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ตารางการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยภายใน 1 เดือน 

อ.นนท์ คลงัข้อสอบครูผู้ช่วย 

ช่ือ-สกลุผู้สอบ.................................................................................. 

วชิาเอก................................. กศจ.ที่สมัครสอบ........................... 

วนั/เดือน/ปี เร่ือง 
  1 ศึกษาโครงสร้างการสอบ 
2 ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าจากสนามสอบจริง 
3 พรบ.การศึกษา 
4 พรบ.การศึกษาภาคบังคบั พรบ.ระเบียบกระทรวง 
5 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 
6 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 
7 พรบ.สถาครู 
8 พรบ.คนพกิาร 
9 พรบ.คุ้มครองเดก็ 

10 ระเบียบการลา และ พรบ.เงนิเดือน 
11 สรุปตะลุยโจทย์รวม พ.ร.บ.ทุกฉบับ 
12 หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
13 การจดัการเรียนการสอน 
14 จติวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 
15 การวจิยัทางการศึกษา 
16 การวดัและประเมินผล 
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17 การบริหาร+การจดัการช้ันเรียน 
18 ส่ือการเรียนการสอน+การพฒันาผู้เรียน 
19 อุดมการณ์ความเป็นครู 
20 คุณธรรม จริยธรรม 
21 จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
22 มาตรฐานวชิาชีพครู 
23 สมรรถนะ 
24 คณติศาสตร์ 
25 คณติศาสตร์ 
26 ภาษาไทย 
27 ภาษาไทย 
28 นโยบาย สังคม เศรฐกจิ และความเคล่ือนไหวเหตุการณ์ปัจจุบัน 
29 ตะลุยโจทย์รวม 
30 ตะลุยโจทย์รวม 

 

ในแต่ละวนัควรตะลุยโจทย์วิชาเอกของตนเองควบคู่ไปด้วยทุกวนัฝึกท าโจทย์ 

อย่างน้อยวันละ20ข้อขึน้ไปและท าสรุปเป็นของตนเอง 
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ผลงานการติว 2561 ผู้เข้าติวสอบขึน้บัญชีและบรรจมุากกว่า 1,000คน 
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ช่ือ-สกลุผู้สอบ.................................................................. 

วชิาเอก................................. กศจ.ที่สมัครสอบ........................... 

วนั/เดือน/ปี เร่ืองที่อ่าน 
 
 

สรุปเน้ือหาบันทึกการอ่าน 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
ผลคะแนนทดสอบท้ายบท 
คะแนนเตม็............................ผลคะแนน..................... 
ผ่านเกณฑ์............................ไม่ผ่านเกณฑ์................... 

กระดาษบันทึกเพิม่เตมิ 
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ข้อสอบจากสนามสอบจริง สพฐ.2561 (ข้อสอบอาจไม่สมบูรณ์เน่ืองจากเป็นการจ าออกมาจากห้องสอบจริง) 

ออกข้อสอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบวันที ่18-19 สิงหาคม 2561 

1.ข้อใดต่อไปนีท้ีม่ีความหมายว่าหาไม่เจอ (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.เพชรในตม 

ข.เขน็ครกข้ึนภูเขา 

ค.ฝนทัง่ใหเ้ป็นเขม็ 

ง.หนวดเต่าเขากระต่าย 

ตอบ ง.หนวดเต่าเขากระต่าย คงไม่มีใครเคยเห็นเต่ามีหนวดและกระต่ายมีเขา ส านวนน้ีจึงหมายถึง ของท่ีไม่

มี ของท่ีหาไม่ได ้

 

2.ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นเสียงธรรมชาติ (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.ครืน    ข.ปัง   ค.กา   ง.หม ่า 

ตอบ ก.ครืน เสียงฟ้าร้อง  

 

3.มะพร้าว: /...... กล้วย:..... (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.เครือ/หวี   ข.ทะลาย/เครือ 

ค.ลูก/ผล   ง.ผล/ลูก 

ตอบ ข.ทะลาย/เครือ 
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4.โค้ชเอก พูดว่า "...ผู้ปกครองน้อง ๆ ไม่ต้องเป็นห่วง พี ่ๆ ดูแลอย่างดี และผมจะดูแลให้ดีทีสุ่ด  

ตรงคุณธรรมข้อใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.มารยาท 

ข.ความรับผดิชอบ 

ค.ส านึกตน 

ง.สติสัมปชญัญะ 

ตอบ ข.ความรับผดิชอบ 

5.ครูตัดสินใจโดยใช้หลกัเหตุและผล นักเรียนทะเลาะกนั วางตัวเป็นกลางไม่ล าเอยีง  

แสดงว่าครูใช้หลกัธรรมใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

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

ตอบ ง.อุเบกขา ความวางเฉยแบบวางใจเป็นกลางๆ โดยไม่เอนเอียงเขา้ขา้งเพราะชอบ เพราะชงั เพราะหลง

และเพราะกลวั 

6.เหน่ือยยากเพยีงใดไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง ครูน้ันยังล าพองในเกยีรติของตนเสมอมา... 

ตรงกบัข้อใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.หนา้ท่ีครู 

ข.เกียรติของครู 

ค.ลกัษณะเฉพาะตวั 

ง.อุดมการณ์ครู 

ตอบ ง.อุดมการณ์ครู 
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7.นักเรียนเรียนไม่ผ่านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ครูผู้รับผดิชอบต้องท าอย่างไร (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก. เรียนใหม่ภาคเรียนหนา้ 

ข. แจง้ใหผ้อ.ทราบ 

ค. ลงผล ไม่ผา่นในระเบียนสะสม 

ง. สอนใหม่อีกจนกวา่จะบรรลุวตัถุประสงค ์

ตอบ ง. สอนใหม่อกีจนกว่าจะบรรลุวตัถุประสงค์ 

 

8.การวจัิยในช้ันเรียนจัดเป็นการวจัิยรูปแบบใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.การวจิยัเชิงปริมาณ 

ข.การวจิยั เชิงปฏิบติัการ 

ค.การวจิยั เพื่อพฒันาเคร่ืองมือ 

ง.การวจิยัเพื่อสร้างทฤษฎี 

ตอบ ข.การวจัิย เชิงปฏิบัติการ 

 

9.เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มองช่วยเหลือคนอ่ืนมากกว่าแย่งชิง เป็นคุณธรรมข้อใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.ฉนัทะ 

ข.วริิยะ 

ค.เมตตา 

ง.หิริโอตตปัปะ 

ตอบ เมตตา 
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10.อุทยักบัวชิา หันหน้าเข้าหากนั เงาของวชิาอยู่ทางซ้ายมือของอุทัย อุทัยหันหน้าไปทางทศิใด 

 (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.ทิศตะวนัออก 

ข.ทิศเหนือ 

ค.ทิศใต ้

ง.ทิศทิศตะวนัตก 

ตอบ ข.ทศิเหนือ 

 

11.ครูได้วางแผนในการด าเนินชีวติอย่างพอเพยีงหลงัเกษียณ ตรงกบัข้อใด (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.มีภูมิคุม้กนั   ข.มีเหตุผล  ค.พอประมาณ  ง.พอเพียง 

ตอบ ก.มีภูมิคุ้มกนั 

 

12.ถ้าท่านสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ในปี2561ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย สพฐ.61)  

ก.ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

ข.ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค.ศึกษาธิการจงัหวดัโดยอนุมติัของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 

ง.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

ตอบ ค.ศึกษาธิการจังหวดัโดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
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13.หากท่านถูกเพกิถอนใบประกอบวชิาชีพ ต้องอุธรณ์ภายในกีว่นั  (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.30 วนั  ข.60 วนั 

ค.45 วนั  ง.90 วนั 

ตอบ อุธรณ์ภายใน 30วนั  

14.ข้อใดไม่ใช่ประเพณ ี(ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.บวชหนา้ไฟ   ข.ตกับาตรเทโว 

ค.แห่ขนัหมาก   ง. โกนผมไฟ 

ตอบ ข.ตักบาตรเทโว เป็นวนัส าคัญทางพุทธศาสนา 

15.ข้อใดไม่ใช่ภาระงานในต าแหน่งครูผู้ช่วย (ครูผู้ช่วย สพฐ.61) 

ก.ท าส่ือการสอน 

ข.วจิยัในชั้นเรียน 

ค.พฒันาสถานศึกษา 

ง.พฒันาตนเอง 

ตอบ ค.พฒันาสถานศึกษา (ผู้อ านวยการ) 

16.ศึกษาธิการ 18ภาค ขึน้ตรงกบัส่วนราชการใด  

ก.ส านกัปลดักระทรวง 

ข.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค.ส านกังานรัฐมนตรี 

ง.ส านกังาน ก.ค.ศ. 

ตอบ ตามค าส่ัง คสช. ก.ส านักปลดักระทรวง 
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17.อ านาจของ ก.ค.ศ. คือ (ข้อนีเ้น่ืองจากไม่สามารถหาตัวเลือกทีส่มบูรณ์ได้) 

ตอบ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนด

อ านาจหนา้ท่ีของ ก.ค.ศ. ดงัน้ี 

 

 1. เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี           

 

 2. ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑอ์ตัราก าลงัของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้งใหค้วามเห็นชอบจ านวนและอตัราต าแหน่งของหน่วยงานการศึกษา   

 

 3. เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไปมาก หรือการจดั

สวสัดิการหรือประโยชน์เก้ือกูลส าหรับขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษายงัไม่เหมาะสม เพื่อให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอนัท่ีจะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ 

สวสัดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูลส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสม           

 

 4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัได ้          

 5. พิจารณาวินิจฉยัตีความปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใชบ้งัคบัพระราชบญัญติัน้ี เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติเป็น

ประการใดแลว้ใหห้น่วยงานการศึกษาปฏิบติัตามนั้น           
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 6. พฒันาหลกัเกณฑ ์วธีิการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

 

 7. ก าหนดวธีิการและเง่ือนไขการจา้งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก าหนดอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน           

 

 8. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา           

 

 9. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา         

 

 10. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี ก.ค.ศ. 

มอบหมาย           

 

 11. ส่งเสริม สนบัสนุน ประสานงาน ใหค้  าปรึกษา แนะน าและช้ีแจงดา้นการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงาน

การศึกษา           

 

 12. ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การ

อุทธรณ์และการร้องทุกขต์ามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี           
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 13. ก ากบั ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานดา้นการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและปฏิบติัการ

ตามพระราชบญัญติัน้ี ในการน้ีใหมี้อ านาจเรียกเอกสารและหลกัฐานจากหน่วยงานการศึกษาใหผู้แ้ทนของ

หน่วยงานการศึกษา ขา้ราชการ หรือบุคคลใด มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง และใหมี้อ านาจออกระเบียบ ขอ้บงัคบั 

รวมทั้งใหส่้วนราชการ หน่วยงานการศึกษา ขา้ราชการหรือบุคคลใดรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีไปยงั ก.ค.ศ.           

 

 14. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเจา้สังกดัในกรณีท่ีปรากฏวา่ส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

คณะอนุกรรมการ หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ

ปฏิบติัการ โดยขดัแยง้กบัแนวทางตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี          เม่ือรัฐมนตรีเจา้สังกดัไดรั้บ

รายงานและขอ้เสนอแนะจาก ก.ค.ศ.แลว้ ใหพ้ิจารณาสั่งการใหส่้วนราชการหน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ.

เขตพื้นท่ีการศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีปฏิบติัไปตามนั้น           

 

 15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไ้ดรั้บปริญญา ประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืน เพื่อประโยชน์

ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการก าหนดอตัราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนท่ีควรไดรั้บ           

 

 16. ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการปฏิบติัการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี           

 

 17. พิจารณาจดัระบบทะเบียนประวติัและแกไ้ขทะเบียนประวติัเก่ียวกบัวนั เดือน ปีเกิด และควบคุมการ

เกษียณอายขุองขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

 

 18. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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18. ธนบัตร500 1000 เร่ิมใช้วนัที่ 

ตอบ 28 ก.ค. ใชธ้นบตัรใหม่ 500-1,000 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 

19.ค าว่า ครู หมายความว่า 

ตอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 

          "ครู" หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 

20.การจัดระเบียบราชการในกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 

ตอบ ก. ส่วนกลาง เขตพื้นท่ี ปริญญาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล 

 

21. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภาตามค าสัง คสช. 

ก.รมต.      ข.ปลดักระทรวง  

ค.ผูแ้ทนคณบดีครุศาสตร์   ง.เลขาธิการคุรุสภา 

ตอบ ค.ผู้แทนคณบดีครุศาสตร์ 

22. ค าในข้อใดไม่ใช่ศัพท์บัญญตัิ 

ก. นวตักรรม    ข. เทคโนโลย ี 

ค. แผนการสอน    ง. แฟ้มสะสมงาน 

ตอบ ข.เทคโนโลย ี 
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23.ข้อใดต่างจากพวก 

ก.ญ่ีปุ่น 

ข.นิวซีแลนด์ ถามทวปี 

ค.ฟิลิปปินส์ 

ง.อินเดีย ถามเกาะ 

ตอบ. ข้อนีส้ามารถตอบได้อย่างหลากหลาย เช่น ถามทวีป ตอบ นิวซีแลนด์ ถามเกาะสามารถตอบอนิเดียได้

เน่ืองจากติดแผ่นดิน หรือประเทศในอาเซียน ตอบ ฟิลปิปินส์  

24.การะเกดให้เงินจันทร์วาด10บาทท าให้ทั้งสองคนมีเงินเท่ากนั ถ้า จันทร์วาดให้เงินการะเกด20บาท 

การะเกดจึงมีเงินเป็นสองเท่า เดิมจันทร์วาดมีเงินกีบ่าท(ส าหรับผู้ส่ังซ้ือหนังสือให้ติดต่อทางไลน์เพือ่รับเฉลยคณติศาสตร์เป็น 

VDO เพือ่ท าความเข้าใจได้เลยครับ Line 0951800066) 

ก.40 

ข.80 

ค.100 

ง.200 

ตอบ 80 เน่ืองจากยกตวัอยา่งตวัเลขเช่น การะเกดมีเงิน100บาท การะเกดใหเ้งินจนัทร์วาด 10 บาทจะท าให้

เงินทั้งสองคนเท่ากนั  คือ 90 ทั้งคู่  ถา้จนัทร์วาดเอาเงินให้กาละเกด 20 บาท การะเกดจะมีเงินเป็น 2 เท่า คือ

การะเกดจะมีเงิน 120 บาท จนัทร์วาดจะมีเงินเหลือ 60 บาท(ส าหรับผู้ส่ังซ้ือหนังสือให้ติดต่อทางไลน์เพื่อรับเฉลย

คณติศาสตร์เป็น VDO เพือ่ท าความเข้าใจได้เลยครับ Line 0951800066) 

 

 

 

 

 



เตรียมความพร้อมสอบครูผูช่้วย2562    ทีมงานคลงัขอ้สอบครูผูช่้วย2562 อ.นนท ์

 18 

25.ข้อใดไม่ใช่วถิีประชาของคนสมัยปัจจุบัน  

ก.ต่อคิวข้ึนรถตู ้

ข.ไหวพ้อ่แม่ก่อนออกจากบา้น 

ค.สวมหมวกทุกคร้ังก่อนออกจากบา้น 

ง.สละท่ีนัง่บนรถ 

ตอบ ค.สวมหมวกทุกคร้ังก่อนออกจากบ้าน เป็นกฎหมาย 

26.ความหมายของ ทารุณกรรม คืออะไร 

ตอบ การกระท าหรือละเวน้การกระท าดว้ยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเส่ือมเสียเสรีภาพ หรือเกิด

อนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผดิทางเพศต่อเด็กการใชเ้ด็กใหก้ระท าหรือประพฤติในลกัษณะท่ี

น่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี ทั้งน้ี ไม่วา่เด็กจะยนิยอม

หรือไม่ก็ตาม 

 

27.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "มั่นคง มั่งคัง ยัง่ยืน" ค าว่ายัง่ยืนคลอบคลุมถึงด้านใด 

ตอบ ดา้นรายไดแ้ละคุณภาพชีวติของประชาชน คนมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

28.ใครไม่ใช่คณะกรรมในคณะกรรมคุรุสภา 

ก.คณาจารย ์ 

ข.ปลดักระทรวง 

ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ง.เลขาธิการคุรุสภา 

ตอบ. คณาจารย ์
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29. กะปิ ค าสุภาพ คือ  

ก.เยือ่เคย   ข.กุง้เคย   ค.น ้าปรุงรส   ง.เคร่ืองปรุงรส 

ตอบ.เยือ่เคย 

 

30.ครู อนง เป็นครูถิ่นทุรกนัดาร น าส่ือต่างๆ ทีอ่ยู่ ในท้องถิ่นน ามาใช้จัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียน 

ตรงกบัมาตรฐานข้อใด  

ก.มาตรฐานตน    ข.มาตรฐานการปฏิบติังาน  

ค.ปฏิบติัการสอน   ง.มาตรฐานเรียนรุ้และประสบการณ์ 

ตอบ ค.ปฏิบติัการสอน 

 

31.ถ้าอรุณาทราบถึงการประพฤติผดิจรรยาบรรณธาดา อรุณาตัดสินใจว่าจะกล่าวหาหรือกล่าวโทษธาดาได้

หรือไม่ ค ากล่าวหากล่าวโทษของอรุณาส้ินสุดลงเม่ือใด  

ก.เม่ือพน้6เดือนท่ีอรุณาทราบเร่ือง 

ข.เม่ือพน้1ปีท่ีอรุณาทราบเร่ือง 

ค.เม่ือพน้2ปีท่ีอรุณาทราบเร่ือง 

ง.มีสิทธ์ิกล่าวหากล่าวโทษได/้ไม่มีอายคุวาม 

ตอบ ข.เม่ือพน้1ปีท่ีอรุณาทราบเร่ือง 
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32.โครงการคูปองพฒันาครู อนุมัติให้งบประมาณเท่าใดต่อคน 

ตอบ 10,000 บาท 

 

33.วนัที ่29 ก.ค.2561 วนัภาษาไทย มีปัญหาทีต้่องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือ 

ก.การอ่าน 

ข.การเขียน 

ค.การฟัง 

ง. การพูด 

ตอบ ข.การพูด  

 

34.ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

 ตอบ สินเช่ือ   

มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

ดงัต่อไปน้ี 

          (1) การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูและการให ้

การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล 

          (2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคล 

ซ่ึงอยูใ่นความดูแลท่ีครอบครัวจดัให ้ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

          (3) การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 



เตรียมความพร้อมสอบครูผูช่้วย2562    ทีมงานคลงัขอ้สอบครูผูช่้วย2562 อ.นนท ์

 21 

35.การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยู่ในส่วนใดของพระราชบัญญตัิการศึกษา  

ตอบ หลกัการจดัการศึกษา 

 

36.เหตุการณ์ใดทีไ่ม่ได้เกดิขึน้ในช่วงฤดูฝน พ.ค.-ก.ค.  

ก น ้าท่วมอิสาน  

ข ดินโคลนถล่มภาคเหนือ  

ค เกิดรอยแตกเข่ือนในภาคกลาง  

ง เรือล่มในภาคใต ้

ตอบ ค เกิดรอยแตกเข่ือนในภาคกลาง 

 

37.หากครูอ้วนต้องการอบรมสาระความรู้เร่ืองการบูรณาการการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบเรียนรวม ครูอ้วน

ต้องการอบรมมาตรฐานความรู้วชิาชีพครูในข้อใด 

ก.การจดัการเรียนรู้และการจดัการในชั้นเรียน 

ข.การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู 

ค.แนวคิดและกลวธีิการจดัการศึกษา 

ง.การประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตอบ ก.การจดัการเรียนรู้และการจดัการในชั้นเรียน 
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38.บุคคลในข้อใดไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ.2556 

ก.ครูโรงเรียนเอกชน 

ข.ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัฐบาล 

ค.ศึกษานิเทศกก์ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ง.อาจารยม์หาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล 

ตอบ ง.อาจารยม์หาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล 

39.ครูมีความสามารถเกีย่วกับกลวธีิการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมแรงการพฒันาทีย่ัง่ยืนแสดงว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานความรู้ใด 

ก.หลกัสูตร 

ข.ปรัชญาการศึกษา 

ค.ภาษาและวฒันธรรม 

ง.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ตอบ ข.ปรัชญาการศึกษา 

40.ปลอมลายเซ็นเพ่ือขอรับใบประกอบวชิาชีพ ผดิจรรยาบรรณใด 

ตอบ ต่อวชิาชีพ 
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41.ข้อใดไม่ใช่สาระความรู้ที่อยู่ในจิตวทิยาส าหรับครู  

ก.จิตวทิยาองคก์าร 

ข.จิตวทิยาแนะแนว 

ค.จิตวทิยาการศึกษา 

ง.จิตวทิยาใหค้  าปรึกษา 

ตอบ. ก.จิตวทิยาองคก์าร 

 

42.รอง ผอ.ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการแทน ผอ. ได้จึงมอบหน้าทีใ่ห้กบัใคร 

ตอบ ครูในร.ร.โดยมีหนงัสือค าสั่ง 

การมอบหนา้ท่ี จะสามารถมอบใหเ้ฉพาะขา้ราชการดว้ยกนัเท่านั้น 

 

43.ผอ.หมอบหมายให้ครูจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา ครูมีมาตรฐานในข้อใด 

ตอบ หลกัสูตร 

 

44.บุคคลใดต่อไปนี ้ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศึกษา 

ก.ผูแ้ทนครู  

ข.ผูแ้ทนผูป้กครอง  

ค.ผูแ้ทนนกัเรียน 

ง.ผูแ้ทนองการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ตามพรบ.ระเบียบขา้ราชการครู 

ตอบ ค.ผูแ้ทนนกัเรียน 
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45.วตัถุประสงค์ของ คุรุสภา คือ 

ตอบ 

1. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพ 

2. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชีพ 

3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 

ระบบการศึกษา ตามความสนใจตรงกบัระบบใด ตอบอธัยาศยั 

 

46.กระทรวงทีต่ั้งขึน้ใหม่ตามยุทศาสตร์20ปี 

ตอบ กระทรวงวจิยัและอุดมศึกษา 

 

47.จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ 

ก....ดีมีสุข 

ข.....เป็นคนดี 

ค......การเรียนรู้สู่ชีวิตจริง 

ง.....ปกครองแบบประชาธิปไตย 

ตอบ ข.....เป็นคนดี 
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48.การถวายพระพรเน่ืองในวนัพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที1่0 เป็นจรรยาบรรณด้านใด  

ก.จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข.จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

ค.จรรยาบรรณต่อสถาบนั 

ง.จรรยาบรรณต่อสังคม 

 ตอบ  ง.จรรยาบรรณต่อสังคม 

 

49.สีส้มเกดิจากสีแม่สีใดผสมกนั 

ตอบ • สีส้ม (สีแดง + สีเหลือง) 

• สีเขียว (สีเหลือง + สีน ้าเงิน) 

• สีม่วง (สีน ้าเงิน + สีแดง) 

 

 เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด       กห็มายมาดเหมือนมณีอนัมีค่า 

แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา      จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง  

 

50.ส านวนนีส้อน  

ก. คุณค่าของผูห้ญิง ข.รักนวลสงวนตวั ค.รักษาความสะอาด 

ตอบ ก.คุณค่าของผูห้ญิง  
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51. ค าว่า"มณ"ี หมายถึง 

ก. วยัเดก็  ข.  ผูห้ญิง  ค. วยัสาว  ง.อนาคต 

ตอบ. ค.วยัสาว 

 

วชิาความสามารถทัว่ไป 

(ส าหรับผู้ ส่ังซ้ือหนังสือให้ติดต่อทางไลน์เพือ่รับเฉลยคณิตศาสตร์เป็น VDO เพือ่ท าความเข้าใจได้เลยครับ 

Line 0951800066) 

 

1. 0.04 ยกก าลงั -3/2 มีค่าเท่ากบัข้อใด 

ก.5   ข.25   ค.125   ง.625 

ตอบ 125 

 

 

 

 

 

2.√((7-3√5) (7+3√5))  =  ? 

 

ตอบ 2  
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3.มีน า้หวาน 60 ลติร เกดิจากน า้เช่ือมและน า้ อตัราส่วน  2:1 แต่ถ้าเกดิเปลีย่นการผสมจากเดิม เป็นน า้เช่ือม

และน า้ 1:2 ต้องเติมน า้อกีกีล่ติร 

 ก.20    ข.60  

ค.40    ง. 80 

ตอบ  60 ลติร 

 

 

 

 

 

4.  3  7  13  27  …..   107 

ก.33   ข.43   ค.53   ง.63 

ตอบ 53 เน่ืองจาก 53+53+1 = 107 

 

 

 

5.  2  4  12  48 ….. 

ตอบ 240 
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6.  7  8  11  17 ..... 42 

ตอบ 27 

 

 

 

7.  4  5  6 7  9  10  13 …… 

ตอบ 14 

 

 

 

8.จ านวนนับน้อยทีสุ่ดที่หารลงตัว 24 36 40 ลงตัวคืออะไร  

ตอบ 360 

 

 

9.ตอนลูกเกดิ แม่มีอายุเท่ากบัลูกในปัจจุบัน ปัจจุบันแม่อายุ40ปี อกี 5 ปีข้างหน้า ลูกมีอายุ เท่าไหร่ 

ตอบ 25 ปี 
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10.ข้อใดมีค่ามากทีสุ่ด 

ก.90% ของ 10% ของ80 

 

ข.20% ของ 80% ของ80 

 

ค.30% ของ 70% ของ80 

 

ง.40% ของ 60% ของ80 

 

 

 

 

 

11.รูปส่ีเหลีย่มมีด้านยาวเกนิ 2% จะมี พท. เกนิเท่าไหร่  

ก.2%   ข..02%  

ค.4%   ง..04% 
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12ถ้า a และ b คือเลขคี่ แล้วข้อใดคือเลขคู่  

ก.ab  

ข.a+b 

ค. a+b+1  

ง.a+b+2 

 

 

13.เลข 1 2 3 5 7 9 ถ้าเอามาเรียงกัน 3ตัว ไม่ซ ้ากนั มีกีจ่ านวน ที่หาร 5 ลงตัว 

 

 

14.ขายสินค้า ได้ก าไร20% พจิารณาข้อต่อไปนี ้ 

ก.รู้ราคาทุน 

ข.รู้จ  านวนสินคา้ท่ีขายไดท้ั้งหมด 

ตอบ รู้ราคาทุน 

 

15..ข้อใดเขียนผดิ  

ก.ผา้ไหม  

ข.น ้าแขง็ใส  

ค.แซยดิ 

 ตอบ น า้แข็งใส ค าถูกต้อง น ้าแข็งไส  
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16.กู้เงินซ้ือรถราคาไม่แพงตรงกบัสุภาษิตใด 

ก.เก็บเบ้ีอใตถุ้นร้าน 

ข.ต าขา้วสารกรอกหมอ้ 

ค.เก็บเล็กผสมนอ้ย 

ง.นกนอ้ยท ารังพอตวั 

ตอบ นกน้อยท ารังแต่พอตัว หมายถึง การจะกระท าการใดๆควรท าให้พอเหมาะ พอสมควรแก่ฐานะและ

ความสามารถของตน ไม่ควรท าอะไรเกนิตัว  

 

ข้อสอบภาษาองักฤษ 

1. Teacher : During an exam you're bot permitted to walk 

ตอบ : that's right 

2. Student : what can I do for you teacher? 

ตอบ : turn it down  

3. Do you know the new director?  

ตอบ: of course 

4. How long have you been teaching Mathematic? 

ตอบ : for there years  

5. Student : Excuse me I don't understand this sentence.  

ตอบ : Ok, I will explain it again 
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