular parasites” หมายความวาอยางไร 

ก. ไมสามารถเพิ่มจํานวนเมื่ออยูนอกเซลล

โฮสต 

ข. ไมสามารถเพิ่มจํานวนเมื่ออยูในเซลลโฮสต 

ค. ไวรัสสามารถเพิ่มจํานวนไดทุกสภาพอากาศ 
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ง. ไวรัสสามารถเพิ่มจํานวนไดโดยไมตอง

อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น  

92. โครงสรางใดของแบคทีเรียที่เปนพิษตอแมลง 

ก. Spore Body 

ข. Exosporium 

ค. Sporulation 

ง. Parasporal Bodies 

93. “Hypsophyll” เปนใบพิเศษที่เกิดจากสวนใด

ของพืช 

ก. สวนของลําตน ข. สวนของดอก 

ค. สวนของผล ง. สวนของราก 

94. การหายใจแบบไมใชออกซิเจนอิสระของ

แบคทีเรียใชสารอะไรเปนตัวรับอิเลคตรอน 

ก. สารไนโตรเจน 

ข. สารคารบอนไดออกไซด 

ค. สารไนเตรต 

ง. สารฟอสเฟต 

95. การหมักน้ําตาลดวยแบคทีเรียแลคติก กลุม “โฮ

โมเฟอรเมนเตทีฟ” จะไดสารใหมสวนใหญเปน

สารใด 

ก. กรดแลคติก ข. กรดอะซิตริก 

ค. กรดฟอรมิค ง. กรดซันฟวลิค 

96. ถาแบคทีเรียเริ่มตนมีจํานวน 2.83 x 107 เซลล/

มิลลิลิตร แบคทีเรียสุดทายมีจํานวน 4.5 x 108 

เซลล/มิลลิลิตร ใชเวลาในการแบงเซลล 135 

นาที แบคทีเรียชนิดนี้ใชเวลาในการแบงเซลล

เทาใด 

ก. 39.3 นาที ข. 93.3 นาที 

ค. 33.9 นาที ง. 135 นาที 

97. “สารละลายไฮเปอรโทนิค” เกิดขึ้นไดอยางไร 

ก. สารละลายในเซลลมีความเขมขนมากกวา

นอกเซลล 

ข. สารละลายนอกเซลลมีความเขมขนมากกวา

ในเซลล 

ค. สารละลายนอกเซลลและในเซลลมีความ

เขมขนเทากัน 

ง. ภายในเซลลไมมีสารละลาย  

98. คลื่นความถี่สูงสามารถทําลายแบคทีเรียได

เพราะอะไร 

ก. ทําใหผนังเซลลแตก 

ข. ทําใหผนังเซลลแข็งตัว 

ค. ทําใหนิวเคลียสแตก 

ง. ทําใหของเหลวในเซลลแข็งตัว  

99. “Allerge” หมายถึงโรคที่เกิดกับส่ิงมีชีวิตชนิดใด 

ก. โรคติดตอ ข. โรคมะเร็ง 

ค. โรคไขกระดูก ง. โรคภูมิแพ 

100. กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยากระทํา

โดยวิธีใด 

ก. โดยการกรอง 

ข. โดยใชปฏิกิริยาทางเคมี 

ค. โดยใชจุลินทรีย 

ง. โดยใชวิธีแลกเปลี่ยนประจุ 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย (วิชาเอกสังคมศึกษา) 

1. มารยาทในสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ

สุขของสังคม คือขอใด 

ก. คติธรรม ข. เนติธรรม 

ค. สหธรรม ง. วัตถุธรรม 

2. สถานภาพที่ไดมาโดยความสามารถ คือขอใด 

ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น 

ค. วงศาคณาญาติ ง. ถิ่นกําเนิด 

3. บรรทัดฐานในสังคมขอใดที่เปลี่ยนแปลงไดงาย

ที่สุด 

ก. วิถีประชา ข. จารีต 

ค. กฎหมาย ง. คานิยม 

4. ขอใดมีลักษณะสัมพันธกับชุมชนเมืองนอยที่สุด 

ก. พึ่งพาอาศัยกัน  

ข. มีการปกครองอยางเปนระเบียบ 

ค. มีความเปนอยูแตกตางกัน 

ง. มีการแขงขันกันนอย 

5. การทําละหมาดในศาสนาอิสลาม เร่ิมข้ึนเมื่อใด 

ก. อายุ 10 ป จนถึงตาย 

ข. อายุ 12 ป จนถึงตาย 

ค. อายุ 14 ป จนถึงตาย 

ง. อายุ 15 ป จนถึงตาย 

6. รัฐวาติกัน ถือวามีองคประกอบของรัฐครบถวน 

ควรจัดเปนรัฐประเภทใด 

ก. รัฐนคร ข. รัฐจักรวรรดิ์ 

ค. รัฐประชาชาติ ง. รัฐราชอาณาจักร 

7. กรณีวุฒิสมาชิกลาออกตองจัดใหมีการเลือกตั้ง

ซอมภายในกี่วันนับต้ังแตตําแหนงวางลง 

ก. 30 วัน ข. 45 วัน 

ค. 90 วัน ง. 120 วัน 

 

8. เจาพนักงานที่มีหนาที่ฟองคดีผูถูกกลาวหาตอ

ศาลคือใคร 

ก. พนักงานสอบสวน 

ข. พนักงานตํารวจ 

ค. พนักงานอัยการ 

ง. พนักงานบังคับคดี 

9. บุคคลและนิติบุคคลจะถูกฟองลมละลายใน

กรณีใด 

ก. มีหนี้สินลนพนตัว 1 ลานบาท และ 2 ลาน

บาทตามลําดับ 

ข. มีหนี้สินลนพนตัว 3 หมื่นบาทและ 1 แสน

บาทตามลําดับ 

ค. มีหนี้สินลนพนตัว 1 ลานบาททั้ง 2 ประเภท 

ง. มีหนี้สินลนพนตัว 3 หมื่นบาททั้ง 2 ประเภท 

10. นักศึกษาคณะธรณีวิทยา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร จะศึกษาเถาถานภูเขาไฟ ควรเดิน

ทางไปหาหลักฐานที่จังหวัดใด 

ก. สงขลา ข. ปทุมธานี 

ค. บุรีรัมย ง. ลพบุรี 

11. ความแหงแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้ึน

อยูปจจัยใดเปนสําคัญ 

ก. ปริมาณน้ําฝน 

ข. การอยูหางไกลทะเล 

ค. การอุมน้ําของดิน 

ง. ชั้นของหินเกลือในดิน 

12. ถาทานขึ้นเรือลองแมน้ําเจาพระยา ทานจะไม

ผานจังหวัดใด 

ก. อางทอง ข. ปทุมธานี 

ค. ชัยนาท ง. ลพบุรี 
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13. ภาคตะวันออกมีพื้นที่ราบนอย มีผลตอเร่ืองใด 

ก. ทําใหมีภูเขาไมสูงนัก 

ข. ทําใหมีแมน้ําสายสั้น 

ค. ทําใหมีฝนตกชุกกวาภาคอื่น 

ง. ทําใหมีประชากรนอย 

14. ถาทานตองการจะไปเที่ยวเกาะตะรุเตา ทานไม

ควรจะไปในเดือนใด 

ก. เมษายน – มิถุนายน 

ข. มีนาคม – พฤษภาคม 

ค. ตุลาคม – มกราคม 

ง. กรกฎาคม – กันยายน  

15. ไพรชนิดใด ที่พระมหากษัตริยพระราชทานไปให

กรมกองตางๆ 

ก. ไพรหลวง ข. ไพรสม 

ค. ไพรสวย ง. ไพรหลวงและไพรสม 

16. ขอใดสัมพันธกัน 

ก. ระบอบประชาธิปไตย – ระบบเศรษฐกิจทุน

นิยม 

ข. ระบอบคอมมิวนิสต – เศรษฐกิจพอเพียง 

ค. ระบอบคอมมิวนิสต – ระบบเศรษฐกิจแบบ

ผสม 

ง. ระบอบประชาธิปไตย – เศรษฐกิจพอเพียง  

17. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอายุของไพร 

ก. ฐานะของไพรมีมาตั้งแตเกิด 

ข. ฐานะของไพรเกิดพรอมการเขาสังคมมูล

นาย 

ค. ฐานะของไพรเร่ิมเมื่ออายุ 9 ป 

ง. ฐานะของไพรเร่ิมเมื่อมีการสักเลก 

18. ประชากรมีความสัมพันธและปฏิกิริยาตอบ

สนองตอส่ิงใดมากที่สุด 

ก. ที่ดิน ข. แรงงาน 

ค. ส่ิงแวดลอม ง. ความรู 

19. อะไรทําใหศาสนาและลัทธิมีความแตกตางกัน 

ก. ศาสดา  

ข. คําสั่งสอนเรื่องศีลธรรม 

ค. ศาสนสถาน 

ง. พิธีธรรม 

20. ขอใดเปนหัวใจของศาสนาพุทธ 

ก. โอวาทปาติโมกข ข. อริยสัจ 4 

ค. มรรคมีองค 8 ง. พิธีธรรม 

21. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขาชื่อถอดถอดรัฐ

มนตรีได จะตองมีจํานวนกี่คน 

ก. 150 คน ข. 140 คน 

ค. 130 คน ง. 120 คน 

22. ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา มีจํานวนไมเกินกี่คน 

และอยูในตําแหนงไดกี่ป 

ก. 2 คน/4 ป ข. 3 คน/4 ป 

ค. 2 คน/6 ป ง. 3 คน/6 ป 

23. การเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบานมีข้ึนครั้งแรกที่

จังหวัดใด 

ก. พระนครศรีอยุธยา ข. กรุงเทพมหานคร 

ค. ปทุมธานี ง. สมุทรปราการ 

24. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม เจาของทรัพยสินตองใช

เวลากี่วัน จึงจะเขาไปซอมแซมได 

ก. 15 วัน ข. 30 วัน 

ค. 45 วัน ง. 60 วัน 

25. ภูมิภาคใดของไทยที่มีภูมิอากาศใกลเคียงกัน 

ก. ภาคเหนือ – ภาคใต  

ข. ภาคใต – ภาคตะวันออก 

ค. ภาคใต – ภาคตะวันตก 

ง. ภาคตะวันตก – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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26. ปจจัยที่ไมทําใหดินในประเทศไทยขาดความ

อุดมสมบูรณคือขอใด 

ก. แมน้ําลําธาร 

ข. ความรอนจากดวงอาทิตย 

ค. อิทธิพลของลมมรสุม 

ง. งานตัดไมทําลายปา 

27. ปาชนิดใดที่เกิดไฟไหมไดงายที่สุด 

ก. ปาเบญจพรรณ ข. ปาดิบเขา 

ค. ปาดงดิบ ง. ปาสนเขา 

28. การกอสรางเจดียสมัยลานนา มีลักษณะคลาย

สมัยใด 

ก. ทวารวดี ข. ศรีวิชัย 

ค. สุโขทัย ง. อยุธยา 

29. กระบวนการใดที่กอใหเกิดมลพิษมากที่สุด 

ก. การระเหย ข. การสึกกรอน 

ค. การเผาไหม ง. การแพรกระจาย 

30. เปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับ

ที่ 1 ที่สําคัญคือเร่ืองใด 

ก. ลดอัตราการเกิดประชากร 

ข. กระจายรายไดอยางเปนธรรม 

ค. พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ง. พัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

31. อํานาจอธิปไตยเปนของบุคคลใด 

ก. นายกรัฐมนตรี ข. พระมหากษัตริย 

ค. ประชาชน ง. นักการเมือง 

32. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มี

จํานวนเทาใด 

ก. 400 คน ข. 500 คน 

ค. 600 คน ง. 700 คน 

 

 

 

33. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแกขอใด 

ก. มีชื่อในทะเบียนบาน 60 วัน 

ข. เปนนักพรต 

ค. อายุ 18 ป ในปที่มีการเลือกตั้ง 

ง. วิกลจริต 

34. ประเทศไทยใชหลักกฎหมายแบบใด 

ก. กฎหมายจารีตประเพณี 

ข. กฎหมายกฤษฎีกา 

ค. กฎหมายมหาชน 

ง. กฎหมายลายลักษณอักษร 

35. “สภาพบุคคล” เร่ิมข้ึนเมื่อใด 

ก. คลอดและมีชีวิตรอด 

ข. บรรลุนิติภาวะ 

ค. เร่ิมเปนทารก 

ง. ทํานิติกรรม 

36. พรมหากษัตริย ใชหลักธรรมใดปกครองประชา

ชน 

ก. มรรค 8 ข. อริยสัจ 4 

ค. สังคหวัตถุ 4 ง. ทศพิธราชธรรม 

37. สาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีกี่

สาระ 

ก. 4 ข. 5 

ค. 6 ง. 7 

38. การปฏิบัติที่เรียกวา “เอางาน” ใชในกรณีใด 

ก. ถวายของแดพระภิกษุ 

ข. รับรองจากพระภิกษุ 

ค. ถวายของแดพระมหากษัตริย 

ง. รับส่ิงของจากพระมหากษัตริย 

39. “ไพร” ในระบบสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีศักดิ

นาเปนที่ดินกี่ไร 

ก. 400 ไร ข. 4,000 ไร 

ค. 500 ไร ง. 5,000 ไร 
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40. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองของคําวา 

“จังกอบ” 

ก. คาผานดานทางบก 

ข. คาผานดานทางน้ํา 

ค. คาผานดานขนอนทางบกทางน้ํา 

ง. อากร 

41. “ฤชา” ขอใดใหความหมายถูกตอง 

ก. คาทําเนียมที่รัฐเรียกเก็บเฉพาะราย 

ข. ภาษีการคา 

ค. คาเกณฑแรงงาน 

ง. การสงสวย 

42. ขอใดคือปจจัยการผลิต 

ก. ผูประกอบการ ที่ดิน ทุน ผูซื้อ 

ข. ผูขาย ที่ดิน ทุน แรงงาน 

ค. ที่ดิน ทุน แรงงาน ผูประกอบการ 

ง. ทุน แรงงาน ฝายผลิต ฝายขาย 

43. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน

ระบอบประชาธิปไตย นับถึงปจจุบันนี้เปนเวลากี่

ป 

ก. 72 ป ข. 73 ป 

ค. 74 ป ง. 75 ป 

44. รัฐธรรมนูญประกาศใชในปใด และเปนฉบับที่

เทาไร 

ก. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 15 

ข. พ.ศ. 2540/ฉบับที่ 16 

ค. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 15 

ง. พ.ศ. 2541/ฉบับที่ 16 

45. บัญญัติ 10 ประการ เกี่ยวของกับศาสนาใด 

ก. อิสลาม ข. พราหมณ 

ค. เชน ง. คริสต 

 

 

46. หลักฐานที่ไดจากการแจงการเกิดเรียกวาอะไร 

ก. สูจิบัตร ข. สูติบัตร 

ค. ทร. 14 ง. ทร.14/1 

47. เกี่ยวกับการขอมีบัตรประชาชน ขอใดถูกตอง 

ก. ภายใน 60 วัน อายุ 15 ป 

ข. ภายใน 60 วัน อายุ 18 ป 

ค. ภายใน 90 วัน อายุ 15 ป 

ง. ภายใน 90 วัน อายุ 18 ป 

48. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคือระบบใด 

ก. สังคมนิยม ข. ทุนนิยม 

ค. เสรีนิยม ง. แบบผสม 

49. “ดัชนีราคาเพิ่มสูงขึ้น” แสดงวาเกิดภาวะการณ

ใด 

ก. ภาวะเงินเฟอ  

ข. ภาวะเงินตึงตัว 

ค. ภาวะเงินฝด 

ง. ภาวะเงินขาดสภาพคลอง 

50. ปจจัยที่กําหนดการบริโภคไดมากที่สุดคืออะไร 

ก. รายไดของผูบริโภค 

ข. ราคาสินคา 

ค. ความนิยม 

ง. ความตองการขายสินคา 

51. ขอใดคือช่ือเทือกเขาในภาคเหนือ 

ก. สันกาลาคิรี, พนมดงรัก 

ข. พนมดงรัก, สันกําแพง 

ค. หลวงพระบาง, ผีปนน้ํา 

ง. ดงพญาเย็น, ผีปนน้ํา 
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52. “ฝายแมว” จะสรางขึ้นในภูมิประเทศในลักษณะ

ใด 

ก. บริเวณเชิงเขา 

ข. บริเวณราบลุมแมน้ํา 

ค. เทือกเขาสูง 

ง. ที่ราบต่ํา 

53. ถาภาคเหนืออากาศหนาวเย็น ภาคใตจะมี

ลักษณะภูมิอากาศแบบใด 

ก. แหงแลง ข. ชุมชื้น 

ค. รอนชื้น ง. ฝนตกชุก 

54. ปราสาทหินพนมรุง มีความสัมพันธกับศาสนา

ใดมากที่สุด 

ก. พระพุทธศาสนา ข. ฮินดู 

ค. พราหมณ ง. อิสลาม 

55. สัญญาเชาซื้อและสัญญาขายฝาก ตางกันใน

เร่ืองใด 

ก. กรรมสิทธิ์ ข. การทําสัญญา 

ค. จํานวนเงิน ง. ระยะเวลา 

56. สถานภาพที่ไดมาดวยการเกิดตรงกับขอใด 

ก. การนับถือศาสนา ข. ชนชั้น 

ค. ญาติพี่นอง ง. ถิ่นกําเนิด 

57. “หญาแฝก” ปลูกในโครงการหลวง มีจุดประสงค

หลักในการปลูกระยะแรก ขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ปองกันดินพังทลาย ข. เปนอาหารสัตว 

ค. เปนพืชเศรษฐกิจ ง. ปองกันน้ําทวม 

58. สถาบันแรกมีหนาที่อบรมส่ังสอนสมาชิกใน

สังคมโดยตรง 

ก. สถาบันการศึกษา ข. สถาบันครอบครัว 

ค. สถาบันการปกครอง ง. สถาบันการสื่อสาร 

 

 

 

59. นารายณบรรทมสินธุ ตรงกับเทวสถานใด 

ก. ปราสาทหินเขาพระวิหาร 

ข. ปราสาทหินพิมาย 

ค. ปราสาทหินเมืองต่ํา 

ง. ปราสาทหินพนมรุง 

60. “อภิชาตบุตร” มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดาทุกดาน 

ข. บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดาดานใดดานหนึ่ง 

ค. บุตรที่เสมอดวยบิดามารดาทุกดาน 

ง. บุตรที่ต่ําตอยกวาบิดามารดาทุกดาน 

61. การควบคุมทางสังคมที่กอใหเกิดผลอยางถาวร 

คือขอใด 

ก. การใชการขัดเกลาทางสังคม 

ข. การใชวิถีประชา 

ค. การใชจารีต 

ง. การใชกฎหมาย 

62. เพราะเหตุใด จึงตองมีการจัดระเบียบในสังคม 

ก. เพื่อใหเปนสังคมที่จัดไดวามีวัฒนธรรมสูง 

ข. เพื่อใหสมาชิกในสังคมรวมมือกันเพื่อความ

อยูรอด 

ค. เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีและคุณคาของความ

เปนมนุษย 

ง. เพื่อสนองตอบสัญชาตญาณของมนุษยที่

ตองการความมีระเบียบ 

63. ขอใดแสดงถึงการมีอํานาจอธิปไตย 

ก. ประชาชนเลือกรัฐบาลเอง 

ข. มีสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 

ค. อํานาจสูงสุดมาจากประชาชน 

ง. ประเทศเปนเอกราช 
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64. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดระยะ

เวลาการเลือกตั้งไวอยางไร 

ก. เลือกตั้ง ส.ส.ทุก 4 ป สว.ทุก 4 ป 

ข. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 4 ป สว. ทุก 6 ป 

ค. ค. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ป สว. ทุก 4 ป 

ง. เลือกตั้ง ส.ส. ทุก 6 ป สว. ทุก 6 ป 

65. ขอใดเปนการใชสิทธิของประชาชน 

ก. เคารพธงชาติ 

ข. การขอทําบัตรประชาชน 

ค. การไมทําผิดกฎหมาย 

ง. การชุมนุมโดยสงบ 

66. บุคคลในขอใดตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 

ก. คนหูหนวกและตาบอด 

ข. คนชาและชวยตนเองไมได 

ค. นักพรต นักบวช 

ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

67. องคกรใดมีอํานาจวินิจฉัยขอพิพาทอันเนื่องมา

จากการกระทํา หรือละเวนการกระทําของหนวย

งานราชการตามรัฐธรรมนูญ 

ก. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค. ศาลปกครอง 

ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

68. ระบบการเกษตร “แบบผสมผสาน” คือขอใด 

ก. การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนตามฤดู

กาล 

ข. การปลูกพืชหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

ค. การทําไร ทํานา และการทําสวนในบริเวณ

เดียวกัน 

ง. การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ทําประมงในพื้นที่

เดียวกัน 

69. การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการ

เพิ่มผลผลิตธัญพืช เรียกวาอะไร 

ก. ปฏิวัติเขียว ข. ปฏิรูปเขียว 

ค. การตกเขียว ง. การสังเคราะหเขียว 

70. ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดฝนตกชุกในประเทศไทย 

คือขอใด 

ก. รองมรสุม 

ข. ที่ตั้งของไทยอยูในเขตรอน 

ค. มวลอากาศรอนภาคพื้นสมุทร 

ง. พายุหมุนจากทะเลจีนใต 

71. ปจจุบันรัฐบาลใชนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรม

ใด เพื่อแกไขวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

ก. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ 

ข. อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ค. อุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดกลาง 

ง. อุตสาหกรรมทุกขนาด 

72. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการรวม

ตัวกันทางเศรษฐกิจ 

ก. การสรางอํานาจการผูกขาด 

ข. การแสวงหาความชํานาญในการผลิต 

ค. การเพิ่มอํานาจการตอรองของประเทศ

สมาชิก 

ง. การกระจายผลประโยชนระหวางประเทศ

สมาชิก 

73. ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทําใหความคิดของมนุษยเกี่ยวกับ

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

ก. มนุษยสามารถควบคุมธรรมชาติได 

ข. มนุษยสามารถปรับตัวเขากับธรรมชาติได 

ค. ธรรมชาติและวิทยาศาสตรไมใชเร่ืองเดียว

กัน 

ง. ธรรมชาติเปนเรื่องลี้ลับที่ตองเรียนรู 
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74. ขอใดไมใชปญหารการใชเทคโนโลยีทางการ

เกษตรในสังคมไทย 

ก. คาจางแรงงานต่ํา 

ข. ตนทุนการผลิตสูง 

ค. ระบบนิเวศวิทยา 

ง. ขาดความรูการใชเครื่องมือการเกษตร 

75. ความขัดแยงทางศาสนาเกิดขึ้น เพราะเหตุใด 

ก. คําสอนของแตละศาสนาแตกตางกัน 

ข. ผูที่นับถือศาสนาไมยอมรับศาสนาอื่น 

ค. รูปเคารพของแตละศาสนาแตกตางกัน 

ง. ความแตกตางของพิธีกรรมในแตละศาสนา 

76. ขอใดเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ประชากร 

ก. ประชากรยากจน 

ข. ประชากรยึดถือคานิยมแบบโบราณ 

ค. ประชากรมีการศึกษายังไมครอบคลุมทั่วถึง 

ง. ประชากรวัยสูงอายุมีมากขึ้น 

77. ขอใดคือความหมายของ “การวางแผนครอบ

ครัว” 

ก. การคุมกําเนิดโดยวิธีการที่ไมใชธรรมชาติ 

ข. การใชเครื่องมือคุมกําเนิดชนิดใด และใช

เมื่อใด 

ค. การปองกันไมใหการปฏิสนธิเกิดขึ้น 

ง. การคิดจะมีบุตรหรือไม เมื่อใด จํานวนเทา

ใด 

78. การประกาศยุบสภาเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม จะ

ตองตรากฎหมายใด 

ก. พระราชกฤษฎีกา 

ข. พระราชกําหนด 

ค. พระราชบัญญัติ 

ง. พระราชกิจจานุเบกษา 

79. หลักธรรมใดที่ใหคนเขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง

ในโลก โดยไมหวั่นไหวตอสภาพความเปนไปของ

สังคมและดําเนินชีวิตดวยความเปนสุข 

ก. อริยสัจ 4 ข. ทิศ 6 

ค. ไตรลักษณ ง. ขันติ 5 

80. ขอใดมีความหมายตรงกับเขตการคาเสรีอาเซียน 

ก. NAFTA ข. AFTA 

ค. EFTA ง. LAFTA 

81. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษ มี

ผลกระทบตอสังคมในดานใด 

ก. สุขภาพจิตของประชาชน 

ข. คุณภาพของประชากร 

ค. ศิลธรรมจรรยาของประชาชน 

ง. ความมั่นคงของกองทัพ 

82. ขอใดเปนปญหาสังคมที่สงผลกระทบตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด 

ก. ปญหาการวางงาน 

ข. ปญหาการฉอราษฎรบังหลวง 

ค. ปญหาการศึกษา 

ง. ปญหาอาชญากรรม 

83. พระพุทธเจาใชวิธีการใด เพื่อการตรัสรูเปนพระ

สัมมาสัมพุทธเจา 

ก. การนั่งสมาธิ และควบคุมจิตใจใหสงบ 

ข. การบําเพ็ญทุกขกิริยาตามวิธีของพระองค 

ค. การใชปญญา และบําเพ็ญเพียรทางจิต 

ง. การใชสติและวิจารณญาณ 

84. ธรรมขอใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงตอปญจ

วัคคียทั้ง 5 จนบรรลุเปนพระอรหันต 

ก. อนันตลักขณสูตร 

ข. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 

ค. โอวาทปติโมกข 

ง. อริยสัจ 4 
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85. ขอใด คือหลักการสําคัญที่สุดของการปกครอง

แบบประชาธิปไตย 

ก. การเคารพเสียงขางมาก 

ข. การประนีประนอมและมีเหตุผล 

ค. ความเปนระเบียบของสังคม 

ง. ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 

86. ปจจัยที่กําหนดระบบเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศ ใหดําเนินไปในรูปแบบตางๆ คือขอใด 

ก. ระบบการเมือง การปกครอง 

ข. ปจจัยการผลิต 

ค. นโยบายของพรรคการเมือง 

ง. ระบบรัฐสภา 

87. ขอใดไมใชบทบาทของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ 

ก. รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

ระหวางประเทศ 

ข. แกปญหาดุลการชําระเงินของประเทศ

สมาชิก 

ค. ใหคําแนะนําปรึกษาทางดานการเงินแก

สมาชิก 

ง. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน

ระหวางประเทศ 

88. สงครามใดเปนผลมาจากความขัดแยงดานเชื้อ

ชาติและศาสนา 

ก. สงครามอินโดจีน 

ข. สงครามอาหรับ – อิสราเอล 

ค. สงครามเกาะฟอลกแลนด 

ง. สงครามอิรัก – อิหราน  

 

 

 

 

89. วัตถุประสงคหลักขององคการ NATO ตรงกับขอ

ใด 

ก. การปองกันตนเอง 

ข. การสรางสันติภาพ 

ค. การพัฒนาภูมิภาค 

ง. การประสานประโยชนระหวางประเทศ 

90. ขอใดไมใชสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 

ก. หนาที่พลเมือง ข. เศรษฐศาตร 

ค. ภูมิศาสตร ง. ประวัติศาสตร 

91. ขอใดคือองคประกอบของพระไตรปฎก 

ก. พระพุทธ ข. พระธรรม 

ค. พระอภิธรรม ง. พระสงฆ 

92. ขอใดคือความหมายของการแบงภาคทางภูมิ

ศาตรประเทศไทย 

ก. การแบงพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศ

เฉพาะแตละภาค 

ข. การจํากัดพื้นที่ใหมีขนาดเล็กเพื่อประโยชน

ทางภูมิศาสตร 

ค. การแบงพื้นที่ประเทศใหมีขนาดเล็กลง 

ง. การกําหนดขอบเขตที่มีลักษณะทาง

ภูมิศาสตรเฉพาะของประเทศ 

93. การศึกษาภาวะเงินเฟอและการวางงานของคน

ไทย จัดเปนเศรษฐศาสตรประเภทใด 

ก. เศรษฐศาสตรจุลภาค 

ข. เศรษฐศาสตรมหภาค 

ค. เศรษฐศาสตรทุนนิยม 

ง. เศรษฐศาสตรการเมือง 

 

 

 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

246
94. ขอใดไมใชมูลเหตุของการเกิดศาสนา 

ก. ความกลัว 

ข. ความไมรู 

ค. ความตองการบรรลุนิพพาน 

ง. ความตองการรูจักสัจธรรมความจริง 

95. ศักดิ์ของกฎหมาย ขอใดเรียงถูกตองจากศักดิ์สูง

ไปหาศักดิ์ต่ํา 

ก. รัฐธรรมนูญ, มติคณะรัฐมนตรี, พระราช

บัญญัติ 

ข. รัฐธรรมนูญ, พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง 

ค. รัฐธรรมนูญ, กฎกระทรวง, พระราชกําหนด 

ง. รัฐธรรมนูญ, คําส่ังรัฐมนตรี, มติคณะรัฐ

มนตรี 

96. ถามีการตรากฎหมายใดๆ ข้ึนในวันที่ 9 

มิถุนายน 2549 ขอใดถูกตอง 

ก. เปนปที่ 60 ในราชการปจจุบัน  

ข. เปนปที่ 61 ในราชการปจจุบัน 

ค. เปนปที่ 62 ในราชการปจจุบัน 

ง. เปนปที่ 63 ในราชการปจจุบัน 

97. ประเทศใดที่ยังคงปกครองดวยระบอบสมบูรณา

ญาสิทธิราช 

ก. ลิกเตนสไตน ข.ภูฏาน 

ค. มอรอกโค ง. โมนาโค 

98. ขอใดไมใชองคประกอบของการปลูกฝง

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ก. ปญญาธรรม ข. คารวะธรรม 

ค. สามัคคีธรรม ง. ทศพิธราชธรรม 

99. ขอใดคือความหมายของคําวาสิทธิ 

ก. อํานาจอันชอบธรรม ข. ความเปนอิสระ 

ค. ความเปนไทแกตนเอง ง. ส่ิงที่ตองกระทํา 

100. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ปจจุบันคือ 

ก. ฉบับที่ 9 ข. ฉบับที่ 10 

ค. ฉบับที่ 15 ง. ฉบับที 16 
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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป) 

1. เครื่องมือพื้นบานอยูในขอใด 

ก. เครื่องกลึง เครื่องตัด 

ข. สวาน เลื่อยกล 

ค. คีม คอน ไขควง 

ง. ประแจ เวอรเนียร ไมโครมิเตอร 

2. การใชคอนที่ถูกตอง ควรจับอยางไร 

ก. คอนไปทางปลายดาม 

ข. กลางดาม 

ค. คอนไปทางหัวคอน 

ง. จับอยางไรก็ไดตามสะดวก 

3. คีมใชกับงาน 

ก. บีบ ข. บิด 

ค. ดึง ง. ถูกทุกขอ 

4. โครงสรางไขควบ แบงออกเปนกี่สวน 

ก. 1 สวน ข. 2 สวน 

ค. 3 สวน ง. 4 สวน 

5. ประแจ ประเภทใดที่จัดวาไดมาตรฐานเบื้องตน

ทั่วไป  

ก. ประแจแหวน ข. ประแจปากตาย 

ค. ประแจเลื่อน ง. ประแจบลอก 

6. ตะไบ มีกี่สัดสวน 

ก. 1 สวน ข. 2 สวน 

ค. 3 สวน ง. 4 สวน 

7. ถาตองการเอาเศษเลื่อยติดฟนออกจากเลื่อย 

ควรทําอยางไร 

ก. ใชมือลูบปดออก 

ข. ใชลมเปา 

ค. ใชแปรงปด 

ง. จับสันโครงเลื่อยเคาะกับโตะ 

 

8. การวัดขนาดของดอกสวาน จะตองวัดตรงสวน

ใด 

ก. ที่ใดก็ได ข. ตรงขอบ 

ค. ลําตัว ง. ตรงโคนสุด  

9. การเคลือบผิว มีดังนี้ 

ก. การเคลือบผิวดวยสี 

ข. การเคลือบผิวดวยพลาสติก 

ค. การเคลือบผิวดวยโลหะ 

ง. ถูกทุกขอ 

10. ไขควง ชนิดใดที่ไมอาจลับแตงหนาไขควงได 

ก. ชนิด 4 แฉก ข. ปากแบนยาว 

ค. ปากแบนสั้น ง. ทุกชนิด 

11. ชิ้นงานบางชนิดที่จับยึดดวยสลักเกลียว ยังจํา

เปนจะตองถอดหรือคลายดวยประแจอะไร 

ก. ประแจธรรมดา  

ข. ประแจแอล 

ค. ประแจแบบตัวยู (U) 

ง. ประแจขอชนิดปรับได 

12. หินที่มีขนาด 1 – 2 นิ้ว คือหินขอใด 

ก. หินหนึ่ง ข. หินสอง 

ค. หินสาม ง. หินสี่ 

13. “หินสาม” มีขนาดเทาใด 

ก. ขนาด 1 – 2 นิ้ว ข. ขนาด 2 – 3 นิ้ว 

ค. ขนาด 3 – 4 นิ้ว ง. ขนาด 4 – 5 นิ้ว 

14. “1 คิว” ในการซื้อ – ขายหินทราย ในทองตลาด 

หมายถึงขอใด 

ก. 1 ลบ.ซม. ข. 1 ลบ.นิ้ว 

ค. 1 ลบ.ฟุต ง. 1 ลบ.เมตร 
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15. อัตราสวนผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 หมายถึงขอใด 

ก. ซีเมนต 1 สวน ทราย 2 สวน หิน 4 สวน 

ข. ซีเมนต 1 สวน หิน 2 สวน ทราย 4 สวน 

ค. หิน 1 สวน ซีเมนต 2 สวน ทราย 4 สวน 

ง. ทราย 1 สวน ซีเมนต 2 สวน หิน 4 สวน 

16. อิฐบล็อก มีขนาดเทาใด 

ก. กวาง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม. 

ข. กวาง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม. 

ค. กวาง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม. 

ง. กวาง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม. 

17. ปูนซีเมนต 20 ถุง มีน้ําหนัก กี่กิโลกรัม 

ก. 500 กก. ข. 1,000 กก. 

ค. 1,500 กก. ง. 2,000 กก. 

18. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นหองขนาด 

3.00X3.00 เมตร ใชกระเบื้องกี่แผน 

ก. 99 แผน ข. 100 แผน 

ค. 101 แผน  ง. 102 แผน 

จากรูปใชตอบคําถามขอ 19 – 21  

ก. ข. 

ค. ง. 

19. “คอนกรีต” คือขอใด 

20. “อิฐ” คือขอใด 

21. “ไม” คือขอใด 

22. ปูนเค็มเหลว ใชทําอะไร 

ก. ฉาบรองพื้นเพื่อใหแหงเร็วและเกาะยึดแนน 

ข. ฉาบผนังภายในเพื่อลดการแตกราว 

ค. ใชทําเหลี่ยมเพื่อใหเหลี่ยมแหงเร็ว 

ง. ฉาบอุดรูร่ัวตางๆ เพื่อกันน้ําซึม 

 

 

 

 

23. ปูนซีเมนตที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือปูนซีเมนต

อะไร 

ก. ปูนซิเมนตขาว 

ข. ปูนซิเมนตปอรตแลนด 

ค. ปูนซิเมนตซุปเปอร 

ง. ปูนซิเมนตสี 

24. ไมตอไปนี้ชนิดใดเปนไมเนื้อแข็งทั้งหมด 

ก. ไมเต็ง ไมตะแบก 

ข. ไมยาง ไมตะเคียน 

ค. ไมประดู ไมชิงชัน 

ง. ถูกทุกขอ 

25. การตอไม คือขอใด 

ก. ทําใหไมกวางขึ้น ข. ทําใหไมหนาขึ้น 

ค. ทําใหไมยาวขึ้น ง. ถูกทุกขอ  

26. การตอไมที่มีความแข็งแรงที่สุดไดแกขอใด 

ก. การตอชน ข. การตอบาก 

ค. การตอเดือย ง. การตอดาม 

27. เหล็กตัวซี (C) ที่ใชทําโครงหลังคา มีความยาว

เทาใด 

ก. 4 เมตร ข. 5 เมตร 

ค. 6 เมตร ง. 8 เมตร 

28. การเขียนแปลนบานมักใชคํายอ น. แทนคําวา

อะไร 

ก. น้ํา ข. น้ํามัน 

ค. เหนือ ง. หนาตาง 

29. ขอใดไมใชสุขภัณฑของหองน้ํา 

ก. ที่ปสสาวะ ข. อางลางหนา 

ค. อางอาบน้ํา ง. กระเบื้องปูหองน้ํา 

30. เหล็กเบา หมายถึงอะไร 

ก. เหล็กกลมกลาง ข. เหล็กตัน 

ค. เหล็กเต็มขนาด ง. เหล็กไมเต็มขนาด 
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31. ตัวทําลาย ที่นิยมใชในงานทาสี 

ก. น้ํามันตัง ข. น้ํามันสน 

ค. น้ํามันลิกสิค ง. น้ํามันพอรินลา 

32. สี Enamels คืออะไร 

ก. สีเคลือบใส ข. สีเคลือบเงา 

ค. สีเคลือบดาน ง. สีน้ํามันชนิดดาน 

33. ดินเดิม คือดินที่ลึกจากระดับผิวดินประมาณเทา

ใด 

ก. ประมาณ 1.00 เมตร ลงไป 

ข. ประมาณ 1.50 เมตรขึ้นไป 

ค. ประมาณ 1.50 เมตร พอดี 

ง. ประมาณ 2.50 เมตร 

34. ขนาดของเครื่องไสไม เราเรียกวาอยางไร 

ก. ตามความกวางของแทนที่สามารถไสไมได 

ข. ตามความกวางของใบมีด 

ค. ตามความกวางของแทนบน 

ง. ตามความกวางของหัวตัด 

35. ทอประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว 

ก. 3.00 เมตร ข. 4.00 เมตร 

ค. 5.00 เมตร ง. 6.00 เมตร 

36. วัสดุใดไมไดเปนวัสดุกอสราง ตามธรรมชาติ 

ก. ดินเหนียว ข. อิฐ 

ค. หิน  ง. ทราย 

37. ตัวนําไฟฟาที่ดีที่สุดไดแก 

ก. อลูมิเนียม ข. ทองแดง 

ค. เงิน ง. เหล็ก 

38. ระบบไฟฟากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟ

ฟากี่สาย 

ก. 1 สาย ข. 2 สาย 

ค. 3 สาย ง. 4 สาย 

 

 

39. หลอดฟลูออเรสเซนต ดานในถูกเคลือบดวยสาร

อะไร 

ก. กาซเฉื่อย ข. สารปรอท 

ค. สารฟอสเฟอร ง. อารกอน 

40. ไฟฟาสถิตเกิดจากการนําวัตถุ ขอใดมาถูกัน 

ก. อําพัน – ขนสัตว 

ข. พลาสติก – เสนผม 

ค. แทงแกว – ขนสัตว 

ง. ถูกทุกขอ 

41. ถาพบผูถูกไฟฟาดูด จะใชอะไรชวยผลักออกดีที่

สุด 

ก. ใชพลาสติก ข. ใชยาง 

ค. ใชวัตถุที่เปนฉนวน ง. ใชเชือกแหง 

42. ขอใด หมายถึงไฟฟา D.C. 

ก. ไฟฟากระแสตรง 

ข. ไฟฟาจากแบตเตอรี่ 

ค. วงจรไฟฟา 

ง. การเพิ่มความดันไฟฟา 

43. อุปกรณชนิดใดกินไฟฟามากที่สุด 

ก. ตูเย็น ข.เตารีดไฟฟา 

ค.โทรทัศน ง.เครื่องซักผา 

44. ขอใดเปนฉนวนไฟฟา ที่เลวที่สุด 

ก. หินออน ข. แกว 

ค. ยาง ง. น้ํา 

45. ปจจุบัน ฟวสที่ใชทําดวยอะไร 

ก. ตะกั่ว ข. ทองแดง 

ค. ดีบุก ง. ดีบุกผสมตะกั่ว 

46. ประชาชนใชหลอดนีออนกันมากเพราะอะไร 

ก. ใหแสงสวางนวล 

ข. กินไฟฟานอย 

ค. มีแบบใหเลือกหลายแบบ 

ง. ถูกทุกขอ 
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47. สายไฟฟา ที่ใชอยูตามบานเรียกวา 

ก. สายหุมยาง ข. สาย พี.วี.ซี. 

ค. สายไหม ง. สายเคเบิล 

48. แอมมิเตอร ใชวัดอะไร 

ก. กําลังไฟฟา ข. กระแสไฟฟา 

ค.ความตานทาน ง. แรงเคลื่อนไฟฟา 

49. มิเตอรที่ใชวัดไฟฟาตามบาน ใชวัดอะไร 

ก. ความตางศักดิ์ ข. กระแสไฟฟา 

ค. วัดกําลังไฟฟา ง. พลังงานไฟฟา 

50. กําลัง 1 กําลังมา (H.P.) เทียบไดกําลังไฟฟาเทา

กับ 

ก. 100 W ข. 550 W 

ค. 746W ง. 2.0 โอหม 

51. ลวดในเตารีดไฟฟา ทําดวยขดลวดอะไร 

ก. นิโครม ข. นิเกิล 

ค. ทองแดง ง. ทังสเตน 

52. กาซนีออน ผสมกับไอปรอท และกาซอารกอน 

จะใหแสงสีอะไร 

ก. แดง ข. น้ําเงิน 

ค. เขียว ง. เหลือง 

53. ไฮโดรมิเตอร ใชวัดอะไร 

ก. แรงเคลื่อนไฟฟา ข.ความหนาแนน 

ค. กําลังไฟฟา ง. ความถวงจําเพาะ 

54. หลอดไฟฟานีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเทา

ใด 

ก. 10 วัตต  ข. 20 วัตต  

ค. 40 วัตต ง. 100 วัตต 

55. ไฟฟากระแสตรง มีวงจรในการไหลอยางไร 

ก. ข้ึนอยูกับการตอวงจร 

ข. ไหลกลับทิศทางไป – มาตลอดเวลา 

ค. ไหลวนทางเดียวตลอด 

ง. ไหลขึ้นไหลลง 

56. คาแรงดันไฟฟาที่อานไดจาก A.C. โวลตมิเตอร

คือขอใด 

ก. คาจริง ข. คา RMS 

ค. คาเฉลี่ย ง. คาสูงสุด 

57. สารใดจัดเปนฉนวนไฟฟาทั้งหมด 

ก. น้ําเกลือ น้ํากลั่น ยาง 

ข. แกว ยาง พลาสติก 

ค. น้ํากรด น้ํากลั่น แอลกอฮอล 

ง. น้ําฝน น้ําทะเล น้ํากลั่น 

58. คีม ที่นํามาใชในงานไฟฟา ชนิดใดดีที่สุด 

ก. ปากคม ข. มีปากจิ้งจก 

ค. มีขาโคง ง. ดามมีฉนวนหุม 

59. ไสหลอดไฟฟาธรรมดา ทําดวยอะไร 

ก. เงิน ข. คารบอน 

ค. ทังสเตน ง. โครเมี่ยม 

60. การบอกหนวยของการทําความเย็น นิยมใช

หนวยเปนอะไร 

ก. แรงมา ข. กิโลวัตต 

ค. บีทียู ง. ตัน 

61. อนุภาคที่เล็กที่สุด ประกอบกับเปนอะตอม คือ 

ก. นิวตรอน และโปรตอน 

ข. โปรตอนและอิเลคตรอน 

ค. นิวตรอนและอิเลคตรอน 

ง. ถูกทุกขอ 

62. ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไป พูดคําวา “การเชื่อม

แกส” หมายถึงการเชื่อมแกสอะไร 

ก. ไฮโดรเจนกับออกซิเจน 

ข. บิวเทนกับออกซิเจน 

ค. แกสธรรมชาติกับออกซิเจน 

ง. อะเซทิลินกับออกซิเจน 
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63. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามขอตอของอุปกรณ

เชื่อมแกส ควรใชอะไรตรวจสอบ 

ก. น้ําสบู ข. น้ํามัน 

ค. ใชจมูกดมกลิ่น ง. ใชเปลวไฟสํารวจ 

64. การเปดวาลวของทออะเซทิลิน ควรเปดกี่รอบ 

ก. ½ - 1 รอบ ข. 1 – 2 รอบ 

ค. 2 – 3 รอบ ง. เปดจนหมดเกลียว 

65. ขอใดไมใชคุณสมบัติของแกสออกซิเจน 

ก. ติดไฟไดงาย 

ข. ชวยใหติดไฟ 

ค. มีสภาพเปนกาซ 

ง. มีอยูในอากาศประมาณ 20% 

66. แกสอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ 

ก. CO ข. C2H2 

ค. CH4 ง. CO2 

67. ในอากาศรอบตัวเรา มีแกสอะไรมากที่สุด 

ก. ออกซิเจน 

ข. ไนโตรเจน 

ค. คารบอนไดออกไซด 

ง. คารบอนมอนอกไซด 

68. วัตถุที่ไมควรอยูใกลขณะทําการเชื่อมคือ 

ก. สารละลาย ข.เชื้อเพลิง 

ค. เครื่องดับเพลิง ง. ดินทราย 

69. การจุดเปลวไฟ ควรจุดดวยอะไร 

ก. ไฟแช็ค 

ข. ไมขีด 

ค. จุดจากโลหะรอน 

ง. จุดเปลวไฟ (Spark Lighter) 

70. ขอใดไมใชชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี) 

ก. ทองเหลือง ข. เงิน 

ค. ทองแดงผสม ง. เหล็กหลอ 

 

71. ขดลวดปฐมภูมิ ควรมีขนาดใด 

ก. เล็ก ข. กลาง 

ค. ใหญ ง. ถูกทุกขอ 

72. ถุงมือที่ใชในงานเชื่อม ควรทําจากวัสดุอะไร 

ก. หนังแท ข. หนังเทียม 

ค. พลาสติก ง. ยางพารา 

73. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอยางไร 

ก. เปนสื่อนําไฟฟาที่ดี 

ข. จับลวดไดหลายขนาด 

ค. ใชกับกระแสไฟฟาสูงๆ ได 

ง. ถูกทุกขอ 

74. ในการบัดกรี ควรมีทิศทางการเคลื่อนของหัวแรง 

ในทิศทางใด 

ก. ดันหัวแรงออกจากตัว 

ข. ดึงหัวแรงเขาหาตัว 

ค. ดันหัวแรงออกดานขาง 

ง. ดึงหัวแรงออกขาง 

75. หัวแรงชนิดใด ที่ไมเกิดความรอนดวยตัวเอง 

ก. หัวแรงไฟฟาชนิดดามปน 

ข. หัวแรงแกสโพรเพน 

ค. หัวแรงเบนซิน 

ง. หัวแรงทองแดง 

76. โลหะบัดกรี (Solder) ในการบัดกรีแผนเหล็ก

อาบสังกะสี ควรใชโลหะผสมชนิดใด 

ก. ดีบุก – แอนติโมนี  ข. แคดเมี่ยม – เงิน  

ค. ดีบุก – ตะกั่ว  ง. แคดเมี่ยม – สังกะสี  

77. โลหะบัดกรี (Solder) สําหรับบัดกรีแผนอลูมิเนี่

ยม และอลูมิเนี่ยมผสม ควรใชโลหะผสมชนิดใด 

ก. ดีบุก – แอนติโมนี  ข. แคดเมี่ยม – เงิน  

ค. ดีบุก – ตะกั่ว  ง. แคดเมี่ยม – สังกะสี  
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78. ตะกั่วบัดกรี มีสวนผสม 40/60 หมายถึง 

ก. ตะกั่ว 40% - ดีบุก 60% 

ข. ดีบุก 40% - ตะกั่ว 60% 

ค. โลหะบัดกรี ที่มีดีบุก 40 ใน 60 สวน 

ง. โลหะบัดกรีที่มีตะกั่ว 40 ใน 60 สวน 

79. ทาเชื่อมที่ยากที่สุด คือขอใด 

ก. ทาราบ ข. ทาตั้ง  

ค. ทาขนานนอน ง. ทาเหนือศรีษะ 

80. ลวดเชื่อมแกส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือขอใด 

ก. 2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม. 

ข. 3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม. 

ค. 1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม. 

ง. 0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม. 

81. เปลวไฟ เชื่อมแกส มีกี่แบบ 

ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ 

ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ 

82. เปลวไฟ ชนิดใด เหมาะแกการเชื่อมโลหะได

เกือบทุกชนิด 

ก. เปลวลด ข. เปลวเพิ่ม 

ค. เปลวกลาง ง. ขอ ก. และ ข.ถูก 

83. มาตรฐานของลวดเชื่อมไฟฟา ระบบใดนิยมใช

กันมากที่สุด 

ก. AWS ข. DIN 

ค. VIS ง. TIS 

84. ขอใดไมใชงานในหนาที่ชางเครื่องยนต 

ก. งานตั้งไฟ ข. งานปรับเครื่อง 

ค. เปลี่ยนแหวนลูกสูบ ง. เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 

85. พลังงานศักย มีอยูในขอใด 

ก. ผลไมที่อยูบนตนไม ข. รถกําลังแลน 

ค. ลมพัด ง. เด็กกําลังวิ่ง 

 

 

86. เมื่อนําปโตรเลี่ยมมากลั่น สารขอใดที่ไดเปน

อันดับสุดทาย 

ก. น้ํามันกาด ข. น้ํามันดีเซล 

ค. ยางมะตอย ง. น้ํามันหลอล่ืน 

87. คีม ชนิดใดที่ใชในงานชางเครื่องยนตมากที่สุด 

ก. คีมปากยาว ข. คีมปากจิ้งจก 

ค. คีมปากนกแกว ง. คีมลอก 

88. เครื่องมือชนิดใด ใชแตงผิวโลหะใหเรียบตาม

ตองการ 

ก. ตะไบ ข. เลื่อยเหล็ก 

ค. เหล็กนําศูนย ง. ฆอน 

89. คารบูเรเตอรของรถยนต มีหนาที่อะไร 

ก. จุดระเบิด 

ข. เปดไอดีเขากระบอกสูบ 

ค. ผสมไอน้ํามันกับอากาศ 

ง. อัดอากาศใหรอนจัด 

90. เครื่องยนต จะมีอายุยืนยาวขึ้นอยูกับส่ิงใด 

ก. ความสะอาด ข.ทองขาว 

ค. แบตเตอรี่ ง. น้ํามันหลอล่ืน 

91. ขอใดเปนการจัดแสงสวางในโตะฝกงานที่เหมาะ

สมที่สุด 

ก. 20 – 30 ฟุต – เทียน 

ข. 40 – 50 ฟุต – เทียน 

ค. 50 – 60 ฟุต – เทียน 

ง. 70 – 100 ฟุต – เทียน  

92. โรงฝกงานทั่วไป 1 โรง ควรมีนักเรียนไมนอยกวา

กี่คน 

ก. 200 คน ข. 300 คน 

ค. 400 คน ง. 500 คน 

93. โรงฝกงานปน ควรปูพื้นดวยวัสดุใด 

ก. ดิน ข. ไม 

ค. ปูนซิเมนต ง. กระเบื้องเคลือบ 
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94. หองเขียนแบบ ควรทาดวยสีใด 

ก. เขียวออน ข.ขาวออน 

ค. เหลืองออน ง. เทาออน 

95. สีและน้ํามันผสม ควรเก็บอยางไร 

ก. เก็บหางความรอน ข. เก็บในตูเหล็ก 

ค. เก็บหางความเย็น ง. เก็บหางความเค็ม 

96. อุบัติเหตุในโรงฝกงาน มีสาเหตุมาจากขอใดมาก

ที่สุด 

ก. เครื่องมือ ข. เครื่องจักร 

ค. คน ง. ส่ิงแวดลอม 

97. วิธีแรกในการปองกันอุบัติเหตุ คือขอใด 

ก. ควบคุมใกลชิด 

ข. ตรวจสอบเครื่องมือ 

ค. บังคับใหใชเครื่องมือปองกัน 

ง. แนะนําใหรูจักสาเหตุ 

98. ครูอุตสาหกรรมศิลป เลือกทําความสะอาดใน

ชวงเวลาใด 

ก. ทุกชวงการทํางาน 

ข. ระหวางปฏิบัติงาน 

ค. หลังการปฏิบัติงาน 

ง. กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

99. เข็มขัดรัดสายไฟ ทําดวยอะไร 

ก. สังกะสี ข. เหล็ก 

ค. ทองเหลือง ง. อลูมิเนียม 

100. อะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟา 

ก. ตาอักเสบ ข. ไฟฟาดูด 

ค. แผลพุพอง ง. ถูกทุกขอ 
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รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย (วิชาเอกดนตรีศึกษา) 

1. ครอด Cmaj7 ไมมีโนตเสียงใดตอไปนี้ 

ก. โด ข. มี 

ค. ที ง. ทีแฟลต 

2. บรรทัด 5 เสน มีไวเพื่อ 

ก. บอกความสูงต่ําของเสียง 

ข. บอกความสั้นยาวของเสียง 

ค. เขียนเนื้อรอง 

ง. บอกลักษณะการรองเพลง 

3. หัวของกุญแจฟาเบสคาบเสนที่เทาไร ของ

บรรทัด 5 เสน 

ก. 5 ข. 4 

ค. 3 ง. 2 

4. PP มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. Pianissimo ข. Piamno 

ค. Forte ง. Fortissimo 

5. ขอใดใหความหมายของลักษณะตัวโนตที่บันทึก

ลงบนบรรทัด 5 เสน  

ก. โนตตัวกลมมีคา 4 จังหวะ 

ข. โนตตัวขาวมีอัตราจังหวะสั้นกวาตัวกลม ¼ 

จังหวะ 

ค. โนตตัวคําประจุด มีอัตราจังหวะเทากับ 3 

จังหวะ 

ง. ตัวโนตจะมีอัตราจังหวะเคาะสั้นหรือยาวให

ดูที่เคร่ืองหมายกําหนดจังหวะ 

6. การปฏิบัติการเคาะจังหวะในขอใดถูกตอง 

ก. ข. 

ค. ง. 

 

 

 

7. จากเดิมใชบรรทัด 11 เสน เสนโดกลาง จะบัน

ทึกที่จุดใดของบรรทัด 5 เสน 

ก. คาบเสนที่ 11 ของบรรทัด 5 เสน 

ข. คาบเสนที่ 8 ของบรรทัด 5 เสน 

ค. คาบเสนที่ 6 ของบรรทัด 5 เสน 

ง. คาบเสนที่ 1 ของบรรทัด 5 เสน 

8. เมื่อบรรเลงเพลงแลวเจอคําวา Uni_ ใหปฏิบัติ

อยางไร 

ก. การบรรเลงเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติ 

ข. หยุดบรรเลง 

ค. ใหบรรเลงพรอมกันทั้งหมด 

ง. หากไดยินเครื่องดนตรีอ่ืนใหหยุด 

9. เครื่องหมาย  มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. ถาบันทึกไวหนาตัวโนตใด โนตตัวนั้นจะมี

เสียงต่ําลงครึ่งเสียง 

ข. โนตที่ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงอื่นกลับสู

สภาพปกติ 

ค. ถาบันทึกไวหนาตัวโนตใด โนตตัวนั้นจะมี

เสียงสูงขึ้นครึ่งจังหวะ 

ง. ถูกทุกขอ 

10. กอนที่เราจะบรรเลงเครื่องดนตรี เราควรปฏิบัติ

ตามขอใดเปนสิ่งแรก กอนที่จะบรรเลงเครื่อง

ดนตรีตามโนตสากล 

ก. ดูวาโนตที่ได Key อะไร 

ข. ดูวา   อยูตรงไหน 

ค. ดูวา   อยูตรงไหน 

ง. ดูวาโนตมีกี่หองเพลง 

11. บันไดเสียงเมเจอรจะมีตัวโนตกี่ข้ัน 

ก. 13 ข้ัน ข. 11 ข้ัน 

ค. 8 ข้ัน ง. 7 ข้ัน 
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12. ประกอบดวยตัวโนต 13 ตัว โนตแตละขั้นหางกัน

คร่ึงเสียง มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. บันไดเสียงเมเจอร 

ข. บันไดเสียงไมเนอร 

ค. บันไดเสียงโครมาติก 

ง. บันไดเสียงเมเจอรฮารโมนิก 

13. บันไดเสียง Bm Relatlve กับบันไดเสียงใด 

ก. C เมเจอร ข. D เมเจอร 

ค. E เมเจอร ง. F เมเจอร 

14. ข้ันที่ 4 ของบันไดเสียง ตรงกับขอใด 

ก. โทนิก ข. ดอมินันท 

ค. ซับคอมินันท ง. ลิดิ้งโนต 

15. ข้ันที่ 2 ของบันไดเสียง ตรงกับขอใด 

ก. โทนิก ข. ซุปเปอรโทนิก 

ค. มีเดียนท ง. คอมินันท 

16. บันไดเสียง 3 มีกี่แฟรต 

ก. 2 แฟลต ข. 3 แฟลต 

ค. 4 แฟลต ง. 5 แฟลต 

17. หากโนตในบทเพลงมี C#F# E และ G# นาจะเปน

บันไดเสียงใด 

ก. F เมเจอร ข. G เมเจอร 

ค. F# ไมเนอร ง. F ไมเนอร 

18. บันไดเสียงใดเปนบันไดเสียงเดียวกัน 

ก. B เมเจอร กับ Cb เมเจอร 

ข. B เมเจอร กับ C# เมเจอร 

ค. Bb เมเจอร กับ C เมเจอร 

ง. B เมเจอร กับ C เมเจอร 

19. แนวเพลงที่รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดมากที่สุดคือ 

ก. ปอป ข. คลาสสิค 

ค. แจส ง. โรแมนติก 

 

 

20. ลุดวิก ฟาย เบโนเฟน เปนผูนําดนตรีประเทศใด 

ก. อังกฤษ ข. เยอรมัน 

ค. ฝร่ังเศส ง. สหรัฐอเมริกา 

21. ใครไดชื่อวาคีตกวีผูยิ่งใหญของไทย 

ก. พระเจน ดุริยางค 

ข. ครูเอื้อ เอื้อสุนทรสนาน 

ค. ครูมนตรี ตราโมท 

ง. ครูนารถ ถาวรบุตร 

22. การขับรองประสานเสียงหรือเรียกวา 

ก. คอรัส ข. ยูนิสัน 

ค. คอนคอรก ง. เมโลดี 

23. ขอใดมีความหมายตรงกับการรองประสานเสียง

มากที่สุด 

ก. รอง 2 คน เปลี่ยนกันรองคนละทอน 

ข. รองพรอมกัน 2 คนขึ้นไป 

ค. รองพรอมกัน 3 คนขึ้นไป 

ง. รองพรอมกัน 4 คนขึ้นไป 

24. การขับรองเพลงประสานเสียงจะแบงออกเปนกี่

แนว 

ก. 2 แนว ข. 3 แนว 

ค. 4 แนว ค. 5 แนว 

25. เปนเสียงระดับเสียงต่ําผูชายมีความหมายตรง

กับขอใด 

ก. โซปราโน ข. อัลโต 

ค. เทเนอร ง. เบส  

26. ระดับเสียงต่ําสุดของผูหญิง มีความหมายตรง

กับขอใด 

ก. โวปราโน ข. อัเลโต 

ค. เทเนอร ง. เบส 
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27. ขอใดสําคัญที่สุดในการรองเพลง 

ก. รองถูกจังหวะ 

ข. รองไพเราะ 

ค. รองถูกอักษร 

ง. มีลูกคอในการรองเพลง 

28. กลุมเสียงใดเปนกลุมเสียงกลมกลืนกัน 

ก. C – F – B  ข. C – E – D  

ค. C – E – G  ง. C – D – G  

29. ข้ันคูใดเปนขั้นคูกระดาง 

ก. C – C  ข. E – B  

ค. E – G  ง. B – D  

30. การรองประสานเสียงแบบคอนทราเมรลดี มี

ความหมายตรงกับขอใด 

ก. รองเพลงเดียวกัน 2 แนวพรอมกัน 

ข. รองเพลงสลับกันคนละทอนจนจบเพลง 

ค. คนที่ 1 รองจนจบเพลง คนที่ 2 จึงจะรอง

ตาม 

ง. รองเพลง 2 เพลงพรอมกัน 

31. เพลงสรรเสริญพระบารมีที่รองในปจจุบันใคร

เปนคนแตงเนื้อรอง 

ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ค. พระเจนดุริยางค 

ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ 

32. เพลงชาติไทยที่รองอยูในปจจุบัน ใครเปนคน

แตงเนื้อรอง 

ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ข. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ค. พระเจนดุริยางค 

ง. พันเอก หลวงสารานุประกันธ 

 

 

33. “Bb….. คอนเสิรต” เมื่อไดยินคํานี้ คีบอรดจะ

ปฏิบัติเสียงใด 

ก. เสียง Bb ข. C 

ค. D ง. E 

34. เมื่อ Key Baord ปฏิบัติ Bb….คอนเสิรต ทรัม

เปต Bb จะตองเปาเสียงใด 

ก. เสียง B ข. เสียง C 

ค. เสียง D ง. เสียง E 

35. เมื่อ Key BOARD เลนโนตเพลง Key Gm 

ทรัมเปต Bb จะเลน Key ใด 

ก. Key Bm ข. Key Dm 

ค. Key Cm ง. Key Am 

36. ถา Bb ทรัมเปต เลนโนตเพลง Key Am 

ก. Key Dm ข. Kcy Em 

ค. Key Fm  ง. Key Gm 

37. กีตารสายที่ 1 เปนโนตเสียงใด 

ก. เสียง E ข. เสียง B 

ค. เสียง G ง. เสียง D 

38. กีตารคอรด C นอก นิ้วชี้กดกีตารเสียงใด 

ก. เสียงโด ข. เสียงเร 

ค. เสียงมี ง. เสียงฟา 

39. Key D ไมมีกลุมคอรดใดตอไปนี้ 

ก. G ข. A7 

ค. C ง. Bm 

40. Trumpet Bb เสียงเราปฏิบัติตามขอใด 

ก. กดนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ข. กดนิ้วนาง 

ค. กดนิ้วชี้กับนิ้วนาง ง. กดทุกนิ้ว 

41. เลข 1 จะเปนนิ้วใด เมื่อเลน คียบอรด 

ก. นิ้วหัวแมมือ ข. นิ้วชี้ 

ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง 

 

 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

257
42. คียบอรด ใชมือขวาไลเสียง Key Bb เร่ิมตนดวย

นิ้วใด 

ก. นิ้วหัวแมมือ ข. นิ้วชี้ 

ค. นิ้วกลาง ง. นิ้วนาง 

43. กดคียบอรดเสียง G Bb C E เปนเสียงคอรดใด 

ก. คอรด C ข. คอรด Cm 

ค. คอรด C7 ง. Cm7 

44. คอรด D7 ตองกดคียบอรดเสียงใดบาง 

ก. D – F – A ข. D – F – G 

ค. D – F – A ง. D – F – A – C  

45. คอรด A+ ตองกดคียบอรดเสียงใดบาง 

ก. A C F ข. A C#F 

ค. A C#F# ง. A C F# 

46. คอรด Cm6 จะตองกดคียบอรดเสียงใดบาง 

ก. G C E ข. G C E 

ค. G C E A ง. G C E A 

47. เครื่องดนตรีที่ผูเลนใชระบบประสาทสั่งงานมาก

ที่สุด คือ 

ก. กีตาร ข. คียบอรด 

ค. กลองชุด ง. เบส 

48. เครื่องหมาย  มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. ข. 

ค. ง. 

49. 1 หองเพลง มี 3 จังหวะ ตัวดําตัวละ 1 จังหวะ มี

ความหมายตรงกับขอใด 

ก. ข. 

ค. ง. 

50. โนตเสียง C กับ Eb เปนโนตขั้นคูใด 

ก. คู 3 ไมเนอร ข. คู 3 เมเจอร 

ค. คู 3 ดิมมินิช ง. คู 3 เฟอรเฟก 

 

 

51. ขอใดไมเขาพวก 

ก. ฟลุต – ปคโคโล – โอโบ 

ข. ทรอมโบน – ทรัมเปท – บาสซูน 

ค. แซกโซโฟน – โอโบ – บาสซูน 

ง. ฮารป – วิโวลา – ไวโอลิน  

52. เครื่องดนตรีใดตอไปนี้ ไมไดเปาลมผานลิ้น 

ก. บาสซูน ข. โอโบ 

ค. คลาริเน็ต ง. ปคโคโล 

53. หลังเปาทรัมเปท ควรปฏิบัติอยางไร 

ก. ไลน้ําลายออกจากทาลม 

ข. นํากําพรวดไปลางน้ํา 

ค. เช็ดทําความสะอาดเก็บเขากลอง 

ง. ถูกทุกขอ 

54. ขอใดกลาวถึงหมายเลข 4 ไดถูกตองที่สุด 

ก. จังหวะตก  ข. จังหวะยก  

ค. โนตเสียงซอล ง. โนตเสียงมี 

55. มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. โนตเสียงโดกลาง ข. โนตเสียงโดสูง 

ค. โนตเสียงโดชารปสูง ง. โนตเสียงเร 

56. โนตเสียงมีเขียนเปนโนตสากลมีจังหวะเคาะ

แบบใด 

ก. ข. 

ค. ง. 

57. เครื่องหมาย + ที่เขียนไวบนตัวโนตไทย มีความ

หมายตรงกับขอใด 

ก. ตีกลองจังหวะหนัก ข. ตีกลองจังหวะเบา 

ค. ตีฉ่ิงจังหวะฉิ่ง ง. ตีฉ่ิงจังหวะฉับ 

58. การเก็บรักษาซอ ควรปฏิบัติอยางไร 

ก. แขวนกับตะปูขางฝาผนัง 

ข. ทําความสะอาดหลังเลน 

ค. ผอนสายหลังเลน 

ง. ถูกทุกขอ 
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ใชตอบคําถาม ขอ (59 – 62) 

ก. ข. 

ค.  ง. 

59. คู 4 เปอรเฟคท 

60. คู 5 เปอรเฟคท 

61. คู 8 เปอรเฟคท 

62. คู 1 เปอรเฟคท 

63. ขอใดคือคู 2 ไมเนอร 

ก.  ข.  

ค.  ง.  

64. เปนโนตขั้นคูใด 

ก. ข้ันคู 4 ออกเมนเต็ท ข. ข้ันคู 4 ดิมินิช 

ค. คู 4 เปอรเฟค ง. คู 4 ไมเนอร 

65. เปนคอรดใด 

ก. FM7 ข. D7 

ค. D6 ง. Bmb5 

66. เปนคอรดใด 

ก. AM7 ข. A7 

ค. Am7 ง. A sus4 

67. เปนคอรดใด 

ก. Cusu4 ข. C sus5 

ค. C6 ง. C9 

68. เปนคอรดใด 

ก. Em ข. Ebm 

ค. Em7 ง. Eb 

69. เครื่องดนตรีไทยชนิดใด ที่เร่ิมเลนกันในภาค

เหนือ 

ก. ซออู ข. ซอดวง 

ค. ละลอ ง. จะเข 

 

 

70. การจับซอไลเสียงของสายเอกนิ้วนางจะใหระดับ

เสียงใดของซอดวง 

ก. ซอล ข. ลา 

ค. ที ง. โด 

71. อังกะลุง ทําข้ึนจากวัสดุใด 

ก. พลาสติกแข็ง ข. ไมประดู 

ค. กระดาษชานออย ง. ไมไผ 

72. วงอังกะลุงสากล จะตองเพิ่มดนตรีชนิดใดเขาไป 

จึงจะทําใหการบรรเลงมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น 

ก. กีตาร ข. กลองชุด 

ค. คียบอรด ง. เบส 

73. ผูตีเสียงประสานของวงโปงลางมีชื่อเรียกอีก

อยางวาอยางไร 

ก. หมอเสิบ ข. หมอเทียบ 

ค. หมอเสริม ง. หมอประสาน 

74. เครื่องเลนทํานองชนิดใดที่เกาแกที่สุดในโลก 

ก. โปงลาง ข. สะลอ 

ค. แคน ง. ระนาด 

75. ขอใดเปนเครื่องดนตรีไทยที่นิยมเลนในภาค

เหนือ 

ก. ซึง ข. พิณ 

ค. โปงลาง ง. ซอ 

76. ละครชาตรี เปนศิลปะการแสดงของไทยภาคใด 

ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง 

ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต 

77. รํากลองยาว เปนการแสดงพื้นเมืองของภาคใด 

ก. ภาคอีสาน ข. ภาคกลาง 

ค. ภาคเหนือ ง. ภาคใต 

78. ขอใดที่ไมใชการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ 

ก. ฟอนเทียน ข. ฟอนภูไท 

ค. ฟอนสาวไหม ง. ฟอนเล็บ 
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79. งานศพควรใชดนตรีไทยประเภทใดบรรเลง 

ก. วงปพาทยไมนวม ข. วงปพาทยชาตรี 

ค. วงปพาทยสามัญ ง. วงปพาทยมอญ 

80. ขอใดไมใชเครื่องดนตรีวงปพาทยสามัญเครื่อง

หา 

ก. กรับ ข. ระนาดเอก 

ค. กลองทัด ง. ฆองวงใหญ 

81. วงเครื่องสายเครื่องคู จะประกอบไปดวยขลุย

เพียงออกี่เลา 

ก. 4 ข. 3 

ค. 2 ง. 1 

82. ฆองคู ใชตีประกอบการแสดงพื้นเมืองชนิดใด 

ก. โนราห ข. เซิ้งบั้งไฟ 

ค. แหนาค ง. งานสมรส 

83. วงเครื่องใดที่ใชซอดวงบรรเลง 

ก. วงเครื่องสายไหม ข. วงเครื่องสายผสม 

ค. วงมโหรี ง. ถูกทุกขอ 

84. ขอใดใหความสัมพันธกันไดถูกตอง 

ก. ซอดวงเปรียบไดกับระนาดทุม 

ข. ซออูจะบรรเลงในทวงทํานองที่สนุกสนาน 

ค. ซออูเปรียบไดกับระนาดเอก 

ง. ซอดวงเปนดนตรีประเภทต่ํา 

85. จะเขเปนเครื่องดีดที่ดัดแปลงมาจากดนตรีชนิด

ใด 

ก. กีตาร ข. โปงลาง 

ค. พิณ ง. ขิม 

86. สายเอกของจะเข เทียบไดกับเสียงใด 

ก. โด ข. ซอล 

ค. ลา ง. เร 

87. เพลงตอไปนี้เพลงใดไมใชเพลงรําวงมาตรฐาน 

ก. ดวงจันทรขวัญฟา ข. รําเทพประทับทรง 

ค. งามแสงเดือน ง. มาซิมารํา 

88. ทารําที่ใชทาชางประสานงา และทาจันทรทรง

กลด เหมาะสมใชกับเพลงใด 

ก. เพลงกราวอาสา 

ข. เพลงดอกไมของชาติ 

ค. เพลงดวงจันทรขวัญฟา 

ง. เพลงมาซิมารํา 

89. เพลงงามแสงเดือด จะใชทารําแบบใด 

ก. รําสาย ข. รํายั่ว 

ค. สอดสรอยมาลา ง. พรหมสี่หนา 

90. เครื่องดนตรีชนิดใดที่ไมใชเครื่องตีที่ทํานอง 

ก. กลองชุด ข. ไซโลโฟน 

ค. เบลไลรา ง. ระฆังราว 

91. กลองแอว นิยมใชตีประกอบกิจกรรมใด 

ก. งานศพ ข. กระบวนการแห 

ค. รําอวยพร ง. ฉลองอัฐิ 

92. ลํากลอน จะมีลักษณะการละเลนคลายกับ

การละเลนชนิดใดมากที่สุด 

ก. ลิเก ข. การแสดงโนราห 

ค. การแสดงโขน ง. ลําตัด 

93. เตนกํารําเคียว เปนการละเลนพื้นเมืองภาค

กลาง อยากทราบวาเปนการละเลนที่สะทอนให

เห็นถึงเหตุการณใด 

ก. ความทุกขยากของชาวนา 

ข. ความเปนอยูของชาวนา 

ค. ความดีใจของชาวนา 

ง. เรียกรองความเปนธรรม 

94. ขอใดไมใชคุณสมบัติของนักแสดง 

ก. ความร่ํารวย ข. พรสวรรค 

ค. รสนิยมที่ดี ง. ความเขาใจ 
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95. วิชาการแสดงละคร เปนวิชาที่ตอบสนองความ

ตองการของมนุษยทางดานใด 

ก. ทางอารมณ ข. ทางสมอง 

ค. ทางจิตใจ ง. ถูกทุกขอ 

96. ขอใดไมใชเครื่องดนตรีปพาทย สําหรับเลน

ละครชาตรี 

ก. กลองทัด ข. ปนอก 

ค. โทนๆ ง. ฉ่ิง 

97. ขอใดไมใชละครไทย 

ก. ละครรํา ข. ละครรอง 

ค. ละครเตน ง. ละครพูด 

 

 

 

98. เพลงบรรเลง จะไมบรรเลงในกรณีใด 

ก. เศราโศกเสียใจ 

ข. บรรยากาศครึกครื้น 

ค. การฟอนรํา 

ง. กอนพระจะสวดมนตเย็น 

99. เพลงที่ใชบรรเลงพิธีไหวครู เพื่ออัญเชิญฤาษี 

เทวดา ควรใชเพลงบรรเลงแบบใด 

ก. เพลงหางเครื่อง ข. เพลงหนาพาทย 

ค. เพลงโหมโรง ง. เพลงเรื่อง 

100. รําโทน ใชเครื่องดนตรีชนิดใดเปนหลักในการ

เลน 

ก. โทน ข. กรับ 

ค. ฉ่ิง ง. ถูกทุกขอ 
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                          เฉลยรวมแนวขอสอบครูผูชวย วิชาเอกหรือเฉพาะวุฒิ 
 

1. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกการปฐมวัย (หนา 175-184) 
 

1.ค 2. ง 3.ข 4. ก 5.ง      6.ค. 7. ค 8.ง 9. ง 10.ข  
 11.ค 12.ง 13.ก 14.ค 15.ก 16.ข 17.ก 18.ข 19.ก 20.ก  
 21.ค 22.ค 23.ข 24.ง 25.ค 26.ก 27.ง 28.ก 29.ข 30.ข  
 31.ง 32.ง 33.ค 34.ข       35.ข 36.ค 37.ข 38.ก 39.ง 40.ข  
 41.ง 42.ก 43.ค 44.ค 45.ค 46.ก       47.ข 48.ง 49.ก 50.ก  
 51.ข 52.ค 53.ง 54.ง 55.ก 56.ค 57.ง 58.ก 59.ก 60.ข 
 61.ค 62.ง 63.ง 64.ข 65.ง 66.ก 67.ค 68.ค 69.ค 70.ข  
 71.ง 72.ข 73.ง 74.ก 75.ข 76.ค 77.ง 78.ก 79.ค 80.ง  
 81.ข 82.ค       83.ง 84.ข 85.ง 86.ข 87.ค 88.ง 89.ข 90.ง  
 91.ง 92.ค 93.ก 94.ง 95.ก 96.ข 97.ง 98.ง 99.ข 100.ค 

 

2. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกคณิตศาสตร (หนา 185 –190) 
 

1.ค 2. ก 3.ข 4. ค 5.ค      6.ก. 7. ข 8.ก 9. ก 10.ข  
 11.ค 12.ค 13.ก 14.ก 15.ก 16.ข 17.ข 18.ง 19.ค 20.ข  
 21.ข 22.ข 23.ข 24.ค 25.ข 26.ค 27.ค 28.ก 29.ข 30.ก  
 31.ง 32.ง 33.ค 34.ง       35.ข 36.ข 37.ก 38.ง 39.ก 40.ค  
 41.ข 42.ง 43.ข 44.ค 45.ก 46.ข       47.ข 48.ข 49.ข 50.ค  
  

3. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกคอมพิวเตอร (หนา 191 –197) 
 

1.ข 2. ง 3.ข 4. -ข 5.ง      6.ง. 7. ง 8.ก 9. ค 10.ค  
 11.ง 12.ข 13.ข 14.ง 15.ข 16.ข 17.ก 18.ง 19.ข 20.ค  
 21.ก 22.ก 23.ค 24.ข 25.ข 26.ง 27.ค 28.ง 29.ก 30.ค  
 31.ข 32.ก 33.ง 34.ง       35.ก 36.ง 37.ข 38.ค 39.ง 40.ง  
 41.ข 42.ค 43.ค 44.ง 45.ก 46.ง       47.ก 48.ค 49.ค 50.ค  
 51.ข 52.ข 53.ข 54.ข 55.ค 56.ข 57.ง 58.ง 59.ข 60.ง 
 61.ค 62.ข 63.ข 64.ค 65.ข 66.ค 67.ข 68.ง 69.ก 70.ข  
 71.ค 72.ค 73.ค 74.ง 75.ก 76.ค 77.ก 78.ค 79.ข 80.ข  
 81.ง 82.ค       83.ง 84.ง 85.ก 86.ข 87.ก 88.ก 89.ก 90.ค  
 91.ก 92.ข 93.ง 94.ข 95.ค 96.ค 97.ง 98.ง 99.ค 100.ง 
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4. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกพลศึกษา (หนา 198-205) 

 

1.ค 2. ข 3.ค 4. ก 5.ง      6.ค. 7. ง 8.ข 9. ก 10.ง  
 11.ค 12.ข 13.ก 14.ง 15.ง 16.ค 17.ข 18.ข 19.ก 20.ง  
 21.ข 22.ค 23.ก 24.ข 25.ค 26.ข 27.ค 28.ข 29.ก 30.ง  
 31.ค 32.ค 33.ข 34.ง       35.ค 36.ง 37.ข 38.ค 39.ง 40.ข  
 41.ข 42.ข 43.ง 44.ข 45.ข 46.ข       47.ค 48.ข 49.ก 50.ค  
 51.ข 52.ค 53.ก 54.ง 55.ข 56.ข 57.ข 58.ค 59.ง 60.ค 
 61.ข 62.ค 63.ค 64.ข 65.ข 66.ง 67.ข 68.ค 69.ก 70.ข  
 71.ง 72.ค 73.ง 74.ง 75.ข 76.ง 77.ข 78.ง 79.ค 80.ข  
 81.ค 82.ก       83.ก 84.ก 85.ง 86.ค 87.ง 88.ค 89.ข 90.ข  
 91.ค 92.ก 93.ง 94.ข 95.ง 96.ก 97.ค 98.ข 99.ง 100.ค 

  
5. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกภาษาไทย (หนา 206-217) 

 

1.ข 2. ง 3.ก 4. ค 5.ก      6.ง. 7. ง 8.ข 9. ก 10.ค  
 11.ง 12.ค 13.ก 14.ง 15.ข 16.ก 17.ง 18.ค 19.ก 20.ง  
 21.ข 22.ก 23.ค 24.ข 25.ก 26.ค 27.ข 28.ก 29.ค 30.ค  
 31.ข 32.ง 33.ก 34.ค       35.ข 36.ง 37.ก 38.ก 39.ง 40.ค  
 41.ข 42.ค 43.ข 44.ข 45.ก 46.ง       47.ค 48.ก 49.ค 50.ข  
 51.ก 52.ค 53.ค 54.ข 55.ก 56.ค 57.ค 58.ง 59.ค 60.ข 
 61.ง 62.ง 63.ก 64.ข 65.ค 66.ค 67.ก 68.ข 69.ก 70.ง  
 71.ก 72.ก 73.ข 74.ก 75.ค 76.ง 77.ง 78.ง 79.ก 80.ค  
 81.ค 82.ง       83.ข 84.ข 85.ค 86.ก 87.ง 88.ง 89.ก 90.ข  
 91.ค 92.ง 93.ง 94.ค 95.ข 96.ง 97.ง 98.ข 99.ข 100.ง 
 
6. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกภาษาอังกฤษ (หนา 218-226) 

 
 

1.ข 2. ง 3.ก 4. ค 5.ง      6.ก. 7. ค 8.ก 9. ง 10.ข  
 11.ค 12.ข 13.ง 14.ข 15.ค 16.ง 17.ข 18.ค 19.ง 20.ก  
 21.ค 22.ก 23.ง 24.ก 25.ข 26.ข 27.ก 28.ค 29.ง 30.ข  
 31.ข 32.ก 33.ง 34.ข       35.ค 36.ง 37.ก 38.ค 39.ก 40.ข  
 41.ง 42.ค 43.ข 44.ง 45.ก 46.ค       47.ค 48.ง 49.ค 50.ก  
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 51.ง 52.ข 53.ง 54.ค 55.ก 56.ค 57.ข 58.ก 59.ข 60.ก 
 61.ก 62.ง 63.ค 64.ข 65.ค 66.ง 67.ข 68.ก 69.ค 70.ข  
 71.ก 72.ก 73.ง 74.ค 75.ก 76.ง 77.ก 78.ค 79.ค 80.ก  
 81.ค 82.ค       83.ข 84.ก 85.ข 86.ข 87.ก 88.ค 89.ก 90.ค  
 91.ก 92.ข 93.ง 94.ข 95.ข 96.ก 97.ง 98.ข 99.ข 100.ก 

  
7. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกวิทยาศาสตร (หนา 227-237) 
 

1.ง 2. ง 3.ง 4. ค 5.ข      6.ก. 7. ข 8.ข 9. ค 10.ข  
 11.ก 12.ง 13.ค 14.ค 15.ค 16.ก 17.ง 18.ง 19.ข 20.ค  
 21.ก 22.ข 23.ก 24.ข 25.ง 26.ค 27.ง 28.ก 29.ง 30.ก  
 31.ข 32.ง 33.ข 34.ค       35.ง 36.ก 37.ง 38.ข 39.ค 40.ง  
 41.ข 42.ก 43.ค 44.ก 45.ข 46.ง       47.ง 48.ก 49.ค 50.ง  
 51.ข 52.ก 53.ข 54.ง 55.ข 56.ง 57.ข 58.ง 59.ก 60.ค 
 61.ค 62.ง 63.ค 64.ง 65.ง 66.ข 67.ง 68.ค 69.ข 70.ง  
 71.ข 72.ค 73.ง 74.ง 75.ข 76.ง 77.ข 78.ข 79.ก 80.ง  
 81.ง 82.ข       83.ง 84.ก 85.ค 86.ก 87.ง 88.ข 89.ก 90.ค  
 91.ก 92.ง 93.ข 94.ค 95.ก 96.ค 97.ข 98.ก 99.ง 100.ค 
 

8. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกสังคมศึกษา (หนา 238 –246) 
 

1.ค 2. ก 3.ค 4. ง 5.ก      6.ก. 7. ข 8.ค 9. ก 10.ค  
 11.ค 12.ง 13.ข 14.ค 15.ก 16.ก 17.ง 18.ค 19.ข 20.ก  
 21.ง 22.ง 23.ก 24.ค 25.ข 26.ข 27.ก 28.ค 29.ค 30.ค  
 31.ค 32.ข 33.ค 34.ง       35.ก 36.ง 37.ข 38.ง 39.ก 40.ค  
 41.ก 42.ค 43.ค 44.ข 45.ง 46.ข       47.ค 48.ข 49.ก 50.ก  
 51.ค 52.ก 53.ง 54.ข 55.ก 56.ค 57.ก 58.ข 59.ง 60.ก 
 61.ง 62.ข 63.ค 64.ข 65.ง 66.ค 67.ค 68.ง 69.ก 70.ง  
 71.ข 72.ค 73.ข 74.ก 75.ข 76.ค 77.ง 78.ก 79.ค 80.ข  
 81.ข 82.ค       83.ค 84.ข 85.ง 86.ก 87.ง 88.ข 89.ก 90.ก  
 91.ค 92.ง 93.ข 94.ค 95.ข 96.ข 97.ข 98.ง 99.ก 100.ก 
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9.รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป (หนา 247 – 2573) 
 

1.ค 2. ก 3.ง 4. ค 5.ข      6.ง. 7. ค 8.ข 9. ง 10.ก  
 11.ข 12.ข 13.ค 14.ง 15.ก 16.ก 17.ข 18.ข 19.ก 20.ค  
 21.ง 22.ค 23.ข 24.ง 25.ค 26.ง 27.ค 28.ง 29.ง 30.ง  
 31.ข 32ข- 33.ก 34.ก       35.ข 36.ข 37.ค 38.ข 39.ค 40.ง  
 41.ค 42.ก 43.ข 44.ง 45.ง 46.ข       47.ข 48.ข 49.ง 50.ค  
 51.ก 52.ข 53.ง 54.ค 55.ค 56.ข 57.ข 58.ง 59.ค 60.ง 
 61.ข 62.ง 63.ก 64.ก 65.ก 66.ข 67.ก 68.ข 69.ง 70.ง  
 71.ก 72.ก 73.ง 74.ข 75.ง 76.ค 77.ง 78.ก 79.ง 80.ก  
 81.ข 82.ค       83.ก 84.ง 85.ก 86.ค 87.ง 88.ก 89.ค 90.ง  
 91.ค 92.ข 93.ก 94.ก 95.ข 96.ค 97.ง 98.ค 99.ง 100.ง 
 

10. รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย วิชาเอกดนตรี (หนา 254 – 260) 
  

1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก  
11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค  
21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง  
31.  ข 32.  ก 33.  ก 34.  ง 35.  ง 36.  ง 37.  ง 38.  ง 39.ก 40.  ก  
41.  ค 42.  ข 43.  ค 44.  ค 45.  ก 46.  ค 47.  ค 48.  ค 49.  ง 50.  ค  
51.  ง 52.  ข 53.  ค 54.  ก 55.  ง 56.  ง 57.  ง 58.  ค 59.  ค 60.  ง  
61.  ง 62.  ง 63.  ง  64.  ข 65.  ข 66.  ง 67.  ง 68.  ค 69.  ง 70.  ข  
71.  ก 72.  ง 73.  ก 74.  ค 75.  ก 76.  ข 77.  ก 78.  ก 79.  ข 80.  ค  
81.ง 82.ก 83.ง 84.ง 85.ง 86.ง 87.ค 88.ง 89.ค 90.ง  
91.ง 92.ก 93.ข 94.ค 95.ง 96.ง 97.ค 98.ก 99.ค 100.ก 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย : บวร  เทศารินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 7 
แนวขอสอบชุดติวสอบบรรจุครูผูชวย 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 1 (ป 2551) 

 หลักสูตร “ทําขอสอบเตรียมสูครูผูชวย” ชุดความรอบรูท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขอใดเปนฐานะของกรุงเทพมหานคร 
 ก. องคกรมหาชน ข. องคกรเอกชน 
 ค. นิติบุคคล ง. ราชการสวนกลาง 
2. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครใหกระทําโดย 
 ก. พระราชบญัญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ง. ประกาศกรงุเทพมหานคร 
3. ปจจุบันกรุงเทพมหานครแบงพื้นที่เปนกี่เขต 
 ก. 32 เขต ข. 40 เขต 
       ค. 50 เขต ง. 52 เขต 
4. ขอใดคือการบริหารกรุงเทพมหานคร 
 ก. เขต  แขวง ข. สภากทม.  ผูบริหารกทม. 
 ง. สภากทม.  ผูวา กทม. ง. สภาผูบริหารกทม.  ผูบริหารกทม. 
5. หากสภากรุงเทพมหานครหมดอายเุพราะครบวาระตองเลือกตั้งใหมภายในกีว่ัน 
 ก. 30 วัน ข.45 วัน 
 ค. 60 วัน ง. 90 วัน 
6. ใครมีอํานาจในการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. นายกรัฐมนตรี ง. คณะรัฐมนตรี 
7. วิธีการไดมาซึ่งผูวากรุงเทพมหานคร 
 ก. การเลือกตั้งโดยราษฎร ข. การหยอนบัตร 
 ค. การแตงตั้ง ง. การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
8. ขอใดไมใชหนาที่ของผูวากรุงเทพมหานคร 
 ก. แตงตั้ง ถอดถอนรองผูวากทม.    ข. กําหนดนโยบายการบรหิารกทม. 
 ค. ปฏิบัติราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  ง. ออกประกาศ ขอบังคับกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจใน                
                      เนื้อหาตามกรอบหลักสูตรการอบรม ”ทําขอสอบเตรียมสูครูผูชวย”(วิชาความรอบรูทั่วไป) 

                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100 ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x) ในชองตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบที่แจกให  
                 4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการอบรมฯตามหลักสตูรฯ 
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9.ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. นายกเทศมนตรี ง. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
10. กรุงเทพมหานครมีรองผูวาราชการกี่คน 
 ก. 1 คน ข. 2 คน 
 ค. 3 คน ง. 4 คน 
11. ขอใดไมใชขาราชการการเมือง 
 ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ค. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ง. ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
12. ขอใดไมใชสวนราชการกรุงเทพมหานคร 
 ก. สํานักงานเขต ข. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. สํานักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร ง. สํานักงานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
13. การตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงสํานักหรือแบงสวนราชการภายในหนวยงานของกรงุเทพมหานครใหจดัทําเปน 
 ก. พระราชบญัญัติ ข. พระราชกําหนด 
 ค. พระราชกฤษฎีกา ง. ประกาศกรงุเทพมหานคร 
14. สวนราชการใดมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับราชการประจาํทั่วไปหรือมไิดกําหนดใหเปนหนนาที่ของสวน 
ราชการในกรงุเทพมหานครโดยเฉพาะ 
 ก. สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ข. สํานักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. สํานักงานการศึกษา ง. สํานักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร 
15. หัวหนาสวนราชการในกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเทยีบเทานายอําเภอ 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. ผูอํานวยการสํานักการศึกา ง. ผูอํานวยการเขต 
16. ใครมีหนาที่สอดสองและติดตามดแูลและติดตามดแูลการดําเนินงานของสํานักงานเขต 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ค. สภาเขต ง. ผูอํานวยการเขต 
17. ในกรณีทีผู่วาราชการกรงุเทพมหานคร รองผูวากรุงเทพมหานครไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได 
ใหปลัดกรุงเทพมหานครมีหนาที่แทนผูวากรุงเทพมหานคร 
 ก. รักษาราชการแทน ข. ทําการแทน 
 ค.ปฎิบัติหนาที่แทน ง. ปฎิบัติราชการแทน 
18. ใครมีหนาที่ในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร 
 ก. กรุงเทพมหานคร ข. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ค. ผูอํานวยการเขต ง. สภากรุงเทพมหานคร 
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19. ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครตองไดรับความเห็นชอบจากผูใดถึงจะมีผลบังคับใช 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. สภากรุงเทพมหานคร 
 ค. กรุงเทพมหานคร ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
20. กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อความปลอดภยัสาธารณะออกขอบัญญัติไมทันใหออกเปนกฎหมายใดแทน 
 ก. ประกาศกรุงเทพมหานคร ข. ขอบังคับกรุงเทพมหานคร 
 ค. ขอกําหนดกรุงเทพมหานคร ง.  บัญญัติกรุงเทพมหานคร 
21.  รายไดของกรุงเทพมหานครในการออกใบอนุญาตใหเลนการพนนั 
 ก. ภาษ ี ข. คาธรรมเนียม 
 ค. คาบริการ ง. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
22. ขอใดจัดเปนรายจายของกรุงเทพมหานคร 
 ก. คาตอบแทนใชสอยวัสด ุ ข. เงินกู 
 ค. ภาษีอากร ง. การจําหนายพันธบัตร 
23. รายรับรายจายของกรุงเทพมหานครกําหนดไวในกฎหมายใด 
 ก. พระราชบญัญัติ ข. พระราชขกําหนด 
 ค. ขอบัญญัติ ง. ขอกําหนด 
24. ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครมีในลักษณะใดบาง 

ก. การสงเจาหนาที่มาปฏิบัติงานของกระทรงกรมในกรุงเทพมหานคร 
ข. รัฐบาลตั้งงบประมาณเปนเงนิอุดหนนุใหกรุงเทพมหานครโดยตรง 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
        ง.  ถูกทุกขอ 
25. “กรุงเทพมหานครเปนเมอืงนาอยูอยางยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งครอบครัวอบอุนดวยการบริหารจดัการที่ม ี
ประสิทธิภาพและดปรงใส” ขอความนี้สัมพันธกับขอใดของกรุงเทพมหานคร 
 ก. วิสัยทัศน ข. พันธกิจ 
 ค. ยุทธศาสตร ง.  เปาหมาย 
26. ไมใชเปาหมายของกรุงเทพมหานคร 
 ก. ประชาชนมีชีวิตพอเพยีงมีความเปนอยูพอเพียง ข. สวยสะอาดรมร่ืนใสใจตอส่ิงแวดลอม 
 ค. เศรษฐกิจเฟองฟู เขมแข็ง      ง.  ประชาชนภูมิใจเมืองหลวงแหงวัฒนธรรม 
27. ขอใดคือองคกรการบริหารงานบุคคลของขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ก. ก.ก. ข. ก.พ. 
 ค. ก.ม. ง. ก.ค.ศ. 
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28. จากขอมูลผลการสํารวจของนักทองเทีย่วพบวากรุงเทพมหานครเปนเมืองนาทองเที่ยวอันดับทีเ่ทาไหร 
ของโลก 
 ก. อันดับ 3 ข. อันดับ 13 
 ค. อันดับ 23 ง. อันดับ 33 
29. โครงการBRT ของกรุงเทพมหานครจดัทําเพื่อแกปญหาเรื่องใด 
 ก. จราจร ข. ส่ิงแวดลอม 
 ค. น้ําทวม ง. อาชญากรรม 
30. Call Center สายดวนกรุงเทพมหานคร ไดแก หมายเลขใด 
 ก. 1111 ข. 1133 
 ค. 1155 ง. 1555 
31. ศาลาวากรงุเทพมหานครแหงที่ 2 ตั้งอยูในเขตใด 
 ก. เขตดุสิต ข. เขตพระนคร 
 ค. เขตดินแดง ง. เขตหวยขวาง 
32. กรุงเทพมหานครเปนเมอืงหลวงของไทยตั้งมาแลวกีป่ 
 ก. 215 ป ข. 226 ป 
 ค. 245 ป ง. 276 ป 
33. สวนราชการกรุงเทพมหานครที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการศึกษา 
 ก. สํานักนโยบายและแผน ข. สํานักการศกึษา 
 ค. สํานักพัฒนา ง. สํานักงานเขต 
34. “ทุงสมปอย” หมายถึงสถานที่ใดของกรุงเทพมหานคร 
 ก. สนามหลวง ข. พระตําหนกัสวนจิตรลดา 
 ค. กระทรวงกลาโหม ง. สวนลุมพิน ี
35. นายบัน-คี-มูน เปนผูบริหารองคกรใด 
 ก. สหประชาชาติ ข. องคกรการคาโลก 
 ค. องคการอนามัยโลก ง. องคการยูนิเซฟ 
36. ผูมีอํานาจในการสั่งยุบพรรคการเมืองคือองคกรใด 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข. คณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 ค. อัยการสูงสุด ง. คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
37. ขอใดไมใชองคมนตรีใหม 3 คนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาแตงตั้ง 
 ก. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ข. นายศุภชัย   ภูงาม 
 ค. พล.ต.อ. พัชรวาท  วงษสุวรรณ ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตตะ 
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38. คณะรัฐมนตรีไดประกาศวันใดเปนวันครอบครัว 
 ก. วันที่  12 เมษายน ของทกุป ข. วันที่ 13 เมษายน ของทกุป 
 ค. วันที่ 14  ธันวาคม ของทกุป ง. วันที่ 15 ธันวาคม ของทุกป 
39. ธนาคารโลก(World Bank) แจงวาปจจุบันอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยอยูที่เทาใด 
 ก. รอยละ 3.5 ข. รอยละ 4.5 
 ค.  รอยละ 5  ง. รอยละ 5.5 
40. การวิ่งคยเพลิงการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งที่ 29 ที่ประเทศจีนจะมาถึงประเทศใดวันใด 
 ก. 17  เมษายน  2551 ข. 18 เมษายน 2551 
 ค. 19 เมษายน 2551 ง. 20 เมษายน 2551 
41. ใครเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของระบบราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรี 
 ค. ปลัดกระทรวง ง.  อธิบดี 
42. มีหนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมายคือบทบาทหนาที่ของใคร 
 ก. รัฐสภา ข.วุฒิสภา 
 ค. สภาผูแทนราษฎร ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
43. ส่ิงที่เปนความหวังในภารกิจทางการศกึษาควรตกอยูที่ผูใด 
 ก. นักเรยีน ข.ครู 
 ค.ผูบริหาร ง. ผูปกครอง 
44. “การจะดําเนินนโยบายทางการศึกษาใหบรรลุผลขึ้นอยูกับความรวมไมรวมมือของทุกทาน” ขอความนี ้
สัมพันธกับขอใด 
 ก. ภาวะผูนํา ข. ทักษะมนุษยสัมพันธ 
 ก. การประเมนิรอบดาน ง. การทํางานเปนทีม 
45. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนปจจุบันคือใคร 
 ก. นายสมัคร  สุนทรเวช ข. นายสมชาย  วงศสวัสดิ ์
 ค. นายพงศกร  อรรณพพร ง. นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 
46. การถายทอดการสอนจากโรงเรียนใหญไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งไดชมโดยผาน Video Conference จัดอยูใน 
นโยบายขอใดรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. โอกาสทางการศึกษา     ข. การพัฒนาคุรภาพการศึกษา 
 ค. การนําระบบ ICT มาพัฒนาการเรียนการสอน  ง. การพัฒนาบุคลากร 
47. ทุกคนไดรับสิทธิทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานอยางเสมอภาคกัน โดยไมเสียคาใชจาย 14 ป เปนนโยบาย 
ที่กําหนดโดยใคร 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
 ค. รัฐบาล ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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48. โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน มีเปาหมายสําหรับนักเรยีนกลุมใด 
 ก. เรียนด ี ข.เปนเลิศ 
 ค.ขาดโอกาส ง. เรียนดแีตยากจน 
49. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีจ่ัดเปนองคกรมหาชน 
 ก. โรงเรียนสตรีวิทยา ข. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
 ค. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ง. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสารณ 
50. ปจจุบันเยาวชนไทยมีจํานวนเปนเทาไหรของประชากรไทยทั้งหมด 
 ก. รอยละ 33 ข. รอยละ22 
 ค. รอยละ 20 ง. รอยละ 11 
51. ทานคิดวาเรื่องใดเปนปญหาที่ใหญที่สุดทางการศึกษาที่เกิดกับเด็กและตองรีบแกไข 
 ก. เด็กไมมีที่เรยีน    ข. เด็กเรียนสายอาชีพนอย 
 ค. คุณภาพการศึกษา    ง. เด็กเลือกงาน 
52. Youth Counselor เปนระบบการดแูลนักเรียนตามขอใด 
 ก. เพื่อนชวยเพื่อน    ข. เครือขายผูปกครอง 
 ค. วินัยเชิงบวก    ง. ใชนักจิตวิทยา 
53. โรงเรียนปลอดภัย (Safe School) มีเปาหมายในเรื่องใด 
 ก. ความปลอดภัยจากความรนุแรง  ข. ความปลอดภัยจากอุบัตภิัย 
 ค. ความปลอดภัยจากการลวงละเมิด  ง. ถูกทุกขอ 
54. ทําอยางไรที่จะทําใหเกดิคุณภาพทางผลสัมฤทธิ์การเรียนมากที่สุด 
 ก. การเพิ่มอัตราการเรียนตอ   ข. ดูแลเด็กพิการเด็กดอยโอกาส 
 ค. พัฒนาปรับปรุงวิธีสอนของครู  ง. พัฒนาการศกึษาทางเลือก 
55. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจดัอยูในนโยบายการศึกษาดานใด 
 ก. การสรางการมีสวนรวม ข. การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ค. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ง. การนําเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสอน 
56. กระทรวงวัฒนธรรมยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเปน 
แบบอยางในเรื่องใด 
 ก. การอนุรักษภาษา ข. อนุรักษฟนฟูมรดกไทย 
 ค. ความใฝเรียน ง. ความวิริยะ 
57. ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการตั้งมาแลวกี่ป 
 ก. 112 ป ข.114 ป 
 ค. 115 ป ง.116 ป 
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58. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะตอายุราชการครูกีป่ 
 ก. 62 ป ข. 65 ป 
 ค. 70 ป ง. 75 ป 
59. One Laptop Per Child (OLPC) เกี่ยวของกับเรื่องใด 
 ก. เด็กปญญาออน ข. เด็กพิเศษ 
 ค. คอมพิวเตอรสําหรับนักเรยีน ง. หลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนเลิศ 
60. กฎหมายสงูสุดที่ใชในการปกครองประเทศไทยอยูในขณะนี้คือขอใด 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  
            ข.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
            ค.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
            ง.   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
61. บุคคลที่เปนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะประชาชน 
ทั่วไปแลว รัฐธรรมนูญยังกําหนดใหมหีนาที่โดยเฉพาะ ขอใดตอไปนีไ้มใชหนาที่เฉพาะของขาราชการ 
 ก. รักษาผลประโยชนชาตแิละสวนรวม                ข.  ปฏิบัติงานตามภารกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 
            ค. วางตัวเปนกลางทางการเมือง          ง.  เสียภาษีอากร 
62. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรกี่คน 
 ก. 150 คน ข.  200 คน 
            ค. 400 คน        ง.  480 คน 
63. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีคณะรัฐมนตรีไดสูงสุดกี่คน 
 ก. 25 คน ข.  26 คน 
            ค. 35 คน        ง.  36 คน 
64. กรณีที่ประชาชนพิพาทกับหนวยงานราชการเพราะออกขอบังคับที่ลิดลอนสิทธิ์ประชาชน ลักษณะเชนนี ้
ตองสงเรื่องใหศาลใดเปนผูพิจารณา 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ                                   ข.  ศาลยุติธรรม 
            ค. ศาลปกครอง                                                 ง.  ศาลทหาร 

65. ขอใดคือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหนาที่จดัการเลือกตั้ง 
 ก. คณะกรรมการการเลือกตัง้                       ข.  คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 
            ค. ผูตรวจการแผนดนิ                                   ง.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
66. ปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่เทาใด 
 ก. ฉบับที่ 7 ข.  ฉบับที่ 8 
            ค. ฉบับที่ 9 ง.  ฉบับที่ 10 
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67. สวนประกอบของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติที่บอกวิธีดําเนินงานใหบรรลุผล 
 ก. วิสัยทัศน ข.  พันธกิจ 
            ค. เปาหมาย ง.  ยุทธศาสตร 
68. ปรัชญาที่เปนแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมไทยคือขอใด 
 ก. คนเปนศนูยกลางของการพัฒนาทั้งปวง ข.  สังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกัน 
            ค. เศรษฐกิจพอเพยีง                                   ง.  พัฒนาแบบองครวมและบูรณาการ 
69. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 กําหนดเปาหมายปการศึกษาเฉลี่ยเมื่อส้ินแผน 
 ก. 8.5 ป ข.  10 ป 
            ค. 10.5 ป               ง.  15 ป 
70. “ประชาชนมีการออมมากขึ้น” เปนเปาหมายในเรื่องใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับที่10 
 ก. พัฒนาคน ข.  พัฒนาเศรษฐกิจ 
            ค. พัฒนาธรรมาภิบาล                                          ง.  พัฒนาสังคม 
71. ขอดือหลักการบริหารประเทศของรัฐบาลปจจุบัน 

 ก. ภาวะประเทศไทย – ภาวะทั่วโลก                       ข. การดูแลปญหาระยะสั้น- ระยะยาว 

      ค. สรางสมานฉันท – สรางความสมดุลภูมิคุมกัน       ง. ผลประโยชนคนไทยในชาติ- ตางชาติ 
72.  ขอใดคือส่ิงคาดหวังสูงสุดที่รัฐบาลตองการใหเกิด 
 ก. ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน ข.  แกปญหาของประเทศได 
            ค. เสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาต ิ ง.  สรางความสมดุลและภูมคิุมกันใหระบบเศรษฐกิจ 
73. นโยบายของรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวชกําหนดไวกี่ประการ  
 ก. 7 ประการ ข.  8 ประการ 
            ค. 9 ประการ ง.  10 ประการ 
74. นโยบายเรงดวนที่รัฐบาลจะดําเนินการไดแกเร่ืองใด 

        ก. การปฏิรูประบบราชการ                                  ข. การสรางความเขมแข็งของคนในชาต ิ

        ค. การสรางความปองดองสมานฉันท                  ง. การพัฒนาการสงออก 

75.  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวชกําหนดไวในเรื่องใด 
 ก. นโยบายที่จะดําเนนิการในปแรก       ข. นโยบายดานความมั่นคง 
 ค. นโยบายดานสังคม                                   ง. นโยบายแหงชาต ิ
76. หากกองทนุหมูบานมกีารบริหารจัดการที่ดีรัฐบาลมีเปาหมายการยกระดับเปน 

         ก. วิสาหกิจขนาดเล็ก                                          ข. วสิาหกิจชุมชน 

         ค. ธนาคารหมูบานและชุมชน                             ง. ธนาคารประชาชน 
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77. รัฐบาลไดประกาศปใดเปน "ปแหงการลงทุน" และ "ปแหงการทองเที่ยวไทย"  
 ก. ป 2551 ข.  ป 2552 
            ค. ป 2553 ง.  ป 2551-2552 
78. การจัดสรรเงินงบประมาณใหหมูบานและชุมชน(SML)ตามนโยบายของรัฐบาล ใชเกณฑใดในการจัด 

       ก. จํานวนครัวเรือน                                               ข. ขนาดประชากร 

       ค. พื้นที่หรือภูมิศาสตร                                          ง. รายไดประชากร 
79. รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแตระดับใดถึง ระดับใด 

       ก. ปฐมวยั – มัธยมศึกษาตอนปลาย                       ข. ปฐมวัย - อุดมศึกษา 

       ค. ประถม – มัธยมศึกษาตอนปลาย                       ง. ประถม – อุดมศึกษา 

80. ไมใชโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 

       ก. การติดตามผลกระทบจากการเลิกงาน              ข. การผลิตกําลังคนดานปโตรเคมี 
       ค. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแกผูยากไร           ง. การเรียนรูโดยผานอินเตอรเน็ตความเรว็สูง 
81. การพัฒนาเด็กใหมีความรูและจริยธรรมควรเริ่ม ตั้งแตเมื่อใด 

       ก. ตั้งแตอยูในครรภมารดา                                    ข. ตั้งแตแรกเกิด 

       ค. ตั้งแตระดับอนุบาล                                           ง. ตลอดชีวิต 

82. นโยบายการปรับโครงสรางดานเศรษฐกิจของ        รัฐบาลประกอบดวย 

       ก. เกษตร-อุตสาหกรรม- บริการ –ทองเทียว        ข. เกษตร- อุตสาหกรรม- การคา- การลงทุน 

       ค. เกษตร- อุตสาหกรรม- การบริการ-การลงทุน ง. เกษตร-อุตสาหกรรม – ตลาด -การลงทุน 

83. นโยบายทมีประเทศไทย(Team Thailand) เปนการดําเนินนโยบายดานใดของรัฐบาล 
      ก. ดานเศรษฐกิจ                                                   ข. ดานสังคมและคุณภาพชวีิต 
      ค. ดานการบริหารจัดการ                                   ง. ดานการตางประเทศและเศรษฐกจิระหวาง ประเทศ 
84. การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามขอใดตอไปนี้ที่ตองการใหเกิดโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
 ก. ชวยเหลือเดก็พิการดอยโอกาสไดเขาเรียน ข.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ค.เปดเสรีทางการคาและบริการดานการศึกษา ง.  การจัดระบบการประกันภานในและภายนอก 
85. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ จัดอยูในเปาหมายดานใดของการศึกษา 
         ก. ดานโอกาส                                                      ข. ดานคุณภาพ 
  ค. ดานการบริหารจัดการ                               ง. ดานประสทิธิภาพ 
86. เปาหมายทางการศึกษาตองการใหผูเรยีนรอยละเทาใดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
         ก. รอยละ 60                                                     ข. รอยละ 70 
  ค. รอยละ80                                                       ง. รอยละ 90 
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87. E-office เปนสวนประกอบใดของคอมพิวเตอร 
         ก. ฮาดแวร                                                          ข. ซอฟแวร 
  ค. พีเพิลแวร                             ง. หนวยสํารอง 
88. ขอใดเกีย่วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศนอยที่สุด 
         ก. คอมพวิเตอรชวยสอน                                    ข. อีเมล 
  ค. อินเตอรเนต็                             ง. เกมการศึกษา 
89. ครูผูสอนจัดอยูในสถานะใด 
         ก. Hadware                                                         ข. Software 
  ค. IT Specialist                              ง. Users 
90. ขอใดจัดเปนสารสนเทศ 
         ก. โรงเรียนนี้มีครูชาย 20 คน                               ข. โรงเรียนนี้มีนกัเรียนชายมากกวานักเรยีนหญิง 
  ค. โรงเรียนนีไ้ดรับงบประมาณมาก                     ง. อัตราการออกกลางคันนักเรยีนโรงเรียนนีย้ังสูง 
91. โปรแกรมประยุกตทางการศึกษาที่อาศยัความสัมพันธขอมูลและพื้นที่ 
              ก. MIS                                                                ข. GIS 
  ค. OBEC                               ง. GPA 
92. ขอมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา 
              ก. SMIS                                                                ข. DOC 
  ค. GIS                                ง. MOC 
93. ขอใดไมใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับครู 
              ก. ส่ือการสอน                                                        ข. ขอมูลตัดสินใจบริหาร 
   ค. พัฒนาวิชาชีพ                                  ง. แลกเปลี่ยนเรียนรู 
94. ขอใดคือเวบ็ไซตที่มีขอมูลเกี่ยวกับรัฐบาลไทยมากที่สุด 
   ก. www. obec.go.th ข. www. Thaigov.go.th            
 ค.  www. tkc.go.th    ง. www.google.com    
95. ส่ิงใดที่จะทําใหเว็บไซตของโรงเรียนเผยแพรไปทัว่โลก 
 ก. ขอมูล ข. สารสนเทศ 
           ค. เครื่อขาย    ง.  การสื่อสาร 
96. ขอใดไมใชวัฒนธรรมไทย 
 ก. การกราบ ข. การไหว 
           ค. การหอมแกมจูบแกม                                           ง. การยืนเคารพธงชาติ 
97. การยืน การเดิน การนั่ง การนอนจดัอยูในกลุมใด 
 ก. วัฒนธรรมไทย ข. จารีตไทย 
           ค. ประเพณีไทย                                                        ง. คานิยมไทย 
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98. ขอใดตอไปนี้เปนประเพณีของไทยที่ถูกภาคมีเหมือนกัน 
 ก. การแหปราสาทผึ้ง ข. การแตงงาน 
           ค. การแขงเรือ                                                          ง. การวิ่งควาย 
99. ขอใดเปนประเพณภีาคกลาง 
 ก. ปอยหลวง ข. บุญบั้งไฟ 
           ค. สูขวัญขาว                                                           ง. แหพระแขงเรือ 
100. ทําไมครูถึงตองมีความรูเร่ืองวัฒนธรรมประเพณไีทย 
 ก. เพราะครูเปนคนไทย ข. เพราะครูตองรูมากๆ 
           ค. เพราะครูตองสอนนักเรียน                                  ง. เพราะครูอยูในชุมชน 
 
                                             *********************************** 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 2 (ป 2551) 

หลักสูตร “ทําขอสอบเตรียมสูครูผูชวย” ชุดกฎหมายการศึกษาและวิชาชีพคร ู
 
 
 
 
 
 

1. ขอใดเปนกฏหมายแมบทของการจัดการศึกษาไทยหรอืที่เรียกวากฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
2. กฎหมายทีบ่อกวาครูเปนสมาชิกคุรุสภาและครูตองมีใบประกอบวิชาชีพครูคือกฎหมายใด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
3. ครูผูชวยตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม กาํหนดไวในกฎหมายใด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
4. ครูผูชวยจะรับเงินเดือนเทาไหร เขียนไวในกฎหมายใด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. เงินเดอืน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
5. ขอใดไมใชกฎหมายการศกึษา 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจใน                
                      เนื้อหาหลักสูตร ”ทําขอสอบเตรียมสูครูผูชวย”(กฎหมายการศึกษาและวิชาชีพครู) 

                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100 ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x) ในชองตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบที่แจกให  
                 4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการอบรมฯตามหลักสตูรฯ 
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6. เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาคือขอใด 
 ก. ครูมืออาชีพ                      ข. เด็กเกง ดี มสุีข 

 ค. ผูบริหารการเปลี่ยนแปลง        ง. โรงเรียนชั้นเยี่ยม 

7. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจัดอยูในขอใด 
 ก. หลักการจัดการศึกษา ข. ระบบการศึกษา 
 ค. แนวทางจัดการเรียนรู ง. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. นักเรียนของทานคนใดตอไปนี้ถือวามคีุณภาพทางการศึกษาดานพทุธิพิสัย 

ก. สมชายทอนเงนิใหผูซ้ือของในรานไดถูกตองเมื่อแมบอกใหชวย 
ข. สนองเก็บขยะที่ชายหาดในคราวไปเที่ยวชลบุรี 
ค. จามรีชอบสวดมนตเย็นไดกอนนอนทุกวัน 

       ง.   นิยมมรีางกายที่แข็งแรงเพราะวิ่งในตอนเชาทุกวนั 
9. สิทธิในการศึกษาขั้นพืน้ฐานสําหรับคนไทยที่รัฐจดัให 12 ป จัดอยูในกลุมใด 
  ก. สิทธิในการรับการศึกษา ข. สิทธิในการจัดการศึกษา 
 ค. สิทธิในการสนับสนุนการศึกษา ง. สิทธ์ิที่จะไดรับการสนับสนุนการจดัการศึกษา 
10. ระบบการจัดการศึกษาม ี3 รูปแบบ ขอใดไมใชรูปแบบดังกลาว 
 ก. ในระบบ ข. นอกระบบ 
 ค. ตามอัธยาศัย ง.  ตลอดชีวิต 
11. การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงการที่จัดจัดการศึกษาใหกับประชากรเขาเรียนกี่ป 
 ก. 6 ป ข. 9 ป 
 ค. 12 ป  ง. 9 –12 ป 
12.การจัดการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญควรเนนดานใด 
 ก. ความรู   ข. คุณธรรม 
 ค. กระบวนการเรียนรู   ง. ถูกทุกขอ 
13. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 
 ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ผูที่ สพฐ.มอบหมาย 
 ค. เขตพื้นที่การศึกษา ง.  สถานศึกษา 
14. หลักสูตรสถานศึกษาควรเพิ่มเติมดานใดทีห่ลักสูตรแกนกลางไมไดกําหนดไว 
 ก. ภูมิปญญาทองถ่ิน ข. ความเปนไทย 
 ค. การศึกษาตอ ง. การประกอบอาชีพ 
15. การประเมนิผูเรียนตองประเมินรอบดานขอใดไมใชลักษณะการประเมินดังกลาว 
 ก. ประเมินพฒันาการผูเรียน ข. ประเมินเล่ือนชั้น 
 ค. ประเมินความประพฤติ ง. ประเมินการรวมกิจกรรม 
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16. การประเมนิคุณภาพภายนอกใหดําเนนิการโดยสมศ.ในทุกๆ 5 ป “สมศ” คือหนวยงานใด 
 ก. สวนราชการสวนกลาง ข. องคกรเอกชน 
 ค. องคกรมหาชน ง.  หนวยงานอิสระ 
17. ขอใดตอไปนี้ไมใชหนาที่ขององคกรวิชาชีพครูหรือสภาครู 
 ก. กําหนดตําแหนงครูและบคุลากรการศึกษา ข. ออกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู 
 ค. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ง. กํากับดแูลพฒันาวิชาชีพครู 
18. บทบาทของรัฐในการจดัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่กําหนดไวใน พรบ.การศกึษาแหงชาต ิ
        ก. สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรการศกึษา ข. จัดระบบตรวจสอบประเมนิผลการศึกษา 
 ค. สงเสริมการวิจัยพัฒนาสือ่เทคโนโลยี ง. จัดเงินอดุหนุนใหบุคคล ครอบครัว 
19. เรงรัดยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร จัดอยูในอาํนาจหนาที่สถานศึกษาดานใด 
 ก. ดานงบประมาณ ข. ดานวิชาการ 
 ค. ดานบริหารบุคคล ง. ดานบริหารงานทั่วไป 
20. ผูบังคับบัญชาสูงสุดในระดับสถานศึกษา 
        ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ค. ผูอํานวยเขต ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
21.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับวิชาชีพครู 

ก. ครูเปนวิชาชีพช้ันสูง                                             ข.ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ค.    ครูจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ                 ง. ครูทุกคนตองไดวิทยฐานะ 

22. ใครไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
        ก. ครู ข. เจาหนาที่ธุรการ 
 ค. ศึกษานิเทศก ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
23. หากครูไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีแตสอนจะผิดกฎหมายใด 
 ก.  ผิดวินยั                     ข. ผิดอาญา                          
 ค.  ผิดจรรยาบรรณ ง. ผิดทั้งวินยัและอาญา 
24. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ดาน ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. ดานการเรียนการสอน ข. ดานความรูประสบการณ 
 ค. ดานการปฏิบัติงาน ง. ดานการปฏบิัติตน 
25. จรรยาบรรณวิชาชพีมีกี่ขอ 
 ก.  3  ขอ                         ข. 5 ขอ                            
 ค.  9 ขอ ง. 12 ขอ 
26. โทษที่รายแรงที่สุดหากผิดจรรยาบรรณวิชาชพี 
 ก. ไลออก ข. ปลดออก 
 ค. พักใชใบอนุญาต ง. เพิกถอนใบอนุญาต 
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27. ไมใชหนาที่ของคุรุสภา 
 ก.  จัดสวัสดกิารแกครู                       ข. พัฒนาวิชาชีพครู                          
 ค. อุทธรณคําส่ังพักใชใบอนุญาต ง. ออกขอบังคับคุรุสภา 
28. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท 
 ก.  2 ประเภท                         ข. 3 ประเภท                             
 ค.  4 ประเภท ง. 5 ประเภท 
29. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คุรุสภา ง. ถูกทุกขอ 
30. ใครเปนประธานคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ก.  รัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย                ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ                           
 ค.  ผูทรงคุณวฒุิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
31. อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศกึษา(อ.ก.ค.ศ.)มีกี่คน 
 ก. 9 คน ข. 12 คน 
 ค. 15 คน ง. 21 คน 
32. ขอใดไมใชตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ผูมีหนาที่สอน ข. ผูมีหนาที่สนับสนุน 
 ค. ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
33. ครูม4วิทยฐานะวิทยฐานะใดสูงสุด 
 ก. ชํานาญการ ข. ชํานาญการพิเศษ 
 ค. เชี่ยวชาญ ง. เชี่ยวชาญพเิศษ 
34. ครวูิทยฐานะชํานาญการพิเศษจะไดรับเงินคาวิทยฐานะเทาใด 
    ก. 3500 บาท                                                       ข.  5600 บาท                            
           ค. 9900 บาท  ง. 13000บาท 
35. การสรรหาครูผูชวยใหใชกรณีใด 
 ก. สอบแขงขัน ข. คัดเลือก 
 ค. สอบคัดเลือก ง.  ขอ กและ ข ถูก 
36. การไปดํารงตําแหนงเดิมตางสวนราชการเรียกวา 
 ก. การยาย ข. การโอน 
 ค. การชวยราชการ ง. การเปลี่ยนตําแหนง 
37.  ขอใดเปนการกระทําผิดวินัยรายแรงสาํหรับขาราชการครู 
 ก. ติดยาเสพตดิใหโทษ ข. ขาดราชการ 15 วัน 
 ค. หนีเวรยาม ง. ขัดคําส่ังผูอํานวยการสถานศึกษา 
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38. โทษทางวนิัยสําหรับขาราชการครูที่รุนแรงที่สุด 
 ก. ลดขั้นเงินเดือน ข. ใหออก 
 ค. ไลออก ง. ปลดออก 
39. หากถูกลงโทษทางวินยัจะใชสิทธืตามขอใด 
 ก. รองเรียน ข.รองทุกข 
 ค.อุทธรณ ง. ขอความเปนะรรม 
40. เด็กตามพรบ.คุมครองเดกหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากวากี่ป 
 ก. 15 ป ข. 18 ป 
 ค. 20 ป ง. 25 ป 
41. คณะกรรมการคุมครองเด็กทั้งระดับจังหวัดและระดบัชาติตองมีกรรมการผูหญิงเปนสัดสวนตามขอใด 
 ก. 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด ข. ไมนอยกวา 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด 
 ค. 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ง.  ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
42. ขอใดคือเด็กที่พึงไดรับการคุมครอง 
 ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม ข.  เด็กกําพรา 
 ค. เด็กที่ถูกกกัขัง หนวงเหนีย่ว ง.  เด็กที่ตกอยูในสภาพลําบาก 
43.หนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
 ก. แจงเจาหนาที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดตอเด็ก ข.จัดระบบการแนะแนวและดูแลนกัเรียน 
 ค. ออกระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรยีร ง. ถูกทุกขอ 
44. จุดประสงคสูงสุดของหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 ก. สรางผลงานใหสัมฤทธิ์ผล ข. สรางประโยชนสุขกับประชาชน 
 ค. ประเมินผลและพัฒนาผลงาน ง. ไมมีขั้นตอนการทํางานทีย่ืดยาว 
45. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีม6ี ประการ และหลักใดที่บอกวาการปฏิบัตงามตองยึดกฎหมาย 
  ก. นิติธรรม                                                           ข. คุณธรรม  
         ค. การมีสวนรวม ง. รับผิดชอบ 
46. ประโยชนที่เกิดขึ้นโดยตรงของผลการจัดการศึกษา  

 ก. เศรษฐกจิประเทศจะดี                                       ข. ประชาชนจะไดมีความสุข 
 ค. ประเทศชาติเจริญ สงบ เรียบรอย                    ง.  คนไทยมีความรู มีทักษะ 
47. “ การศึกษาหมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด 
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกดิจากการจดัสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจยัเกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” จากขอความดังกลาว เปาหมายของการศึกษาคอื 
           ก. กระบวนการเรยีนรู ข. ความเจริญงอกงาม 
  ค. การฝกการอบรม ง. การสรางสรรคองคความรู 
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48. “พัฒนาคนไทยใหมีความรู ทักษะใหอยูไดในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว” สามารถตอบคําถาม        
ขอใดไดตรงทีสุ่ด 
 ก. ความหมายการจัดการศกึษา ข. ประเภทการจัดการศึกษา   
 ค. ความจําเปนการจัดการศึกษา ง.  เปาหมายการจัดการศึกษา 
49.” เพื่อบริการการศึกษา” สามารถตอบคําถามขอใดไดตรงที่สุด 
           ก.  ความหมายการศกึษา         ข. วัตถุประสงคการศึกษา 
           ค.  เปาหมายการศกึษา                                        ง. ประเภทการศึกษา 
50. เปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กภาคบังคับไดแกขอใด 
            ก.  การเตรียมความพรอม   ข. มีความรู ทักษะ อานออกเขียนได เรียนตอได 
            ค.  เปนแรงงานระดบักลาง                                 ง. ความเปนเลิศดานวิชาการ 
51. หากพจิารณาตามระบบ “ครู”จัดเปนองคประกอบของการจัดการศึกษาขอใด 
 ก. ปจจยันําเขา ข. กระบวนการ 
  ค. ปจจัยนําออก ง. ผลสะทอนกลับ                                                                                    
52. สมศ.เกี่ยวของกับมาตรฐานดานใด 
 ก. มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ค. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ง. มาตรฐานการประเมินภายนอก 
53. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมกีี่มาตรฐาน 
 ก. 3 มาตรฐาน                   ข. 14 มาตรฐาน 
 ค. 18 มาตรฐาน  ง.  27 มาตรฐาน 
54. “แบงเปน 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ช้ัน” อยูในเรื่องใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. กลุมสาระการเรียนรู ข. การประเมนิผลการเรียนรู 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. โครงสรางหลักสูตร 
55. กิจกรรมแนะแนว จัดอยูในเรื่องใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ก. กลุมสาระการเรียนรู ข. สาระการเรียนรู 
 ค. มาตรฐานการเรียนรู ง. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
56. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองทําส่ิงใดกอน 
 ก. การกําหนดวิสัยทัศน ข. การจัดทําคาํอธิบายรายวชิา 
 ค. การกําหนดหนวยกิต ง. การจัดทําแผนการเรียนรู 
57. หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือขอใด 
 ก. การปฏิรูปครู ข. การปฏิรูปการจัดการเรียนรู 
 ค. การปฏิรูปโครงสราง ง.  การปฏิรูประบบงบประมาณ 
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58. บทบาทหนาที่ของครูในการสงเสริมการปฏิรูปการศึกษา 
 ก. การปรับปรุงบรรยากาศในชั้นเรียน ข. การเพิ่มตําแหนงจํานวนครูใหเพยีงพอ 
 ค. การจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ง.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 59. ความเชื่อเกี่ยวกับเด็กเรื่องใดของครูที่ไมถูกตองและอาจจะสงผลเสียตอการปฏิรูปการศึกษา 
 ก. เด็กจะเรยีนไดดีหากเปนเพราะพันธุกรรม    ข. เด็กเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
 ค. เดก็สามารถพัฒนารอบดานเต็มตามศักยภาพได ง. เด็กเรยีนไดทุกที่ทุกเวลาอยางตอเนื่อง 
60. บุคคลใดมีหนาที่ในการเปนผูอํานวยการเรียนรู 
 ก. ครู             ข. ผูบริหารสถานศึกษา ค. ศึกษานิเทศก ง. ออกแบบรวมกัน 
61. การจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูควรยดึส่ิงใดเปนหลักสําคัญ 
 ก. ส่ือการเรียนรู ข. ตัวเดก็นักเรยีน 
 ค. การประเมนิผล ง. การสอนหลายๆวิธี 
62. ปญญาวิ่งออกกําลังกายในตอนเชาอยางสม่ําเสมอ สัมพันธกับสัมฤทธิ์ผลการศึกษาตามขอใดมากที่สุด 
 ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย 
 ค. ทักษะพิสัย ง. ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
63. การจัดการเรียนการสอนที่เนนเดกเปนสําคัญนอยที่สุด 
 ก. การสอนแบบวิทยาศาสตร ข. การสอนแบบบูรณาการ 
 ค. การสอนแบบสถานการณจําลอง ง. การสอนแบบบรรยาย 
64. CIPPA MODEL  ถูกจัดไวในกลุมใด 
 ก. รูปแบบการสอน ข. องคประกอบการสอน 
 ค. กระบวนการนิเทศ ง. กระบวนการวิจัยเพื่อเรียนรู 
65. ขอใดกลาวไวผิดตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู 
 ก. นักเรยีนตองแสวงหาความรู ข. ครูมีหนาที่จัดกระบวนการใหนักเรียนคนหาความรูเอง 
 ค. ผูบริหารควรสนใจชุมชนมากกวาหองเรยีน ง. ผูปกครองมีหนาที่ชวยแนะแนวพฤติกรรมผูเรียน 
66. เครื่องมือสําคัญที่สุดของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัใหบรรลุผล 
 ก. หลักสูตรสถานศึกษา ข. ส่ือการศึกษา 
 ค. แผนการจัดการเรียนรู ง. ระบบขอมูลสนเทศ 
67. แผนการเรยีนรูของครูที่จะรูวานกัเรียนเกิดทักษะแลว 
 ก. จุดประสงคการเรียนรู ข. สาระ เนื้อหา 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. การวัดและประเมินผล 
68. จะพจิารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบใด ขึ้นอยูกับเรื่องใดเปนสําคัญที่สุด 
 ก. จุดประสงคการเรียนรู ข. จํานวนผูเรียน 
 ค. สถานที่เรียน ง.  เวลาเรียน 
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69. การใหรางวัลและการชมเชยนักเรียนทีข่ยันเกีย่วของกับเรื่องใด 
 ก. หลักการสอน ข. ส่ือการเรียนรู 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ง. การประเมนิผลการเรียน 
70. ทําไมถึงตองมีกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียน 
 ก. เพราะถูกกําหนดไวในหลักสูตร ข. เพราะนักเรียนตองออกไปผจญปญหาภายนอก 
 ค. เพราะตองการแกปญหาพัฒนานักเรียน ง.  เพราะสังคมสิ่งแวดลอมปจจุบันเลวราย 
71.  กิจกรรมที่เปนหวัใจของการแนะแนวคือขอใด 
 ก. ขอมูลสารสนเทศนักเรยีน ข. การใหคําปรึกษา 
 ค.  การจัดวางตัวบุคคล ง. การติดตามและประเมนิผล 
72.  หากกลาวถึงกรวยประสบการณแลวทานคิดถึงเรื่องใด 
 ก. ส่ือการเรียนการสอน ข. การเรียนรู 
 ค. การวัดผล ง. จิตวิทยาแนะแนว 
73.  ขอใดไมใชส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม 
 ก. หนังสือแบบเรียน ข. คอมพิวเตอรชวยสอน 
 ค. หองสมุดอิเลคทรอนิกส ง. การเรียนรูผานเวปไซต 
74. ขอใดกลาวผิดเกีย่วกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. สถานศึกษากําหนดหลักเกณฑวิธีการวัดผลเอง ข. การวัดผลเนนการใชแบบทดสอบ 
 ค. ตองครอบคลุมและสอดคลองกับมาตรฐาน    ง. การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 
75. การประเมนิผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผานชวงชั้นเรื่องใดที่สามารถวดัความเปน 
มนุษยที่สมบูรณของนักเรยีนได 
 ก. สาระการเรยีนรูกลุมสาระ ข. การอาน เขียน คิด วิเคราะห 
 ค. กิจกรรมพฒันาผูเรียน ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค 
76. ขอใดเปนวิธีการประเมนิผลการคุณภาพนักเรยีน 
 ก. แบบทดสอบ ข. การสัมภาษณ 
 ค. แบบสอบถาม ง. แบบตรวจผลงาน 
77. การที่ครูคิดคนนวตักรรมมาแกปญหานักเรียนคิดไมเปน ถือวาเปนเหตุผลสําคัญใดที่กําหนดใหวิชาชีพครู 
เปนวิชาชีพช้ันสูง 
 ก. มีอิสระในการทํางาน ข. ฝกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ป 
 ค. มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู ง. มีองคกรวิชาชีพครู 
78. ขอใดจัดวาเปนคุณลักษณะดานคานยิมของขาราชการครู 

ก. การมีความรูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ข. การมีความคิดสรางสรรค 
             ค.  มีความภูมใิจในอาชีพ                                         ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
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79. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกวาสมรรถนะมีดานใดบางู 
 ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจําสายงาน 
80. ใบประกอบวิชาชีพครูมอีายุกี่ป 
 ก. 1 ป                                                                   ข. 3 ป  
             ค. 5 ป ง. 7 ป 
81. การมีจรรยาบรรณวิชาชพีครูสัมพันธกับขอใด 
 ก. มีมาตรฐานความรู ข. มีมาตรฐานประสบการณ 
 ค. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ง. มีมาตรฐานการปฏิบัติตน 
82. ขอใดเปนจรรยาบรรณตอตนเองของวชิาชีพครู 
 ก. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ค. ศรัทธาในอาชีพครู ง. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
83. หากขาราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณครู 
 ก. อาจถูกลงโทษอาญา ข. อาจถูกลงโทษทางวินยั 
 ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ง. ขอ ข และค  
84. ความรูสึก ความเชื่อ ส่ิงที่ปรารถนาของครูและไดปฏิบัติตอๆกันมา 
 ก. คุณธรรมของครู ข. จริยธรรมของครู 
 ค. คานิยมของครู ง.  จรรยาบรรณของครู 
85. ครูควรมีความมุงมั่นเพื่อใหเกดิความสาํเร็จในอาชีพ เปนคุณธรรมเรื่องใด 
 ก. สังคหวัตถุ 4                                        ข. พรหมวิหาร 4 
              ค. อิทธิบาท 4                                                    ง. อคติ 4 
86. ขอใดคือจดุมุงหมายของวินัย 
 ก. ระเบยีบแบบแผนขอปฏิบัติ ข.  ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ค. วินัยตอระบบราชการ ง.  ไลออก ปลดออก 
87. ขอใดเปนลักษณะความผิดวินยัขาราชการครู 
 ก. วินยัไมรายแรง  วินยัรายแรง ข. วินัยตอตนเอง  วินัยตอผูอ่ืน 
 ค. วินัยข้ันต่ํา วินัยข้ันสูง ง. วินยัทั่วไป  วินัยถูกลงโทษ 
88. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินยัไมรายแรง 
 ก. แตกแยกความสามัคคี ข. ทุจริตตอหนาที่ 
 ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ ง. ละเมิดทางเพศนักเรยีน 
89. เปนหนาทีข่องครูในฐานะพลเมืองที่ด ี
 ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ข. รักษาวินยัอยางเครงครัด 
 ค. อบรมสั่งสอนศิษย ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 
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90. ขอใดคือคุณลักษณะทีด่ขีองครูในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดี 
 ก. มีความรักความสามาคี ข. การเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 ค. การประสาน ประนีประนอม ง. ถูกทุกขอ 
91. ขอใดคือประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธหรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับหนาที่ 
 ก. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนครู ข. เพื่อปองกันความขัดแยง สงสัย ระแวงกัน 
 ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน ง. เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
92. การมีมนุษยสัมพันธและการปรับตัวทีด่ีของครู ควรดําเนินการในลักษณะใด 
 ก. วิเคราะหตนเอง รูจักตนเอง  ข. วิเคราะหผูอ่ืน รูจักบุคคลอื่น 
 ค. วิเคราะหและรูจักหนวยงาน องคกร สังคม ง. ถูกทุกขอ 
93. รับฟงความคิดเห็น คําตชิม และปรับปรุงแกไขงานการสอน เปนการปรับตวัของครูในเรื่องใด 
 ก. การปรับตัวเพื่อสรางความสําเร็จ ข. การปรับตัวเพื่อสรางความประทับใจ 
 ค. การปรับตัวใหสอดคลองกับการทํางาน ง. การปรับตัวเพื่อการเสริมสรางภาพลักษณตนเอง 
94. การมีความคิดสรางสรรคของครูตามขอใดไมตรงกับบทบาทหนาที ่
 ก. การสรางโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชุมชน ข. การพัฒนาสื่อการสอน 
 ค. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ ง. การพัฒนาระบบดูแลนกัเรยีน 
95. ครจูะฝกตนเองอยางไรจงึจะทําใหเกดิความคิดสรางสรรค 
 ก. คิดรอบดาน คิดรอบคอบ ข. จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเกาๆ 
 ค.  ฟง คิด ถาม เขียนบอยๆ ง. ถูกทุกขอ 
96. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูของครูคือขอใด 
 ก. พัฒนาตวัครู ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงาน 
 ค. พัฒนาการสอน ง. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน 
97. ขอใดเปนแหลงความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge)  
 ก. ปราชญชาวบาน ข. ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน 
 ค. อินเตอรเนต็ ง. หองสมุด 
98. กิจกรรมการจัดการความรูสัมพันธุกับเรื่องใดมากทีสุ่ด 
 ก. TONA  MODEL ข. CIPPA  MODEL 
 ค. IEC BRAGE  MODEL  ง. SYSTEM  MODEL 
99. เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนตองสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 ก. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน ข. กฎหมายกําหนดใหประชาชนเปนกรรมการโรงเรียน 
 ค. เปนที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน ง. การพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
100. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชนไมควรเปนลักษณะใด 
 ก. กิจกรรมเสียงตามสาย ข. การพานักเรียนรวมประเพณีชุมชน 
 ค. การทําตัวเหนือชาวบานของผูบริหาร ง.  การวมวางแผนพัฒนาของกรรมการสถานศึกษา 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 3 (ป 2551) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ” ป 2551 (ความรอบรู วิชาชีพครู)  
 
 
 
 
 
 

 

1. กฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศไทยอยูในขณะนี้คือขอใด 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  
            ข.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 
            ค.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
            ง.   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
2. กอนที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ก. ประชาชนไดออกเสียงใหความเหน็ชอบ ข.  ประชาชนไดผานการประชาพิจารณ 
            ค. ประชาชนไดออกเสียงลงประชามติ ง.  ประชาชนไดลงคะแนนเห็นชอบ 
3. ขอใดตอไปนี้เปนสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญกําหนด 
 ก. การเขารวมชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ ข.  การแสดงความคิดเหน็โดยเขียนบทความ 
            ค. ไดรับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ง.  การเขารับการศึกษาฟรี 12 ป 
4. ขอใดตอไปนี้ไมจัดอยูในหนาที่ชนชาวไทยตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 ก. การรวมกลุมตั้งสมาคม ข.  การรับราชการทหาร 
            ค. ปกปองรักษาประเทศชาติ ง.  เขารับการศึกษาอบรม 
5. บุคคลที่เปนขาราชการ พนกังาน เจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงนอกเหนือจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะประชาชน 
ทั่วไปแลว รัฐธรรมนูญยังกําหนดใหมหีนาที่โดยเฉพาะ ขอใดตอไปนีไ้มใชหนาที่เฉพาะของขาราชการ 
 ก. รักษาผลประโยชนชาตแิละสวนรวม                ข.  ปฏิบัติงานตามภารกิจดวยหลักธรรมาภิบาล 
            ค. วางตัวเปนกลางทางการเมือง   ง.  เสียภาษีอากร 
6. ขอใดไมใชแนวนโยบายเกี่ยวกับการศกึษาตามมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ก. การอบรมเลี้ยงดูใหการศกึษาเดก็ปฐมวยั ข.  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
            ค. เรงรัดฟนฟูความสงบสุขของคนในชาต ิ ง.  จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาต ิ
7. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภากี่คน 
 ก. 150 คน ข.  200 คน 
            ค. 400 คน ง.  480 คน 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจ  
                    ในเนื้อหาการอบรมเตรียมสอบบรรจุครูผูชวยวิชาความรอบรูและวิชาชีพครู 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100  ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบทีแ่จกให 
                 4. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรการอบรมฯวันแรก 
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8. ขอใดไวไมตรงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ก. คณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน ข.  นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
            ค. คณะรัฐมนตรีมีไดไมเกนิ 35 คน ง.  นายกรัฐมนตรีเปนติดตอกันไดไมเกนิ 8 ป 
9. หนวยงานมคีวามขัดแยงกนัเนื่องจากไมมีความชัดเจนวางานนัน้ๆเปนของหนวยงานใด ลักษณะเชนนี้ตอง 
สงเรื่องใหศาลใดเปนผูพจิารณา 
 ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข.  ศาลยุติธรรม 
            ค. ศาลปกครอง ง.  ศาลทหาร 
10. ขอใดคือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีวาระในการดํารงตําแหนงนานที่สุด 
 ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง                       ข.  คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 
            ค. ผูตรวจการแผนดนิ                                   ง.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
11. หากนกัการเมืองรํ่ารวยผิดปกติตองรองขอใหใครเปนผูถอดถอน 
 ก. สภาผูแทนราษฏร ข.  วุฒิสภา 
            ค. ผูตรวจการแผนดนิรัฐสภา ง.  ปปช.  
12. หากประชาชนเห็นวารัฐธรรมนูญที่ใชอยูไมดีตองการแกไขเพิ่มเตมิบางมาตราตองเขาชื่อกันกีค่นถึงจะทําได 
 ก. 1 หมื่นคน ข.  2 หมื่นคน 
            ค.  3 หมื่นคน ง.  5 หมื่นคน 
13. แผนงานในการพัฒนาความอยูดีมีสุขของประชาชนคือขอใด 
 ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ข.  แผนการศกึษาแหงชาต ิ
            ค. แผนบริหารราชการแผนดิน ง.  แผนการปฏิรูประบบราชการ 
14. ปจจุบันอยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่เทาใด 
 ก. ฉบับที่ 7 ข.  ฉบับที่ 8 
            ค. ฉบับที่ 9 ง.  ฉบับที่ 10 
15. สวนประกอบของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติที่สะทอนภาพในอนาคตวาตองการใหเกดิสิ่งนั้น 
 ก. วิสัยทัศน ข.  พันธกิจ 
            ค. เปาหมาย ง.  ยุทธศาสตร 
16. ปรัชญาที่เปนแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมไทยคือขอใด 
 ก. คนเปนศนูยกลางของการพัฒนาทั้งปวง ข.  สังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกัน 
            ค. เศรษฐกิจพอเพยีง ง.  พัฒนาแบบองครวมและบรูณาการ 
17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไมไดกลาวถึงวตัถุประสงคในการพัฒนาสิง่ใดไว 
 ก. เศรษฐกจิตองเขมแข็งและมีดุลยภาพ ข.  ความสําคัญและการมีสวนรวมของประชาชน 
            ค. พัฒนาคนใหเกิดการเรียนรูคูคุณธรรม ง.  เสริมสรางการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
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18. วิธีการทํางานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใหบรรลุผล เชน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล 
และยั่งยืน เปนนิยามศัพทของขอใด 
 ก. พันธกิจ ข.  เปาประสงค 
            ค. ยุทธศาสตร ง.  ชองทางขับเคลื่อน 
19. เปาหมายปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อส้ินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
 ก. 8.5 ป ข.  9 ป 
            ค. 9.5 ป ง.  10 ป 
20. “ปจจุบันยงัพบเห็นขาราชการเปนเจาคนนายคน” จากขอความนี้ตองพัฒนาเรื่องใด 
 ก. พัฒนาคน ข.  พัฒนาเศรษฐกิจ 
            ค. พัฒนาธรรมาภิบาล ง.  พัฒนาสังคม 
21. นายสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรีคนที่เทาไหรของประเทศไทย 
 ก. 23 ข.  24 
            ค. 25 ง.  26 
22. ใครเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนปจจบุัน 
 ก. นายวิจิตร  ศรีสะอาน ข.  นายสมชาย    วงศสวัสดิ ์
            ค. พงศกร    อรรณนพพร ง.  นายบุญลือ   ประเสริฐโสภา 
23. ปจจุบันรัฐบาลตั้งงบประมาณแบบใด 
 ก. ขาดดุล ข.  เกินดุล 
            ค. สมดุล ง.  มุงผลสัมฤทธิ์ 
24. ขอใดสามารถเปนทั้งพลังงานเชื่อเพลิงและกาชหุงตม 
 ก. แกสโซฮอล ข.  NGV 
            ค. LPG ง.  ไปโอดีเซล 
25. ปจจุบันราคาทองคํามีมูลคาขายกี่บาทตอหนึ่งบาท 
 ก. 9,500 ข.  10,000 
            ค. 15,000 ง.  18,000 
26. ขอใดคือสถานีโทรทัศนสาธารณะ 
 ก. ETV ข.  TPBS 
            ค. TITV ง.  ASTV 
27. ประเทศที่เปนสมาชิกองคการคาโลก(WTO)ประเทศลาสุดคือ 
 ก. สิงคโปร ข.  เวียดนาม 
            ค. อินโดนีเซีย ง.  เกาหลีเหนอื 
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28.  ขอใดคือเจตนารมยสูงสุดของนโยบายรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช 
 ก. ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน ข.  แกปญหาของประเทศ 
            ค. เสริมสรางความสมานฉันท ง.  สรางความสมดุลและภูมคิุมกันใหระบบเศรษฐกิจ 
29. ขอใดไมใชนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการในปแรก  
 ก. สรางความปรองดองสมานฉันทคนในชาติ ข.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยใหสูงขึน้ 
            ค. เรงรัดแกไขปญหายาเสพติด ง.  พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน 
30. รัฐบาลไดประกาศปใดเปน "ปแหงการลงทุน" และ "ปแหงการทองเที่ยวไทย"  
 ก. ป 2551 ข.  ป 2552 
            ค. ป 2553 ง.  ป 2551-2552 
31. แนวทางพระราชทานที่รัฐบาลจะใชในการแกปญหาความไมสงบสุขจังหวัดภาคใตคือ 
 ก. รูร ักสามัคคี ข.  เขาใจเขาถึงพัฒนา 
            ค. ระเบิดจากขางใน ง.  ปลุกปาในใจคน 
32. เปนนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการในปแรก 
 ก. รูร ักสามัคคี ข.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
            ค. ระเบิดจากขางใน ง.  เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
33. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
 ก. ยกระดับคณุภาพการศึกษา ข. พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
 ค. แกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู ง. สงเสริมการนําเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
34. นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลที่ตองการใหมีการดํารงชีพที่ดีในยามชราคือขอใด 
 ก. การประกนัชีวิต ข.  การออมระยะยาว 
            ค. การรักษาวนิัยการใชจายเงิน ง.  การประกนัความเสี่ยง 
35. การสงเสริมการทําการเกษตรทฤษฎีใหมเปนนโยบายการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคใด 
 ก. ภาคการเกษตร ข.  ภาคอุตสาหกรรม 
            ค. ภาคการทองเที่ยวและบริการ ง.  ภาคโครงสรางพื้นฐาน 
36. การยุติการเผาไรนาและทําลายหนาดนิ การลดการใชสารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทัง้การฟนฟูดนิและปองกัน
การชะลางทําลายดิน โดยการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ เปนนโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของรัฐบาลเรื่องใด 
 ก. การสรางมูลคาเพิ่มจากระบบเศรษฐกิจ ข.  การมีสวนรวมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
            ค. การอนุรักษทรัพยากรดินและปาไม ง.  การจัดระบบและควบคุมมลพิษ 
37. นํางานวจิยัทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา ประเทศ จัดอยูในนโยบายดานใดของรัฐบาล 
 ก. นโยบายที่ดาํเนินการในปแรก ข.  นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 
            ค. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ง.  นโยบายบรหิารจัดการทีด่ ี
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38. นโยบายนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เปนนโยบายดานใดของรัฐบาล 
 ก. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ข.  นโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
            ค. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม ง.  นโยบายบรหิารจัดการทีด่ ี
39. ขอใดไมใชนโยบายสรางความมั่นคงของรัฐ 
 ก. เทิดทูนพิทกัษรักษาไวซ่ึงสถาบันกษัตริย ข.  เตรียมความพรอมของกําลังพลในกองทัพ 
            ค. การจัดซื้อาวุธเพื่อปองกันประเทศ ง.  ปฏิรูประบบขาวกรอง 
40. ขอใดคือการดําเนินงานเพื่อใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการบรรลุผลนอยที่สุด 
 ก. การพัฒนาสมรรถนะขาราชการ  ข.  การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 
            ค. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการ ง.  การปรับปรุงแกไขกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
41. การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติตามขอใดตอไปนี้ที่ตองการใหเกิดโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
 ก. ชวยเหลือเดก็พิการดอยโอกาสไดเขาเรียน ข.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ค.เปดเสรีทางการคาและบริการดานการศึกษา ง.  การจัดระบบการประกันภานในและภายนอก 
42. เปาหมายดานการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการขอใดไมถูกตอง 
 ก. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป ข.  วัยแรงงานตจองเรยีนจบ ม.ตนอยางนอยรอยละ60 
            ค.รอยละ70 ของโรงเรียนเขมแข็ง คลองตัว  ง.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ รอยละ30 
43. หากพดูถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแลว นาจะนกึถึงเรื่องใดนอยที่สุด 
 ก. หนังสือ แบบเรียน ข. เกมการศึกษา 
 ค. การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ง. อินเตอรเน็ต 
44. LAN  มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. ขอมูลสารสนเทศ ข. เครื่อขายบริเวณแคบ 
 ค. อินเตอรเนต็ ง. อีคอมเมริส 
45. “การที่จะมีความรูมาสอนนักเรยีนครูควรมีทักษะการสืบคนขอมูล” เกี่ยวของกับขอใด 
 ก. www. obec.go.th ข. www. Thaigov.go.th            
 ค.  www. tkc.go.th ง. www.google.com    
46. ขอใดคือระบบสารสนเทศภูมิศาตรเปนระบบเชื่อมฐานขอมูลกับพืน้ที่ 
 ก. MIS ข. GIS 
 ค. DOC ง. ON WEB 
47. ขอใดไมใชวัฒนธรรมไทย 
 ก. การกราบ ข. การไหว 
 ค. การจับมือ ง. การยืนเคารพธงชาติ 
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48. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง   
 ก. ใชชอนกลาง ข. ใชผาเช็ดมอืปูที่ตัก 
 ค. ตักอาหารบริการคนอื่น ง.  ไมขุยเขี่ยอาหาร 
49. ขอใดไมใชประเพณีทองถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ก.  ลอยกระทงสาย ข. ไหลเรือไฟ 
 ค. บุญบั้งไฟ ง.  แหปราสาทผึ้ง 
50. บุญผะเหวดเปนประเพณขีองทองถ่ินใด 
  ก. ภาคเหนือ ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ค. ภาคกลาง    ง. ภาคใต 
 51. ความเขาใจโดยทัว่ไปแลวหากกลาวถึง “ครู” มักจะใหความหมายตรงกับขอใด 
 ก. คารวะหรือเคารพ ข.  การตระหนักหรือจดจอในความด ี
            ค. ผูนําทางปญญา ง.  ผูอบรมสั่งสอน ถายทอดวิชา 
52. ขอใดจัดเปนอานิสงสที่ครูพึงไดจากการเปนครู 
 ก. ไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคล ข. ใหความสวางแกโลก 
            ค. ยกวญิญาณคนใหเปนมนุษย ง.  เพิ่มคุณธรรมของความเปนมนุษย 
53. ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนตัวช้ีวดัของการเปนวิชาชีพช้ันสูงของครู 
 ก. มีคุรุสภาเปนองคกรดูแลวชิาชีพครู ข.  กําหนดคาตอบแทนสูงเหมาะกับอาชพี 
            ค. บริการการศึกษาดวยวิธีแหงปญญา ง.  มีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
54. จากปญหาสังคมในปจจบุันทําใหนักเรยีนมีคานยิมที่เปลี่ยนไปตามกระแสวัฒนธรรมของโลกตะวันตก เชน 
การเที่ยวกางคนื การแตงกาย การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือการเนนวัตถุนยิม เปนตน   ดังนัน้บทบาท 
ของครูตามขอใดที่สามารถชวยแกปญหาดงักลาวได 
 ก. การพัฒนาตนเองแสวงหาความรูอยูเสมอ       ข. ผูนําทางความคิดใหสังคมและชุมชน 
 ค. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนแมพิมพของชาติ     ง. สรางคานิยมที่ด ีเปนแบบอยางแกศิษย 
55. ขอใดไมใชหนาที่ของครูที่กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง 
 ก. จัดการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรู ข. รับผิดชอบโครงการวิชาการของโรงเรียน 
 ค. เปนที่ปรึกษากรรมการพฒันาหมูบาน ง. พัฒนาตนเองและวิชาชพี 
56. “ครูเปนผูอํานวยการเรียนรู” จัดอยูในคุณลักษณะทีด่ีของครูตามขอใด 
 ก. ครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ข. ครูตามพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทฯ 
 ค. ครูตามคําสอนของพระพทุธศาสนา ง. ครูตามอุดมคติ 
57. ทานคิดวาขอใดเปนความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีตอวิชาชีพครู 
 ก. มีความรูความเขาใจในเนือ้หาที่ตนสอน        ข. มีความเขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
 ค. มีทักษะการใชเทคโนโลยแีละภาษาตางประเทศ ง. มีจิตวิญาณที่เหมาะสมกบัความเปนคร ู
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58. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกวา “สมรรถนะ” มีดานใดบาง 
 ก. สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทั่วไป ข. สมรรถนะหลัก   สมรรถนะรอง 
 ค. สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจําสายงาน ง. สมรรถนะทั่วไป  สมรรถนะประจําสายงาน 
59. กฎหมายใดที่กําหนดใหครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ก. พรบ. การศึกษาแหงชาต ิ ข. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ ง. พรบ.รบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
60. ขอใดกลาวถึงความสัมพันธระหวางใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูไมถูกตอง 

ก. จรรยาบรรณวิชาชพีถูกกาํกับดวยใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกกํากับดวยจรรยาบรรณวิชาชพี  
ค. หากผิดจรรยาบรรณวิชาชพีอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ง. หากปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะไมเปนอุปสรรคตอการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

61. องคกรที่มีหนาที่ กํากบัดแูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ก. คุรุสภา ข. กระทรวงศกึษาธิการ 
             ค. คณะกรรมการคุรุสภา ง. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
62. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอบังคับ ข. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอกําหนด 
 ค. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอบัญญัติ ง. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอปฏิบัติ 
63. ขอใดเปนมาตรฐานวิชาชีพครู 

ก. มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข. มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ค. มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. มาตรฐานความรูประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน 

64. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงขอใด 
 ก. ครูมีมาตรฐานความรู ข. ครูมีมาตรฐานประสบการณ 
 ค. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ง.  ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน 
65. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. มาตรฐานวชิาชีพมี 3 ดาน ข. จรรยาบรรณวิชาชพีมี 5 ดาน 
 ค. จรรยาบรรณวิชาชพีมี  9 ขอ ง.  มาตรฐานการปฏิบัติงานมี  9 ขอ 
66. ขอใดเปนจรรยาบรรณตอตนเองของวชิาชีพครู 
 ก. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ค. ศรัทธาในอาชีพครู  ง. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
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67. ขอใดไมใชจรรยาบรรณครูตอผูรับบริการ 
ก.รัก เอาใจใส ชวยเหลือ เมตตาเด็กนกัเรยีน ข. แนะนําชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค 
ค.ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ี ง.ไมเรียกรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที ่

68. โทษที่รายแรงที่สุดสําหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ก. วากลาวตักเตือน  ข. ภาคทัณฑ 
 ค. พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
69. หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจนถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสงผลตอขอใดนอยที่สุด 
 ก. ไมสามารถรับราชการครูได  ข. ไมสามารถเลื่อนตําแหนงได 
 ค. ไมสามารถรับเงินวิทยฐานะ  ง. หากปฏิบัตงิานในตําแหนงอาจผิดอาญา 
70. ความดีงามในจิตใจหมายถึงขอใด 
 ก.  คุณธรรม  ข. จริยธรรม 
 ค.  คานิยม  ง.  คณุธรรมจริยธรรม 
71. คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด 
 ก.  การซักถาม  ข. การใชเหตผุล 
 ค.  การประพฤติปฏิบัติ  ง.  การยกยองนับถือ 
72. ความลําเอียง  4  ประการ คือหลักธรรมขอใด 
 ก.  วุฒิธรรม   ข. ธรรมจักร 
 ค.  อคติ  ง.  อบายมุข 
73. ดารุณีเปนผูมีมนุษยสัมพนัธเปนที่รักของเพื่อน ดารณุีมีคุณธรรมขอใด 
 ก.  สังคหวัตถธรรมุ   ข. พรหมวหิารธรรม 
 ค.  ฆราวาสธรรม  ง.  อริยสัจธรรม 
74. ขอใดเปนจริยธรรมที่ไมพึงประสงคสําหรับครู 

ก. นํานกัเรียนใหพนทางเสื่อม ข. ไมตักเตือนทําโทษนักเรยีนที่ประพฤติผิด 
ค. รักษาชื่อเสียงของเพื่อนครู  ง. สุภาพ เรียบรอย มีระเบียบวินัย 

75. ครูมีความคิดสรางสรรค กวางไกล ลึกซึ้ง เปนคุณธรรมดานใด 
 ก. ศิล                              ข. วิริยะ   
 ค. สมาธิ ง.  ปญญา 
76. ขอใดไมใชคานิยมที่ดีของขาราชการยุคใหม 
 ก. คานิยมในระบบคุณธรรม ข. คานิยมยดึถือระบบอาวุโส 
 ค. คานิยมมุงผลประโยชนประชาชนมากอน ง. คานิยมมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
77. “ I  AM  READY” จัดอยูในกลุมใด 
 ก.  คุณธรรม  ข. จริยธรรม 
 ค.  คานิยม  ง.  วิสัยทัศน 
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78. เปนคานิยมที่ดีของครู 
 ก.  กลาหาญในหนาที ่  ข. ฟุมเฟอย 
 ค.  ยกยองผูมอํีานาจมีอิทธิพล  ง.  งายๆตามสบาย 
79. ขอใดคือจดุมุงหมายของวินัย 
 ก. ระเบยีบแบบแผนขอปฏิบัติ ข.  ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ค. วินัยตอระบบราชการ ง.  ไลออก ปลดออก 
80. วินยัขาราชการครูกําหนดไวในกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535   
ข. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ค. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
ง. ขอบังคับของคุรุสภาวาดวยวินัย คณุธรรม จริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

81. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินยัไมรายแรง 
 ก. แตกแยกความสามัคคี ข. ทุจริตตอหนาที่ 
 ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ ง. ละเมิดทางเพศนักเรยีน 
82. ขอใดกลาวผิดเกีย่วกับโทษทางวินยัของขาราชการครู 
 ก.  โทษทางวนิัยมีสองสถานคือไมรายแรงและรายแรง  ข. ทําทัณฑบนไมใชโทษทางวินยั 
 ค.  ใหออกเปนโทษทางวนิยั             ง.  จะไมไดรับบํานาญหากถูกไลออก 
83. หากไมไดรับความเปนธรรมจากการพจิารณาความดคีวามชอบใหดําเนินการตามขอใด 
 ก.  ทําบัตรสนเทห  ข. รองเรียน 
 ค.  รองทุกข  ง.  อุทธรณ 
84. วิธีการจูงใจใดที่ใชกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมไทยเพื่อการพัฒนาสังคมใหไดมากที่สุด 

ก. การปลูกฝงคานิยมไทยที่พึงประสงค  
ข. การใหรักษาเอกลักษณของวฒันธรรมไทย 
ค. การใหปฏิบัตติามคําสอนทางศาสนา   
ง. การสั่งสอนใหรักชาติ ศาสนารและพระมหากษัตริย 

85.  เปนหนาที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ด ี
 ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ข. รักษาวินยัอยางเครงครัด 
 ค. อบรมสั่งสอนศิษย ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 
86. พฤติกรรมของผูใดมีความรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุด 

ก. มาลีแนะนําเพือ่นๆใหชวยกนัรักษาปาไม   
ข. นฤมลแนะนําใหชาวบานขายขาวในราคาประกัน 
ค. ศักดาแนะนําใหเยาวชนเขาวดัฟงธรรม   
ง. หนุงหนิงเปดโรงเรียนกวดวชิาสอนเด็กชนบท 
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87. ขอใดคือประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธและการปรับของครูที่เกิดผลตอโรงเรียน 
ก. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนคร ู  
ข. เพื่อปองกันความขัดแยง สงสัย ระแวงกัน 
ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน  
ง. เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 

88. มนุษยสัมพันธของครูจัดอยูในขอใด 
ก. บุคลิกภาพ                                                   ข. นิสัย 
ค. ความสามารถ                                                 ง. ทักษะ 

89. รับฟงความคิดเห็น คําตชิม และปรับปรุงแกไขงานการสอน เปนการปรับตัวของครูในเรื่องใด 
 ก. การสรางความสําเร็จ ข. การสรางความประทับใจ 
 ค. การปรับตัวใหสอดคลองกับการทํางาน ง. การเสริมสรางภาพลักษณตนเอง 
90. หลักของการมีมนุษยสัมพันธ 
 ก. รูตน  รูผูอ่ืน    รูสังคม ข. รูตน รูสังคม  รูส่ิงแวดลอม 
 ค. รูตน รูคน    รูหนวยงาน ง. รูตน รูผูอ่ืน รูส่ิงแวดลอม 
91.ทําไมครูถึงตองทํางานเปนทีม 

ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก                ข. การทํางานเปนทีมเปนการบริหารงานสมัยใหม 
ค.เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ                    ง. ขาราชการมักขัดแยงกัน 

92. คําพังเพยหรือวลีใดไมสะทอนกระบวนการการทํางานเป ็นทีมไดดีที่สุด 
 ก. มือขวา ข. สองหัวดีกวาหวัเดยีว 
        ค. เขาขา                                     ง. มีเพือ่นคูคิดมีมิตรคูกาย 
93. “เรามิอาจอยูไดเพียงลําพัง หากแตตองพึ่งพาผูอ่ืน เพราะเรามิไดมคีวามรูความสามารถที่จะทําทุกๆส่ิงทุกๆ 
อยางได เราจึง……..” 
 ก. มีการทํางานเปนทีม ข. มีทักษะสื่อสารที่ดี 
        ค. มีการปรับตัวเขากับเพื่อน                      ง. มีมนุษยสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
94. พฤติกรรมใดเปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม 

ก.  สานตอความคิดที่เปนนโยบาย                      ข. เอาใจเขามาใสใจเรา 
ค.  มั่นใจ ตัดสินใจ ไมทบทวน                             ง. อดทน ไมบนแมงานยุงยาก 

95. ครูไมควรปฏิบัติตัวอยางไรหากตองการเปนสมาชิกของทีมที่ดี 
ก. ตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน                       
ข. เขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม 
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหนาที่ของตนเอง    
ง. เห็นแกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 
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96. ความคิดสรางสรรคมีความหมายสอดคลองกับขอใด 
ก. คิดถูก                                                               ข. คิดรอบคอบ 
ค. คิดสมเหตสุมผล                                                  ง. คิดพัฒนา 

97. การมีความคิดสรางสรรคของครูตามขอใดไมตรงกับบทบาทหนาที ่
 ก. การสรางโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชุมชน ข. การพัฒนาสื่อการสอน 
 ค. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ ง. การพัฒนาระบบดูแลนกัเรยีน 
98. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูของครูคือขอใด 

ก. พัฒนาตวัครู ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงาน 
ค. พัฒนาการสอน ง. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน 

99. ขอใดเปนแหลงความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge)  
ก. ปราชญชาวบาน ข. ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน 
ค. อินเตอรเนต็ ง. หองสมุด 

100.. เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนตองสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ก.โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน ข. กฎหมายกําหนดใหประชาชนเปนกรรมการโรงเรียน 
ค. เปนที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน ง. การพัฒนาคณุภาพผูเรียน 

 
                                            **************************************** 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 4 (ป 2551) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ” ป 2551 (กฎหมายและวชิาการศึกษา)  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. กฏหมายแมบทของการจัดการศึกษาไทยที่ใชในปจจุบนัไดแกขอใด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
2. สพฐ ไดจัดแถลงขาว “4 ป ความสําเร็จ สพฐ.”โดยวนัที่ 7 กรกฏาคม 2550 เปนวนัคลายวันสถาปนา   
ไดกําหนดใหหนวยงาน เชน สพท.และสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมแขงขันทักษะและความเปนเลิศนักเรยีน 
เพื่อแสดงผลงานการปฏิรูปการศึกษา  ขอความนี้สัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

3. กฎหมายทีเ่ขียนรายละเอียดของการเปนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
4. การสอบแขงขันในตําแหนงครูผูชวย กาํหนดไวในกฎหมายใด 
      ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจ  
                    ในเนื้อหาการอบรมเตรียมสอบบรรจุครูผูชวยวิชากฎหมายการศึกษาและวิชาการศึกษา 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100  ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1.30 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบทีแ่จกให 
                 4. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรการอบรมฯวันที่สอง 
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5. “พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ” กลาวไวในกฎหมายใด 
 ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 ค. พรบ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

        ง. พรบ. ระเบยีบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
6. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจัดอยูในขอใด 
 ก. หลักการจัดการศึกษา ข. ระบบการศึกษา 
 ค. แนวทางจัดการเรียนรู ง. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. การที่ผูปกครองชวยโรงเรยีนหาผาปาเพือ่การศึกษา เปนการดําเนนิการตามหลักการจัดการศึกษาขอใด 
 ก. เปนการศกึษาตลอดชีวิต ข. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ค. การพัฒนาสาระอยางตอเนื่อง ง. การบูรณาการเพื่อการเรียนรู 
8. นักเรียนของทานคนใดตอไปนี้ถือวายังไมมีคุณภาพทางการศึกษา 

ก. สมชายทอนเงนิใหผูซ้ือของในรานไดถูกตองเมื่อแมบอกใหชวย 
ข. สนองชวยเพื่อนเก็บขยะที่ชายหาดในคราวไปเที่ยวชลบุรี 
ค. จามรีสามารถทองบทสวดมนตเย็นไดกอนนอนทุกวัน 

       ง.   นิยมมรีางกายที่แข็งแรงเพราะวิ่งในตอนเชาทุกวนั 
9. สิทธิในการศึกษาขั้นพืน้ฐานสําหรับคนไทยที่รัฐจดัใหกี่ป 
  ก. 6 ป ข. 9 ป 
 ค. 12 ป ง. 15 ป 
10. ระบบการจัดการศึกษาม ี3 รูปแบบ ขอใดไมใชรูปแบบดังกลาว 
 ก. ในระบบ ข. นอกระบบ 
 ค. ตามอัธยาศัย ง.  ตลอดชีวิต 
11. การศึกษาภาคบังคับ 9 ป หมายถึงบังคบัประชากรทีม่ีอายุระหวางปใดถึงปใด 
 ก. ยางปที่ 6- ยางปที่ 15 ข.ยางปที่ 6 –ยางที่ที่ 16 
 ค. ยางปที่ 7 – ยางปที่ 15 ง. ยางปที่ 7 – ยางปที่ 16 
12.บันทึกชุมชน หมายถึง เอกสารตามขอใด 
 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ข. หลักสูตรแกนกลาง   
 ค. หลักสูตรสถานศึกษา   ง. แผนการสอน 
13. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ผูที่ สพฐ.มอบหมาย 
 ค. เขตพื้นที่การศึกษา ง.  สถานศึกษา 
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14. สถานศึกษาตองดําเนินการทุกป จัดทํารายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน 
 ก. การประกนัภายใน ข. การประเมนิภายใน 
 ค. การประกันภายนอก ง. การประเมนิภายนอก 
15. โครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน 
 ก. สวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน ข. สวนกลาง  ภูมิภาค  เขตพืน้ที่ 
 ค. สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศกึษา ง.  สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
16. ขอใดเปนสวนราชการสวนกลาง 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. มหาวิทยาลัย 
17. ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกีแ่หง 
        ก. 175 แหง ข. 178 แหง 
 ค. 185 แหง ง. 265 แหง 
18. คณะกรรมการชุดใดที่มบีทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลฯ ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
19. คณะกรรมการชุดใดที่มบีทบาทีหนาทีก่ํากับ ดแูลสถานศึกษา 
        ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลฯ ง. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
20. ใครเปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. กํานนั หรือผูใหญบาน ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา ง.  กรรมการคนใดคนหนึ่งทีค่ณะกรรมการเลือก 
21. ผูบังคับบัญชาสูงสุดในระดับสถานศึกษา 
        ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
22.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับวิชาชีพครู 

ก. ครูเปนวิชาชีพช้ันสูง                                             ข.ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ค.    ครูจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ                 ง. ปจจุบันและอนาคตครูจะไดรับเงินคาวิทยฐานะ 

23. ใครไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
        ก. ครู ข. บุคลากร 7 ว. 
 ค. ศึกษานิเทศก ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
24.มาตรฐานวชิาชีพครูมีกี่ดาน 
 ก.  3 ดาน                         ข. 5 ดาน                              
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 ค.  9 ดาน ง. 12 ดาน 
25. จรรยาบรรณวิชาชพีมีกี่ขอ 
 ก.  3  ขอ                         ข. 5 ขอ                            
 ค.  9 ขอ ง. 12 ขอ 
26. ผูที่มีอํานาจในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู 
 ก. กระทรวงศกึษาธิการ ข. คุรุสภา 
 ค. ก.ค.ศ. ง. คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
27. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ 
 ก.  คุรุสภา                        ข. สภาวิชาชีพ                          
 ค. สก.สค. ง. อ.ก.ค.ศ 
28. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท 
 ก.  2 ประเภท                         ข. 3 ประเภท                             
 ค.  4 ประเภท ง. 5 ประเภท 
29. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คุรุสภา ง. ถูกทุกขอ 
30. ใครเปนประธานคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 ก.  รัฐมนตรีทีน่ายกรัฐมนตรมีอบหมาย                ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ                           
 ค.  ผูทรงคุณวฒุิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
31. อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศกึษา(อ.ก.ค.ศ.)มีกี่คน 
 ก. 9 คน ข. 12 คน 
 ค. 15 คน ง. 21 คน 
32. ผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งครูผูชวย 
 ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
33. ครูมีกี่วิทยฐานะ 
 ก. 2 วิทยฐานะ ข. 3 วิทยฐานะ 
 ค. 4 วิทยฐานะ ง. 5 วิทยฐานะ 
34. ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจะไดรับเงินเดือนตามขอใด 
    ก. ค.ศ. 1                                                             ข.  ค.ศ. 2                               
           ค. ค.ศ. 3  ง.  ค.ศ. 4 
35. ครูผูชวยตองพัฒนาและเตรียมความพรอมอยางเขมเปนเวลาตามขอใด 
 ก. 6 เดือน ข. 12 เดือน 
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 ค. 1 ป 6 เดือน ง.  2 ป 
36. หากตองการไปดํารงตําแหนงเดิมแตอยูตางเขตพื้นที่การศึกษาใหใชแบบฟอรมใด 
 ก. การยาย ข. การโอน 
 ค. การชวยราชการ ง. การเปลี่ยนตําแหนง 
37. การประเมนิผลงานของครูเพื่อเล่ือวิทยฐานะสูงขึ้นใหดําเนนิการตามขอใด 
 ก. ระเบยีบ ก.ค.ศ. ข. ประกาศ ก.ค.ศ. 
 ค. หลักเกณฑ ก.ค.ศ. ง. กฎ ก.ค.ศ. 
38. ขอใดเปนการกระทําที่ไมผิดวินยัรายแรงสําหรับขาราชการครู 
 ก. ติดยาเสพตดิใหโทษ ข. ขาดราชการ 16 วัน 
 ค. หนีเวรยาม ง. ถูกศาลสั่งจําคุก 
39. โทษทางวนิัยที่เบาที่สุด 
 ก. ทําทัณฑบน ข. วากลาวตกัเตือน 
 ค. ภาคทัณฑ ง. ตัดเงินเดือน 
40. หากพจิารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ขอใดไมไดหมายถึง “เด็ก” 
 ก. มาลีนักเรียนชั้นอนุบาล ข.สุวิมลยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ค. สมปองกําลังเรียนปริญญาโท ง. สมศักดิ์เพิ่งทําบัตรประชาชน 
41. คณะกรรมการคุมครองเด็กทั้งระดับจังหวัดและระดบัชาติตองมีกรรมการผูหญิงเปนสัดสวนตามขอใด 
 ก. 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด ข. ไมนอยกวา 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งหมด 
 ค. 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ง.  ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
42. หากนายจางกักขัง ทารณุกรรมเดก็จะมีโทษตามขอใด 
 ก. โทษจําคุกเทานั้น ข. โทษปรับเทานนั้น 
 ค. โทษทางอาญา ง. ไมมีความผดิ 
43. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหมีกี่ประเภท 
 ก. 3 ประเภท ข.  5ประเภท 
 ค. 8 ประเภท ง.  10 ประเภท 
44. นักเรียนมพีฤติกรรมใดไมตองถูกลงโทษตามระเบยีบของโรงเรียน 
 ก. ซุกซน ข. มีพฤติกรรมชูสาว 

 ค.  พกอาวุธมาโรงเรียน ง.  เที่ยวเตรเวลากลางคืน 
45. ขอใดไมใชหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
 ก. แจงเจาหนาที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดตอเด็ก ข.จัดระบบการแนะแนวและดูแลนกัเรียน 
 ค. ออกระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรยีร ง. สงนักเรียนที่เกเรไปเขาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
46. ขอใดคือเจตนาสูงสุดของการออกกฎหมายวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 ก. ความสงบเรียบรอยของสังคม ข. ประชาชนมีความสุข 
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 ค. สวนราชการเขมแข็ง ง. รักษาผลประโยชนชาต ิ
47. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีกีป่ระการ 
 ก. 4 ประการ                      ข. 5 ประการ   ค. 6 ประการ  ง. 7 ประการ 
48. การจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาจัดอยูในหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหลักใด 
 ก. นิติธรรม                                                           ข. คุณธรรม  
         ค. การมีสวนรวม ง. รับผิดชอบ 
49. การพิจาณาความผิดและลงโทษทางวินยัครูที่กระทําผิดผูบริหารควรใหหลักใด 
 ก. นิติธรรม                                                           ข. คุณธรรม  
         ค. การมีสวนรวม ง. ขอ กและ  ข 
50. การที่จะทาํเจตนาสูงสุดของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีบรรลุผลใครบางที่ตองดําเนินการ 
 ก. ขาราชการ                                                     ข. เอกชน 
         ค. ประชาชน ง. ทุกฝายตองรวมกัน 
51. ทําไมเราตองจัดการศึกษา  

 ก. เปนบทบาทหนาที่                                          ข. ประชาชนจะไดมีความสุข 
 ค. ประเทศชาติเจริญ สงบ เรียบรอย                    ง.  คนไทยมีคณุภาพ 
52. ขอใดสามารถตอบคําถามไดอยางรูปธรรมวาการจัดการศึกษามีคณุภาพคือขอใด 

ก. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมจีํานวนมาก 
ข. โรงเรียนผานการประเมินผานการประเมนิภายนอกครบทุกโรงเรียน 
ค. จํานวนนักเรียนสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยมากขึ้น 

      ง.  ถึงแมนวลทองจบชั้น ม.3 แตเขาก็ประกอบอาชีพสงขายปลาทูไปยังตางประเทศจนร่ํารวย 
53. นักเรียนโรงเรียนนี้มีคณุภาพ “คุณภาพ”ในที่นี่หมายถึงขอใด 
       ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง                                       ข. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ     
       ค. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรฯกําหนด   ง. ถูกทุกขอ 
54. “ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดเขตพืน้ทีก่ารศึกษาในภาพรวมนาเปนหวง
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิต  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตองหาทางแกปญหาโดยดวน” จากขอความ 
การแกปญหาดังกลาวควรเปนหนาที่ของใคร 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา              ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   ค.  ศึกษานิเทศกและคณะครู                                       ง.  ทุกฝายรวมกัน 

55. “ การศึกษาหมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด 
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกดิจากการจดัสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจยัเกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” จากขอความดังกลาว การศึกษาหมายถึงขอใด 
           ก. กระบวนการเรยีนรู ข. ความเจริญงอกงาม 
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  ค. การฝกการอบรม ง. การสรางสรรคองคความรู 
56. ความจําเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
 ก. เพื่อใหคนมคีวามรู ความสามารถ ข. เพื่อพัฒนาชุมชน 
 ค. เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ ง. เพื่อเสริมสรางสังคมใหเปนสังคมแหงฐานความรู 
57. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็” สามารถตอบคําถามขอใดไดตรงที่สุด 
 ก. ความหมายการจัดการศกึษา ข. วัตถุประสงคการจัดการศกึษา   
 ค. ความจําเปนการจัดการศึกษา ง.  เปาหมายการจัดการศึกษา 
58. ขอใดคือวตัถุประสงคของการจัดการศึกษา 
           ก.  นักเรียน100 คนสามารถอานออกเขียนได        ข. เปนหนาทีค่รูตองพัฒนาการเรียนรูนกัเรียน 
           ค.  เพื่อบริการการศึกษา                                         ง. เรงรัดการประกันคณุภาพการศึกษา 
59. เปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมใดที่เนนการเตรียมความพรอม 
            ก.  ปฐมวัย     ข. การศึกษาภาคบังคับ 
            ค.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน                                        ง. การศึกษาอดุมศึกษา 
60. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกีย่วของกับกลุมเปาหมายการจัดการศึกษากลุมใดมากทีสุ่ด 
            ก. เด็กกอนวยัเรียน     ข. เด็กการศกึษาภาคบังคับ 
            ค. ผูพิการ ผูดอยโอกาส     ง. ประชาชนวัยแรงงาน 
61. ครูผูชวยจดัอยูในองคประกอบการจดัการศึกษาขอใด 
 ก. ผูวางแผนการจัดการศึกษา                              ข. ผูสนับสนุนการศึกษา 
 ค. ผูอํานวยการจดัการศึกษา                                ง.  ผูจัดการเรียนรู 
62. องคประกอบของการจัดการศึกษาที่เปนดานผลลัพธ 
 ก. หลักสูตร ข. ครูผูสอน 
  ค. นักเรียน ง. งบประมาณ                                                                                           
63. ขอใดไมเขาพวก 
 ก. การศึกษาตลอดชีวิต ข. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ค. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ง. การพัฒนาสาระอยางตอเนือ่ง 
64. ผูปกครองตองสงเด็กที่อยูในวัยการศึกษาเขาเรียนในโรงเรียนจัดอยูในสิทธิทางการศึกษาขอใด 
 ก.  สิทธิที่ไดรับจาการจัดการศึกษาของรัฐ ข. หนาที่ในการจัดการศึกษา 
 ค. สิทธิในการจัดการศึกษา ง.  สิทธิประโยชนในการจดัการศึกษา 
65. การจัดการศึกษาภาคบังคบักฎหมายกําหนดใหเรียนกีป่ 
 ก.  6 ป                           ข. 9 ป  
 ค. 12 ป ง. 15 ป 
66. ประกอบไปดวย 18  มาตรฐานและ 84 ตัวช้ีวดั ขอความนี้ตรงกับขอใด 
 ก. มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 ค. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ง. มาตรฐานการประเมินภายนอก 
67. การประเมนิภายนอกโดย สมศ. ในปจจบุันเปนการประเมินรอบใด 
 ก. รอบที่ 1                   ข. รอบที่ 2  
 ค. รอบที่ 5 ง. รอบที่ 6 
68. จากขอ 67 สมศ. หมายถึงองคกรใด 

ก. สํานักงานมาตรฐานการศึกษา       
ข. สํานักงานประเมิผลการศึกษา 
ค. สํานักงานรับรองและประเมนิมาตรฐานการศึกษา  
ง. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

69. หลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานไมไดกลาวเรื่องใด 
 ก. กลุมสาระการเรียนรู ข. การประเมนิผลการเรียนรู 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. วิธีจัดการเรยีนรู 
70. การแนะแนวจดัอยูในกลุมใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. วิทยาศาสตร ข. สังคมศึกษา 
 ค. การงานอาชีพ ง. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
71. การบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอใดเกดิหลังสุด 
 ก. การกําหนดวิสัยทัศน ข. การจัดทําคาํอธิบายรายวชิา 
 ค. การกําหนดหนวยกิต ง. การจัดทําแผนการเรียนรู 
72. หากจะจัดตารางสอน กลุมสาระใดไมควรจัดไวตอนเชา 
 ก. กีฬา ดนตร ี ข. คณิตศาสตร 
 ค. ภาษาอังกฤษ ง. สุขศึกษา 
73. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจดุเนนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระใดที่เนน เร่ืองการพูดตอบโต 
การเขียนและการอานเก็บใจความ 
 ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ 
 ค. ภาษาตางประเทศ ง. ศิลปะ 
74. หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือขอใด 
 ก. การปฏิรูปครู ข. การปฏิรูปการจัดการเรียนรู 
 ค. การปฏิรูปโครงสราง ง.  การปฏิรูประบบงบประมาณ 
75. จะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรยีนรูของผูเรียน 
 ก. การปรับปรุงบรรยากาศในชั้นเรียน ข. การเพิ่มตําแหนงจํานวนครูใหเพยีงพอ 
 ค. การจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ง.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 76. ลักษณะใดไมสามารถตอบคําถามไดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญ 
 ก.  จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับชีวิตจริง ข. มีการบูรณาการความรู 
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 ค. พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ง. การประเมนิเนนแบบทดสอบ 
77. ขอใดเกีย่วของกับการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนอยที่สุด 
 ก. เอกภาพนโยบายหลากหลายปฏิบัติ ข. เรียนรูและพัฒนาตนเองได 
 ค. พัฒนารอบดานเต็มตามศกัยภาพ ง. เรียนไดทุกที่ทุกเวลาอยางตอเนื่อง 
78. บุคคลใดมีหนาที่ในการออกแบบการเรียนรู 
 ก. ครู              ข. ผูบริหารสถานศึกษา  
 ค. ศึกษานิเทศก ง. ออกแบบรวมกัน 
79. การจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูเนนเรื่องใด 
 ก. ส่ือการเรียนรู ข. ตัวเดก็นักเรยีน 
 ค. การประเมนิผล ง. การสอนหลายๆวิธี 
80. กระบวนการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพจะไดผลดีถาหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ 
 ก. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ข. การจัดการเรียนรูของครู 
 ค. การพัฒนาโรงเรียนตนแบบ ง. การบริหารบูรณาการ 
81. ปญญาอธิบายวาการออกกําลังกายสม่าํเสมอจะทําใหรางกายเราแข็งแรง 
 ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย 
 ค. ทักษะพิสัย ง. ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
82. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. ใชกระบวนการวิจัยเปนเครี่องมือในการพฒันาผูเรียน 
ข. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อตรวจสอบการสอนของครู 
ค. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อบริหารจัดการ 
ง. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาเปนผลงานวิชาการของครู 

83. ครูผูสอนสอนหลายคนในกลุมสาระเดียวกัน 
 ก. การสอนแบบคนพบ ข. การสอนแบบบูรณาการ 
 ค. การสอนแบบสถานการณจําลอง ง. การสอนแบบหนวย 
84. Story Line ถูกจัดไวในกลุมใด 
 ก. รูปแบบการสอน ข. องคประกอบการสอน 
 ค. กระบวนการนิเทศ ง. กระบวนการวิจัยเพื่อเรียนรู 
85. การจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูบคุคลใดสําคัญที่สุด 
 ก. นักเรยีน ข. ครู 
 ค. ผูบริหาร ง. ผูปกครอง 
86. ขั้นตอนแรกของการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ก. ศึกษาผูเรียน ข. ศึกษาหลักสูตร 
 ค. วางแผนการสอน ง. จัดการเรียนรู 
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87. ขอใดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
 ก. การเรียนรูแบบสืบคน ข. การเรียนรูแบบศูนยการเรยีน 
 ค. การระดมสมอง ง. การเรียนรูแบบเลาเรื่อง 
88. จะพจิารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบใด ขึ้นอยูกับเรื่องใดเปนสําคัญ 
 ก. วิเคราะหจดุประสงคการเรียนรู ข. วิเคราะหผูเรียน 
 ค. เลือกเทคนคิวิธีการเรียนรู ง.  ปรับเรียบเรียงเทคนิคการเรียนรู 
89. กระตุนใหผูเรียนเกดิความสนใจพรอมที่จะเรียนรู จัดอยูในขั้นตอนใดของกิจกรรมการเรียนรู 
 ก. ขั้นนําสูบทเรียน ข. ขั้นดําเนินการสอน 
 ค. ขั้นสรุป ง. ขั้นประเมินผล 
90. การลงโทษนักเรยีนไมสงงานโดยใหคนควาที่หองสมุดเกี่ยวของกบัเรื่องใด 
 ก. หลักการสอน ข. ส่ือการเรียนรู 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ง. การประเมนิผลการเรียน 
91. นักเรียนสามารถพูดจาไดคลองขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ข. จิตวิทยาการเรียนรู 
 ค. จิตวิทยาพฒันาการ ง. จิตวิทยาแนะแนว 
92. การปองกนัและแกปญหาเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด 
 ก. ความหมายการแนะแนว ข. หลักการแนะแนว 
 ค. จุดมุงหมายการแนะแนว ง.  ประเภทการแนะแนว 
93.  การใชแบบฝกเพื่อแกปญหาการอานไมคลอง 
 ก. วัตถุประสงคการเรียนรู ข. ส่ือการเรียนรู 
 ค.  การประเมนิผลการเรียนรู ง. แผนการเรียนรู 
94.  หากพจิารณาจากหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หองสมุด และหองปฏิบัติการจัดเปนสื่อตามขอใด 
 ก. ส่ืออุปกรณ ข. ส่ือส่ิงพิมพ 
 ค. ส่ือเทคโนโลยี ง. ส่ือธรรมชาติ 
95.  ขอใดไมใชหลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน 
 ก. ส่ือการเรียนการสอนชวยเรงทักษะการเรียนรู   ข. เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ค. คํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ง. สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
96. ช้ันใดไมตองมีการประเมินผลระดับชาติ 
 ก. ช้ัน ป.3                      ข. ช้ัน ป.4  
 ค. ช้ัน ป.6  ง. ช้ัน ม.3 
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97. การประเมนิผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผานชวงชั้นเรื่องใดที่สามารถวดัความเปน 
มนุษยที่สมบูรณของนักเรยีนได 
 ก. สาระการเรยีนรูกลุมสาระ ข. การอาน เขียน คิด วิเคราะห 
 ค. กิจกรรมพฒันาผูเรียน ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค 
98. หากกลาวถึง “ พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทกัษะพิสัย” นาจะสัมพันธกับขอใดมากกวาขออ่ืน 
 ก. วิธีการสอน ข. ส่ือการสอน 
 ค. การวัดผลการสอน ง. จุดประสงคการสอน 
99. การวัดความรูควรใชเครื่องมือตามขอใด 
 ก. แบบสังเกต ข. แบบสํารวจรายการ 
 ค. แบบทดสอบ ง. แฟมสะสมผลงาน 
100. ขอใดไมใชเครื่องมือการประเมินผลการคุณภาพนักเรียน 
 ก. แบบทดสอบ ข. การสัมภาษณ 
 ค. แบบสอบถาม ง. แบบตรวจผลงาน 
 
 

**************************************** 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 5 (ป 2550) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ”  (ความรอบรูท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 

1. สวนราชการของครูผูชวยที่ปฏิบัติงานระดับสถานศึกษาสังกัดหมายถึงขอใด 
 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน               ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 
 ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.)       ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ใครเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนเมื่อไดรับบรรจุแตงตั้งเปนครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ครูพี่เล้ียง ข. หัวหนาสายชั้น 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ตําแหนง “ครูผูชวย” จัดอยูในกลุมใด 
 ก. ตําแหนงหนาที่สอน ข. ตําแหนงหนาที่บริหารสถานศึกษา 
 ค. ตําแหนงหนาที่บริหารการศึกษา ง.  ตําแหนงบคุลากรทางการศึกษาอื่น 
4. ขอใดไมใชบทบาทหนาทีข่องครูผูชวยตามมาตรฐานตาํแหนง 
 ก. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข. การสอน สงเสริมการเรยีนรู พัฒนาผูเรียน 
 ค. การพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน ง. การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับที่เทาไร 
 ก. ฉบับที่ 8                   ข. ฉบับที่ 9                          ค. ฉบับที่ 10 ง. ฉบับที่ 11 
6.  “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คํากลาวนี้นาจะเปนเรือ่งใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
    ฉบับปจจุบนั 
 ก. วิสัยทัศน ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ค. วัตถุประสงค ง.  เปาหมายการพัฒนา 
7. เกี่ยวของกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
 ก. เปนปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่9  ข. เนนทางสายกลาง 
 ค. ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุมกัน ง. เนนการมีสวนรวมในการพัฒนา 
8. “เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม” เปนวัตถุประสงคในการพฒันาดานใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 
 ก. พัฒนาคน ข.  พัฒนาชุมชน 
 ค. พัฒนาเศรษฐกิจ ง.  พัฒนาสิงแวดลอม 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจใน      
                      เนื้อหาตามกรอบหลักสูตรการอบรม ”เตรียมสูครูผูชวย” 

                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 45 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบ 
                 4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรฯอบรมวันแรก ฯ 
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9. ขอใดคือวาระแหงชาตดิานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ 
 ก. ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาลและปองกันทุจริต ข. ดานพัฒนาขีดความสามารถประเทศ 
 ค. การพ ัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ง. การพัฒนาประเทศที่ยั่งยนื 
10. กฎหมายสงูสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน 
 ก. พระราชกําหนดการบริหารสถานการณฉุกเฉิน  ข. รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับแกไข พ.ศ. 2548 
 ค. รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ง. ใชประกาศของ คปค. แทนชั่วคราว 
11. จากขอ 10 กําหนดใหองคกรใดมีหนาที่ออกกฎหมาย 
 ก. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. สมัชชาแหงชาติ ง. สภาความมัน่คงแหงชาต ิ
12. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดจํานวน ส.ส. ไวกี่คน 
 ก. 200 คน                ข. 400 คน    ค. 480  คน                  ง. 500 คน 
13. ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบใด 
 ก. แบบสมดุล                 ข. แบบเกินดุล ค. แบบขาดดลุ ง. แบบเศรษฐกิจพอเพยีง 
14. คณะรัฐมนตรีมีมติขึ้นเงนิเดือนใหขาราชการในเดือนตุลาคม 2550 ตามขอใด 
 ก. รอยละ3                      ข. รอยละ4 ค. รอยละ 5 ง. รอยละ 6 
15. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ทั้ง 5 ดาน มีเปาหมายสูงสุดที่เร่ืองใด 
 ก. ปองกันปราบปรามการทุจริต ข. คุณธรรมและสมานฉันทของชาติ 
 ค. ความสงบเรียบรอยของบานเมือง ง. เสถียรภาพและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
16. นโยบายดานการศึกษาถกูกําหนดไวในนโยบายดานใดของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
 ก. นโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครอง ข. นโยบายสังคม 
 ค. นโยบายเศรษฐกิจ ง. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
17. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลเนนเรื่องใด 
 ก. คุณภาพและมาตรฐาน ข. กระจายอํานาจและสรางความเขมแข็ง 
 ค. ความรูคูคุณธรรม ง. คุณธรรมนําความรู 
18. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
 ก. การสงเสริมกีฬาพืน้ฐานและกฬีามวลชน ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 
 ค. การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ง. กระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
19. บุคคลที่มีหนาที่กําหนดนโยบายดานการศึกษาตามขอ 17 นอยที่สุด 
 ก. ศ.ดร.วิจิตร   ศรีสะอาน ข. รศ. ดร. วรากรณ  สามโกเศศ 
 ค. ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ง.  ดร. รุง    แกวแดง 
20. การสรางเครือขาย “บ-ว-ร” เปนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด 
 ก. ขยายโอกาสการศึกษา ข. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
 ค. การมีสวนรวมจัดการศึกษา ง. การกระจายอํานาจ 
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21. “การพัฒนาการสอนของคร  ู”เปนจุดเนนการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการเรื่องใด 
 ก. ขยายโอกาสการศึกษา ข. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
 ค. การมีสวนรวมจัดการศึกษา ง. การกระจายอํานาจ 
22. กระทรวงศึกษามีนโยบายกระจายอํานาจทั้ง 4 ดาน ไดแก วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป 
ไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ขอความทีข่ีดเสนใตปจจบุันมีจํานวนเทาใด 
 ก. อยางนอย 1 แหง อยางมาก 7 แหง ข. 76   แหง 
 ค. 175  แหง ง. 178  แหง 
23. “กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายการจดัการศึกษาเพือ่ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต”   ขอใดไมเกี่ยวของกับขอความนี ้
 ก. สงขลา              ข. นราธิวาส  ค. ปตตานี                  ง. ยะลา 
24. กลุมเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ที่มีจํานวนมากที่สุด 
 ก. เด็กกอนประถมศึกษา ข. เด็กภาคบังคับ 
 ค. เด็กมัธยมศกึษาตอนปลาย ง. เด็กพกิาร ดอยโอกาส 
25. หากพดูถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแลว นาจะนึกถึงเรื่องใดนอยที่สุด 
 ก. หนังสือ แบบเรียน ข. เกมการศึกษา 
 ค. การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ง. อินเตอรเน็ต 
26. “CAI” สัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
 ก. สวนประกอบคอมพิวเตอร ข. ประโยชนของคอมพิวเตอร 
 ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร ง. ผลกระทบของคอมพิวเตอร 
27. LAN  มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. ขอมูลสารสนเทศ ข. เครื่อขายบริเวณแคบ 
 ค. อินเตอรเนต็ ง. อีคอมเมริส 
28. “การที่จะมีความรูมาสอนนักเรยีนครูควรมีทักษะการสืบคนขอมูล” เกี่ยวของกับขอใด 
 ก. www. obec.go.th ข. www. Thaigov.go.th            
 ค.  www. tkc.go.th ง. www.google.com    
29. ขอใดคือระบบสารสนเทศภูมิศาตรเปนระบบเชื่อมฐานขอมูลกับพืน้ที่ 
 ก. MIS ข. GIS 
 ค. DOC ง. ON WEB 
30. “STUDENT 44” จัดอยูในกลุมใด 
 ก. ขอมูล ข. สารสนเทศ 
 ค. เครื่อขาย ง.  การสื่อสาร 
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31. ขอใดไมใชวัฒนธรรมไทย 
 ก. การกราบ ข. การไหว 
 ค. การจับมือ ง. การยืนเคารพธงชาติ 
32. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง   
 ก. ใชชอนกลาง ข. ใชผาเช็ดมอืปูที่ตัก 
 ค. ตักอาหารบริการคนอื่น ง.  ไมขุยเขี่ยอาหาร 
33. ขอใดไมใชประเพณีทองถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ก.  ลอยกระทงสาย ข. ไหลเรือไฟ 
 ค. บุญบั้งไฟ ง.  แหปราสาทผึ้ง 
34. บุญผะเหวดเปนประเพณขีองทองถ่ินใด 
 ก. ภาคเหนือ ข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ค.ภาคกลสง ง.ภาคใต 
35. กฏหมายแมบทของการจัดการศึกษาไทยที่ใชในปจจบุันไดแกขอใด 

ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 
ค. พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

       ง.    ถูกทุกขอ 
36. สพฐ ไดจดัแถลงขาว “4 ป ความสําเร็จ สพฐ.”โดยวนัที่ 7 กรกฏาคม 2550 เปนวนัคลายวันสถาปนา   
ไดกําหนดใหหนวยงาน เชน สพท.และสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมแขงขันทักษะและความเปนเลิศนักเรยีน 
เพื่อแสดงผลงานการปฏรูิปการศึกษา  ขอความนี้สัมพันธกับขอใดมากที่สุด 

ก. พรบ. การศึกษาแหงชาติ                                   ข. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค.   พรบ.รบ.บริหารราชการ ก.ศึกษาธิการ              ง.   พรบ. รบ.ขาราชการครูและบุคลากร กศ. 

37. “พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ” กลาวไวในกฎหมายใด 
 ก. พรบ.การศึกษาแหงชาต ิ ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
 ค. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ง. พรบ.ระเบียบขาราชการครูฯ 
38. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจดัอยูในขอใด 
 ก. หลักการจัดการศึกษา ข. ระบบการศึกษา 
 ค. แนวทางจัดการเรียนรู ง. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
39. โรงเรียนบานหนองยางกาํหนดวิสัยทัศนวา” เรามุงมั่นที่จะพฒันาโรงเรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการ  
ผูเรียนมีความสุข เครื่อขายรวมพัฒนา ใหเปนโรงเรียนของชุมชนภายในป 2554” โรงเรียนแหงนี้อาศัยเร่ืองใด
ของกฎหมายการศึกษาแหงชาติในการกําหนดวิสัยทัศนนอยที่สุด 

ก. ความมุงหมายการจัดการศกึษา                               ข. หลักการจัดการศกึษา 
ค. สิทธิการจัดการศึกษา                                                ง.    ระบบโครงสรางบริหาร 
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40. นักเรียนของทานคนใดตอไปนี้ถือวายงัไมมีคุณภาพทางการศึกษา 
ก. สมชายทอนเงนิใหผูซ้ือของในรานไดถูกตองเมื่อแมบอกใหชวย 
ข. สนองชวยเพื่อนเก็บขยะที่ชายหาดในคราวไปเที่ยวชลบุรี 
ค. จามรีสามารถทองบทสวดมนตเย็นไดกอนนอนทุกวัน 

       ง.   นิยมมรีางกายที่แข็งแรงเพราะวิ่งในตอนเชาทุกวนั 
41.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ตองจัดใหฟรี ไมเก็บคาใชจาย ข. จัด 12 ป 
 ค. จัดใหทัว่ถึงและมีคุณภาพ ง.  ถูกทุกขอ 
42. บันทึกชุมชน หมายถึง เอกสารตามขอใด 
 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ข. หลักสูตรแกนกลาง  ค. หลักสูตรสถานศึกษา  ง. แผนการสอน 
43. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. ครู 
 ค. ผูบริหารสถานศึกษา ง.  สถานศึกษา 
44. สถานศึกษาตองดําเนินการทุกป จัดทํารายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน 
 ก. การประกนัภายใน ข. การประเมนิภายใน 
 ค. การประกันภายนอก ง. การประเมนิภายนอก 
45. โครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน 
 ก. สวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน ข. สวนกลาง  ภูมิภาค  เขตพืน้ที่ 
 ค. สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศกึษา ง.  สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
46. คณะกรรมการชุดใดที่มบีทบาทีหนาทีก่ํากับ ดแูลสถานศึกษา 
           ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลฯ ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
47. คณะกรรมการชุดใดที่มบีทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลฯ ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
48. ใครเปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. กํานนั หรือผูใหญบาน ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา ง.  กรรมการคนใดคนหนึ่งทีค่ณะกรรมการเลือก 
49. ขอใดกลาวไมถูกตองเกีย่วกับวิชาชีพครู 

ก. ครูเปนวิชาชีพช้ันสูง                                             ข.ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ค.    ครูจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ                 ง. ปจจุบันและอนาคตครูจะไดรับเงินคาวิทยฐานะ 

50. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกีด่าน 
 ก. 3 ดาน                        ข. 5 ดาน                             ค.  9 ดาน          ง. 12 ดาน 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครผููชวย : บวร  เทศารินทร 

313 

51. ผูที่มีอํานาจในการเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู 
 ก. กระทรวงศกึษาธิการ ข. คุรุสภา 
 ค. ก.ค.ศ. ง. คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
52. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ก.ค.ศ. ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คุรุสภา ง. ถูกทุกขอ 
53. ผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งครูผูชวย 
 ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
54. ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจะไดรับเงินเดือนตามขอใด 
 ก. ค.ศ. 1                                                                   ข.  ค.ศ. 2                               
           ค. ค.ศ. 3  ง.  ค.ศ. 4 
55. หากตองการไปดํารงตําแหนงเดิมแตอยูตางเขตพื้นที่การศึกษาใหใชแบบฟอรมใด 
 ก. การยาย ข. การโอน 
 ค. การชวยราชการ ง. การเปลี่ยนตําแหนง 
56. หากพจิารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ขอใดไมไดหมายถึง “เด็ก” 
 ก. มาลีนักเรียนชั้นอนุบาล ข.สุวิมลยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ค. สมปองกําลังเรียนปริญญาโท ง. สมศักดิ์เพิ่งทําบัตรประชาชน 
57. หากนายจางกักขัง ทารณุกรรมเดก็จะมีโทษตามขอใด 
 ก. โทษจําคุกเทานั้น ข. โทษปรับเทานนั้น 
 ค. โทษทางอาญา ง. ไมมีความผดิ 
58. ขอใดไมใชหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
 ก. แจงเจาหนาที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดตอเด็ก ข.จัดระบบการแนะแนวและดูแลนกัเรียน 
 ค. ออกระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรยีร ง. สงนักเรียนตนเองไปเขาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
59. ขอใดคือเจตนาสูงสุดของการออกกฎหมายวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 ก. ความสงบเรียบรอยของสังคม ข. ประชาชนมีความสุข 
 ค. สวนราชการเขมแข็ง ง. รักษาผลประโยชนชาต ิ
60. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีกีป่ระการ 
 ก. 4 ประการ                                                            ข. 5 ประการ  
           ค. 6 ประการ ง. 7 ประการ 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 6 (ป 2550 ปรับปรงุ) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ”  (วิชาการศึกษา วิชาชีพครู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทําไมเราตองจัดการศึกษา  
ก. เปนบทบาทหนาที่                                                ข. ประชาชนจะไดมีความสุข 
ค.    ประเทศชาติเจริญ สงบ เรียบรอย                         ง.  คนไทยมีคณุภาพ 

2.. ขอใดสามารถตอบคําถามไดอยางรูปธรรมวาการจัดการศึกษามีคุณภาพคือขอใด 
ก. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมจีํานวนมาก 
ข. โรงเรียนผานการประเมินผานการประเมนิภายนอกครบทุกโรงเรียน 
ค. จํานวนนักเรียนสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยมากขึ้น 

      ง.  ถึงแมนวลทองจบชั้น ม.3 แตเขาก็ประกอบอาชีพสงขายปลาทูไปยังตางประเทศจนร่ํารวย 
3. นักเรียนโรงเรียนนี้มีคณุภาพ “คุณภาพ”ในที่นี่หมายถึงขอใด 
       ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง                                       ข. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ     
       ค. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรฯกําหนด   ง. ถูกทุกขอ 
4. “ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเขตพืน้ที่การศึกษาในภาพรวมนาเปนหวงโดยเฉพาะ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติ  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตองหาทางแกปญหาโดยดวน” จากขอความการแกปญหา 

ดังกลาวควรเปนหนาที่ของใคร 
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา              ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 

   ค.  ศึกษานิเทศกและคณะครู                                       ง.  ทุกฝายรวมกัน 

5. “ การศึกษาหมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอด 
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกดิจากการจดัสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจยัเกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรู 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” จากขอความดังกลาว การศึกษาถึงถึงขอใด 
           ก. กระบวนการเรยีนรู ข. ความเจริญงอกงาม 
 ค. การฝกการอบรม ง. การสรางสรรคองคความรู 
 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจ          
                     ในเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรการอบรมเตรียมสูครูผูชวย(วิชาการศึกษาและ วิชาชีพครู) 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 80ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 1 ช่ัวโมง 15 นาที 
                 3. ใหทําเครื่องหมายกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําถามนี ้
                 4. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรการอบรมฯ 
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6. ความจําเปนพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
 ก. เพื่อใหคนมคีวามรู ความสามารถ ข. เพื่อพัฒนาชุมชน 
 ค. เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ ง. เพื่อเสริมสรางสังคมใหเปนสังคมแหงฐานความรู 
7. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็” สามารถตอบคําถามขอใดไดตรงที่สุด 

 ก. ความหมายการจัดการศกึษา ข. วัตถุประสงคการจัดการศกึษา   
 ค. ความจําเปนการจัดการศึกษา ง.  เปาหมายการจัดการศึกษา 
8. ขอใดคือวัตถุประสงคของการจัดการศกึษา 
           ก.  นักเรียน100 คนสามารถอานออกเขียนได        ข. เปนหนาทีค่รูตองพัฒนาการเรียนรูนกัเรียน 
           ค.  เพื่อบริการการศึกษา                                         ง. เรงรัดการประกันคณุภาพการศึกษา 
9. เปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมใดที่เนนการเตรียมความพรอม 
            ก.  ปฐมวัย                                                  ข. การศึกษาภาคบังคับ 
            ค.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน                                        ง. การศึกษาอดุมศึกษา 
10. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกีย่วของกับกลุมเปาหมายการจัดการศึกษากลุมใดมากทีสุ่ด 
            ก. เด็กกอนวยัเรียน                                    ข. เด็กการศึกษาภาคบังคับ 
            ค. ผูพิการ ผูดอยโอกาส                                    ง. ประชาชนวยัแรงงาน 
11. ครูผูชวยจดัอยูในองคประกอบการจดัการศึกษาขอใด 
 ก. ผูวางแผนการจัดการศึกษา                              ข. ผูสนับสนุนการศึกษา 
 ค. ผูอํานวยการจัดการศึกษา                                ง.  ผูจัดการเรียนรู 
12. องคประกอบของการจัดการศึกษาที่เปนดานผลลัพธ 
 ก. หลักสูตร ข. ครูผูสอน 
 ค. นักเรียน ง. งบประมาณ                                                                      

13. ขอใดไมเขาพวก 
 ก. การศึกษาตลอดชีวิต ข. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ค. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ง. การพัฒนาสาระอยางตอเนือ่ง 
14. ผูปกครองตองสงเด็กที่อยูในวัยการศึกษาเขาเรียนจัดอยูในสิทธิทางการศึกษาขอใด 
 ก.  สิทธิที่ไดรับจากากรจดัการศึกษาของรัฐ ข. หนาที่ในการจัดการศึกษา 
 ค. สิทธิในการจัดการศึกษา ง.  สิทธิประโยชนในการจดัการศึกษา 
15. การจัดการศึกษาภาคบังคบักําหนดกี่ป 
 ก.  6 ป                          ข. 9 ป ง. 12 ป ง. 15 ป 
16. ประกอบไปดวย 18  มาตรฐานและ 84 ตัวช้ีวดั ขอความนี้ตรงกับขอใด 
 ก. มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ค. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ง. มาตรฐานการประเมินภายนอก 
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17. การประเมนิภายนอกโดย สมศ. ในปจจบุันเปนการประเมินรอบใด 
 ก. รอบที่ 1                  ข. รอบที่ 2 ค. รอบที่ 5      ง. รอบที่ 6 
18. จากขอ 17 สมศ. หมายถึงองคกรใด 

ก. สํานักงานมาตรฐานการศึกษา       
ข. สํานักงานประเมิผลการศึกษา 
ค. สํานักงานรับรองและประเมนิมาตรฐานการศึกษา  
ง. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

19. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานไมไดกลาวเรื่องใด 
 ก. กลุมสาระการเรียนรู ข. การประเมนิผลการเรียนรู 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. วิธีจัดการเรยีนรู 
20. การแนะแนวจดัอยูในกลุมใดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. วิทยาศาสตร ข. สังคมศึกษา 
 ค. การงานอาชีพ ง. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
21. การบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอใดเกดิหลังสุด 
 ก. การกําหนดวิสัยทัศน ข. การจัดทําคาํอธิบายรายวชิา 
 ค. การกําหนดหนวยกิต ง. การจัดทําแผนการเรียนรู 
22. หากจะจัดตารางสอน กลุมสาระใดไมควรจัดไวตอนเชา 
 ก. กีฬา ดนตร ี ข. คณิตศาสตร 
 ค. ภาษาอังกฤษ ง. สุขศึกษา 
23. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจดุเนนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระใดที่เนน เร่ืองการพูดตอบโต 
การเขียนและการอานเก็บใจความ 
 ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ 
 ค. ภาษาตางประเทศ ง. ศิลปะ 
24. หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือขอใด 
 ก. การปฏิรูปครู ข. การปฏิรูปการจัดการเรียนรู 
 ค. การปฏิรูปโครงสราง ง.  การปฏิรูประบบงบประมาณ 
25. จะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรยีนรูของผูเรียน 
 ก. การปรับปรุงบรรยากาศในชั้นเรียน ข. การเพิ่มตําแหนงจํานวนครูใหเพยีงพอ 
 ค. การจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ง.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 26. ลักษณะใดไมสามารถตอบคําถามไดวาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสาํคัญ 
 ก.  จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับชีวิตจริง ข. มีการบูรณาการความรู 
 ค. พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ง. การประเมนิเนนแบบทดสอบ 
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27. ขอใดเกีย่วของกับการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนอยที่สุด 
 ก. เอกภาพนโยบายหลากหลายปฏิบัติ ข. เรียนรูและพัฒนาตนเองได 
 ค. พัฒนารอบดานเต็มตามศกัยภาพ ง. เรียนไดทุกที่ทุกเวลาอยางตอเนื่อง 
28. บุคคลใดมีหนาที่ในการออกแบบการเรียนรู 
 ก. ครู             ข. ผูบริหารสถานศึกษา ค. ศึกษานิเทศก ง. ออกแบบรวมกัน 
29. การจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูเนนเรื่องใด 
 ก. ส่ือการเรียนรู ข. ตัวเดก็นักเรยีน 
 ค. การประเมนิผล ง. การสอนหลายๆวิธี 
30. กระบวนการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพจะไดผลดีถาหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ 
 ก. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ข. การจัดการเรียนรูของครู 
 ค. การพัฒนาโรงเรียนตนแบบ ง. การบริหารบูรณาการ 
31. ปญญาอธิบายวาการออกกําลังกายสม่าํเสมอจะทําใหรางกายเราแข็งแรง 
 ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย 
 ค. ทักษะพิสัย ง. ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
32. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. ใชกระบวนการวิจัยเปนเครี่องมือในการพฒันาผูเรียน 
ข. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อตรวจสอบการสอนของครู 
ค. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อบริหารจัดการ 
ง. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาเปนผลงานวิชาการของครู 

33. การสอนหรือจัดการเรียนรูวิธีใดที่ไดผลดีที่สุด 
 ก. การสอนแบบบรรยาย ข. การสาธิต 
 ค. การไปศึกษานอกสถานที่ ง. การสอบแบบบูรณาการ 
34. ครูผูสอนสอนหลายคนในกลุมสาระเดียวกัน 
 ก. การสอนแบบคนพบ ข. การสอนแบบบูรณาการ 
 ค. การสอนแบบสถานการณจําลอง ง. การสอนแบบหนวย 
35. Story Line ถูกจัดไวในกลุมใด 
 ก. รูปแบบการสอน ข. องคประกอบการสอน 
 ค. กระบวนการนิเทศ ง. กระบวนการวิจัยเพื่อเรียนรู 
36. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรมีลักษณะเชนใด 

ก. ตองสงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง 
ข. ตองสงเสริมผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ค. ตองสงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปใชในชวีิตประจําวัน 
ง. ถูกทุกขอ 
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37. การจัดการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูบคุคลใดสําคัญที่สุด 
 ก. นักเรยีน ข. ครู 
 ค. ผูบริหาร ง. ผูปกครอง 
38. ขั้นตอนแรกของการจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ก. ศึกษาผูเรียน ข. ศึกษาหลักสูตร 
 ค. วางแผนการสอน ง. จัดการเรียนรู 
39. การสะทอนผลความคิดเห็น การแสดงผลงานจัดนิทรรศการ อุในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 ก. การศึกษาหลักสูตรวางแผนการสอน ข. การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 ค. ขั้นประเมินผล ง. ขั้นสรุปผลและนําไปใช 
40. ขอใดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูรายบุคคล 
 ก. การเรียนรูแบบสืบคน ข. การเรียนรูแบบศูนยการเรยีน 
 ค. การระดมสมอง ง. การเรียนรูแบบเลาเรื่อง 
41. จะพจิารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรยีนการสอนแบบใด ขึ้นอยูกับเรื่องใดเปนสําคัญ 
 ก. วิเคราะหจดุประสงคการเรียนรู ข. วิเคราะหผูเรียน 
 ค. เลือกเทคนคิวิธีการเรียนรู ง.  ปรับเรียบเรียงเทคนิคการเรียนรู 
42. กระตุนใหผูเรียนเกดิความสนใจพรอมที่จะเรียนรู จัดอยูในขั้นตอนใดของกิจกรรมการเรียนรู 
 ก. ขั้นนําสูบทเรียน ข. ขั้นดําเนินการสอน 
 ค. ขั้นสรุป ง. ขั้นประเมินผล 
43. การลงโทษนักเรยีนไมสงงานโดยใหคนควาที่หองสมุดเกี่ยวของกบัเรื่องใด 
 ก. หลักการสอน ข. ส่ือการเรียนรู 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ง. การประเมนิผลการเรียน 
44. นักเรียนสามารถพูดจาไดคลองขึ้น 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ข. จิตวิทยาการเรียนรู 
 ค. จิตวิทยาพฒันาการ ง. จิตวิทยาแนะแนว 
45. การปองกนัและแกปญหาเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด 
 ก. ความหมายการแนะแนว ข. หลักการแนะแนว 
 ค. จุดมุงหมายการแนะแนว ง.  ประเภทการแนะแนว 
46.  การใชแบบฝกเพื่อแกปญหาการอานไมคลอง 
 ก. วัตถุประสงคการเรียนรู ข. ส่ือการเรียนรู 
 ค.  การประเมนิผลการเรียนรู ง. แผนการเรียนรู 
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47.  หากพจิารณาจากหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หองสมุด และหองปฏิบัติการจัดเปนสื่อตามขอใด 
 ก. ส่ืออุปกรณ ข. ส่ือส่ิงพิมพ 
 ค. ส่ือเทคโนโลยี ง. ส่ือธรรมชาติ 
48.  ขอใดไมใชหลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน 
 ก. ส่ือการเรียนการสอนบางชนิด ชวยเรงทกัษะในการเรียนรู ข. เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ค. คํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ง. สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
49.  “นักเรียนเห็นคุณคาของโบราณสถานในทองถ่ิน” เปนจุดประสงคทางการศึกษาขั้นใด 
 ก. ความเขาใจ ข. การวิเคราะห 
 ค. การเห็นคณุคา ง.  การนําไปใช 
50. “สอนอยางไรตองเปนอยางนั้น” ขอความนี้สัมพันธกับขอใด 
 ก. การวางแผนการเรียนรู ข. การจัดการเรียนรู 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
51. ช้ันใดไมตองมีการประเมินผลระดับชาติ 
 ก. ช้ัน ป.3                     ข. ช้ัน ป.4 ค. ช้ัน ป.6  ง. ช้ัน ม.3 
52. การประเมนิผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผานชวงชั้นเรื่องใดที่สามารถวดัความเปน 
มนุษยที่สมบรูณของนักเรยีนได 
 ก. สาระการเรยีนรูกลุมสาระ ข. การอาน เขียน คิด วิเคราะห 
 ค. กิจกรรมพฒันาผูเรียน ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค 
53. การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัตองใชวิธีการวัดและประเมินผลตามขอใด 
 ก. วัดผลดวยแบบทดสอบ ข. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ค. ใชแฟมสะสมผลงาน ง. ครูผูสอนเปนผูออกแบบการวัดประเมนิผล 
54. หากกลาวถึง “ พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทกัษะพิสัย” นาจะสัมพันธกับขอใดมากที่สุด 
 ก. วิธีการสอน ข. ส่ือการสอน 
 ค. การวดัผลการสอน ง. จุดประสงคการสอน 
55. การวัดความรูควรใชเครื่องมือตามขอใด 
 ก. แบบสังเกต ข. แบบสํารวจรายการ 
 ค. แบบทดสอบ ง. แฟมสะสมผลงาน 
56. ขอใดไมใชเครื่องมือการประเมินผลการคุณภาพนักเรียน 
 ก. แบบทดสอบ ข. การสัมภาษณ 
 ค. แบบสอบถาม ง. แบบตรวจผลงาน 
57. ตองการจะรูพัฒนาการของนักเรียนควรใชแบบประเมินตามขอใด 
 ก. แบบสังเกต ข. แบบทดสอบ 
 ค. แบบสํารวจรายการ ง. แฟมสะสมผลงาน 
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58. แบบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ควบคุมและบังคับเพื่อรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
 ก. ปพ.1                       ข. ปพ.2 ค. ปพ.3 ง. ปพ.8 
59. การที่ครูคิดคนนวตักรรมมาแกปญหานักเรียนคิดไมเปน ถือวาเปนเหตุผลสําคัญใดที่กําหนดใหวิชาชีพครู 
เปนวิชาชีพช้ันสูง 
 ก. มีอิสระในการทํางาน ข. ฝกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ป 
 ค. มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู ง. มีองคกรวิชาชีพครู 
60. ขอใดจัดวาเปนคุณลักษณะดานคานยิมของขาราชการครู 

ก. การมีความรูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ข. การมีความคิดสรางสรรค 
ค.  มีความภูมใิจในอาชพี      ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

61. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกวาสมรรถนะมีดานใดบางู 
 ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจําสายงาน 
62. ใบประกอบวิชาชีพครูมอีายุกี่ป 
 ก. 1 ป                              ข. 3 ป ค. 5 ป ง. 7 ป 
63. การมีจรรยาบรรณวิชาชพีครูสัมพันธกับขอใด 
 ก. มีมาตรฐานความรู ข. มีมาตรฐานประสบการณ 
 ค. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ง. มีมาตรฐานการปฏิบัติตน 
64. ขอใดเปนจรรยาบรรณตอตนเองของวชิาชีพครู 
 ก. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ค. ศรัทธาในอาชีพครู ง. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
65. หากขาราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณครู 
 ก. อาจถูกลงโทษอาญา ข. อาจถูกลงโทษทางวินยั 
 ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ง. ถูกทุกขอ 
66. ความรูสึก ความเชื่อ ส่ิงที่ปรารถนาของครูและไดปฏิบัติตอๆกันมา 
 ก. คุณธรรมของครู        ข. จริยธรรมของครู ค. คานิยมของครู ง.  จรรยาบรรณของครู 
67. ครูมีความคิดสรางสรรค กวางไกล ลึกซึ้ง เปนคุณธรรมดานใด 
 ก. ศิล                             ข. วริิยะ  ค. สมาธิ ง.  ปญญา 
68. ขอใดไมใชคานิยมที่ดีของขาราชการยุคใหม 
 ก. คานิยมในระบบคุณธรรม ข. คานิยมยดึถือระบบอาวุโส 
 ค. คานิยมมุงผลประโยชนประชาชนมากอน ง. คานิยมมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
69. ขอใดคือจดุมุงหมายของวินัย 
 ก. ระเบยีบแบบแผนขอปฏิบัติ ข.  ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ค. วินัยตอระบบราชการ ง.  ไลออก ปลดออก 
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70. ขอใดเปนลักษณะความผิดวินยัขาราชการครู 
 ก. วินยัไมรายแรง  วินยัรายแรง ข. วินัยตอตนเอง  วินัยตอผูอ่ืน 
 ค. วินัยข้ันต่ํา วินัยข้ันสูง ง. วินยัทั่วไป  วินัยถูกลงโทษ 
71. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินยัไมรายแรง 
 ก. แตกแยกความสามัคคี ข. ทุจริตตอหนาที่ 
 ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ ง. ละเมิดทางเพศนักเรยีน 
72. อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยถูกตัดเงนิเดือนของครูในสถานศึกาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ตอ อ.ก.ค.ศ. ภายใน  30 วนั ข. ตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30 วัน 
 ค. ตอ ผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน30 วนั ง. ตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ภายใน 30 วัน 
73. เปนหนาทีข่องครูในฐานะพลเมืองที่ด ี
 ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ข. รักษาวินยัอยางเครงครัด 
 ค. อบรมสั่งสอนศิษย ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 
74. ขอใดคือคุณลักษณะทีด่ขีองครูในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดี 
 ก. มีความรักความสามาคี ข. การเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 ค. การประสาน ประนีประนอม ง. ถูกทุกขอ 
75. ขอใดคือประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธหรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 ก. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนครู ข. เพื่อปองกันความขัดแยง สงสัย ระแวงกัน 
 ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน ง. เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
76. การมีมนุษยสัมพันธและการปรับตัวทีด่ีของครู เพื่อใหใหตนเองมีความสุขในการทํางาน เพื่อนมคีวามสุข 
องคกร สังคมมีประสิทธิภาพ ครูควรดําเนนิการตามขอใด 
 ก. รูจักตนเอง        ข. รูจักบุคคลอื่น ค. รูจักหนวยงาน องคกร สังคม ง. ถูกทุกขอ 
77. รับฟงความคิดเห็น คําตชิม และปรับปรุงแกไขงานการสอน เปนการปรับตัวของครูในเรื่องใด 
 ก. การสรางความสําเร็จ ข. การสรางความประทับใจ 
 ค. การปรับตัวใหสอดคลองกับการทํางาน ง. การเสริมสรางภาพลักษณตนเอง 
78. การมีความคิดสรางสรรคของครูตามขอใดไมตรงกับบทบาทหนาที ่
 ก. การสรางโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชุมชน ข. การพัฒนาสื่อการสอน 
 ค. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ ง. การพัฒนาระบบดูแลนกัเรยีน 
79. ครูจะฝกตนเองอยางไรจงึจะทําใหเกดิความคิดสรางสรรค 
 ก. คิดรอบดาน คิดรอบคอบ ข. จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเกาๆ 
 ค.  ฟง คิด ถาม เขียนบอยๆ ง. ถูกทุกขอ 
80. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูของครูคือขอใด 
 ก. พัฒนาตวัครู ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงาน 
 ค. พัฒนาการสอน ง. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 7 (ป 2549 ปรับปรงุ) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ”  (แบบทดสอบกอนอบรมฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สวนราชการที่ครูผูชวยสังกัด 
 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          ข. สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา(สพท.) 
 ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.)  ง. กระทรวงศกึษาธิการ 
2. ใครเปนผูบังคับบัญชาชั้นตนเมื่อไดรับบรรจุแตงตั้งเปนครูผูชวยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ครูพี่เล้ียง ข. หัวหนาสายชั้น 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับที่เทาไร 
 ก. ฉบับที่ 8 ข. ฉบับที่ 9 
 ค. ฉบับที่ 10 ง. ฉบับที่ 11 
4.  “ สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” คํากลาวนี้นาจะเปนเรือ่งใดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
    ฉบับปจจุบนั 
 ก. วิสัยทัศน ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ค. วัตถุประสงค ง.  เปาหมายการพัฒนา 
5. เกี่ยวของกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยที่สุด 
 ก. เปนปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่9  ข. เนนทางสายกลาง 
 ค. ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและภูมิคุมกัน ง. เนนการมีสวนรวมในการพัฒนา 
6.  ภูมิปญญาทองถ่ินถือวาเปนตนทุนสําคญัของประเทศดานใด 
 ก. ตนทุนพืน้ฐาน ข. ตนทุนทางสังคม 
 ค. ตนทุนเศรษฐกิจ ง. ตนทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
7. วาระแหงชาติที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดประกาศเปนเรื่องแรก 
 ก. ดานจรยิธรรม ธรรมาภิบาลและปองกันทุจริต ข. ดานพัฒนาขีดความสามารถประเทศ 
 ค. การขจัดความยากจนใหหมดไป ง. การพัฒนาประเทศที่ยั่งยนื 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหา 
                     ตามกรอบหลักสูตรการอบรมเตรียมสอบบรรจุครูผูชวย 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 50 ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําตอบทีแ่จกให 
                 4.  ใหสงกระดาษคําตอบกับเจาหนาที่ หลังจากหมดเวลาทําขอสอบเพื่อประเมินกอนอบรมฯ 
                 5. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรฯอบรมวันแรก ฯ 
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8. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน 
 ก. พระราชกําหนดการบริหารสถานการณฉุกเฉิน  ข. รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับแกไข พ.ศ. 2548 
 ค. รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ง. ใชประกาศของ คปค. แทนชั่วคราว 
9. จากขอ 8 กําหนดใหองคกรใดมีหนาที่ออกกฎหมาย 
 ก. สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. สมัชชาแหงชาติ ง. สภาความมัน่คงแหงชาต ิ
10. จากขอ 9 กฎหมายกําหนดใหมีสมาชิกจํานวนกี่คน 
 ก. 35 คน ข. 242 คน 
 ค. 250 คน ง. 2,000 คน 
11. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนทที่แถลงในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2549 มีเปาหมายสูงสุดไดแก 
 ก. ปองกันปราบปรามการทุจริต ข. คุณธรรมและสมานฉันทของชาติ 
 ค. ความสงบเรียบรอยของบานเมือง ง. เสถียรภาพและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
12. นโยบายดานการศึกษาถกูกําหนดไวในนโยบายดานใดของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
 ก. นโยบายปฏิรูปการเมืองการปกครอง ข. นโยบายสังคม 
 ค. นโยบายเศรษฐกิจ ง. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
13. นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลเนนเรื่องใด 
 ก. คุณภาพและมาตรฐาน ข. กระจายอํานาจและสรางความเขมแข็ง 
 ค. ความรูคูคุณธรรม ง. คุณธรรมนําความรู 
14. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
 ก. การสงเสริมกีฬาพืน้ฐานและกฬีามวลชน ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง 
 ค. การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ง. กระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
15. บุคคลที่มีหนาที่กําหนดนโยบายดานการศึกษาตามขอ 13 นอยที่สุด 
 ก. ศ.ดร.วิจิตร   ศรีสะอาน ข. รศ.ดร. วรากรณ  สามโกเศศ 
 ค. ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ง. ดร. รุง    แกวแดง 
16. การสรางเครือขาย “บ-ว-ร” เปนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด 
 ก. ขยายโอกาสการศึกษา ข. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
 ค. การมีสวนรวมจัดการศึกษา ง. การกระจายอํานาจ 
17. “การพัฒนาการสอนของคร  ู”เปนจุดเนนการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการเรื่องใด 
 ก. ขยายโอกาสการศึกษา ข. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
 ค. การมีสวนรวมจัดการศึกษา ง. การกระจายอํานาจ 
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18. กระทรวงศึกษามีนโยบายกระจายอํานาจทั้ง4 ดาน ไดแก วิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป 
ไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ขอความทีข่ีดเสนใตปจจบุันมีจํานวนเทาใด 
 ก. อยางนอย 1 แหง อยางมาก 7 แหง ข. 76   แหง 
 ค. 175  แหง ง. 178  แหง 
19. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อความสมานฉันท สันติวิธี วถีิประชาธิปไตย 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ขอใดไมใชสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ก. สงขลา ข. นราธิวาส 
 ค. ปตตานี ง. ยะลา 
20. กลุมเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ที่มีจํานวนมากที่สุด 
 ก. เด็กกอนประถมศึกษา ข. เด็กภาคบังคับ 
 ค. เด็กมัธยมศกึษาตอนปลาย ง. เด็กพกิาร ดอยโอกาส 
21. หากพดูถึงเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแลว นาจะนึกถึงเรื่องใดนอยที่สุด 
 ก. หนังสือ แบบเรียน ข. เกมการศึกษา 
 ค. การศึกษาผานดาวเทียม ง. อินเตอรเน็ต 
22. CAI มีความหมายเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด 
 ก. สวนประกอบคอมพิวเตอร ข. ประโยชนของคอมพิวเตอร 
 ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร ง. ผลกระทบของคอมพิวเตอร 
23. LAN  มีความหมายตรงกับขอใด 
 ก. ขอมูลสารสนเทศ ข. เครื่อขายบริเวณแคบ 
 ค. อินเตอรเนต็ ง. อีคอมเมริส 
24. การที่จะมคีวามรูมาสอนนักเรียนครูควรมีทักษะการสืบคนขอมูล 
 ก. www. obec.go.th ข. www. Thaigov.go.th            
 ค.  www. tkc.go.th ง. www.google.com    
25. ระบบสารสนเทศภูมิศาตรเปนระบบเชือ่มฐานขอมูลกับพื้นที ่
 ก. MIS ข. GIS 
 ค. DOC ง. ON WEB 
26. ฐานขอมูลดานวิชาการเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. AOC ข. EIS 
 ค. OBEC ง. STUDENT 44 
27. ขอใดไมใชวัฒนธรรมไทย 
 ก. การกราบ ข. การไหว 
 ค. การจับมือ ง. การยืนเคารพธงชาติ 
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28. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง   
 ก. ใชชอนกลาง ข. ใชผาเช็ดมอืปูที่ตัก 
 ค. ตักอาหารบริการคนอื่น ง.  ไมขุยเขี่ยอาหาร 
29. ขอใดไมใชประเพณีทองถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ก.  ลอยกระทงสาย ข. ไหลเรือไฟ 
 ค. บุญบั้งไฟ ง.  แหปราสาทผึ้ง 
30. บุญผะเหวดเปนประเพณขีองทองถ่ินใด 
 ก. ภาคเหนือ ข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ค.ภาคกลสง ง.ภาคใต 
31. “พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ” กลาวไวในกฎหมายใด 
 ก. พรบ.การศึกษาแหงชาต ิ ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
 ค. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ง. พรบ.ระเบียบขาราชการครูฯ 
32. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจดัอยูในขอใด 
 ก. หลักการจัดการศึกษา ข. ระบบการศึกษา 
 ค. แนวทางจัดการเรียนรู ง. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
33. บันทึกชุมชน หมายถึง เอกสารตามขอใด 
 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ข. หลักสูตรแกนกลาง 
 ค. หลักสูตรสถานศึกษา ง. แผนการสอน 
34. สถานศึกษาตองดําเนินการทุกป จัดทํารายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน 
 ก. การประกนัภายใน ข. การประเมนิภายใน 
 ค.การประกันภายนอก ง. การประเมนิภายนอก 
35. โครงสรางการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน 
 ก. สวนกลาง ภูมิภาค ทองถ่ิน ข. สวนกลาง  ภูมิภาค  เขตพืน้ที่ 
 ค. สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาอุดมศกึษา ง. สวนกลาง เขตพื้นที่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
36. คณะกรรมการชุดใดที่มบีทบาทในการบริหารงานบุคคลในระดับเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลฯ ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
37. ใครเปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. กํานนั หรือผูใหญบาน ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก 
 ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา ง.  กรรมการคนใดคนหนึ่งทีค่ณะกรรมการเลือก 
38. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกีด่าน 
 ก. 3 ดาน ข. 5 ดาน 
 ค.  9 ดาน ง. 12 ดาน 
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39. ผูที่ออกกฎระเบียบแนวปฏิบัติในการเพกิถอนใบประกอบวิชาชีพครูคือใคร 
 ก. กระทรวงศกึษาธิการ ข. คุรุสภา 
 ค. ก.ค.ศ. ง. คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
40. ผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งครูผูชวย 
 ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ง. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ 
41. ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษจะไดรับเงินเดือนตามขอใด 
 ก. ค.ศ. 1               ข. ค.ศ. 2                              ค. ค.ศ. 3                             ง. ค.ศ. 4 
42. หากตองการไปดํารงตําแหนงเดิมแตอยูตางเขตพื้นที่การศึกษาใหใชแบบฟอรมใด 
 ก. การยาย ข. การโอน 
 ค. การชวยราชการ ง. การเปลี่ยนตําแหนง 
43. หากพจิารณาตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ขอใดไมไดหมายถึง “เด็ก” 
 ก. มาลีนักเรียนชั้นอนุบาล ข.สุวิมลยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ 
 ค. สมปองกําลังเรียนปริญญาโท ง. สมศักดิ์เพิ่งทําบัตรประชาชน 
44. หากนายจางกักขัง ทารณุกรรมเดก็จะมีโทษตามขอใด 
 ก. โทษจําคุกเทานั้น ข. โทษปรับเทานนั้น 
 ค. โทษทางอาญา ง. ไมมีความผดิ 
45. ขอใดไมใชหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
 ก. แจงเจาหนาที่หากพบเห็นบุคคลละเมิดตอเด็ก ข.จัดระบบการแนะแนวและดูแลนกัเรียน 
 ค. ออกระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรยีร ง. สงนักเรียนตนเองไปเขาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
46. ขอใดคือเจตนาสูงสุดของการออกกฎหมายวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 ก. ความสงบเรียบรอยของสังคม ข. ประชาชนมีความสุข 
 ค. สวนราชการเขมแข็ง ง. รักษาผลประโยชนชาต ิ
47. หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีกีป่ระการ 
 ก. 4 ประการ                 ข. 5 ประการ ค. 6 ประการ ง. 7 ประการ 
48. การลงโทษนักเรยีนที่ไมถูกตอง 
 ก. การเฆี่ยน ข. การตักเตือน 
 ค. การทําทัณฑบน ง.  การตัดคะแนนความประพฤติ 
49. เวลาทํางานของขาราชการ 
 ก. 08.00 –16.30 น.     ข. 08.30 –16.00 น.        ค. 08.00-16.00 น. ง. 08.30 –16.30 น. 
50. ขอใดไมใช กฎ ก.ค.ศ. 
 ก. วาดวยโรค ข. วาดวยการออกคําส่ังทางวินัย 
 ค. วาดวยความผิดปรากฎชัดแจง ง. วาดวยการเลือกผูแทน ก.ค.ศ. 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 8 (ป 2549 ปรับปรงุ) 

หลักสูตร “ เตรียมสูครูผูชวย ”  (แบบทดสอบระหวางการอบรมฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็” สามารถตอบคําถามขอใดไดตรงที่สุด 
 ก. ความหมายการจัดการศกึษา ข. วัตถุประสงคการจัดการศกึษา   
 ค. ความจําเปนการจัดการศึกษา ง.  เปาหมายการจัดการศึกษา 
2. องคประกอบของการจัดการศึกษาที่เปนดานผลลัพธ 
 ก. หลักสูตร ข. ครูผูสอน 
 ค. นักเรียน ง. งบประมาณ  
3. ขอใดไมเขาพวก 
 ก. การศึกษาตลอดชีวิต ข. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ค. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ง. การพัฒนาสาระอยางตอเนือ่ง 
4. การจัดการศึกษาภาคบังคบักําหนดกี่ป 
 ก.  6 ป ข. 9 ป 
 ง. 12 ป ง. 15 ป 
5. ประกอบไปดวย 18  มาตรฐานและ 84 ตัวช้ีวดั ขอความนี้ตรงกับขอใด 
 ก. มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ข. มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ค. มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ง. มาตรฐานการประเมินภายนอก 
6. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไมไดกลาวเรื่องใด 
 ก. กลุมสาระการเรียนรู ข. การประเมนิผลการเรียนรู 
 ค. ส่ือการเรียนรู ง. วิธีจัดการเรยีนรู 
7. การแนะแนวจัดอยูในกลุมใดของหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ก. วิทยาศาสตร ข. สังคมศึกษา 
 ค. การงานอาชีพ ง. กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
 
 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหา 
                     ตามกรอบหลักสูตรการอบรมเตรียมสอบบรรจุครูผูชวย 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 50  ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําถามนี ้
                 4. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรฯอบรมวันที่สอง ฯ 
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8. การบริหารจัดการหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอใดเกดิหลังสุด 
 ก. การกําหนดวิสัยทัศน ข. การจัดทําคาํอธิบายรายวชิา 
 ค. การกําหนดหนวยกิต ง. การจัดทําแผนการเรียนรู 
9. หากจะจัดตารางสอน กลุมสาระใดไมควรจัดไวตอนเชา 
 ก. กีฬา ดนตร ี ข. คณิตศาสตร 
 ค. ภาษาอังกฤษ ง. สุขศึกษา 
10. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจดุเนนการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระใดที่เนน เร่ืองการพูดตอบโต 
การเขียนและการอานเก็บใจความ 
 ก. ภาษาไทย ข. ภาษาอังกฤษ 
 ค. ภาษาตางประเทศ ง. ศิลปะ 
11. การจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูเนนเรื่องใด 
 ก. ส่ือการเรียนรู ข. ตัวเดก็นักเรยีน 
 ค. การประเมนิผล ง. การสอนหลายๆวิธี 
12. กระบวนการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพจะไดผลดีถาหากเรื่องใดมีประสิทธิภาพ 
 ก. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ข. การจัดการเรียนรูของครู 
 ค. การพัฒนาโรงเรียนตนแบบ ง. การบริหารบูรณาการ 
13. ปญญาอธิบายวาการออกกําลังกายสม่าํเสมอจะทําใหรางกายเราแข็งแรง 
 ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย 
 ค. ทักษะพสัิย ง. ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 
14. การสอนหรือจัดการเรียนรูวิธีใดที่ไดผลดีที่สุด 
 ก. การสอนแบบบรรยาย ข. การสาธิต 
 ค. การไปศึกษานอกสถานที่ ง. การสอบแบบบูรณาการ 
15. ครูผูสอนสอนหลายคนในกลุมสาระเดียวกัน 
 ก. การสอนแบบคนพบ ข. การสอนแบบบูรณาการ 
 ค. การสอนแบบสถานการณจําลอง ง. การสอนแบบหนวย 
16. การลงโทษนักเรยีนไมสงงานโดยใหคนควาที่หองสมุดเกี่ยวของกบัเรื่องใด 
 ก. หลักการสอน ข. ส่ือการเรียนรู 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ง. การประเมนิผลการเรียน 
17. นักเรียนสามารถพูดจาไดคลองขึ้น 
 ก. จิตวิทยาการศึกษา ข. จิตวิทยาการเรียนรู 
 ค. จิตวิทยาพฒันาการ ง. จิตวิทยาแนะแนว 
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18. การปองกนัและแกปญหาเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด 
 ก. ความหมายการแนะแนว ข. หลักการแนะแนว 
 ค. จุดมุงหมายการแนะแนว ง.  ประเภทการแนะแนว 
 
  
19.  การใชแบบฝกเพื่อแกปญหาการอานไมคลอง 
 ก. วัตถุประสงคการเรียนรู ข. ส่ือการเรียนรู 
 ค.  การประเมนิผลการเรียนรู ง. แผนการเรียนรู 
20.  หากพจิารณาจากหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน หองสมุด และหองปฏิบัติการจัดเปนสื่อตามขอใด 
 ก. ส่ืออุปกรณ ข. ส่ือส่ิงพิมพ 
 ค. ส่ือเทคโนโลยี ง. ส่ือธรรมชาติ 
21.  ขอใดไมใชหลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน 
 ก. ส่ือการเรียนการสอนบางชนิด ชวยเรงทกัษะในการเรียนรู ข. 
เหมาะสมกับกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ค. คํานึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ง. สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
22.  “นักเรียนเห็นคุณคาของโบราณสถานในทองถ่ิน” เปนจุดประสงคทางการศึกษาขั้นใด 
 ก. ความเขาใจ ข. การวิเคราะห 
 ค. การเห็นคณุคา ง.  การนําไปใช 
23. ช้ันใดไมตองมีการประเมินผลระดับชาติ 
 ก. ช้ัน ป.3                      ข. ช้ัน ป.4 ค. ช้ัน ป.6 ง. ช้ัน ม.3 
24.  
การประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผานชวงชั้นเรื่องใดที่สามารถวัดความเปน 
มนุษยที่สมบูรณของนักเรยีนได 
 ก. สาระการเรยีนรูกลุมสาระ ข. การอาน เขียน คิด วิเคราะห 
 ค. กิจกรรมพฒันาผูเรียน ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค 
25. ขอใดไมใชเครื่องมือการประเมินผลการคุณภาพนักเรียน 
 ก. แบบทดสอบ ข. การสัมภาษณ 
 ค. แบบสอบถาม ง. แบบตรวจผลงาน 
26. แบบเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ควบคุมและบังคับเพื่อรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
 ก. ปพ.1                       ข. ปพ.2 ค. ปพ.3 ง. ปพ.8 
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27.การที่ครูคิดคนนวัตกรรมมาแกปญหานกัเรียนคดิไมเปน ถือวาเปนเหตุผลสําคัญใดที่กําหนดใหวิชาชีพครู 
เปนวิชาชีพช้ันสูง 
 ก. มีอิสระในการทํางาน ข. ฝกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ป 
 ค. มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู ง. มีองคกรวิชาชีพครู 
28. ขอใดจัดวาเปนคุณลักษณะดานคานยิมของขาราชการครู 

ก. การมีความรูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ข. การมีความคิดสรางสรรค 
ค.  มีความภูมใิจในอาชพี      ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

29. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกวาสมรรถนะมีดานใดบางู 
 ก. สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป ข. สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
 ค. สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน ง. สมรรถนะทั่วไป สมรรถนะประจําสายงาน 
30. ใบประกอบวิชาชีพครูมอีายุกี่ป 
 ก. 1 ป                              ข. 3 ป ค. 5 ป ง. 7 ป 
31. การมีจรรยาบรรณวิชาชพีครูสัมพันธกับขอใด 
 ก. มีมาตรฐานความรู ข. มีมาตรฐานประสบการณ 
 ค. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ง. มีมาตรฐานการปฏิบัติตน 
32. ขอใดเปนจรรยาบรรณตอตนเองของวชิาชีพครู 
 ก. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ค. ศรัทธาในอาชีพครู ง. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
33. หากขาราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณครู 
 ก. อาจถูกลงโทษอาญา ข. อาจถูกลงโทษทางวินยั 
 ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ง. ถูกทุกขอ 
34. ความรูสึก ความเชื่อ ส่ิงที่ปรารถนาของครูและไดปฏิบัติตอๆกันมา 
 ก. คุณธรรมของครู ข. จริยธรรมของครู 
 ค. คานิยมของครู ง.  จรรยาบรรณของครู 
35. ครูมีความคิดสรางสรรค กวางไกล ลึกซึ้ง เปนคุณธรรมดานใด 
 ก. ศิล                             ข. วริิยะ  ค. สมาธิ ง.  ปญญา 
36. ขอใดไมใชคานิยมที่ดีของขาราชการยุคใหม 
 ก. คานิยมในระบบคุณธรรม ข. คานิยมยดึถือระบบอาวุโส 
 ค. คานิยมมุงผลประโยชนประชาชนมากอน ง. คานิยมมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
37. ขอใดคือจดุมุงหมายของวินัย 
 ก. ระเบยีบแบบแผนขอปฏิบัติ ข.  ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ค. วินัยตอระบบราชการ ง.  ไลออก ปลดออก 
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38. ขอใดเปนลักษณะความผิดวินยัขาราชการครู 
 ก. วินยัไมรายแรง  วินยัรายแรง ข. วินัยตอตนเอง  วินัยตอผูอ่ืน 
 ค. วินัยข้ันต่ํา วินัยข้ันสูง ง. วินยัทั่วไป  วินัยถูกลงโทษ 
39. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินยัไมรายแรง 
 ก. แตกแยกความสามัคคี ข. ทุจริตตอหนาที่ 
 ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ ง. ละเมิดทางเพศนักเรยีน 
40. อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยถูกตัดเงนิเดือนของครูในสถานศึกาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ตอ อ.ก.ค.ศ. ภายใน  30 วนั ข. ตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30 วัน 
 ค. ตอ ผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน30 วนั ง. ตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ภายใน 30 วัน 
41. เปนหนาทีข่องครูในฐานะพลเมืองที่ด ี
 ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ข. รักษาวินยัอยางเครงครัด 
 ค. อบรมสั่งสอนศิษย ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 
42. ขอใดคือคุณลักษณะทีด่ขีองครูในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดี 
 ก. มีความรักความสามาคี ข. การเอื้อเฟอเผื่อแผ 
 ค. การประสาน ประนีประนอม ง. ถูกทุกขอ 
43. ขอใดคือประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธหรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 ก. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนครู ข. เพื่อปองกันความขัดแยง สงสัย ระแวงกัน 
 ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน ง. เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
44. การมีมนุษยสัมพันธและการปรับตัวทีด่ีของครู เพื่อใหใหตนเองมีความสุขในการทํางาน เพื่อนมีความสุข 
องคกร สังคมมีประสิทธิภาพ ครูควรดําเนนิการตามขอใด 
 ก. รูจักตนเอง ข. รูจักบุคคลอื่น 
 ค. รูจักหนวยงาน องคกร สังคม ง. ถูกทุกขอ 
45. รับฟงความคิดเห็น คําตชิม และปรับปรุงแกไขงานการสอน เปนการปรับตัวของครูในเรื่องใด 
 ก. การสรางความสําเร็จ ข. การสรางความประทับใจ 
 ค. การปรับตัวใหสอดคลองกับการทํางาน ง. การเสริมสรางภาพลักษณตนเอง 
46. การมีความคิดสรางสรรคของครูตามขอใดไมตรงกับบทบาทหนาที ่
 ก. การสรางโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชุมชน ข. การพัฒนาสื่อการสอน 
 ค. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ ง. การพัฒนาระบบดูแลนกัเรยีน 
47. ครูจะฝกตนเองอยางไรจงึจะทําใหเกดิความคิดสรางสรรค 
 ก. คิดรอบดาน คิดรอบคอบ ข. จัดระบบความคิด สลัดความคดิแบบเกาๆ 
 ค.  ฟง คิด ถาม เขียนบอยๆ ง. ถูกทุกขอ 
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48. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูของครูคือขอใด 
 ก. พัฒนาตวัครู ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงาน 
 ค. พัฒนาการสอน ง. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน 
49. ขอใดเปนแหลงความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge)  
 ก. ปราชญชาวบาน ข. ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน 
 ค. อินเตอรเนต็ ง. หองสมุด 
50. เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนตองสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 ก. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน                           ข. กฎหมายกาํหนดใหประชาชนเปนกรรมการโรงเรียน 
 ค. เปนที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน           ง. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 9 (ป 2549) 

หลักสูตร “เตรียมสูครูผูชวย”  วิชาความสามารถทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ความสามารถดานตัวเลข  (สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตวัเลข   คิดเลข และขอมูลตางๆ) 
 

1.  2 , 5 , 8 , 11,  ...... 
 ก. 12 ข. 13  ค.14 ง. 15 
2.  2.75 , 3.25 ,3.75 ,4.25 ,…… 
 ก. 4.75 ข. 5.25  ค. 5.50 ง. 5.76 
3.  2 , 9 , 28 , 65 ,……… 
 ก. 89 ข. 93  ค. 115 ง. 126 
4.  A ,C, F, J,…….. 
 ก. M ข. N  ค. O ง. P 
5. 3 , 2 , 5 , 4 , 7 , 6 , ……. 
 ก. 8 ข. 9  ค. 11 ง. 12 
6.  อนุกรมในขอใดผิด 
 

               (1)       (2)      (3)      (4)      (5)    
  อนุกรมที่ 1       1         4        8        12       16 
  อนุกรมสอง      1         3        7        15       31 
                           ผลรวมอนุกรม                              97 
 ก.  1,1 ข. 4,3  ค. 8,7 ง. 12,15 
 
7.        2            -              8 
           -            5              15 
           6           20             ? 
 
 ก.  60 ข. 80  ค. 100 ง. 120 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจ          
                     ในเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรการอบรม ”เตรียมสูครูผูชวย”วิชาความสามารถทั่วไป 

                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 75 ขอ  (75 คะแนน) เวลาในการทําแบบทดสอบ 1.30 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําถามนี้ 
                 4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรการอบรมฯ 
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8.               12                    8                       70 
         3        4         2          4           ?           14 
 
 ก.  3 ข. 4  ค. 5 ง. 6 
9.      25                   81               39 
              5                     ?                    3 
                40                    63                    123 
 

 ก.  6 ข. 7  ค. 9 ง. 13 
10.                                    5 
                      8                                  7 
          15                          8                               2 
                     10                                 9 
                                        ? 
 

 ก.  12 ข.13  ค. 14 ง. 15 
11.  จงหาผลรวมของเลขคี่ จาก  31 - 41 
 ก.  205 ข. 214  ค. 216 ง. 204 
12.  เลข 4 จํานวนเรยีงกนั ผลรวมของเลขคูกลางเทากับ 361 จงหาเลขจํานวนนอย 
 ก.  170 ข.175  ค. 176 ง. 179 
13. A เปนเลขคู  เลขคูตัวถัดไป เปน 20 จงหาคา A- B 
 ก.  6 ข. 8  ค. 10 ง. 12 
14.  3/4 ของ 100 กับ 4/3 ของ 90 ตางกันเทาไร 
 ก.  45 ข. 49  ค. 50 ง. 59 
15.  x   =   4   จงหาคาของ  20 y 
       y         5 
 ก.  12x ข.15x  ค. 25x ง. 27x 
16. สนามรูปสี่เหล่ียมจตุรัสแหงหนึ่งมเีสนทะแยงมุมเทากับ  60 เมตร จงหาพื้นทีว่ามีกี่ตารางเมตร 
 ก.  180 ข.1,200  ค. 1,800 ง. 2,400 
17. สม 200 ผล เนาเสีย 12 % จะมีสมดีเทาใด 
 ก.  174 ผล ข. 176 ผล  ค. 178 ผล ง. 180 ผล 
18.  สุนุข  หมู   มา นับขารวมกันได 96 ขา อยากทราบวา หมูกับมารวมกันจะมีกี่ตวั 
 ก.  8 ตัว ข.16 ตัว  ค. 24 ตัว ง. 32 ตัว 
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19. บานแหงหนึ่งมีพื้นที่เปนสี่เหล่ียมผืนผากวาง 10 เมตร ยาว 36 เมตร ถาจะปกเสาทาํร้ัวหางกนัตนละ 2 เมตร 
จะไดเสาทั้งหมดกี่ตน 
 ก.  44  ตน ข. 46  ตน  ค. 48  ตน ง. 50 ตน 
20. ครูโรงเรียนหนึ่งมี 20 คน แตละคนสงบัตรอวยพรปใหมใหแกเพื่อนครูทุกคน อยากทราบวาจะมีบัตรอวยพร 
ทั้งหมดกีใ่บ 
 ก.  120 ใบ ข. 240 ใบ  ค. 380 ใบ  ง. 420 ใบ 
 

 คําชี้แจง ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 21-23  
      คาใชจายงบประมาณของโรงเรียนบานดอนกลอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ประจําปงบประมาณ 2550 รวมเปนเงนิ 2,500,000 โดย จาํแนกเปนคาใชจายตามกราฟตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ในปงบประมาณ 2550โรงเรียนบานดอนกลอย เสียคาใชจายดานสาธารณูปโภคกีบ่าท 
 ก.  140,000 บาท                   ข. 175,000 บาท   
           ค. 250,500 บาท                     ง. 300,000 บาท 
22.  คาใชจายที่เปนเงินเดือนครูคิดเปนรอยละเทาใดของคาตอบแทนวทิยากรภายนอก 
 ก.  300%                   ข. 267%   
           ค. 250%                    ง. 140% 
23.  เมื่อคิดรวมคาใชจายดานสาธารณูปโภครวมกับคาใชจายคาตอบแทนวิทยากรภายนอกจะสูงกวาคาใชจาย 
ดานอื่นๆอยูเทาใด 
 ก.  70,000 บาท                  ข. 92,750 บาท   
          ค. 122,000 บาท                   ง. 150,000 บาท 
 

 
 
 

เงินเดือนครู (33.3%) 

คาตอบแทนวิทยากร 

ภายนอก (12.5%) 

คาใชจายอื่นๆ(16.7%) 

คาเชาบานครู (5.6%) 

คาสาธารณูปโภค 

(6.9%) 

คาพัสดุ(25.0%) 
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คําชี้แจง ใชขอมูลตอไปนี้ตอบคําถามขอ 24-25 

 
24. จากผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดย สมศ. พบวา สถานศึกษาสังกัดหนวยงานใดทีย่ัง 
ไมไดมาตรฐานมากที่สุด 
 ก.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ข.  สํานักการศึกษาทองถ่ิน   
           ค.  สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ   ง.  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 
25.  โรงเรียนที่ไดมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเปนกี่เทาของดรงเรียนสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 ก.  7 เทา ข. 8 เทา  ค. 9 เทา  ง. 10 เทา 
 

ข. ความสามารถดานภาษา (การสะกดคํา การอานคํา  คําศัพท การแตงประโยค การสรุปความ การตีความ 
การขยายความ  การเรียงขอความ  ความเขาใจภาษา การอานจับใจความ) 
 

26.  ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
 ก.  กระจิ๊ดริด   กระเบยีดกระเสียน   กวยเตีย๋วลาดหนา     ข. เขม็ดแขม   เขาญาน   ไขมุกด  
           ค. คําภีร  คะยั้นคะยอ  จาละเม็ด                                        ง. ตกลองปลองชิ้น  ตานขโมย  ถ่ัวพู 
27. ขอใดสะกดผิดทุกคํา 
           ก.  ทูนเกลาฯถวาย   ทาวความ   แซกแซง                         ข. ถมปด    ทระนง    นานัปการ  
           ค. เนืองนิตย  ไนตคลับ  บาทหลวง                                   ง. บุษราคํา  ปลนสะดม  ผลานิสงส 
28. ขอใดสะกดถูกทุกคํา 
           ก.  กะบาล   ขบวน  คะทา                                                  ข. ชะเลย   ชะโลม  พะยาน 
           ค. ชะลอ  ชะโงก   ชะมด                                                   ง. สะกาว  สตางศ สยาม 
29. ขอใดอานคําเต็มของ” พณฯ” ไดถูกตอง 
           ก.  พะ-นะ-ทาน                                                                  ข. พะ-นะ-เจา-หัว-ทาน  
           ค. พระ-คุน-ทาน                                                                ง. พระ-เดด-พระ-คุน-ทาน 
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30. สมรรถนะอานวาอยางไร 
           ก.  สะ-มะ-ถะ-นะ                                                             ข. สะ-มัด-นะ  
           ค. สะ-มัด-ถะ-นะ                                                              ง. สะ-หมัด-ถะ-นะ 
31. คําใดอานผิด 
           ก.  ปราชัย   อานวา  ปะ-รา-ไช                                         ข. บรรพชา อานวา  บนั-พะ-ชา  
           ค. บรรยาย อานวา บนั-ระ-ยาย                                         ง. ศตวรรษ อานวา  สะ-ตะ-วัด 
32. คําวาดวงใจในขอใดมีความหมายเชิงอุปมา 
 ก.  ดวงใจสีแดง                                                                 ข. ดวงใจฉันหลนหาย  
           ค.  นองคือดวงใจ                                                              ง. ดวงใจสุดที่รัก 
33. สอนสิ่งที่เขารูดีอยูแลว กลาวโดยอุปมาวาอยางไร 
 ก. สอนจระเขใหวายน้ํา           ข. บอกหนังสือสังฆราช 
 ค. ปลอยเสือเขาปา                                     ง. ช้ีโพรงใหกระรอก 
34. ขอใดตรงกับสํานวนน้ําลอดใตทราย 

ก. การกระทําในเรื่องลับแตร่ัวไหลเพราะมีผูรู 
ข. การกระทําที่พยายามปกปดไดไมนานก็มีผูรูเห็น 
ค. การกระทําที่ปกปดซอนเรนและไมมีผูรูเหน็ 
ง. การกระทําที่ปกปดซอนเรน แตมีผูสนับสนุนอยูเบื้องหลัง 

35. ขอใดใชคาํไดเหมาะสมที่สุด 
ก. เขาเดินทางไปศึกษาตอ  ณ ประเทศอังกฤษ โดยแตงกายชดุไทย 
ข. ผูรายถูกเจาหนาที่ตํารวจคุมตัวไวหลังจากวันเกิดเหตุเพยีงวันเดยีว 
ค. จากการที่เกิดสภาวะน้ําทวมทําใหประชาชนไดรับความเดือนรอนมาก 

           ง.    การเชื้อเชิญใหมาแขงขันกฬีาเยาวชนครั้งนี้ไดรับการตอบรับจากประเทศตางๆแลว 
36. ประโยคในขอใดใชคําฟุมเฟอย 

ก. เปนที่ยินดีวาไดเปนเจาภาพในการแขงขันกฬีาซีเกมส 
ข. มีผูเหน็วาในการแขงขันกีฬาซีเกมสคร้ังนี้ อินโดนีเซียจะไดเหรีญทองมากกวาประเทศไทย 
ค. นักกฬีาประเทศฟลิปปนสวิ่งชนะเพื่อนรวมชาติเดียวกนัในการแขงขันกฬีาซีเกมส 
ง. นักกฬีาไทยตองฝกซอมตั้งแตบัดนี้เพื่อเตรียมตัวใหพรอมที่จะแขงขันชิงเหรียญทองในการแขงขนั 

กีฬาซีเกมส 
37.  “ภาษาที่ใชเปนหวัใจของการสื่อสาร…… ถาเราตองการสื่อสารใหไดผลดีเราตองเพ็งเล็งการใชภาษาใหด”ี 
 ก. เพราะ           ข. เพราะวา 
 ค. เพราะฉะนัน้                                     ง. เพราะฉะนัน้จึง 
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38. คณะกรรมการไดกําหนด………….การศึกษาเพื่อรักษาคุณภาพการศกึษาใหบุคคลไดยึดถือเปน……...ตอไป 
และ……….นี้จะชวยใหการศึกษาของชาตดิีขึ้น 
 ก. บรรทัดฐาน  มาตรฐาน   มาตรการ          ข. มาตรการ  มาตรฐาน  บรรทัดฐาน 
 ค. มาตรฐาน  บรรทัดฐาน  มาตรการ                                ง. มาตรฐาน   มาตรการ   บรรทัดฐาน 
39. “นักเรียนทุกคนควรไดรับการปลูกฝงในเรื่องการดํารงชีวิตประจําวันที่เรียบงาย เปนผูมีคุณธรรมในการใช 
ชีวิตที่ถูกตอง มีความรักใหผูอ่ืนเหมือนเปนญาติพี่นองรวมครอบครัวเดียวกัน รูจกับริการผูอ่ืนอยางนอบนอม 
ถอมตน ใหเกยีรติผูอ่ืน รูจักขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นและเขามาในชีวิต รูจกัสํานึกในบุญคุณของคนอื่นและสรรพสิ่ง 
รอบตัว มีทักษะที่จําเปนตอการดําเนินชวีิตและการทํางานในอนาคต” ขอใดคือความสําคัญของขอความนี ้
 ก. การปลูกฝงคุณธรรมในการดําเนินชวีิต            ข. การเปนผูมีคุณธรรมมีความรักในเพื่อนมนษุย 
 ค. การมีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  ง. การรูจักขอบคุณและสํานึกในบญุคุณผูอ่ืน 
40. ขอความตอไปนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 
    “ ขาพเจาใครจะกลาวแกทกุทานวา การทํานุบํารุงประเทศชาตินั้น มใิชเปนหนาทีข่องผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ 
หากแตเปนความรับผิดชอบของคนไทยทกุคนที่จะตองขนขวยกระทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อธํารง 
รักษาชาติบานเมืองใหเจริญรุงเรืองและผาสุกรมเย็น” 
 ก. ความรับผิดชอบของผูนํา           ข. ความสามัคคีของบุคคลในสังคม 
 ค. ความเจริญมั่นคงของประเทศ                                     ง. ความสํานึกรูหนาที่ของคนไทย 
41. ขอความตอไปนี้มีจุดมุงหมายอยางไร 
      “ วัยรุนจะรักเพื่อนมากเพราะมองเหน็วาเพื่อนมีปญหาคลายกับตวัเอง จึงมักเห็นอกเห็นใจกันและมักคิดวา 
ผูใหญไมเขาใจ  จึงไดพยายามเกาะกลุมกันเอง พูดคุยกันเอง ปรึกษากันเอง  พอแมหลายคนไมเขาใจไปตําหนวิา 
เห็นเพื่อนดกีวาพอแม  จึงทําใหนอยใจและโตตอบกลับมา เกิดเปนความขัดแยงในครอบครัว” 
 ก. ใหผูใหญเขาใจวยัรุน           ข. แสดงความเหน็อกเห็นใจวยัรุน 
 ค. แสดงพฤติกรรมของวัยรุนในแงลบ          ง. แกปญหาการคบเพือ่นของวัยรุน 
42. “ศ.ดร.วิจติร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ กลาวบรรยายพิเศษเรือ่ง “ครูกับการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาไทย” วา การพัฒนาคุณภาพการศกึษาจะมุงหวังยกระดับใหคนไทยแขงขันกับนานาชาติ

โดยเฉพาะในยุคโลกาภวิัตน ส่ิงที่จะทําใหถึงเปาหมายไดนั้นเริ่มจากการปฏิรูปครู คณาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษาใหเขาสูมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง ใหผูประกอบวิชาชีพครูมีความเจริญกาวหนา มีความมั่นคง และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไมดอยกวาวิชาชพีอ่ืน โดยจะพฒันาครูแบบครบวงจร ถาหากปฏิรูปครู บุคลากรและผูที่
เกี่ยวของกับการศึกษาไมได เราจะถือการปฏิรูปการศึกษาไมประสบความสําเร็จ” จากขอความขางตนนี้ 

ผูกลาวให 
ความสําคัญกับบุคคลใด 
 ก. นักเรยีน           ข. ครู 
 ค. ผูบริหารสถานศึกษา                                     ง. ทุกฝาย 
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43. ขอใดสรุปใจความสําคัญของขอความตอไปนี ้
 “โลกทุกวันนีเ้พียบพรอมไปดวยเทคโนโลยี เครื่องยนตกลไก ทําใหชีวติผูคนสะดวก สบาย เพียงแค 
กดปุมนั้น กดปุมนี้ จนบางคนคิดวาตนเองสามารถควบคุมไดทุกอยางแมกระทั่งควบคุมโลก บางครั้งคนเราก็ 
ทําอะไรที่ขัดกบัความเคยชินเพื่อประสบการณบางอยาง เชน การตื่นมาเพื่อเฝารอพระอาทิตยขึ้น บางคนบอกวา 
มันคือความสุขอยางหนึ่งในชีวิต 
 ก. เทคโนโลยไีมดีเทาธรรมชาติ                           ข.เทคโนโลยีดี ชีวีมีความสุข 
 ค. ธรรมชาติใหความสุขไดทําไมตองเทคโนโลยี   ง. เทคโนโลยีใหความสบาย ธรรมชาติเรียบงายใหสุข 
44. “เพราะรัฐบาลใจยังไมกวางพอที่จะใหส่ือมีเสรีภาพ” ขอความนี้มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. รัฐบาลไมเปดโอกาสใหส่ือมวลชนนําเสนอขาวสารไดอยางอิสระ 
ข. รัฐบาลไมมีนโยบายพัฒนาสื่อมวลชนของประเทศ 
ค. รัฐบาลไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชน 
ง. รัฐบาลไมเห็นดวยกับคําวพิากษวจิารณของสื่อมวลชน 

45. “พวกเราทกุคนควรชวยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะไดมีพลังงานใชตลอดไป เพราะถาเราไมประหยดั 
กิจการบานเมอืงแทบทุกอยางจะชงักงนัไปหมด ความเดือดรอนก็จะเกิดขึ้นทัว่ไปทกุระดับของสังคม” 
จากขอความขอใดไมใชเจตนาของผูเขียนขอความขางตน 
 ก. ช้ีแจง           ข. ขอรอง 
 ค. เชิญชวน                                     ง. แนะนํา 
46. ประโยคในขอใดแสดงใหเห็นวา ไดรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ 

ก. พออาศัยรถไฟไปสงขลา 
ข. หนังสือที่ฉันซื้อมา อานเขาใจงาย 
ค. เมื่อไปถึงที่นั่น เราไดรับการตอนรับจากรฐับาลจีนอยางอบอุน 
ง. ครูแนะนําใหนักเรียนอานหนังสือนอกเวลาเรื่อนิทานเวตาล 

47. ประโยคใดใชคําไดกระชับที่สุด 
ก. ทุกวันนี้ ชีวิตประจําวนัของชาวกรุงเทพฯมักประสบปญหาการจราจรติดขัด ซ่ึงไมสามารถ               

หลีกเลี่ยงได 
ข. ดิฉันเสนอความอีกประเดน็คือ ขอใหทางโรงเรียนชวยจดัสวัสดิการในเรืองนี้ดวย 
ค. ที่พัทยามีอาหารประเภทจากทะเลมาก เชน ปู ปลา กุง หอย 
ง. เราควรไดรับการไปทัศนศึกษาตางจังหวัดกันทุกป 
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48. จงเรียงขอความตอไปนี้ ใหไดใจความสมบูรณที่สุด 

1. สําหรับทับหลังรูปนารายณบรรทมสินธ ุ ที่ฮือฮากันน ี  
2. ที่เริ่มมีศิลปะจนีเขามามีอิทธิพลแลว 
3. ทับหลังคือแผนหินที่อยูเหนอืกรอบประตูใกลหนาบัน 
4. เปนศิลปะสมัยพุทธศัตวรรษที่ 17 

 ก. 3-4-1-2           ข. 1-4-3-2 
 ค. 1-3-4-2                                     ง. 3-1-4-2 
49.  ขอความใดเปนขอความลําดับสุดทาย 

1. ศิษยจะดีมีช่ือหรือลมจม 
2. อาจเปนเพราะอบรม 1 นาที 
3. เลือกแตละนาทีก็ดีถม 
4. การอบรมบมนิสัยใหศษิยนี ้

 ก. 1           ข. 2 
 ค. 3                                     ง. 4 
50. ขอใดเรียงลําดับความไดอยางเหมาะสม 

1. แพรขยายไปสูประชาชนดวยวิธีการตางๆที่เหมาะสม 
2. เพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ ความเชื่อถือ 
3. ในเรื่องใดเรื่องหนึง 
4. และใหความรวมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกนัตอไป 
5. การประชาสัมพันธคือ การทําใหขอเท็จจริง 

 ก. 4-1-2-5-3           ข. 5-3-1-2-4 
 ค. 4-5-2-3-1                                     ง. 4-1-5-2-3 
 

ค. ความสามารถดานเหตุผล  (คิดสรุปหาเหตุผล  อุปมาอุปมัย) 
 

51.  ตา : ความงาม    ...........?  : ความหอม 
ก.  หู                ข. ล้ิน                       ค. กล่ิน                    ง. จมูก 

52.  ความอรอย :  ปาก     ...........?  :  หู 
ก.  ความสุข      ข.  ความหอม          ค.  ความงาม            ง.  ความไพเราะ  

53.  แมว :  ปลา     ...........?  : กวาง 
ก.  งู                   ข.  มา                      ค.  เสือ                     ง.  ชาง 

54.   มีด :  ความคม     คน  : ...........? 



บ้า
นส
อบ
ครู

  w
ww

..s
ob

kro
o.c

om

 

  รวมแนวขอสอบบรรจุครผููชวย : บวร  เทศารินทร 

342 

 ก.  รอบคอบ            ข.  สติปญญา                  ค.  มานะอดทน                ง.  เฉลียวฉลาด 
55.   ...........? : ทะลาย     ...........? : รวง 

ก.  พริก : ขาว                 ข.  ขาว : ไฟ           ค.  มะพราว : ขาว                   ง. มะมวง : ตน 
56.     ...........? :  น้ํา    ...........? : ถนน 

ก.  เย็น : รอน                  ข.  ลอ : แกว          ค.  เรือ : รถยนต                     ง. เรือ : คนขับ 
57.    วิทย ุ:  ...........?     ...........? : ภาพ 

ก.  คล่ืน : โทรทัศน         ข.  เสียง : โทรทัศน     ค. ความถี่ : โทรเลข                ง.  เสียง : โทรศัพท 
58.    เสือ : เขี้ยว     ...........?  : ...........? 

ก.  ไก : เดือย                 ข.  เปด : น้ํา                      ค.  ปลา : กาง                        ง. นก : ขน 
59.    สีดํา : ชัว่ราย     ...........?  : ...........? 

ก.  สกปรก : เปอน          ข. สีขาว : สะอาด            ค. สีขาว : บริสุทธิ์                 ง. ดุราย : โกรธเกรี้ยว 
60.  ไปรษณยี :  ...........?      ...........? : อาหาร 

ก.  ตูใสจดหมาย : เครื่องปรุง    ข. จดหมาย : เครื่องปรุง     ค. จดหมาย : ครัว   ง. จดหมาย : พอครัว 
61.   ดู :  เห็น       ...........? :  ...........?   

ก.  ดม : หอม                  ข.  ชิม  : รส            ค. หู  : เสียง            ง.  ฟง : ไดยิน 
62.   เคร่ืองบิน : ใบพัด       ...........? :  ...........?   

ก.  รถยนต : น้ํามัน         ข. เรือ : พาย           ค. รถไฟ : ฟน        ง. เกวียน : วัว 
63.     หมูบาน : ตําบล       ...........? :  ...........?   

ก.  เปรี้ยว : เค็ม               ข.  หลับ : ตื่น          ค.  วัน  :  สัปดาห   ง.  ครู : โรงเรียน 
64.    อวน : ผอม       ...........? :  ...........?   

ก.  สูง  :  ต่ํา                    ข.  เล็ก  :  ใหญ       ค.  ดาํ : ขาว             ง.  หนา : บาง 
65.    ผิว : รอน       ...........? :  ...........?   

ก.  ห ู :  ฟง                     ข.  ปาก : กิน           ค.  มือ : จับ             ง. ล้ิน : ขม 
66.    ชาง   มา   วัว.......?   

ก. หม ี                              ข.  ควาย                ค.  เสือ                    ง.  กวาง 
67.     นิ้ว  เมตร  ฟุต  ..........?  

ก.  ลิตร                            ข.  กรัม                  ค.  ถัง                      ง. ไมล 
68.    ยุง   ตั๊กแตน   ผีเสื้อ ...........?   

ก.  มด                              ข.  ตะขาบ              ค.  แมงมุม              ง.  แมงดา 
69.   คางคก      กบ     เขียด       ...........?  

ก.  งู                                  ข.  กุง                     ค.  อ่ึงอาง                 ง.  ปลา 
70.    ชาม  ชอน  ทัพพ ี     ...........?   
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ก.  ไห                               ข. โอง                     ค.  ขาว                     ง.  หมอ 
71.  ก.อาจเปน ข. หรือ ค.แต  ก.ไมใช ค. ฉะนั้น 
 ก. ข.ไมใช ก.   ข. ข.และ ค. คือ ก  
           ค. ข. คือ ค.   ง. ข. คือ ก. 
72. สบูกอนนีก้ล่ินหอม เส้ือนั้นมีกล่ินเหมน็ ถาใชสบูกอนนี้ซักเสื้อกอนนั้นจะเปนเชนใด 
 ก. เส้ือมีกล่ินหอม   ข.สบูมีกลิ่นเหม็น  
 ค. ทั้งเสื้อและสบูมีกลิ่นเหมน็ ง. ยังสรุปไมได 
73. นกทุกชนดิบินได กระจอกเทศบินไมได ฉะนั้น 
 ก. กระจอกเทศไมใชนก                                 ข. กระจอกเทศเปนชื่อนก 
 ค. เดิมกระจอกเทศบินได  ง. สรุปไมได 
74. จังหวดันครราชสีมาเจริญกวาจังหวดัเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหมเจริญกวาอยุธยา ฉะนั้น 
 ก. นครราชสีมาพัฒนาดีที่สุด  ข. เชียงใหมพฒันาดีกวาอยุธยา 
           ค. อยุธยาพัฒนานอยที่สุด                     ง. นครราชสีมาเจริญกวาอยุธยา 
75. ถาโรงเรียนเลิกเร็ว ฉันจะไปซื้อกับขาวในตลาด แตฉันไมไดซ้ือกบัขาว 
 ก. โรงเรียนเลกิชา        ข. กับขาวในตลาดหมด 
 ค. ฉันไมไดแวะตลาด                                 ง.  สรุปไมได 
 
                                                        ********************** 
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แบบทดสอบการอบรม ชดุที่ 10  (ป 2549) 

หลักสูตร “เตรียมสูครูผูชวย”  ภาค ข  (วิชาชีพครู) 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบั “ ครู” 
 ก. ครูเปนอาชพีหนึ่งของสังคมไทย ข.  ครูเปนวิชาชีพหนึ่งในสังคมไทย 
            ค. ครูเปนทั้งอาชีพและวิชาชีพ ง.  ครูจัดเปนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพกไ็ด 
2. ความเขาใจโดยทั่วไปแลวหากกลาวถึง “ครู” มักจะใหความหมายตรงกับขอใด 
 ก. คารวะหรือเคารพ ข.  การตระหนักหรือจดจอในความด ี
            ค. ผูนําทางปญญา ง.  ผูอบรมสั่งสอน ถายทอดวิชา 
3. หากจะจําแนกประเภทครตูามลักษณะงาน “ครูผูชวย” จัดอยูในกลุมใด 
 ก. ครประจําบาน ข.  ครูประจําโรงเรียน 
            ค. ครูประจําวดั ง.  ครูประจําโลก 
4. ขอใดจัดเปนอานิสงสที่ครูพึงไดจากการเปนครู 
 ก. ไดรับการยกยองเปนปูชนียบุคคล ข. ใหความสวางแกโลก 
            ค. ยกวญิญาณคนใหเปนมนุษย ง.  เพิ่มคุณธรรมของความเปนมนุษย 
5. ขอใดตอไปนี้ไมจัดเปนตวัช้ีวัดของการเปนวิชาชีพช้ันสูงของครู 
 ก. มีคุรุสภาเปนองคกรดูแลวชิาชีพครู ข.  กําหนดคาตอบแทนสูงเหมาะกับอาชพี 
            ค. บริการการศึกษาดวยวิธีแหงปญญา ง.  มีมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. การที่ครูคิดคนนวัตกรรมมาแกปญหานกัเรียนคดิไมเปน ถือวาเปนเหตุผลสําคัญใดที่กําหนดใหวิชาชีพครู 
เปนวิชาชีพช้ันสูง 
 ก. มีอิสระในการทํางาน ข. ฝกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ป 
 ค. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ง. มีองคกรวิชาชีพครู 
7. จากปญหาสังคมในปจจบุันทําใหนักเรยีนมีคานยิมที่เปลี่ยนไปตามกระแสวัฒนธรรมของโลกตะวันตก เชน 
การเที่ยวกางคนื การแตงกาย การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร หรือการเนนวัตถุนยิม เปนตน   ดังนัน้บทบาท 
ของครูตามขอใดที่สามารถชวยแกปญหาดงักลาวได 
 ก. การพัฒนาตนเองแสวงหาความรูอยูเสมอ       ข. ผูนําทางความคิดใหสังคมและชุมชน 
 ค. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนแมพิมพของชาติ     ง. สรางคานิยมที่ด ีเปนแบบอยางแกศิษย 

คําชี้แจง    1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อวัดและประเมินผลความรูความเขาใจ  
                    ในเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรการอบรมเตรียมสอบบรรจุครูผูชวย ภาค ข (วิชาชีพครู) 
                 2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 80  ขอ โปรดใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
                 3. ใหกากบาท (x)ในชองตัวเลือก ก ข ค ง ที่ถูกที่สุดในกระดาษคําถามนี ้
                 4. แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรการอบรมฯ 
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8. ขอใดไมใชหนาที่ของครูที่กําหนดไวในมาตรฐานตําแหนง 
 ก. จัดการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรู ข. รับผิดชอบโครงการวิชาการของโรงเรียน 
 ค. เปนที่ปรึกษากรรมการพฒันาหมูบาน ง. พัฒนาตนเองและวิชาชพี 
9. กิจที่ผูเปนครูจําเปนตองกระทําใหเสร็จส้ินสมบูรณ การกระทําอาศยัหลักคณุธรรม จริยธรรม ตามกฏหมาย 
หรือดวยสํานกึในความถูกตองและเหมาะสม 
 ก. หนาที่ของคร ู ข. บทบาทของครู 
 ค. ความรับผิดชอบของครู ง. หนาที่ความรับผิดชอบของครู 
10. บทบาทหนาที่ของครูตามขอใดมีเปาหมายแตกตางจากขออ่ืน 
 ก. การเสริมสรางสมรรถภาพดานวิชาการแกตนเอง ข. ฝกอบรม คานิยม คุณธรรมที่ดีแกศษิย 
 ค. แนะแนวการศึกษา อาชีพ        ง. ดูแลสอดสองปองกันทรัพยสินโรงเรียน 
11. “ครูเปนผูอํานวยการเรียนรู” จัดอยูในคุณลักษณะทีด่ีของครูตามขอใด 
 ก. ครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ข. ครูตามพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทฯ 
 ค. ครูตามคําสอนของพระพทุธศาสนา ง. ครูตามอุดมคติ 
12. การที่ครูเครงครัดในจรรยาบรรณ ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติที่ดีตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามขอใด 
 ก. คุณสมบัติดานศักยภาพ ข.คุณลักษณะดานความสามารถ 
 ค. คุณลักษณะดานวิชาชพี ง. คุณลักษณะดานทักษะ 
13. “เปนครูตองมีความรูในวิธีสอน” จัดอยูในคณุลักษณะของครูตามขอใด 
 ก. คุณลักษณะดานความรู ข. คุณลักษณะดานการคิด 
 ค. คุณลักษณะดานคานิยม ง. คุณลักษณะดานความสามารถ 
14. ขอใดจัดวาเปนคุณลักษณะดานคานยิมของขาราชการครู 

ก. การมีความรูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู    ข. การมีความคิดสรางสรรค 
ค.  มีความภูมใิจในอาชพี        ง. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี

15. ทานคิดวาขอใดเปนความคาดหวังสูงสุดของสังคมที่มีตอวิชาชีพครู 
 ก. มีความรูความเขาใจในเนือ้หาที่ตนสอน        ข. มีความเขาใจธรรมชาติของผูเรียน 
 ค. มีทักษะการใชเทคโนโลยแีละภาษาตางประเทศ ง. มีจิตวิญาณที่เหมาะสมกบัความเปนคร ู
16. ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูที่เรียกวา “สมรรถนะ” มีดานใดบาง 
 ก. สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทั่วไป ข. สมรรถนะหลัก   สมรรถนะรอง 
 ค. สมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจําสายงาน ง. สมรรถนะทั่วไป  สมรรถนะประจําสายงาน 
17. กฎหมายใดที่กําหนดใหครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ก. พรบ. การศึกษาแหงชาต ิ  
ข. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค.   พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
            ง.   พรบ.รบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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18. ทําใมครูถึงตองมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 ก. กฎหมายกําหนดใหม ี ข. เพราะเปนวชิาชีพช้ันสูง 
 ค. มีจรรยาบรรณเปนตวักํากบั ง. เพราะเปนวชิาชีพควบคุม 
19. ขอใดกลาวถึงความสัมพันธระหวางใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูไมถูกตอง 

ก. จรรยาบรรณวิชาชพีถูกกาํกับดวยใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกกํากับดวยจรรยาบรรณวิชาชพี  
ค. หากผิดจรรยาบรรณวิชาชพีอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ง. หากปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะไมเปนอุปสรรคตอการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

20. องคกรที่มีหนาที่ กํากับดแูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ก. คุรุสภา ข. กระทรวงศกึษาธิการ 
             ค. คณะกรรมการคุรุสภา ง. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
21. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอบังคับ ข. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอกําหนด 
 ค. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอบัญญัติ ง. มาตรฐานวชิาชีพครูเปนขอปฏิบัติ 
22. ขอใดเปนมาตรฐานวิชาชีพครู 

ก. มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข. มาตรฐานความรู มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ค. มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. มาตรฐานความรูประสบการณ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน 

23. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงขอใด 
 ก. ครูมีมาตรฐานความรู ข. ครูมีมาตรฐานประสบการณ 
 ค. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ง.  ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน 
24. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. มาตรฐานวชิาชีพมี 3 ดาน  ข. จรรยาบรรณวิชาชพีมี 5 ดาน 
 ค. จรรยาบรรณวิชาชพีมี  9 ขอ ง.  มาตรฐานการปฏิบัติงานมี  9 ขอ 
25. ขอใดเปนจรรยาบรรณตอตนเองของวชิาชีพครู 
 ก. รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค  ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 ค. ศรัทธาในอาชีพครู  ง. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
26. ขอใดไมใชจรรยาบรรณครูตอผูรับบริการ 

ก. รัก เอาใจใส ชวยเหลือ เมตตาเด็กนกัเรียน  
ข. แนะนําชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค 
ค. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี   
ง. ไมเรียกรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที ่
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27. หากขาราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ก. อาจถูกลงโทษอาญา ข. อาจถูกลงโทษทางวินยั 
 ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ง. ขอ ข และ ค ถูก 
28. โทษที่รายแรงที่สุดสําหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ก. วากลาวตักเตือน  ข. ภาคทัณฑ 
 ค. พักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
29. หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจนถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสงผลตอขอใดนอยที่สุด 
 ก. ไมสามารถประกอบอาชพีครูได  ข. ไมสามารถเลื่อนตําแหนงได 
 ค. ไมสามารถรับเงินวิทยฐานะ  ง. หากปฏิบัตงิานในตําแหนงอาจผิดอาญา 
30. ความดีงามในจิตใจหมายถึงขอใด 
 ก.  คุณธรรม  ข. จริยธรรม 
 ค.  คานิยม  ง.  คุณธรรมจริยธรรม 
31. ครูนฤมลเปนผูมีนิสัยออนโยน มีมนษุยสัมพันธตรงกับหลักทศพิธราชธรรมขอใด 
 ก.  อาชวะ  ข. มัทวะ 
 ค.  ตะบะ  ง.  อวิหิงสา 
32. คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด 
 ก.  การซักถาม  ข. การใชเหตผุล 
 ค.  การประพฤติปฏิบัติ  ง.  การยกยองนับถือ 
33. ความลําเอียง  4  ประการ คือหลักธรรมขอใด 
 ก.  วุฒิธรรม   ข. ธรรมจักร 
 ค.  อคติ  ง.  อบายมุข 
34. ดารุณีเปนผูมีมนุษยสัมพนัธเปนที่รักของเพื่อน ดารณุีมีคุณธรรมขอใด 
 ก.  สังคหวัตถธรรมุ   ข. พรหมวหิารธรรม 
 ค.  ฆราวาสธรรม  ง.  อริยสัจธรรม 
35. ไมใชคุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัใหไวเมื่อพิธีเฉลิมฉลองครองราชยครบ60ป  
(วันที่ 9 มิถุนายน 2549) 
 ก.  ขยันหมั่นเพียรอดทน  ข. ชวยเหลือเกื้อกูลประสานประโยชน 
 ค.  การประพฤตปิฏิบัติดวยสุจริต  ง.  คิดทําในสิง่ดี 
36. ขอใดเปนจริยธรรมที่ไมพึงประสงคสําหรับครู 

ก. นํานักเรยีนใหพนทางเสื่อม  
ข.  ไมตักเตือนทาํโทษนักเรยีนที่ประพฤติผิด 
ค. รักษาชื่อเสียงของเพื่อนครู  
ง.  สุภาพ เรียบรอย มีระเบยีบวนิัย 
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37. ความรูสึก ความเชื่อ ส่ิงที่ปรารถนาของครูและไดปฏิบัติตอ ๆ กันมา 
 ก. คุณธรรมของครู ข. จริยธรรมของครู 
 ค. คานิยมของครู ง.  จรรยาบรรณของครู 
38. ครูมีความคิดสรางสรรค กวางไกล ลึกซึ้ง เปนคุณธรรมดานใด 
 ก. ศิล                             ข. วริิยะ  ค. สมาธิ       ง.  ปญญา 
39. ขอใดไมใชคานิยมที่ดีของขาราชการยุคใหม 
 ก. คานิยมในระบบคุณธรรม ข. คานิยมยดึถือระบบอาวุโส 
 ค. คานิยมมุงผลประโยชนประชาชนมากอน ง. คานิยมมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
40. “ I  AM  READY” จัดอยูในกลุมใด 
 ก.  คุณธรรม  ข. จริยธรรม 
 ค.  คานิยม  ง.  วิสัยทัศน 
41. เปนคานิยมที่ดีของครู 
 ก.  กลาหาญ  ข. ฟุมเฟอย 
 ค.  ยกยองผูมอํีานาจมีอิทธิพล  ง.  งายๆตามสบาย 
42. ขอใดคือจดุมุงหมายของวินัย 
 ก. ระเบยีบแบบแผนขอปฏิบัติ ข.  ประสิทธิภาพการทํางาน 
 ค. วินัยตอระบบราชการ ง.  ไลออก ปลดออก 
43. ขอใดไมใชความหมายของวินัยขาราชการครู 
 ก. ขอปฏิบัติ ข. ขอบังคับ 
 ค. ระเบียบ ง. แบบแผนปฏิบัติ 
44. วินยัขาราชการครกูําหนดไวในกฎหมายใด 
 ก.  พรบ.ขาราชการพลเรือนสามัญ  ข. พรบ.รบ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ง.  ขอบังคับของคุรุสภา 
45. ขอใดเปนลักษณะความผิดวินยัขาราชการครู 
 ก. วินยัไมรายแรง  วินยัรายแรง ข. วินัยตอตนเอง  วินัยตอผูอ่ืน 
 ค. วินัยข้ันต่ํา วินัยข้ันสูง ง. วินยัทั่วไป  วินัยถูกลงโทษ 
46. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินยัไมรายแรง 
 ก. แตกแยกความสามัคคี ข. ทุจริตตอหนาที่ 
 ข. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ ง. ละเมิดทางเพศนักเรยีน 
47. ความผิดทางวินยัขอใดรายแรงที่สุด 

ก. การจงใจไมปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบยีบของทางราชการ   ข.การทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ค.    การไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกดิผลดีตอราชการ      ง. การเปดเผยความลับของทางราชการ 
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48. ขอใดกลาวผิดเกีย่วกับโทษทางวินยัของขาราชการครู 
 ก.  โทษทางวนิัยมีสองสถานคือไมรายแรงและรายแรง  ข. ทําทัณฑบนไมใชโทษทางวินยั 
 ค.  ใหออกเปนโทษทางวนิยั             ง.  จะไมไดรับบํานาญหากถูกไลออก 
49. หากไมไดรับความเปนธรรมจากการพจิารณาความดคีวามชอบใหดําเนินการตามขอใด 
 ก.  ทําบัตรสนเทห  ข. รองเรียน 
 ค.  รองทุกข  ง.  อุทธรณ 
50. อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยถูกตัดเงนิเดือนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ตอ อ.ก.ค.ศ. ภายใน  30 วนั ข. ตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30 วัน 
 ค. ตอ ผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน30 วนั ง. ตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ภายใน 30 วัน 
51. วิธีการจูงใจใดที่ใชกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคมไทยเพื่อการพัฒนาสังคมใหไดมากที่สุด 

ก. การปลูกฝงคานิยมไทยที่พึงประสงค   
ข. การใหรักษาเอกลักษณของวฒันธรรมไทย 
ค. การใหปฏิบัตติามคําสอนและพิธีกรรมทางศาสนา   
ง. การสั่งสอนใหรักชาติ ศาสนารและพระมหากษัตริย 

52.  เปนหนาที่ของครูในฐานะพลเมืองที่ด ี
 ก. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ข. รักษาวินยัอยางเครงครัด 
 ค. อบรมสั่งสอนศิษย ง. เคารพกฎหมายบานเมือง 
53. ครูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง จะมีลักษณะเปนเชนใด 
 ก.  ทํางานตามตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ข. ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ค.  ประกอบอาชีพดวยความขยันหมัน่เพยีร  ง.  กระทําการใดๆที่เปนประโยชนตอตนเอง 
54. พฤติกรรมของผูใดมีความรับผิดชอบตอสังคมมากที่สุด 
 ก. มาลีแนะนําเพื่อนๆใหชวยกันรักษาปาไม  ข. นฤมลแนะนําใหชาวบานขายขาวในราคาประกัน 
 ค.  ศักดาแนะนําใหเยาวชนเขาวัดฟงธรรม  ง.  หนุงหนิงเปดโรงเรียนกวดวิชาสอนเดก็ชนบท 
55. ขาราชการครูรายใดไมไดปฏิบัติตนตามกฎหมายกําหนดหนาที่ไว 

ก. ดาราเปดรานขายของชํา มีภาระคาใชจายสูงจึงยังไมไปชําระภาษ ี
ข. ยุทศักดิไ์มไดสมัครเขาเปนทหารประจําการเพราะไดรับแตงตั้งเปนคร ู
ค. วิชากําพราบิดามารดาจึงไมมีโอกาสเรียนตอปริญญา 
ง.  สุชัยไมพกบัตรประจําตวัขาราชการ 

56. ขอใดคือคุณลักษณะทีไ่มดีของครูในฐานะที่เปนพลเมืองที่ดี 
ก. มีความรักความสามัคคี  
ข. การเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
ค. การประสาน ประนีประนอม  
ง. รักษาผลประโยชนกลุมครูดวยกัน 
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57.ขอใดไมใชประโยชนที่ครูเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ด ี
ก. เปนที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป                     ข. สรางความความเขาใจที่กอการแตกแยก 
ค.   สรางความรวมมือ                                         ง. งานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

58. ขอใดคือประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธหรือการปรับของครูที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 ก. สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนครู ข. เพื่อปองกันความขัดแยง สงสัย ระแวงกัน 
 ค. เพื่อประสิทธิภาพของการสอน ง. เพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา 
59.มนุษยสัมพนัธของครูจัดอยูในขอใด 

ก. บุคลิกภาพ                                                   ข. นิสัย 
ค. ความสามารถ                                                 ง. ทักษะ 

60. พฤติกรรมตามขอใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธขั้นสูงสุด 
ก. รับฟงปญหาของผูอ่ืนอยางเห็นอก เห็นใจ 
ข. เสนอแนวทางเลือกในปญหาที่เกิดขึ้น 
ค. ปรับเปลี่ยนกรยิาทาทางและนําเสียง ใหเหมาะสมกับบุคคลที่ติดตอทุกระดับทุกกลุม 

             ง.    แสวงหาโอกาสในการทําความรูจักเพื่อนใหม 
61. การมีมนุษยสัมพันธและการปรับตัวทีด่ีของครู เพื่อใหใหตนเองมีความสุขในการทํางาน เพื่อนมีความสุข 
องคกร สังคมมีประสิทธิภาพ ครูควรดําเนนิการตามขอใดนอยที่สุด 
 ก. รูจักตนเอง ข. รูจักบุคคลอื่น 
 ค. รูจักหนวยงาน องคกร สังคม ง. รูจักความเปนไปของโลกในอนาคต 
62. รับฟงความคิดเห็น คําตชิม และปรับปรุงแกไขงานการสอน เปนการปรับตัวของครูในเรื่องใด 
 ก. การสรางความสําเร็จ ข. การสรางความประทับใจ 
 ค. การปรับตัวใหสอดคลองกับการทํางาน ง. การเสริมสรางภาพลักษณตนเอง 
63. หลักของการมีมนุษยสัมพันธ 
 ก. รูตน  รูผูอ่ืน    รูสังคม ข. รูตน รูสังคม  รูส่ิงแวดลอม 
 ค. รูตน รูคน    รูหนวยงาน ง. รูตน รูคน รูส่ิงแวดลอม 
64. ครูควรสรางมนุษยสัมพนัธกับใครนอยกวาขออ่ืน 
 ก. กับนกัเรียน ข. กับเพื่อนครผููบริหาร 
 ค. กับผูปกครอง ง. กับนักการเมืองทองถิ่น 
65.ทําไมครูถึงตองทํางานเปนทีม 

ก. เพราะในโรงเรียนมีคนหลายพวก                ข. การทํางานเปนทีมเปนการบริหารงานสมัยใหม 
ค.เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ                    ง. ขาราชการมักขัดแยงกัน 

66. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. ทีมทุกทีมเปนกลุม ข. ทีมบางทีมเปนกลุม 
        ค. กลุมทุกกลุมเปนทีม          ง. กลุมรวมตัวกันเปนทมี 
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67. ไมสามารถตอบคําถามไดวา “ ทําไมเราตองทํางานเปนทีม” 
ก. สมาชิกทีมมีสวนทําใหงานสาํเร็จ 
ข. บางครั้งการทํางานเปนสวนๆไดผลดีกวาการรวมเปนทีม 
ค. ทีมงานจะสําเร็จหากมีเปาหมายการทํางานเดียวกนั 

        ง.   จุดเดน จุดดีของคนในทีมจะชวยการทํางานลุลวง 
68. คําพังเพยหรือวลีใดไมสะทอนกระบวนการการทํางานเป ็นทีมไดดีที่สุด 
 ก. มือขวา ข. สองหัวดีกวาหวัเดยีว 
        ค. เขาขา                                     ง. มีเพือ่นคูคิดมีมิตรคูกาย 
69. “เรามิอาจอยูไดเพียงลําพัง หากแตตองพึ่งพาผูอ่ืน เพราะเรามิไดมคีวามรูความสามารถที่จะทําทุกๆส่ิงทุกๆ 
อยางได เราจึง……..” 
 ก. มีการทํางานเปนทีม ข. มีทักษะสื่อสารที่ดี 
        ค. มีการปรับตัวเขากับเพื่อน                      ง. มีมนุษยสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
70. พฤติกรรมใดเปนอุปสรรคตอการทํางานเปนทีม 

ก. สานตอความคิดที่เปนนโยบาย                     ข. เอาใจเขามาใสใจเรา 
ค.  มั่นใจ ตัดสินใจ ไมทบทวน                            ง. อดทน ไมบนแมงานยุงยาก 

71. ครูไมควรปฏิบัติตัวอยางไรหากตองการเปนสมาชิกของทีมที่ดี 
ก. ตั้งใจ กระตือรือรนในการทํางาน                     ข.เขาใจในบทบาทหนาทีข่องสมาชิกกลุม 
ค. มีความรับผิดชอบสูงในภาระหนาที่ของตนเอง  ง. เหน็แกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 

72. ทีมจะมีประสิทธิภาพเวนแต 
ก. บรรยากาศตึงเครียดเปนทางการ                     ข. ทีมมีการอภิปราย มีสวนรวม 
ค. ยอมรับเปาหมายของงานรวมกัน                      ง. รับฟงความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน 

73. ความคิดสรางสรรคมีความหมายสอดคลองกับขอใด 
ก. คิดถูก                                                              ข. คิดรอบคอบ 
ค.คิดสมเหตุสมผล                                                 ง. คิดพฒันา 

74. คํากลาวใดเขาลักษณะคิดสรางสรรค 
ก. น้ํามีคร่ึงแกว                                                   ข. น้ํามีแคคร่ึงแกว 
ค.   น้ํามีตั้งครึ่งแกว                                               ง. น้ํามีแคนี้เอง 

75. การมีความคิดสรางสรรคของครูตามขอใดไมตรงกับบทบาทหนาที ่
 ก. การสรางโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชุมชน ข. การพัฒนาสื่อการสอน 
 ค. การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ ง. การพัฒนาระบบดูแลนกัเรยีน 
76. ครูจะฝกตนเองอยางไรจงึจะทําใหเกดิความคิดสรางสรรค 
 ก. คิดรอบดาน คิดรอบคอบ ข. จัดระบบความคิด สลัดความคิดแบบเกาๆ 
 ค.  ฟง คิด ถาม เขียนบอยๆ ง. ถูกทุกขอ 
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77. ส่ิงจําเปนพื้นฐานสําหรบัการจัดการความรู 
ก. ความรูความสามารถบุคลากร  
ข. ขอมูล 
ค. การคนควา                                                      
ง. การพัฒนางาน 

78. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูของครูคือขอใด 
ก. พัฒนาตัวคร ู  
ข. พัฒนาโรงเรียนหรือหนวยงาน 
ค. พัฒนาการสอน  
ง. พัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียน 

79. ขอใดเปนแหลงความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge)  
ก. ปราชญชาวบาน  
ข. ส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน 
ค. อินเตอรเน็ต  
ง. หองสมุด 

80.  เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนตองสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ก. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชน  
ข. กฎหมายกำหนดใหประชาชนเปนกรรมการโรงเรียน 
ค. เปนที่เรียนบตุรหลายคนในชุมชน  
ง. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 
                                            **************************************** 
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                                          เฉลยแบบทดสอบหลักสูตรการอบรมชดุที่1-10 
                       

1. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 1 (ป 2551) หนา 265 
1   ค 2   ค 3    ค 4   ง 5    ค 6   ข 7   ง 8    ง 9   ก 10  ง 
11 ก 12 ง 13 ง 14 ข 15  ง 16 ค 17ก 18  ก 19 ข 20  ค 
21 ข 22  ก 23  ค 24 ง 25  ก 26 ค 27  ก 28 ก 29 ก 30 ง 
31 ง 32 ข 33  ข 34  ข 35  ก 36 ก 37  ค 38  ค 39  ค 40  ค 
41 ก 42 ข 43  ก 44  ง 45  ข 46 ค 47  ง 48  ง 49  ง 50  ง 
51 ค 52 ก 53  ง 54  ค 55  ค 56 ข 57  ง 58  ข 59  ค 60  ค 
61 ง 62  ง 63  ง 64  ค 65  ก 66  ง 67  ง 68  ค 69  ข 70  ข 
71  ค 72  ก 73  ข 74  ค 75  ค 76  ค 77  ง 78  ข 79  ข 80  ก 
81 ข 82  ค 83  ง 84  ก 85  ข 86  ค 87  ข 88  ง 89  ง 90  ง 
91  ข 92  ก 93  ข 94  ข 95  ค 6  ค 97  ก 98  ข 99  ค 100  ค   

2. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 2 (ป 2551) หนา 276 

1   ก 2   ข 3    ง 4   ข 5    ค 6   ข 7   ก 8   ก 9   ก 10  ง 
11 ข 12 ง 13 ก 14 ก 15  ข 16 ค 17ก 18  8 19 ข 20  ง 
21 ง 22  ข 23  ข 24 ก 25 ค 26 ง 27  ก 28 ก 29 ก 30  ข 
31 ข 32 ข 33  ง 34  ข 35  ง 36 ข 37 ก 38  ค 39  ค 40  ข 
41 ง 42 ก 43  ง 44  ข 45  ก 46 ง 47  ข 48  ค 49 ข 50  ข 
51ข 52ง 53  ค 54  ง 55  ง 56 ก 57 ข 58  ค 59  ก 60  ก 
61 ข 62 ค 63  ง 64  ก 65  ค 66  ค 67  ง 68  ก 69  ก 70  ค 
71  ข 72  ก 73 ก 74  ข 75  ค 76  ข 77  ก 78  ง 79  ค 80  ค 
81 ง 82  ข 83  ง 84  ค 85  ค 86  ข 87  ก 88  ก 89  ง 90  ง 
91  ค 92  ง 93 ค 94  ก 95  ง 6  ค 97  ก 98  ก 99  ง 100  ค 

3. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 3 (ป 2551) หนา 286  

1.  ค 2.   ค 3.    ง 4 . ก 5 .   ง 6.   ค 7 . ก 8 .   ค 9.   ก 10.  ง 
11. ข 12. ง 13.  ก 14. ง 15.  ก 16. ค 17. ข 18. ค 19. ง 20.  ค 
21. ค 22.  ข 23.  ก 24. ค 25. ค 26. ข 27.  ข 28.  ก 29. ข 30. ง 
31. ข 32. ง 33.  ค 34.  ข 35.  ก 36. ค 37.  ค 38.  ข 39.  ค 40.  ง 
41. ก 42.  ง 43  ก 44.  ข 45.  ง 46. ข 47.  ค 48.  ค 49.  ก 50.  ข 
51. ง 52. ก 53.  ข 54.  ง 55. ค 56. ก 57.  ง 58.  ค 59.  ข 60.  ก 
61. ก 62.  ข 63.  ง 64. ง 65.  ง 66.  ข 67.  ข 68.  ง 69.  ก 70.  ก 
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71.  ค 72.  ค 73.  ก 74.  ข 75.  ง 76.  ข 77. ค 78.  ก 79.  ข 80.  ข 
81. ก 82.  ค 83.  ค 84.  ก 85.  ง 86.  ก 87.  ค 88.  ง 89. ค 90.  ง 
91.  ค 92.  ก 93.  ก 94. ค 95.  ง 96.  ง 97.  ก 98.  ค 99.  ก 100.  ง 

4. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 4 (ป 2551) หนา 297 

1.   ก 2.   ค 3.    ข 4 .  ง 5 .   ก 6.   ก 7 .  ง 8 .   ค 9.   ค 10.  ง 
11. ง 12. ค 13.  ง 14. ข 15.  ค 16. ก 17. ค 18.  ข 19. ง 20.  ข 
21. ง 22.  ง 23.  ข 24. ก 25. ค 26. ง 27.  ก 28.  ก 29. ก 30. ข 
31. ข 32. ง 33.  ค 34.  ค 35.  ง 36. ก 37.  ค 38.  ค 39.  ค 40.  ค 
41. ง 42.  ค 43  ค 44.  ก 45.  ง 46. ข 47.  ค 48.  ค 49.  ง 50.  ง 
51. ง 52. ง 53.  ง 54.  ง 55. ก 56. ก 57.  ค 58.  ค 59.  ก 60.  ข 
61. ง 62.  ค 63.  ข 64.  ก 65.  ข 66.  ข 67.  ข 68.  ง 69.  ง 70.  ง 
71.  ง 72.  ก 73.  ข 74.  ข 75.  ค 76.  ง 77.  ก 78.  ก 79.  ข 80.  ข 
81. ก 82.  ก 83.  ข 84.  ก 85.  ก 86.  ก 87.  ก 88.  ก 89. ก 90.  ค 
91.  ค 92.  ค 93.  ข 94.  ง 95.  ก 96.  ข 97.  ค 98.  ค 99.  ค 100.  ข   
 

5. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี5 (ป 2550 ปรับปรงุ) หนา 308  

1.ค 2.ค 3.ก 4.ก 5.ค 6.ก 7.ง 8.ก 9.ค 10.ค 
11.ก 12.ค 13.ค 14.ข 15.ง 16.ข 17.ง 18.ก 19.ง 20.ค 
21.ข 22.ง 23.ก 24.ข 25.ก 26.ค 27.ข 28.ง 29.ข 30.ข  
31.ค 32.ค 33.ก 34.ข 35.ก 36.ค 37.ก 38.ก 39.ง 40.ค 
41. ง 42.ก 43.ง 44.ก 45.ค 46.ก 47.ข 48.ข 49.ง 50.ก 
51.ง 52.ก 53.ง 54.ค 55.ก 56.ค 57.ค 58.ง 59.ข 60.ค 

6. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 6 (ป 2550 ปรับปรงุ) หนา 314 

1.ง 2.ง 3.ง 4.ง 5.ก 6.ก 7.ค 8.ค 9.ก 10.ข 
11.ง 12.ค 13.ข 14.ก 15.ข 16.ข 17.ข 18.ง 19.ง 20.ง 
21.ง 22.ก 23.ข 24.ข 25.ค 26.ง 27.ก 28.ก 29.ข 30.ข  
31.ก 32.ก 33.ง 34.ข 35.ก 36.ง 37.ก 38.ก 39.ง 40.ข 
41. ก 42.ก 43.ก 44.ค 45.ค 46.ข 47.ง 48.ก 49.ค 50.ง 
51.ข 52.ค 53.ข 54.ค 55.ค 56.ข 57.ง 58.ค 59.ก 60.ค 
61.ค 62.ค 63.ง 64.ข 65.ค 66.ค 67.ง 68.ข 69.ข 70.ก 

              71.ก 72.ก 73.ง 74.ง 75.ค 76.ง 77.ค 78.ก 79.ง 80.ค 
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7. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 7 (ป 2549 ปรับปรงุ) หนา 322 

1. ค 2.ค 3.ค 4.ก 5.ง 6.ข 7.ก 8.ค 9.ก 10.ค 
11.ง 12.ข       13.ง 14.ก 15.ง 16.ค 17.ข 18.ง 19.ก 20.ข 
21.ก 22.ค 23.ข 24.ง 25.ข 26.ง 27.ค 28.ค 29.ก 30.ข 
31.ก 32.ก 33.ค 34.ก 35.ค 36.ข 37.ข 38.ก 39.ข 40.ง 
41.ค      42.ก       43.ค      44.ค       45.ง      46.ข     47.ค 48.ก 49.ง 50.ข 

8. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 8 (ป 2549 ปรับปรงุ) หนา 327 

1. ค 2.ค 3.ข 4.ข 5.ข 6.ง 7.ง 8.ง 9.ก 10.ข 
11.ข 12.ข       13.ก 14.ง 15.ข 16.ค 17.ค 18.ค 19.ข 20.ง 
21.ก 22.ค 23.ข 24.ค 25.ข 26.ค 27.ก 28.ค 29.ค 30.ค 
31.ง 32.ข 33.ง 34.ค 35.ง 36.ข 37.ข 38.ก 39.ก 40.ก 

        41.ง      42.ง      43.ค      44.ง        45.ค      46.ก      47.ง       48.ค      49.ก       50.ง 

9. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 9 (ป 2549ปรับปรงุ ) หนา 334 

1. ค 2.ก 3.ง 4.ค 5.ข 6.ก 7.ง 8.ค 9.ค 10.ก 
11.ค 12.ง       13.ค 14.ก 15.ค 16.ค 17.ข 18.ข 19.ข 20.ค 
21.ข 22.ข 23.ก 24.ค 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ก 30.ค 
31.ค 32.ค 33.ข 34.ค 35.ข 36.ง 37.ค 38.ค 39.ก 40.ง 

        41.ก       42.ข       43.ง      44.ก      45.ง      46. ค     47.ก    48.ง        49.ข       50.ข 
51.ง 52.ง    53.ค   54.ง 55.ค 56.ค 57.ข 58.ก 59.ค 60.ง 

        61.ง       62.ข       63.ค       64.ง     65.ง       66.ข      67.ง      68.ง      69.ค       70.ง 
       71.ง       72.ง       73.ก         74.ง     75.ง  

10. เฉลยแบบทดสอบการอบรม ชุดท่ี 10 (ป 2549 ปรับปรุง ) หนา 344 

1    ข 2  ง 3  ข 4  ก 5    ข 6    ก 7  ง 8  ค 9  ง 10  ก 
11  ก 12  ค 13  ก 14  ง 15  ง 16  ค 17  ข 18  ง 19  ก 20  ก 
21  ข 22 ง 23  ง 24  ง 25  ข 26  ข 27  ง 28  ง 29  ก 30  ก 
31  ข 32  ค 33  ค 34  ก 35  ง 36  ข 37  ค 38  ง 39  ข 40  ค 
41  ก 42  ข 43  ค 44  ข 45  ก 46  ก 47  ก 48  ค 49  ค 50  ก 
51  ก 52  ง 53  ก 54  ก 55  ก 56  ง 57 ก 58 ค 59  ง 60  ข 
61  ง 62 ค 63  ง 64  ง 65  ค 66  ก 67 ข 68  ก 69  ก 70  ค 
71  ง 72 ก 73  ง 74  ค 75  ก 76  ง 77  ข 78  ค 79  ก 80  ง 
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เรียบเรียงและรวบรวมโดย      นายบวร  เทศารินทร 
สืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดที่         http://www.sobkroo.com 
ติดตอกับผูเรียบเรียงไดที่        08-9942-1665   หรือ 08-1879-6280 

                                                หรือ E-mail; sobkroo@hotmail.com , sobkroo@thaimail.com 
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