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ขอขอบคุณสมาชิก Facebook ทุกท่านและเพจเตรียมสอบบรรจุครผูู้ช่วยทุกเพจ 

ที่ช่วยแชร์ข้อสอบ ในครั้งนี้ครับ 

รวมข้อสอบจริง 1/2560 

ข้อสอบ ภาค ก (ความรอบรู้ , ความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาชีพครูฯ) 

1.ทุจริตต่อหน้าที่ ต้องได้รับโทษทางวินัยข้อใด 

ตอบ ไล่ออก 

2.สมเด็จพระสังฆราช มียศเทียบเท่ากับยศใด 

ตอบ พระองค์เจ้า 

3.ปลอมลายเซ็นเป็นเวลาปีกว่า เพื่อยักยอก แล้วน าเงินมาคืนทั้งหมด ได้รับโทษใด 

ตอบ เป็นการทุจริต ไล่ออก 

4.ครูพิมพ์ใจรับสอนพิเศษให้นักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวันเพราะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ การกระท าของครูพิมพ์ใจ
เกี่ยวข้องกับข้อใด 

ตอบ อุดมการณ์ความเป็นครู (เกี่ยวกับการกระท าของครู) 

5.ข้อใดไม่เข้าพวก 

ก.บุษบง   ข.บุษบก   ค.บุษบัน  ง.บุษบา 

ตอบ บุษบก ซึ่งแปลว่าดอกบัว นอกนั้นแปลว่า ดอกไม้ 

6.โครงการประชารัฐ เริ่มใช้ใน โรงเรียนแบบใด 

ตอบ โรงเรียนประจ าต าบล 

7.วันผู้สูงอายุตรงกับวันที่เท่าไร 

ตอบ 13 เมษายน ของทุกปี 

8. อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ มีก่ีคณะ 

ตอบ 1 คณะ แต่ยกเลิกแล้วตามค าสั่ง 19/2560 ให้ คปภ. ท าหน้าที่แทน 

9.ข้อใดคือ บุคลากรทางการศึกษา 

ก.ครูผู้ช่วย ข.ครู ค.ศ.1  ค.อาจารย์มหาวิทยาลัย  ง.ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ตอบ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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10.หลานชายของครูอรวรรณ ท าคะแนนสอบคณิตศาสตร์ของครูอรวรรณได้คะแนนน้อย ครูอรวรรณจึงให้
หลานชายท าข้อสอบใหม่ การกระท านี้ผิดวินัยข้อใด 

ตอบ ใช้อ านาจในการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

11.โทษในข้อใด ร้ายแรงที่สุด 

ก.บอกข้อสอบนักเรียน   ข.ให้คะแนนนักเรียนโดยที่ไม่ตรวจข้อสอบ 

ค.ออกข้อสอบเสียดสีผู้บริหาร  ง.สั่งแก้ ร , 0 ให้เอาอะไรมาให้ 

ตอบ บอกข้อสอบนักเรียน คือ ทุจริต โทษทางวินัยคือไล่ออก 

12.ข้อใดผิดจารีต 

ตอบ ขอค่าสินสอดคืน 

13.พระราชนิพนธ์ใด ของ ร.9 ชี้ให้เห็นถึงความเพียร 

ตอบ พระมหาชนก 

14.มหาตมะคานธี มีบุคลิกนิสัยอย่างไร 

ตอบ ไม่เบียดเบียน  

15.ซีเกมส์ ครั้งต่อไปจัดที่ประเทศใด 

ตอบ ปี 2017 จัดที่ประเทศมาเลเซีย 

16.วันคล้ายพระราชสมภพพระเทพฯ 

ตอบ ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันรักการอ่าน 

17.พม่ามีเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 มีขนาดกี่ริกเตอร์ 

ตอบ 5.1 ริกเตอร์ 

18.ครูอ้อมมาโรงเรียนเช้าทุกวันและเข้าสอนตรงเวลา ตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านใด 

ตอบ ต่อวิชาชีพ 

19.การเรียนผ่านทางไกล โรงเรียนต้นทาง ผ่าน โรงเรียนปลายทางขนาดเล็ก ผ่านเว็บไซต์ใด 

ตอบ DLTV 
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21.ครู ร้องทุกข์กับใคร ถูกตั้ง คกก. สอบแล้ว 

ตอบ ร้องทุกข์กับ กศจ. แต่ถ้าถูกสั่งให้ออก ร้องทุกข์ กับ กคศ. 

22.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตอบ (จ าตัวเลือกไม่ได้) 

23.ข้อใดคือค่านิยม 

ตอบ ชอบนุ่งกระโปรงสั้นฯ 

24.ข้อใดไม่ใช่ครูตามข้อบังคับคุรุสภาด้วยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ.2556 

ก.นัทสอนเคมี ม.6     ข.น้อยสอนอยู่ในเทศบาล   

ค.แนนสอนท าอาหารในวิทยาลัยชุมชน   ง.นัดสอนนันทนาการนักศึกษาปีที่ 4  

ตอบ ค.แนนสอนท าอาหารในวิทยาลัยชุมชน 

25.พ.ร.บ. การศึกษาใดไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง 

ตอบ ปฐมวัย 

26.เอาผลงานผู้อื่นมาเลื่อนวิทยฐานะตน มีโทษอย่างไร 

ตอบ ขั้นต่ าปลดออก 

27.ค าใดมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ปากปลาร้า ปากม้า ปากร้าย 

ตอบ ปากจัด 

28.เมื่อนักศึกษาส าเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ เรียกว่าอะไร 

ตอบ ทวิวุฒิ (ระหว่างไทยกับเกาหลี) 

29.NPL มีชื่อว่าอย่างไร 

ตอบ NPL (Non – Performing Loan) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

30.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที หลังประกาศใช้รัฐะรรมนูญ 60 คือข้อใด 

ตอบ กรธ.จัดท าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
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31.สนช.มีก่ีคน 

ตอบ ไม่เกิน 250 คน 

32.ประเพณีโคมลอย 

ตอบ ลอยกระทง 

33.ค าสั่งที่ 19/2560 เกี่ยวกับข้อใด 

ตอบ การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ปรับเปลี่ยน คปภ. และ กศจ. 

34.ค าสั่ง ห้ามคนนั่งแคปรถกะบะ เป็นกฎหมายอะไร  

ตอบ รถผิดประเภท 

35.ได้มีกฎหมายขึ้นให้จัดตั้งสถาบันพละศึกษาที่ขึ้นกับการกีฬาและการท่องเที่ยว คือ 

ตอบ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 

36.โครงการโรงเรียนแม่เหล็กเริ่มเมื่อใด 

ตอบ เริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

37.ข้อใด ถูกต้องเกี่ยวกับ ศตวรรษที่ 21  

ตอบ ค.ศ. 2001- ค.ศ. 2099 

38..ในปี 2560 องค์การบริหารท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทด้านการศึกษาระดับใดมากข้ึน 

ตอบ ปฐมวัย 

39.สโมสรใดเป็นแชมป์เปี่ยมลีกไทย ในปี 2559  

ตอบ เมืองทอง ยูไนเต็ด 

40.รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีชื่อว่าอย่างไร 

ตอบ หมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิษป์ 

41.ค่าไฟฟ้า FT ที่จะเริ่มเดือน สิงหาคม นี้ เป็นกี่บาท 

ตอบ 12.52 บาท 
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42.ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง ในการอ่านชื่อในหลวง รัชกาลที่ 10  

ตอบ อ่านว่า สม – เด็ด – พระ –เจ้า – อยู่ – หัว – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน – บอ – ดิน – 
พระ – เทบ – พะ – ยะ – วะ – ราง – กูน 

43.พิธี “ปัณรสมวาร” จัดภายในกี่วันหลังจากเสด็จสวรรคต 

ตอบ 15 วัน เพิ่มเติ่ม สัตตสมวาร 7 วัน , ปัญญาสมวาร 50 วัน , สตมวาร 100 วัน 

44. ? : พืช 

 ? : คน 

ตอบ พืชใช้ราก , คนใช้ปาก 

45.ให้ค าแนะน าเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ตรงกับมาตรฐานใด 

ตอบ ความเป็นครู 

46.นโยบายของทรัมท่ีเกิดปัญหา คือข้อใด 

ตอบ ห้ามมุสลิมเข้าประเทศ 

47.ข้อใดเป็นบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา 

ก.หัวหน้าส านักงานพัฒนาชุมชน 

ข.อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ค.ครูสอนตัดผมโรงเรียนเสริมสวย 

ง.ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตอบ ง.ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

48.ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 “สถาบัน”หมายถึงข้อใด 

ตอบ โรงเรียน 

49.ข้อใดเป็นกรณีกระท าความผิดทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาไม่รับพิจารณา 

ตอบ ส่งบัตรสนเทห์ไม่ลงลายมือชื่อ (จะไม่รับเรื่องไว้พิจารณานะครับ) 
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50.ข้อใดเป็นมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งออกเป็นข้อก าหนดตามมติ ก.ค.ศ. 20 มีนาคม 2560 

ตอบ ผู้ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอ่ืนๆ ตาม ก.ค.ศ. ก าหนดลักษณะเฉพาะ 

51.  “อย่าขุดอย่าขอด วาจา 

 อย่าถากท่านด้วยวาจา ติค้อน 

 ฟังค าใดสั่งมฤษา โสตหนึ่งนะพ่อ 

 หยิบบ่ศัพท์กลับย้อน โทษให้กับตน” 

ค าถาม ข้อใดไม่ได้กล่าวไว้ 

ก.อย่านินทาใคร 

ข.อย่าท าร้ายผู้อ่ืน 

ค.อย่าฟังความข้างเดียว 

ง.ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไม่ได้กระเดียด 

ตอบ อย่าฟังความข้างเดียว 

52.กระทรวงใดไม่ได้รักษาการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 

ก.กระทรวงมหาดไทย  ข.กระทรวงศึกษาธิการ   

ค.กระทรวงสาธารณสุข  ง.กระทรวงยุติธรรม 

ตอบ กระทรวงสาธารณสุข 

53.เด็กในข้อใดที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์จากภาครัฐ 

ก.เด็กก าพร้า  ข.เด็กต่างด้าว   

ค.เด็ก….   ง.เด็กท่ีปกครองประกอบอาชีพไม่เหมาะสม 

ตอบ ง.เด็กที่ปกครองประกอบอาชีพไม่เหมาะสม 

54.ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับ Thailand 1.0-4.0 

55.มาตรา 44 ที่ทางรัฐบาทต้องท าเกี่ยวกับเรื่องใด 

56.ประธานอาเซียนเป็นคนชาติใด 
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57.อุทยานราชภักดิ์ ตั้งอยู่ที่ใด 

ตอบ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

58.ระบบการศึกษามีกี่ระบบ 

ตอบ 3 ระบบ ดังนี้ 1.ในระบบ 2.นอกระบบ 3.ตามอัธยาศัย 

59.ภาวะเงินเพ้อ เป็นอย่างไร 

ตอบ ภาวะที่มีปริมาณเงินในตลาดมากเกินไป ภาวะราคาสินค้ามีราคาถูก ค่าเงินมีค่าน้อย  

60.เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงมีอะไรบ้าง 

ตอบ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 

61.รายจ่ายของรัฐบาล ก าหนดเป็นพระราชบัญญัติใด 

ตอบ พระราชบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปี 

62.ภาษีเงินได้เป็นภาษี ประเภทใด 

ตอบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

63.ใครจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตอบ สภาการศึกษา 

64.สามี ภรรยาจดทะเบียนเป็น 

ก.บทบาททางสังคม  ข.สิทธิ   ค.สถานภาพ  ง.หน้าที่ 

ตอบ สถานภาพ 

65.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการศึกษา คนพิการ 

ตอบ ส านักงานปลัดกระทรวง 

66.ก่อนจะมี กศจ. มีคณะกรรมการเขตกี่คน 

ตอบ 15 คน หรือ 17 คน แล้วแต่กรณี คือ เขตประถม มี 15 คน ส่วน เขตมัธยม มี 17 คน 

67.พระราชด ารัสเกี่ยวกับครูดีของในหลวง รัชกาลที่ 9 คือข้อใด 

ตอบ รัชกาลที่ 9 กล่าวเกี่ยวกับครูดี 3 ประการ คือ ปัญญาดี ความดี ความสามารถ 
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68.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน 

ก.ชื่อ (สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สมเด็จขาว)) 

ข.ชื่อเดิม (อัมพร อมพโร) 

ค.จังหวัดเกิด (ราชบุรี) 

ง.ล าดับที่ (20) 

จ.ตัวย่อ(ออบ.) 

ตอบ จ. ที่ไม่ใช่เพราะ ท่ีถูกต้องคือ ออป. 

69. จาคะ คือข้อใด 

ตอบ การบริจาค การให้ การแบ่งปัน 

70.มาตราฐานวิชาชีพครู มีกี่มาตรฐาน 

ตอบ 12 มาตรฐาน 

71.มาตราฐานความรู้ฯมีก่ีข้อ  

ตอบ 11 ข้อ 

72.มาตราฐานวิชาชีพเกิดจาก พ.ร.บ. ใด 

ตอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 

73.อุดมการณ์ความเป็นครู เต็มคน หมายถึงข้อใด 

ตอบ การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

74.ใครก าหนดหลักสูตร วิธีการสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 

ตอบ ก.ค.ศ. ปรับใหม่ตามค าสั่ง คสช. 19/2560 

75.ข้อใดคือค าถามแบบไม่ต้องการค าตอบ 

ก.อยู่กันอย่างไร  ข.ไปไหนมา  ค.หิวกันหรือยัง  ง.ท าได้ท าไป 

ตอบ ง.ท าได้ท าไป 
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ขอขอบคุณสมาชิก Facebook ทุกท่านและเพจเตรียมสอบบรรจุครผูู้ช่วยทุกเพจ 

ที่ช่วยแชร์ข้อสอบ ในครั้งนี้ครับ 

76.ครูกระท าผิดวินัยโดยใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้มี
ความผิดวินัยร้ายแรง โทษทางวินัยที่ครูจะได้รับคือข้อใด 

ตอบ ไล่ออก 

77.คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประชาชน 

ตอบ อายุตั้งตั้งแต่ 7 ปี ถึง 60 ปี 

78.การขออุทธรณ์ ของครูในสถานศึกษาท่ีท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรยื่นกับใคร 

ตอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนคนที่พิจารณา คือ กศจ. 

79.สมามัตตา อยู่ในหลักธรรมข้อใด 

ตอบ สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ 

80.ครูผู้ช่วย มีต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการในข้อใด 

ก.ทั่วไป   ข.ธุรการ   ค.อ านวยการ   ง.วิชาการ 

ตอบ ทั่วไป 

81.เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบข้อใดน้อยที่สุด 

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

ตอบ ง.วัฒนธรรม 

82.ครูใส่กางเกงขาสั้นไปโรงเรียน ผิดข้อใด 

ตอบ ผิดกาลเทศะ 

83.ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. Thailand 1.0 เกษตรเพ่ือรายได้ 

ข. Thailand 2.0 อุตสาหกรรมเบา 

ค. Thailand 3.0 อุตสาหกรรมหนัก ด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตเอง 

ง. Thailand 4.0 อุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ตอบ Thailand 3.0 อุตสาหกรรมหนัก เป็นจริง แต่ เราไม่ได้ผลิตเทคโนโลยีเอง 
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ขอขอบคุณสมาชิก Facebook ทุกท่านและเพจเตรียมสอบบรรจุครผูู้ช่วยทุกเพจ 

ที่ช่วยแชร์ข้อสอบ ในครั้งนี้ครับ 

84.ครนู าผลการสอบของนักเรียน มาเพ่ือพัฒนาปรับปรุง เกี่ยวข้องกับข้อใด 

ก.วิจัยในชั้นเรียน  ข.วิจัยเพื่อพัฒนา  ค.วัดและประเมินผล   

ตอบ ก.วิจัยในชั้นเรียน  

85.ผู้น านโยบาย 4 ทันสมัยของจีน 

ตอบ เติ้งเสี่ยวผิง นโยบาย 4 ทันสมัย ได้แก่ อุตสาหกรรม เกษตร ทหาร และ เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


