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ชุดท่ี 1  วิชาการศึกษา 
1.   ข้อใดคือความหมายของหลักสูตร 

ก.   ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผูเ้รียน  
ข.   ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผูเ้รียน 
ค.   ประสบการณ์ทั้งมวลทีจ่ัดใหผู้้เรียน   
ง.   ประสบการณ์ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

2. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน>ตัวช้ีวัดช้ันปีในการศึกษาภาคบังคับ 
ข. หลักสูตรเน้นเนื้อหา  >หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ค. เวลาเรียนรวมแต่ละปี  >เวลาเรียนข้ันต่่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ง. ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง>ประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

3. ข้อปฏิบัติใดของสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับข้อก่าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 ก. ระดับประถมศึกษาปรบัเวลาเรียนพื้นฐานตามความเหมาะสม        
 ข. มัธยมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิม่เติมตามที่ก่าหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
 ค.ระดับประถมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดบัช้ัน 
 ง.ต้องจัดกิจกรรมชมรมในทุกระดบัช้ันในมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก่าหนดสิ่งใดต่อไปนีเ้ป็นเป้าหมายส่าคัญที่สุดในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน              
 ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
 ค. สาระเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ง. หลกัการของหลักสูตร 
5. ข้อใดต่อไปนี้ที่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก่าหนดเพิม่ขึ้น 
 ก.สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
 ข.โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน 
 ค.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
 ง. ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถ่ิน  
6. การจัดเวลาเรียนและการตัดสนิผลการเรียนปัจจุบันด่าเนนิการตามข้อใด 
 ก. ประถมศกึษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนและตัดสินผลการเรยีนเป็นรายปี 
 ข. มัธยมศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 
 ค.ประถมศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 

ง. มัธยมศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 
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7. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนข้อใดครอบคลุมตามที่ก่าหนดข้ึนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 ก. แนะแนวลูกเสือชุมนุม 
 ข. ลูกเสือ – เนตรนารี ชุมนุม กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
          ค. แนะแนว  กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมค่าย 
          ง. แนะแนว  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   ลูกเสอื  
8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คาดหวังสิง่ใดให้เกิดกับผู้เรียนมากที่สุด 
 ก.คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้
 ข. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 ค. การเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ง. การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดมุ่งหมายเพือ่อะไร 
 ก. เพื่อพฒันาการเรียนรู ้
 ข.เพื่อตัดสินผลการเรียนรู ้
 ค. เพื่อเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง 
 ง. เพื่อพฒันาการเรียนรู้  และตัดสินผลการเรียนรู้ 
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลกัสูตรสถานศึกษา 
     ก. โครงสร้างเวลาเรียน            ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
 ค. ค่าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน         ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
11. รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษาก่าหนดจากสิง่ใด 
         ก. สมรรถนะส่าคัญของผู้เรียน 
    ข. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง 
 ค.คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลกัสูตรแกนกลาง 
    ง.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง 
12. จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก่าหนดสิ่งใดเพือ่มุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

ก.สมรรถนะส่าคัญ 
ข.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค.วิสัยทัศน ์
ง.สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

13. เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้กับการประเมนิลักษณะใด 
 ก. การประเมินเชิงคุณภาพ 
 ข. การประเมินอิงกลุ่ม 
 ค. การประเมินเชิงปริมาณ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

14. การประเมินระดับใดที่ประเมินได้ตรงและสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานมากทีสุ่ด 
 ก. ระดับช้ันเรียน 
 ข. ระดับสถานศึกษา 
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ง. ระดับชาติ 
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15. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก. มุ่งพฒันาผูเ้รียนทกุคน ซึ่งเป็นก่าลังของชาติให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ 

คุณธรรม 
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน มจีิตส่านึกในความเป็นพลเมอืงไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน เจตคติ ที่จ่าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา 

ตลอดชีวิต 
ง. มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก่าลังกาย 

16. ข้อใดไม่ใช่หลักการ ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ีโครงสร้างยืดหยุ่น  
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้รียนเป็นส่าคัญ 
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาส่าหรบัการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ง. เป็นหลกัสูตรที่เน้นความสามารถด้านการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมี

ทักษะชีวิต 
17. ข้อใดไม่ใช่จุดหมาย ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก. มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่สากล 
ข. มีความรักชาติ  จิตส่านึกในความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ค. มีจิตส่านึกในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 
ง. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

18. สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียนข้อใดส่าคัญทีสุ่ด 
ก. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
ข. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ค. ความสามารถในการสื่อสาร 
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

19. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเน้นมากในนักเรียนระดับช้ันประถมศกึษา ปีที่ 4-5 
ก. ใฝ่เรียนรู ้
ข. มีวินัย 
ค. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ง. รักความเป็นไทย 

20. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิง่ที่พฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดลุทั้งด้านพัฒนาการทางสมองและพหุปญัญา 
ก. หลักการ  และจุดหมายของหลักสูตร 
ข. สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียน 
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ง. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

21. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก. องค์ความรู ้    ข. กระบวนการเรียนรู ้
ค. สมรถนะส่าคัญ   ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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22. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกบักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 

ก. ระดับประถมศึกษา มี  3  ลักษณะ  3  กิจกรรม 
ข. ระดับประถมศึกษา มี  3  ลักษณะ  4  กิจกรรม 
ค. ระดับมัธยมศึกษา  มี  3  ลักษณะ  3  กิจกรรม 
ง. ระดับมัธยมศึกษา  มี  3  ลักษณะ  4  กิจกรรม 

23. มุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้ส่ารวจความถนัดและความสนใจของตนเองน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากทีสุ่ด 
ก. ระดับประถมศึกษา 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค. ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

24. ระดับช้ันในข้อใดสามารถปรบัเวลาเรียนพื้นฐานของแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 
ก. ระดับประถมศึกษา 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ค. ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

25. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกระบวนการส่าคัญในการน่าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
ก. แผนการจัดการเรียนรู ้
ข. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ค. การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
ง. การจัดการเรียนรู ้

26. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก. มาตรฐานการเรียนรู ้
ข. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ค. สมรรถนะส่าคัญ 
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

27. การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส่าคัญน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากทีสุ่ด 
ก. หลักการจัดการเรียนรู ้
ข. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ค. กระบวนการเรียนรู ้
ง. บทบาทของครูผูส้อน 

28. บทบาทของครูผูส้อนข้อใดที่ตอ้งด่าเนินการเป็นล่าดับแรกในฐานะผู้จัดการเรียนการสอน 
ก. วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ข. ก่าหนดเป้าหมายที่ต้องการใหเ้กิดข้ึนกับผู้เรียน 
ค. ออกแบบการจัดการเรียนรู ้
ง. ประเมินผู้เรียน 

29. ข้อใดไม่ใช่ที่ใช้ในการประเมนิระดบัชาติในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ในปัจจบุัน 
ก. ด้านภาษา 
ข. ด้านคิดวิเคราะห์ 
ค. ด้านเหตุผล 
ง. ด้านการค่านวณ 
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30. การตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  และกจิกรรมพฒันาผู้เรียนเป็นการประเมินระดับใด 

ก. ช้ันเรียน 
ข. สถานศึกษา 
ค. เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ชาติ 

31. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551  

ก. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ข. การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
ค. การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ง. การประเมินสมรรถนะส่าคัญ 

32. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่การตัดสินผลการเรียนระดบัประถมศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 

ก. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 
ข. ต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผ่านตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก่าหนด 
ค. ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน 
ง. ผลการประเมินผ่านส่าหรบัการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกจิกรรม

พัฒนาผูเ้รียน 
33. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  เป็นข้อมูลในการรายงานผลการเรียนในข้อใด 

ก. ช้ันเรียน 
ข. สถานศึกษา 
ค. เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ชาติ 

34. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของตัวช้ีวัดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก. ด้านความรู้ 
ข. ด้านทักษะ 
ค. ด้านกระบวนการ 
ง. ด้านเจตคต ิ

35. ข้อใดคือเป้าหมายการเรียนรู้ข้ันต่่าสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ข. ด้านการคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล 
ค. ด้านทักษะการปฏิบัต ิ
ง. ด้านจิตนิสัย 

36. วิธีการประเมินผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  วิธีการใดง่าย  สะดวก  และ
สามารถประเมินได้ตลอดเวลา 

ก. การสงัเกตพฤติกรรม 
ข. การสอบปากเปล่า 
ค. การพูดคุย 
ง. การใช้ค่าถาม 
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37. สิ่งที่ระบุคุณภาพผูเ้รียนว่า  ควรรู้อะไรและท่าอะไรได้  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551  คือข้อใด 

ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข. สมรรถนะส่าคัญ 
ค. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ง. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

38. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องค่านึงถึงเป็นล่าดับแรกในการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ก. คุณธรรม  จริยธรรม    ข. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ค. พัฒนาการทางสมอง    ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

39. ท 10101  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ข้อใดถูกต้อง 
ก. ระดับประถมศึกษา 
ข. เรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ค. รายวิชาพื้นฐาน 
ง. รายวิชาเพิ่มเตมิ 

40. การจัดการเรียนรูเ้พื่อใหผู้้เรียนเข้าใจในลักษณะองค์รวม  สามารถเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์ 
การเรียนรู้ได้อย่างมีจุดหมายและมีความหมาย  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใด 

ก. กระบวนการสร้างความรู ้
ข. กระบวนการคิด 
ค. กระบวนเผชิญสถานการณ์และแก้ปญัหา 
ง. การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

41. ข้อใดคือจุดเน้นในการวิจัยส่าหรับครูผูส้อนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ก. พัฒนาการเรียน 
ข. พัฒนาการสอน 
ค. พัฒนากระบวนการสร้างความรู ้
ง. พัฒนาการเรียนการสอน 

42. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรยีนด้านความสามารถและทักษะของผูเ้รียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

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

43. แดง  เรียนอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะข้อใดจึงจะสอดคล้องกบัจุดเน้น 
การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ก. ใฝ่ด ี
ข. ใฝ่เรียนรู ้
ค. อยู่อย่างพอเพียง 
ง. มีความมุ่งมั่นในการศึกษา  และการท่างาน 
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44. ครูแดงต้องการสอนนักเรียนแบบบรรยายเนื้อหาในช่ัวโมงแรกการจัดช้ันเรียนรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมทีสุ่ด 
ก. ช้ันเรียนแบบธรรมดา     ข. ช้ันเรียนแบบนวัตกรรม 
ค. ช้ันเรียนแบบบูรณาการ    ง. ช้ันเรียนแบบห้องเรียนเดียว 

45. “ในการสอบนักเรียนช้ัน ม.4 วิชาภาษาไทย จ่านวน 4 ห้อง โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ผลการสอบพบว่า
นักเรียนเก่งได้คะแนนมาก นักเรียนอ่อนได้คะแนนน้อยเหมอืนกันทั้ง 4 ห้อง”จากข้อความนี้แสดงว่าแบบทดสอบ
คุณสมบัติตามข้อใด 
 ก. ความตรง ( Validity ) 
 ข. ความเช่ือมั่น ( Relibiality ) 
 ค. ความยากง่าย ( Difficulity )             

ง. ความเป็นปรนัย ( Objectivity) 
46.ค่า P ความยากเหมาะสมอยูท่ี่เท่าใด 
 ก. .20-.80 
 ข. .40-.60 
 ค. .20 ข้ึนไป 
 ง. .70 ข้ึนไป 
47.เปอร์เซ็นไทล์ 80 หมายความว่าอย่างไร 
 ก. ได้คะแนนเท่ากับ  80  คะแนน 
 ข. ได้คะแนนน้อยกว่า  80  คะแนน 
 ค. ได้คะแนนมากกว่า  80  คะแนน 
 ง. ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากบั  80  คะแนน 
48.การวิจัยในชันเรียนจัดเป็นการวิจัยรปูแบบใด  

ก. การวิจัยเชิงปริมาณ 
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี 
ง. การวิจัยเพื่อพฒันาเครื่องมอื 

49. “การพัฒนาพฤตกิรรมการอ่านของนกัเรียนช้ัน ป. 6” ข้อใดคือตวัแปรตาม  
 ก. เพศ 

ข. ระดบัช้ัน 
ค. วิธีการพัฒนา 
ง. พฤตกิรรมการอ่าน 

50.จากข้อ 49 ข้อใดไม่ควรก่าหนดนิยามศพัท์เฉพาะมากทีส่ดุ  
ก. นกัเรียน 
ข. นวัตกรรม 
ค. วิธีการพัฒนา 
ง. พฤตกิรรมการอ่าน 

51.การคาดคะเนค่าตอบของการวิจัยอยา่งมเีหตผุลตรงกับข้อใด  
ก. ความมุ่งหมายการวิจัย 
ข. สมมุตฐิานการวิจัย 
ค. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  
ง. การอภิปรายผลการวิจัย 
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52.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในช้ันเรียน  
ก. แก้ปญัหาผูเ้รียน 
ข. หาสาเหตุของพฤตกิรรม 
ค. พัฒนาผู้เรียน 
ง. ประเมินตัดสินผูเ้รียน 

53. “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งค่าถามการวิจัยว่าอย่างไรจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ 
ก. ท่าไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน 
ข. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร  
ค. ห้องเรียนมปีัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน 
ง. ทางบ้าน ด.ช.แดงมปีัญหาอะไรจึงตอ้งขาดเรียน 

54. “ด.ช.ด่าไม่ชอบท่างานร่วมกลุม่กับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมลูเพื่อแก้ปญัหา  
ก. การทดสอบ 
ข. การสังเกต 
ค. การสัมภาษณ์ 
ง. การใช้แบบสอบถาม 

55. “ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่่าเนือ่งจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัย เพื่อ
แก้ปัญหาในลักษณะใด 

ก. เชิงทดลองพฒันาสือ่นวัตกรรม  
ข. เชิงส่ารวจหาสาเหตปุัญหา 
ค. เชิงปรมิาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู ้
ง. เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู ้

56. “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรียนเป็นส่าคัญโรงเรียนอนบุาลด่ารง” หัวข้อวิจัยน้ี 
ควรใช้เครื่องมอืชนดิใดในการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ก. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ข. แบบทดสอบองิเกณฑ ์
ค. แบบสังเกตุพฤตกิรรม  
ง. แบบสัมภาษณ์ 

57.ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ  
ก. ความเที่ยงตรง 
ข. ความเช่ือมั่น  
ค. อ่านาจจ่าแนก 
ง. ความเป็นสากล 

58. “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดฝกึของนักเรียนช้ัน ป.5 โรงเรียนอนุบาล
ด่ารง จ่านวน 40 คน” ควรใช้สถิตใดวิเคราะห์ความแตกต่าง 

ก. t-test 
ข. ANOVA 
ค. Z-test 
ง. F-test 
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59. “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส่าคัญของครูโรงเรียนอนบุาลด่ารง” 
ความมุ่งหมายของการวิจัยน้ีควรใช้สถิตข้ิอใดในการน่าเสนอ  

ก. คาเฉลี่ย และร้อยละ 
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ค. การทดสอบท ี 
ง. การทดสอบไคว์สแควร์ 

60.การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด  
ก. บทที1่ 
ข. บทที3่ 
ค. บทที4่ 
ง. บทที5่ 

61. “การศึกษาการอ่านของนกัเรียนช้ัน ป.2 จังหวัดศรสีะเกษ” หัวข้อวิจัยน้ีควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด  
ก. เลือกแบบเจาะจง 
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย  
ค. สุ่มแบบแบ่งช้ัน 
ง. สุ่มแบบหลายข้ันตอน 

62.“การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนบุาลด่ารง จงัหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยน้ีควรเลือกกลุ่ม ตวัอย่างโดย
วิธีใด 

ก. เลือกแบบเจาะจง     ข. สุ่มแบบอย่างง่าย  
ค. สุ่มแบบแบ่งช้ัน    ง. สุ่มแบบหลายข้ันตอน 

63.ข้อใดไม่ใช่วิธีการก่าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง  
ก. ใช้การคาดคะเน 
ข. ใช้สตูรค่านวณ 
ค. ใช้ตารางส่าเรจ็รูป 
ง. ใช้เกณฑ์ร้อยละ 

64.ค่าอ่านาจจ่าแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด  
ก. .05 – 1.00     ข. .20 – 1.00 
ค. .05-.80     ง. .20-.80 

65.ความส่าคัญของการวิจัยควรน่าเสนอในส่วนใด  
ก. บทที1่ 
ข. บทที3่ 
ค. บทที4่ 
ง. บทที5่ 

66.ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย  
 ก. แบบสอบถาม 

ข. แผนการจัดการเรียนรู ้
ค. นวัตกรรม 
ง. โปรแกรมส่าเรจ็รปู SPSS 
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67.ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในช้ันเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดอ้ย่างถกูตอ้งทีส่ดุ  
ก. ครูทุกคนตอ้งด่าเนนิการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาตนเอง 
ข. การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึง่ของการเรียนการสอน  
ค. การวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะคร ู
ง. ครูต้องเช่ียวชาญในการวิจัยในช้ันเรียน 

68.สมมุติฐานการวิจัยควรก่าหนดไว้ในส่วนใด  
ก. บทที1่ 
ข. บทที3่ 
ค. บทที4่ 
ง. บทที5่ 

69. “การพัฒนาบทเรียนส่าเร็จรูป เรื่อง วันส่าคัญทางพระพทุธศาสนา” ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร  
ก. ค่าความเช่ือมั่นของครอนบาค    ข. ดชันปีระสิทธิภาพ E1/E2 
ค. หาค่าความยากงาย      ง. หาค่าอ่านาจจ่าแนก 

70. “การวัดการอ่านออกเสียง” ควรใช้เครื่องมือตามรปูแบบในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ  
ก. แบบตรวจสอบรายการ 
ข. แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
ค. แบบสัมภาษณ์ 
ง. แบบทดสอบ 

71.นักเรียนช้ัน ป.5 โรงเรียนบ้านแดงมีจ่านวน 12 คน หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาดา้นการคิดค่านวณ
ควรเลือกกลุม่ตัวอย่างดว้ยวิธีใด 

ก. เลือกแบบเจาะจง  
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย  
ค. สุ่มแบบแบ่งช้ัน 
ง. สุ่มแบบหลายข้ันตอน 

72.การวิจัยทีมุ่่งแกป้ญัหาอย่างเร่งดว่นใช้เวลาไมม่ากนัก คือการวิจัยแบบใด  
ก. การวิจัยเชิงประเมิน 
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย 
ค. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ง. การวิจัยต่อยอด 

73.แบบจ่าลอง CIPP Model เป็นแนวคิดของใคร  
ก. Tyler 
ข. Scriven 
ค. Provus 
ง. Stufflebeam 

74.จากรปูแบบ CIPP “P” ตัวที่2 หมายถึงข้อใด  
ก. ผลลัพธ์ 
ข. ผลผลิต 
ค. กระบวนการ 
ง. ผลสะท้อนกลับ 
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75.ข้ันตอนใดทีค่วรด่าเนนิการประเมินกอ่นการเริม่โครงการ 
ก. C  
ข. I  
ค. P 
ง. ถูกทุกขอ้ 

76.รูปแบบการวิจัยของ Kemmis and McTaggartคือข้อใด  
ก. PDCA 
ข. CIPP 
ค. PAOR 
ง. KAMT 

77. “การพัฒนาดา้นการรกัษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง” ควรออกแบบการวิจัยอยา่งไร  
ก. วิจัยเชิงประเมิน 
ข. วิจัยเชิงทดลอง  
ค. วิจัยเชิงบรรยาย 
ง. วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

78.จากข้อ 77 ไม่ควรใช้เครื่องมือในข้อใดเก็บรวบรวมข้อมูล  
ก. แบบสงัเกต 
ข. แบบสัมภาษณ์ 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบส่ารวจ 

79.จากข้อ 77 ข้อใดคือตวัแปรตน้  
ก. วิธีการพัฒนา 
ข. พฤตกิรรมการรักษาความสะอาด  
ค. สภาพทางสงัคมของนกัเรียน 
ง. สภาพการบรหิารของโรงเรียนบ้านแดง 

80.หากต้องการส่งงานวิจัยจากข้อ 77 เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้วิจัยควรเป็นบทบาทของใคร  
ก. ครูผูส้อนสงัคมศกึษา ฯ 
ข. ครูทุกคน  
ค. ผู้บรหิาร 
ง. ครูผูร้ับผิดชอบกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

81.ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับการวิจัยตามรูปแบบของ Kemmis and McTaggart 
ก. เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ข. มีการสะท้อนผลการปฏิบัติ 
ค. ควรด่าเนนิการอยา่งรัดกุมเพียงรอบเดียว  
ง. การวิจัยน้ีต้องมผีู้ร่วมวิจัยด้วย 

82.ข้อใดคือวงจรการบริหารตามแบบเดมมิ่ง  
ก. PDCA 
ข. CIPP 
ค. PAOR 
ง. PBBS 
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83.หากต้องการทราบว่าการสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึนกว่าการสอนแบบ บรรยาย 
ควรออกแบบการวิจัยอยา่งไร 

ก. ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุม่ควบคุม  
ข. ให้ครูผูส้อน 2 คน สอนคนละแบบ 
ค. ให้นักเรียนกลุม่เดยีวเรียนทั้ง 2 แบบ 
ง. ใช้ข้อสอบกอ่นและหลงัเรียนคนละฉบับ 

84.จากข้อ 83 ข้อใดคือตวัแปรตน้ 
ก. การสอนแบบบรรยาย 
ข. การสอนโดยใช้สือ่ประสม 
ค. การสอนแบบบรรยายและการสอนโดยใช้สื่อประสม 
ง. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

85. “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟางมีค่า E1/E2 เท่ากบั 82.12/83.15” ข้อใดกล่าวถูกตอ้งเกี่ยวกับค่า E1 
ก. เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน 
ข. เป็นคะแนนระหว่างเรียน 
ค. เป็นผลการทดสอบหลงัเรียน  
ง. เป็นผลการสอบรวม 

86.จากข้อ 85 สรุปไดว่้าอย่างไร 
ก. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
ข. นวัตกรรมมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ค. จากการสอนนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน 
ง. จากการสอนนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่ากอ่นเรียนทีร่ะดบั .05 

87.จากข้อ 85 ผลการวิจัยน้ีน่าจะมาจากการวิจัยรูปแบบใด 
ก. เชิงทดลอง  
ข. เชิงบรรยาย 
ค. ศึกษารายกรณี 
ง. เชิงประเมิน 

88. “ต้องการน่าผลการวิจัยไปสรุปผลการด่าเนนิการและเปน็ข้อมูลในการวางแผนเพื่อพฒันาตอ่ไป”  
เป็นลักษณะของการวิจัยรูปแบบใด 

ก. เชิงทดลอง      ข. เชิงบรรยาย 
ค. ศึกษารายกรณี    ง. เชิงประเมิน 

89.แบบทดสอบอิงเกณฑ์สอบครัง้เดียวหลังเรียนควรใช้วิธีในข้อใดหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
ก. KR-20 
ข. KR-21 
ค. Lovett Method 
ง. Carver Method 

90.การหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของข้อสอบอิงเกณฑ์ควรใช้วิธีในข้อใด  
ก. B-Index 
ข. pr 
ค. IOC 
ง. KR-20 
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91.เมื่อด่าเนนิการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในช้ันเรียน พบว่า มีนักเรียน 2 คน จาก 45 คน ที่อ่านไม่ได้ ครูควร 
ด่าเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปญัหาอย่างไร 

ก. วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม  
ข. วิจัยเชิงประเมินเพื่อแกป้ญัหา 
ค. ศึกษารายกรณีแก้ปญัหา   
ง. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้

92.การทดลองนวัตกรรมกลุม่ย่อย 1 : 1 ด่าเนนิการเพื่ออะไร 
ก. แก้ไขข้อบกพร่องดา้นภาษาและรปูแบบต่าง ๆ  
ข. ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ค. เก็บข้อมลูเพือ่รวบรวมกบักลุม่ใหญ ่
ง. ถูกทุกขอ้ 

93.ผู้วิจัยด่าเนนิการทดสอบสมมุตฐานการวิจัยโดยใช้t-test Dependence Sample การวิจัยน้ีน่าจะออกแบบการ
ทดลองแบบใด 

ก. ทดลองกลุม่เดยีว สอบครั้งเดยีว  
ข. ทดลองกลุ่มเดยีว สอบสองครั้ง  
ค. ทดลองสองกลุม่ สอบครั้งเดยีว  
ง. ทดลองสองกลุ่ม สอบสองครั้ง 

94.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. การวิจัยที่ดีต้องเนน้สถิติข้ันสงู  
ข. ผู้บรหิารไม่ควรด่าเนนิการวิจัยในช้ันเรียน 
ค. ผู้วิจัยไม่จ่าเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องที่ท่าวิจัยมากนกัก็ได ้
ง. การวิจัยเชิงทดลองตอ้งควบคุมไม่ให้ตัวแปรอื่นส่งผลต่อการวิจัย 

95.ข้อใดเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง 
ก. นกัเรียนที่เรียนดว้ย CAI มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียนแตกต่างกัน  
ข. นกัเรียนทีเ่รียนดว้ย CAI มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนสูงกว่าหลังเรียน 
ค. นกัเรียนทีเ่รียนดว้ย CAI มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน  
ง. ถูกขอ้ ข และ ค 

96.ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบวัดแบบ Rating Scale จัดอยู่ในมาตรการวัดใด  
ก. นามบัญญัติ    ข. เรียงอันดับ  
ค. อันตรภาค     ง. อัตราส่วน 

97.ข้อใดเป็นข้อมลูในมาตราอัตราส่วน  
ก. แดงมีเงินมากกว่าเขียว 3 เท่า 
ข. แดงสอบได้คะแนนมากกว่าเหลือง 3 คะแนน  
ค. ด่าไดเ้กรด 3.95 ถือว่าสูงมาก    
ง. ขาวหล่อกว่าเขียวนิดหน่อย 

98.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวแปร 
ก.เพศ 
ข.ศาสนา 
ค.จังหวัดอบุลราชธานี 
ง.ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
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99. ข้อใดคือความหมายของการวิจัยที่ถูกต้อง 
ก. การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูล 
ข. การประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 
ค. การวิเคราะห์และบันทึกการสังเกต 
ง. การค้นคว้าความรู้อย่างมรีะบบ 

100. ข้อใดไม่เป็นการวิจัย 
 ก. การค้นหาความจริง  
 ข. การศึกษาเปรียบเทียบ  
 ค. การส่ารวจความคิดเห็น   
 ง. การค้นคว้าประวัติบุคคลส่าคัญ 
101. กระบวนการวิจัยมีลกัษณะคล้ายคลงึกับการแสวงหาความรู้แบบใด 
 ก. แบบอปุมาน   
 ข. แบบอนุมาน   
 ค. แบบอรสิโตเตลิ 
 ง. แบบวิทยาศาสตร ์
102. วิวัฒนาการของกรมการฝึกหัดครูในประเทศไทย เป็นวิจัยประเภทใด 
 ก. การวิจัยเชิงทดลอง  
 ข. การวิจัยเชิงพรรณนา  
 ค. การวิจัยเชิงคุณลกัษณะ  
 ง. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  
103. ทักษะเบื้องต้นทางภาษาทีส่่งผลต่อการเรียน  
 ก. การวิจัยเชิงทดลอง  
 ข. การวิจัยเชิงคุณลกัษณะ  
 ค. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์  
 ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
104. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นงานวิจัยประเภท
ใด 
 ก. การวิจัยเชิงทดลอง  
 ข. การวิจัยเชิงพรรณนา  
 ค. การวิจัยเชิงคุณลกัษณะ  
 ง. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์
105. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาประถมศึกษาที่สอนแบบกลุ่มและสอนรายบุคคล เป็นงานวิจัยประเภทใด 
 ก. การวิจัยเชิงทดลอง  
 ข. การวิจัยเชิงพรรณนา  
 ค. การวิจัยเชิงคุณลกัษณะ  
 ง. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
106. ข้อความในข้อใดเป็นเหตุเป็นผลกันในทางวิจัย 
 ก. ผู้วิจัยควรเลือกปัญหาที่ยุง่ยากซบัซ้อน เพราะสามารถขอค่าแนะน่าจากใคร ๆ ได้  
 ข. การก่าหนดสมมติฐานผู้วิจัยสามารถก่าหนดเองได้ไม่จ่าเป็นต้องมกีารอ้างอิง  
 ค. ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยให้มาก เพราะน่ันคือ แนวทางหนึ่งที่จะท่าใหผู้้วิจัยก่าหนดข้อปัญหา
ได้  
 ง. งานวิจัยทุกเรือ่งต้องมีจุดมุ่งหมายในการวิจัย ดังนั้น งานวิจัยทุกเรื่องจงึต้องมีการก่าหนดสมมติฐาน  
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107. ในการก่าหนดหัวข้อปญัหาการวิจัย จ่าเป็นต้องมีข้อใดที่จะท่าให้ช่ือเรื่องชัดเจน 
 ก. สถานที่  
 ข. พฤติกรรมหรอืตัวแปร  
 ค. ลักษณะการวิจัย  
 ง. ลักษณะของเครื่องมือวิจัย 
108. ลักษณะส่าคัญทีสุ่ดของการวิจัยเชิงทดลองคือข้อใด 
 ก. ใช้ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิ  
 ข. มีการจัดกระท่ากับตัวแปรต้น  
 ค. สรุปตามเหตุและผล  
 ง. ใช้ข้อมูลเชิงประมาณเท่านั้น 
109. การเลือกปญัหาวิจัยควรยึดสิ่งใดมากทีสุ่ด 
 ก. ปัญหาน้ันมีข้อมลูแล้วหรือยงั  
 ข. ปัญหาน้ันใช้กลุม่ตัวอย่างกี่คน  
 ค. ปัญหาน้ันหาค่าตอบได้หรือไม่  
 ง. ปัญหาน้ันผูบ้รหิารเห็นด้วยหรือไม่ 
110. "เขียนในแง่ความรู้ที่ได้รับและจะน่าผลการวิจัยน้ันไปใช้ได้อย่างไร" ข้อความนี้เป็นส่วนใดของการวิจัย 
 ก. สมมติฐานของการวิจัย  
 ข. ความส่าคัญของการวิจัย  
 ค. ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย  
 ง. ขอบเขตของการวิจัย 
111. ส่วนใดที่บอกถึงกลุ่มตัวอย่างและตัวแปร 
 ก. สมมติฐานของการวิจัย  
 ข. นิยามศัพท์ของการวิจัย  
 ค. ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย  
 ง. ขอบเขตของการวิจัย 
112. ส่วนใดที่ผู้วิจัยต้องการใหผู้้อ่านเข้าใจตรงกัน 
 ก. สมมติฐานของการวิจัย  
 ข. นิยามศัพท์ของการวิจัย  
 ค. ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย  
 ง. ขอบเขตของการวิจัย 
113. ส่วนใดเป็นประเด็นที่ตอ้งการใหผู้้อ่านยอมรับโดยไม่ตอ้งพิสจูน์ 
 ก. สมมติฐานของการวิจัย  
 ข. ความส่าคัญของการวิจัย  
 ค. นิยามศัพท์ของการวิจัย  
 ง. ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจัย 
114. ข้อใดกล่าวถึงการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องไม่ถูกต้อง 
 ก. การค้นต้องค้นเมื่อได้หัวข้อการวิจัยแล้ว  
 ข. การจะอ้างอิงเอกสารใดต้องท่าการประเมินก่อน  
 ค. ต้องมีการบันทึกรายละเอียดของเอกสารนั้นด้วย  
 ง. การค้นคว้าเอกสารจะช่วยให้ได้แบบ การวิจัย 
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115. ข้อใดเป็นความมุง่หมายของการวิจัย 
 ก. นักเรียนชายมีความวิตกกงัวลสูงกว่านักเรียนหญิง  
 ข. ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของครพูลศึกษา  
 ค. ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูมีนอ้ยจงึท่าใหผ้ลวิจัยไม่ดีเท่าที่ควร  
 ง. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา คือ อุปกรณ์ไมเ่พียงพอ 
116. "การศึกษาเปรียบเทียบผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนส่าเร็จรูปกับการสอนปกติ" ตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม คือข้อใด 
 ก. ผลการสอน - บทเรียนส่าเรจ็รปู  
 ข. การเปรียบเทียบ - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 ค. วิธีสอน - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ง. บทเรียนส่าเร็จรูป – การสอนปกต ิ
117. "การศึกษาความพร้อมในการอ่านของเด็กก่อนวัยเรียน ในจังหวัดปทมุธานี" ตัวแปรตามคือข้อใด  
 ก. เด็กก่อนวัยเรียน  
 ข. ความพร้อมในการอ่าน  
 ค. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 ง. การอ่านของเด็ก  
118. "เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของผูบ้รหิารตอ่นักการเมอืงระหว่างผูบ้รหิารที่มีต่าแหนง่ แตกต่าง" ตัวแปรต้นและตัว
แปรตามคือข้อใด  
 ก. ต่าแหน่งและเจตคติ  
 ข. เจตคติและต่าแหนง่  
 ค. เจนคติและผู้บริหาร  
 ง. ต่าแหน่งและนักการเมอืง  
119. ข้ันตอนใดมาเป็นอันดับแรกของการวิจัย  
 ก. การก่าหนดกลุม่ตัวอย่าง  
 ข. การสร้างเครื่องมือ  
 ค. การเลอืกหัวข้อปัญหา  
 ง. การก่าหนดจุดมุง่หมาย 
120. สมมติฐานในข้อใดไม่ควรใช้เป็นสมมติฐานวิจัย  
 ก. หญิงมีวินัยมากกว่าชาย  
 ข. หญิงมีวินัยต่างจากชาย  
 ค. ชายมีวินัยต่างจากหญงิ  
 ง. หญงิและชายมีวินัยไม่แตกต่างกัน 
121. ถ้าหากผู้วิจัยไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่จะท่าวิจัย ควรยึดหลักอะไรในการก่าหนดสมมติฐานมากกว่า  
 ก. หลักของเหตุผล - ประสบการณ์  
 ข. ประสบการณ์ - หลักของเหตผุล  
 ค. ประสบการณ์ - ทฤษฎี       

ง. หลกัเหตุผล – ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
122. "นักเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างท่า ข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ" สัมพันธ์กับตัวเลือกใดต่อไปนี้  
 ก. ข้อตกลงเบื้องต้น  
 ข. ขอบเขตของการวิจัย  
 ค. ข้อจ่ากัดของการวิจัย  
 ง. ประโยชน์ของการวิจัย 
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123. "ผลการวิจัยในครั้งนีจ้ะท่าให้ทราบว่านักเรียนช้ันใดบ้างมีผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ์ของจงัหวัดเพือ่จะท่าให้
ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางในการพิจารณาปรับปรงุแก้ไขให้ผลการเรียนดีข้ึน" สัมพันธ์กบัตัวเลือกใดต่อไปนี้  
 ก. ข้อตกลงเบื้องต้น        ข. ขอบเขตของการวิจัย  
 ค. ข้อจ่ากัดของการวิจัย              ง. ประโยชน์ของการวิจัย 
124. "การศึกษาครั้งนี้กระท่ากบันักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2539 ระดับปริญญาตรจี่านวน 200 
คน โดยศึกษาตัวแปรดังนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศและระดบัช้ันตัวแปรตาม ได้แก่ เจตคติต่อผูบ้รหิาร ของสถาบันราช
ภัฏ สัมพันธ์กับตัวเลือกใดต่อไปนี้  
 ก. ข้อตกลงเบื้องต้น  
 ข. ขอบเขตของการวิจัย  
 ค. ข้อจ่ากัดของการวิจัย  
 ง. ประโยชน์ของการวิจัย 
125. "กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นผู้บริหารมเีวลาใหก้ับการสมัภาษณ์น้อย ดังนั้น ข้อมูลที่ได้อาจไมส่มบูรณ์เท่าที่ควร" 
สัมพันธ์กบัตัวเลือกใดต่อไปนี้  
 ก. ข้อตกลงเบื้องต้น     ข. ขอบเขตของการวิจัย  
 ค. ข้อจ่ากัดของการวิจัย     ง. ประโยชน์ของการวิจัย 
126. การอ้างเหตุผลจากความจรงิทั่วไป ไปสู่ความจรงิย่อยเป็นวิธีการแบบใด 

ก. อุปมาน 
 ข. อนุมาน 
 ค. นิรนัย 
 ง. อุปนัย 
127. การสุ่มตัวอย่าง การเกบ็รวบรวมข้อมลู,และการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นวิธีการแบบใด  

ก. อุปมาน  
 ข. อนุมาน  
 ค. นิรนัย  
 ง. อุปนัย 
128. การได้มาซึ่งปญัหาของการวิจัยส่วนใหญ่ได้มาจากข้อใด 

ก. ทฤษฎี 
ข. ประสบการณ์ 
ค. งานวิจัย 
ง. ถูกทุกข้อ 

129. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการสุ่มตัวอย่าง 
ก. เพื่อถูกต้องตามหลักการวิจัย   ข. เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีจากประชากร 
ค. เพื่อใช้ท่านาย     ง. เพื่อใช้ส่าหรบัอ้างองิไปยังประชากร 

130. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้ันแรกของการสุ่มตัวอย่าง 
ก. ก่าหนดขอบเขตของประชากร 
ข. เลือกจ่านวนประชากร 
ค. สุ่มเพื่อหาตัวแทนประชากร 
ง. ก่าหนดจ่านวนประชากร 
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131. เครื่องมือที่ดีทีสุ่ดในการวิจัยข้ึนอยูก่ับข้อใด 
ก. สมมุติฐานของการวิจัย 
ข. ขอบเขตของการวิจัย 
ค. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ง. ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจัย 

132. หลักการสงัเกตข้อใดส่าคัญทีสุ่ด 
ก. ก่าหนดเครื่องมือการสังเกตให้ชัดเจน 
ข. ก่าหนดกลุม่ตัวอย่างทีจ่ะสงัเกตให้ชัดเจน 
ค. ก่าหนดกรอบของการสังเกตให้ชัดเจน 
ง. ก่าหนดจุดมุ่งหมายของการสังเกตให้ชัดเจน 

133. คุณสมบัติใดของแบบทดสอบทีส่่าคัญทีสุ่ด 
ก. ความเป็นปรนัยและความเที่ยงตรง 
ข. ความเช่ือมั่น 
ค. ความยากง่าย 
ง. ค่าอ่านาจจ่าแนก 

134. ความเป็นปรนัยของข้อสอบไม่ได้หมายถึงข้อใด 
ก. มีการด่าเนินการสอบที่เหมือนกัน 
ข. มีเวลาในการด่าเนินการสอบที่เหมอืนกัน 
ค. มีการให้คะแนนทีเ่หมือนกัน 
ง. การตีความหมายที่เหมือนกัน 

135. ถ้าข้อสอบของแบบทดสอบอันหนึ่งได้ออกครอบคลมุเรื่องต่างๆ ที่เรียนทัง้หมด แบบทดสอบชนิดนี้มลีักษณะ
แบบใด 

ก. ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ 
ข. ความเที่ยงตรงของเนือ้หา 
ค. ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
ง. ความเที่ยงตรงตามสภาพ 

136. ความยากง่ายของข้อสอบนั้นหมายถึงข้อใด 
ก. จ่านวนผู้ตอบข้อสอบผิด 
ข. จ่านวนผู้ตอบข้อสอบถูก 
ค. จ่านวนสัดส่วนทีผู่้ท่าข้อสอบตอบข้อสอบถูก 
ง. ถูกทุกข้อ 

137. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนปกติกบัแบบรอบรู้ควรใช้เครื่องมือข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

138. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อผูบ้รหิารสตรี ควรใช้เครื่องมอืข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 
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139. การส่ารวจพฤติกรรม การเป็นผู้น่าของนกัเรียนในโรงเรียน ควรใช้เครื่องมอืข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

140. การส่ารวจรายได้ของคนกรุงเทพมหานคร ควรใช้เครื่องมือข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

141. ความรู้สกึของอาจารย์ทีม่ีต่อเทคโนโลยีของสื่อ ควรใช้เครื่องมือข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

142. ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาพกิารทางสายตา ควรใช้เครื่องมือข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

143. พฤติกรรมของช้างในการเลี้ยงลูก ควรใช้เครือ่งมอืข้อใด 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกต 
ค. แบบทดสอบ 
ง. แบบสัมภาษณ์ 

144. ปรมิาณการกระจายของคะแนนไปจากส่วนกลาง สามารถวัดได้โดย 
ก. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข. ค่าเฉลี่ย 
ค. มัธยฐาน 
ง. ฐานนิยม 

145. ถ้าข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมมีการกระจายค่อนข้างสงู เรานิยมใช้ค่าแนวโน้มเข้าส่วนกลางใด 
ก. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข. ค่าเฉลี่ย 
ค. มัธยฐาน 
ง. ฐานนิยม 

146. ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางชนิดใดที่เป็นตัวแทนที่ดทีี่สุด ถ้าข้อมูลกระจายไม่มากนกั 
ก. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข. ค่าเฉลี่ย 
ค. มัธยฐาน 
ง. ฐานนิยม 
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147. ค่าที่หาง่ายที่สุดหลงัจากการเรียงข้อมลูเสรจ็แล้ว 
ก. ค่าพิสัย 
ข. ค่าเฉลี่ย 
ค. มัธยฐาน 
ง. ฐานนิยม 

148. บ้านเลขที่ 239  เป็นข้อมูลระดบัใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

149. อุณหภูมิในขณะนี้ 37 องศา เป็นข้อมูลระดบัใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

150. ผลไม้ในกระจาดนี้มีน้่าหนัก 1 กก. เป็นข้อมูลระดบัใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

151. แดงสอบได้คะแนน 80 คะแนน เป็นข้อมูลระดับใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

152. มหาวิทยาลัยรามค่าแหงแบง่ออกเป็น 7 คณะ เป็นข้อมูลระดับใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

153. น้่าในถังมีปริมาณ 100 ลูกบาศกเ์มตร เป็นข้อมลูระดบัใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 

154. ด่าสอบได้ที่ 7 ของนักเรียนทั้งช้ัน เป็นข้อมูลระดับใด 
ก. มาตรานามบัญญัต ิ
ข. มาตราจัดอันดับ 
ค. มาตราอันตรภาค 
ง. มาตราอัตราส่วน 
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155. การเขียนโครงร่างการวิจัยมีประโยชน์ข้อใดมากทีสุ่ด 
ก. ช่วยให้วิจัยมีโอกาสส่าเรจ็มากขึ้น 
ข. ช่วยให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปญัหา 
ค. ช่วยให้ก่าหนดเวลาแล้วเสรจ็ได้ง่ายข้ึน 
ง. ช่วยให้ด่าเนินการวิจัยไดส้ะดวก 

156. การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวิจัย มีความส่าคัญอย่างไร 
ก. ช่วยให้วิจัยมีโอกาสส่าเรจ็มากขึ้น 
ข. ช่วยในการอ้างอิงผลงานวิจัย 
ค. ช่วยให้มองเห็นปัญหาในการวิจัยชัดเจนย่ิงข้ึน 
ง. ช่วยให้ด่าเนินการวิจัยไดส้ะดวก 

157. การเสริมแรง สอดคล้องกับนักจิตวิทยาท่านใด 
 ก. สกินเนอร ์
 ข. พาฟลอฟ 
 ค. แกนเย 
 ง. มูลลีย ์
158. ข้อใดไม่ใช่ตัวเสริมแรงทางลบ  
 ก. เสียงดัง  
 ข. แสงสว่างจ้า  
 ค. ค่าต่าหนิ  
 ง. อาหาร 
159. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด์ แบบลองผิดลองถูก ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. กฎแห่งความพรอ้ม  
 ข. กฎแห่งการฝึกหัด  
 ค. กฎแห่งความพอใจ 
 ง. กฎแห่งการกระท่า 
160. บิดาแหง่จิตวิทยาการทดลองคือใคร 
 ก. สกินเนอร ์
 ข. วิลเลี่ยมวุ้นท ์
 ค. ฟาฟลอฟ 
 ง. ธอร์นไดค์ 
161. จอห์น ดิวอี้ ( John Dewey) อยู่ในกลุม่นักจิตวิทยาใด 
 ก. โครงสร้างจิต 
 ข. หน้าที่จิต 
 ค. จิตวิเคราะห ์
 ง. พฤติกรรมนิยม 
162. Sigmund Freud อยู่ในกลุ่มนักจิตวิทยาใด 
 ก. โครงสร้างจิต 
 ข. หน้าที่จิต 
 ค.จิตวิเคราะห ์
 ง. พฤติกรรมนิยม 
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163. Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด 
 ก. Rogers 
 ข. Maslow 
 ค. John Dewey 
 ง. Freud 
164. นักจิตวิทยาผู้ใดไม่อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 ก. Watson 
 ข. Pavlov 
 ค. Maslow 
 ง. Skinner 
165. พฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกมาโดยไม่มเีหตผุลใด ๆ คือข้อใด 
 ก. Id 
 ข. Eqo 
 ค. Super eqo 
 ง. ถูกทุกข้อ 
166. มนุษย์มีความต้องการไม่มทีี่สิ้นสุดเป็นแนวคิดของผู้ใด 
 ก. Maslow 
 ข. Skinner 
 ค. Pavlov 
 ง. Watson 
167. มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมอืนผ้าขาวเป็นแนวคิดของผู้ใด 
 ก. รุสโซ 
 ข. เพียเจท ์
 ค. สกินเนอร ์
 ง. ฟาฟลอฟ 
168. ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด 
 ก. รุสโซ 
 ข. ฟรอยด์ 
 ค. ธอร์นไดค์ 
 ง. สกินเนอร ์
169. Law of effect เป็นหลักการของนักจิตวิทยาผู้ใด 
 ก. รุสโซ 
 ข. ฟรอยด์ 
 ค. ธอร์นไดค์ 
 ง. สกินเนอร ์
170. บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาผู้ใด 
 ก. รุสโซ 
 ข. ฟรอยด์ 
 ค. ธอร์นไดค์ 
 ง. สกินเนอร ์
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171. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาผู้ใด 
 ก. รุสโซ 
 ข. ฟรอยด์ 
 ค. ธอร์นไดค์ 
 ง. สกินเนอร ์
172. การสอนแบบ Playway Method ผู้คิดค้นคือผู้ใด 
 ก. Froebel 
 ข. Plato 
 ค. Rousseau 
 ง. Ericson 
173. การเรียนรู้โดยวิธีการหยัง่เห็น เป็นแนวคิดของผู้ใด 
 ก. เกสตอลต ์
 ข. โคห์เลอร ์
 ค. ฟาฟลอพ 
 ง. สกินเนอร ์
174. การเรียนรู้  คืออะไร 
 ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ข. การเกิดความคิด 
 ค. การเกิดความจ่า 
 ง. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
175. อาชีพ พิธีกร เป็นบุคคลทีม่ีปญัญาพเิศษ ในด้านใด  
 ก. มิติสัมพันธ์ 
 ข. การรู้จกัตนเอง 
 ค. ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
 ง. ด้านภาษา 
176. ข้อใดมีความส่าคัญทีสุ่ดทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ก. ให้ผูเ้รียนมสี่วนร่วมและรบัผิดชอบกจิกรรมมากทีสุ่ด 
 ข. ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัตกิิจกรรมมากที่สุด 
 ค. ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด 
 ง. ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ มากที่สุด 
177. ข้อใดเป็นพฤติกรรมส่าคัญทีสุ่ดของการเรียนรูจ้ากแหลง่เรียนรู้  
 ก. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่ก่าหนดให ้
 ข. ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 
 ค. ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ง. ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู ้
178. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด 
 ก. Bloom  
 ข. Skinner 
 ค. Thorndike  
 ง. Edward de Bono 
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179. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบการค้นพบ คือ ข้อใด 
 ก. Inquiry  
 ข. Discovery 
 ค. Questioning  
 ง. Case Study 
180. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบแก้ปัญหา  คือข้อใด 
 ก. Problem Solving  
 ข. Concept mapping  
 ค. Decision making  
 ง. Case Study 
181. ข้อใดคือปรัชญาของการวัดผล  
 ก. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก  
 ข. สอบเพื่อใหเ้ด็กอยู่ในระดับใดของช้ัน 
 ค. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด 
 ง. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย ์
182. จิตวิทยาการศึกษาจะสัมพันธ์กบัข้อใดมากทีสุ่ด 
 ก. กระบวนการหาเหตผุล 
 ข. กระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
 ค. กระบวนการสร้างพฤติกรรมและแรงจูงใจ 
 ง. กระบวนการพฒันาจิตและความต้องการของมนุษย ์
183. งานส่าคัญของจิตวิทยาการศึกษาคือข้อใด 
 ก. การหาเหตผุล 
 ข. การสอนและกระบวนการเรียนรู ้
 ค. การสร้างพฤติกรรมและแรงจงูใจ 
 ง. การวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานและการรวบรวมผล 
184. entering behavior คือพฤติกรรมข้อใด 
 ก. พฤติกรรมก่อนเข้าเรียน 
 ข. พฤติกรรมเมื่อเริม่เข้าเรียน 
 ค. พฤติกรรมระหว่างเรียน 
 ง. พฤติกรรมหลังเรียน 
185. ข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน  4 ระดับ 
 ก. อนุบาล 
 ข. ประถม 
 ค. มัธยม 
 ง. อุดมศึกษา 
186. ผู้คิดพัฒนาการด้านความคิด ความเข้า คือใคร 
 ก. เพียเจท ์
 ข. อิริคสัน 
 ค. โคลเบอร์ก 
 ง. ฟรอยด์ 
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187. ผู้คิดพัฒนาการทางศีลธรรมคือใคร 
 ก. เพียเจท ์
 ข. อิริคสัน 
 ค. โคลเบอร์ก 
 ง. ฟรอยด์ 
188. การแบ่งระดับสติปัญญาของเด็ก เป็น สูง ปานกลาง ต่า่ เป็นการแบ่งกลุ่มแบบใด 
 ก. แบ่งกลุ่มตามความสามารถระหว่างห้องเรียน 
 ข. การจัดกลุ่มใหม ่
 ค. แผนของจอปลิน 
 ง. การแบง่กลุ่มตามความสามารถภายในห้องเรียน 
189. การจัดกลุ่มให้นกัเรียนระดบัต่างกัน เช่น ป.1 ป.2 ป.3 แต่คะแนนการอ่านใกล้เคียงกันมาเรียนด้วยกัน เป็น
การแบ่งกลุม่แบบใด 
 ก. แบ่งกลุ่มตามความสามารถระหว่างห้องเรียน 
 ข. การจัดกลุ่มใหม ่
 ค. แผนของจอปลิน 
 ง. การแบง่กลุ่มตามความสามารถภายในห้องเรียน 
190. น่านักเรียนที่มีความสามารถคะแนนใกล้เคียงกันมาเรยีนวิชาเดียวกัน เป็นการแบง่กลุ่มแบบใด 
 ก. แบ่งกลุ่มตามความสามารถระหว่างห้องเรียน 
 ข. การจัดกลุ่มใหม ่
 ค. แผนของจอปลิน 
 ง. การแบง่กลุ่มตามความสามารถภายในห้องเรียน 
191. การสอนแบบค้นพบเหมาะกบัผูเ้รียนระดับใด 
 ก. อนุบาล 
 ข. ประถม 
 ค. มัธยม 
 ง. อุดมศึกษา 
192. จิตวิทยามีความมุง่หมายเพื่อ 
 ก. หาค่าอธิบายพฤติกรรม 
 ข. ท่าความเข้าใจพฤติกรรม 
 ค. ท่านายและควบคุมพฤติกรรม 
 ง. ถูกทุกข้อ 
193. ผู้ทีม่ีบทบาทท่าให้จิตวิทยามีฐานะเป็นวิทยาศาสตร์ท่านแรกคือ 
 ก. วุ้นท์ 
 ข. วัตสัน 
 ค. อริสโตเติล 
 ง. เวิร์ธไทเมอร ์
194. นักจิตวิทยากลุ่มใดที่ใช้วิธีอินโทรสเป็คช่ันในการศึกษาประสบการณ์ทางจิต 
 ก. กลุ่มโครงสร้างของจิต 
 ข. กลุ่มหน้าที่จิต 
 ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 ง. กลุ่มจิตวิเคราะห ์
 



26 
 

195. จิตวิทยากลุ่มใดทีเ่พิ่งเกิดข้ึนใหม่ล่าสุด 
 ก. กลุ่มมนุษยนิยม 
 ข. กลุ่มคอกนิทฟิ 
 ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 ง. กลุ่มจิตวิเคราะห ์
196. วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาวิธีใดที่ท่าให้วิชาจิตวิทยาได้รบัการยอมรบัว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง 
 ก. การสงัเกต 
 ข. การส่ารวจ 
 ค. การทดลอง 
 ง. การทดสอบ 
197. “พัฒนาการ”  น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด 
 ก. จิตวิทยาบุคคล 
 ข. จิตวิทยาเด็ก 
 ค. จิตวิทยาการทดลอง 
 ง. จิตวิทยาสงัคม 
198. “การเรียนรู”้  น่าจะเกี่ยวข้องกบัข้อใด 
 ก. การวางเงื่อนไข  ความจ่า 
 ข. แรงจูงใจ 
 ค. พฤติกรรม 
 ง. การตัดสินใจ 
199. “บุคลิกภาพ”  น่าจะเกี่ยวข้องกบัข้อใด 
 ก. ประสบการณ์เดมิ 
 ข. แรงจูงใจ 
 ค. พฤติกรรม 
 ง. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
200. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในอดีต 
 ก. ประวัติศาสตร ์
 ข. ปรัชญา 
 ค. วิทยาศาสตร์ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
201. เป็นต้นก่าเนิดจิตวิทยาทางการศึกษาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 ก. โครงสร้างของจิต 
 ข. หน้าที่ของจิต 
 ค. จิตวิเคราะห ์
 ง. มนุษยนิยม 
202. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตองสนองการวางเงื่อนไข 
 ก. พฤติกรรมนิยม 
 ข. มนุษยนิยม 
 ค. จิตวิเคราะห ์
 ง. พุทธิปัญญา 
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203. พฤติกรรมโดนก่าหนดโดยจิตใต้ส่านึก 
 ก. โครงสร้างของจิต 
 ข. หน้าที่ของจิต 
 ค. จิตวิเคราะห ์
 ง. มนุษยนิยม 
204. การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้และความเจริญงอกงามสว่นบุคคล 
 ก. พฤติกรรมนิยม 
 ข. มนุษยนิยม 
 ค. จิตวิเคราะห ์
 ง. พุทธิปัญญา 
205.หน้าที่ในการจัดการห้องเรียน  เป็นหน้าที่ของใคร 

ก. นักเรียน                                                                        
ข. ครู 
ค. นักการ                                                                          
ง. ผู้บริหาร 

206.การสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน  มผีลดีต่อนักเรียนในข้อใด 
ก. มีความตั้งใจเรียน                                                        
ข. มีอารมณ์ดี 
ค. มีความรับผิดชอบ                                                        
ง. มีความสัมพันธ์ที่ด ี

207.การปรับปรุงบรรยากาศในหอ้งเรียน  ต้องท่าควบคู่กบัข้อใด 
ก. การพฒันาหลักสูตร 
ข. การจัดกจิกรรมวันส่าคัญ 
ค. กระบวนการเรียนรู ้
ง. ผลประชุมของสถานศึกษา 

208.ข้อใด ไม่ใช่  ผลที่เกิดกับนักเรียนจากการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
ก. ความรู้สึกอยากเรียน 
ข. ความสุขที่จะเรียน 
ค. มีความกระตือรอืร้น 
ง. มีความสงสัย 

209.การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  มีส่วนแกป้ัญหาสถานศึกษาในข้อใด 
ก. การทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
ข. การเบี่ยงเบนทางเพศของนักเรียน 
ค. วินัยนักเรียน 
ง. ปัญหายาเสพติดของนักเรียน 

210.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง  ในการจัดบรรยากาศในช้ันเรยีนของคร ู
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา                                                  
ข. ครูในโรงเรียน 
ค. เจ้าหน้าที่  คนงาน                                                      
ง. กรรมการสถานศึกษา 
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211.เวลาของนักเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ที่สถานศึกษา  อยู่ในสถานที่ใดมากทีสุ่ด 
ก. ห้องเรียนประจ่าวิชา                                                  
ข. ห้องเรียนประจ่าช้ัน 
ค. ห้องสมุด                                                                       
ง. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

212.การจัดมมุภาษาไทย  มุมคณิตศาสตร์  มุมศิลปะ  ควรจัดในห้องใด 
ก.ห้องเรียนประจ่าวิชา                                                  
ข. ห้องเรียนประจ่าช้ัน 
ค. ห้องประชุม                                                                 
ง. ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

213. ห้องเรียนประจ่าวิชา  มีข้อจ่ากัดส่าหรบัสถานศึกษาในข้อใด 
ก. จัดได้ส่าหรับโรงเรียนขนาดใหญ ่
ข. จัดได้ส่าหรบัโรงเรียนขนาดกลาง 
ค. จัดได้ส่าหรบัขนาดเล็ก 
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูกต้อง 

214.ขนาดพื้นที่ของห้องเรียนที่พอเหมาะ กับนักเรียนจ่านวน 30 คน คือข้อใด 
ก. ประมาณ  7 x 9  เมตร                                                 
ข.ประมาณ  9 x 13  เมตร 
ค. ประมาณ  4 x 7  เมตร                                                 
ง.  ประมาณ  7 x 13  เมตร 

215.ข้อใด ไม่ต้องค่านึงในการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
ก. อากาศถ่ายเท                                                                
ข. แสงสว่าง 
ค. ที่ตั้ง                                                                               
ง. ความสะอาด 

216. การที่ห้องเรียนมีโต๊ะไมพ่อกบัจ่านวนนักเรียน  ส่งผลตอ่การจัดบรรยากาศในหอ้งเรียนในข้อใด 
ก. คึกคัก                                                                             
ข. อึดอัด 
ค. อบอุ่น                                                                            
ง. ใกล้ชิด 

217.กระดานด่าประจ่าห้องเรียนที่มบีรรยากาศในการเรียน  ควรเป็นสีใด 
ก. สีด่า                                                                                
ข. สีเขียวเข้ม 
ค. สีน้่าเงิน                                                                        
ง. สีขาว 

218. ควรติดตั้งกระดานด่าในห้องเรียน ตามข้อใด 
ก. ด้านหน้า                                                                       
ข. ด้านหลัง 
ค. ด้านหน้าและด้านหลัง                                              
ง. ถูกทุกข้อ 
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219. การติดตั้งกระดานด่า ควรอยู่ในระดับใด 
ก. ระดับความสูงของครู                                                 
ข. ระดับสายตานักเรียน 
ค. ระดับสายตาขณะยืน                                                  
ง. ระดับสายตาขณะนั่ง 

220. ตู้เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน  ควรจัดวางในต่าแหนง่ 
ก. ด้านหน้าห้องเรียน                                                     
ข. ใกล้ทางเข้าทางออก 
ค. ด้านหลังเรียน                                                              
ง. ใช้กั้นเขตระหว่างนักเรียนชาย – หญิง 

221.สิ่งของและอปุกรณ์สร้างบรรยากาศในห้องเรียน  คือข้อใด 
ก.อ่างเลี้ยงปลา                                                                
ข. กรงเลี้ยงนก 
ค. อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์                                  
ง. รูปสัตว์สตาฟ 

222.ช้ันวางของ  ใช้ส่าหรับวางของ  ข้อใด 
ก. หนังสือแบบเรียนที่เลิกใช้แล้ว                                
ข. ผลงานฝีมือของนักเรียน 
ค. อุปกรณ์การท่างาน                                                     
ง. เอกสารทุกชนิด 

223.ป้ายนิเทศ  เพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  ควรเปน็ข้อใด 
ก. แข็งแรงทนทาน                                                          
ข. มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย 
ค. เด่นชัดมีศิลปะ 
ง. เป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติที่ติดค่าสัง่ประกาศ 

224.ที่ว่างภายในห้องเรียนมีความจ่าเป็นเพียงใด 
ก. ไม่จ่าเป็น                                                                      
ข. มีบ้างให้พอเหมาะ 
ค. เป็นพื้นทีสู่ญเปล่า                                                      
ง. ใช้จัดกิจกรรม 

225.โต๊ะครู  ควรจัดต้ังในต่าแหน่งใด 
ก. จุดที่มองเห็นนักเรียนได้ทั่วถึง 
ข. มุมด้านขวาใกล้กระดานด่า 
ค. ใกล้ประตูทางเข้าออกห้องเรียน 
ง. ตรงกลางด้านหลงัห้องเรียน 

226.บนโต๊ะครู  ควรมีลักษณะเช่นใด 
ก. เป็นที่ตัง้สมุดการบ้านนักเรียน                                 
ข. รวมเอกสารการจัดการเรียน 
ค. เป็นระเบียบ สะอาด                                                   
ง. สวยงามเลิศหรูทันสมัย 
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227. แผนภูมิ  แผนภาพ  รูปภาพ  ควรน่าไปจัดตกแต่งในหอ้งใด 
ก. ห้องเรียนประจ่าวิชา 
ข. ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร ์
ค. ห้องเรียนประจ่าช้ัน 
ง. ห้องพักคร ู

228.ภาพข่าวจากหนังสอืพิมพ์  ควรติดไว้ที่ใด 
ก. ด้านหน้าติดกับกระดานด่า                                       
ข. ป้ายนิเทศ 
ค. ป้ายแสดงผลงานนกัเรียน                                         
ง. ท่าเนียบผูบ้รหิาร 

229.ข้อใด ไม่ใช่  หลักในการตกแตง่ห้องเรียน 
ก. สวยงาม  มีระดบั 
ข. มีประโยชน์ในการศึกษา 
ค. มีค่าอธิบายพอเข้าใจ 
ง. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

230. สิ่งส่าคัญที่สดุในการประเมินเพือ่พฒันา คือ ข้อใด 
ก. ปรบัปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ข. การให้ข้อมลูยอ้นกลับแกผู่้เรียน 
ค. ปรับปรงุแก้ไขการสอนของคร ู
ง. ถูกทุกขอ้ 

231. ข้อใดเป็นกระบวนการพฒันาปรับปรงุการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
ก. การบริหารจัดการหลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรู ้
ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ง. ถูกทุกขอ้ 

232. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. การประเมินระหว่างเรียนส่าคัญมากกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
ข. การประเมินระหว่างเรียนส่าคัญนอ้ยกว่าการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
ค. การประเมินระหว่างเรียนส่าคัญเท่ากบัการประเมินปลายปี/ปลายภาค 
ง. การประเมินปลายปสี่าคัญมากกว่าปลายภาค 

233. ข้อใดเป็นองค์ประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
ก. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระ  8 กลุ่มสาระ 
ข. การวัดความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ค. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห ์

              และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ และการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ง.  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
     คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

234. จุดมุง่หมายการก่าหนดใหผู้้เรียนมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา คืออะไร 
ก. ตอ้งการให้ผูส้อนมีเวลาอยู่กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 
ข. ตอ้งการใหผู้้เรียนมเีวลาเรียนตลอดปีการศึกษา 
ค. ตอ้งการผู้สอนมีเวลาในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเพียงพอเพือ่เติมเตม็ศักยภาพของผู้เรียน 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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235. สิ่งใดเป็นแนวทางส่าหรับผูส้อนและผูเ้รียนใช้ในการตรวจสอบยอ้นกลับว่าผูเ้รียนเกิดการเรียนรูห้รอืยงั  
ก. ตวัช้ีวัด  
ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ง.  ถูกทุกขอ้ 

236. ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
ก. ตวัช้ีวัด      
ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ง.  ถูกทุกขอ้ 

237. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน 
ก. เพื่อแจง้ใหผู้้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหนา้ของผูเ้รยีน  
ข. เพื่อใหผู้้เรียน  ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรุง แก้ไขส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
ค. เพื่อเป็นข้อมูลส่าหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและหนว่ยงานต้นสงักัด ใช้ประกอบในการก่าหนด   
นโยบาย  วางแผนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ง. เพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู ้

238. การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด 
ก. การวัดเชาว์ปัญญา 
ข. การวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ค. การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
ง. การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน 

239. การวัดผลนักเรียนจากพฤติกรรมการแสดงออก  คือข้อใด 
ก. การวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ข. การวัดผลการสอบระหว่างภาค 
ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน 
ง. การวัดผลการท่าแบบฝึกหัด 

240. การวัดผลการศึกษาจะมีความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากสาเหตุข้อใด 
ก. คุณภาพของเครื่องมือ 
ข. คุณภาพของนักเรียน 
ค. คุณภาพของครูผู้สอน 
ง. คุณภาพของสถานศึกษา 

241. การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงทีจ่ึงตอ้งมีการก่าหนดตามข้อใด 
ก. คะแนนมาตรฐานที  (T-score) 
ข. คะแนนมาตรฐานซ ี (Z-score) 
ค. คะแนนค่าที  (T-test) 
ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี   

242. ผลการสอบของนักเรียนได้คะแนน 27 คะแนน ครูสามารถสรุปได้ตามข้อใด 
ก. นักเรียนเรียนด ี      
ข. นักเรียนเรียนอ่อน 
ค. นักเรียนต้องปรบัปรุง      
ง. ต้องน่าไปเทียบคะแนนเต็ม 
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243. กระบวนการที่น่าข้อมลูจากการวัดผลมาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์เรียกว่า 
ก. การทดสอบ 
ข. การวิเคราะห ์
ค. การประเมินผล 
ง. การตัดสิน 

244. การประเมินผลการศึกษาเพื่อพจิารณาตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งผูป้ระเมินจะต้องด่าเนินการในข้อใด 
ก. มีความมั่นใจในผลประเมิน 
ข. รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว 
ค. สามารถรูผ้ลว่าสอบไดห้รือสอบตก 
ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน 

245. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อการปรบัปรุงการเรียน 
ก. การประเมินผลกอ่นการเรียน 
ข. ประเมินผลระหว่างเรียน 
ค. ประเมินผลย่อยกอ่นสอบปลายภาค 
ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

246. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. การประเมินผลคือการทดสอบ 
ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก 
ค. การสอบคือการทบทวนบทเรียน 
ง. การวัดผลคือการประเมินผล 

247. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรือ่งใดมากทีสุ่ด 
ก. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือที่ถูกต้อง 
ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน 
ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน 
ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่ 

248. การวัดผลควรค่านึงถึงข้อใด 
ก. วัดให้ตรงกบัเนื้อหา 
ข. วัดให้ตรงกับจุดประสงค์ 
ค. วัดให้ตรงกับแผนการสอน 
ง. วัดให้ตรงกบักจิกรรมการเรียนการสอน 

249. การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรื่องใด 
ก. สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี 
ข. ช่วยเพิ่มความสนใจการเรียนของนักเรียน 
ค. ช้ีข้อบกพร่องในการเรียนของนกัเรียน 
ง. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนของครู 

250. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมุ่งวัดอะไร 
ก. พฤติกรรม 
ข. ตัดสินการเลื่อนช้ัน 
ค. ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
ง. การจัดล่าดับที่ของนักเรียน 
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251. เราน่าผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด 
ก. แนะแนว 
ข. ซ่อมเสรมิ 
ค. ตัดสินการเรียน 
ง. ปรบัปรุงการเรียนการสอน 

 252. ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลเพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอน 
ก. การวัดผลก่อนเรียน 
ข. การวัดผลกลางภาค 
ค. การวัดผลปลายป ี
ง. การวัดผลระหว่างเรียน 

253. เมื่อต้องการทราบความสามารถของแตล่ะบุคคลโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกบับุคคลอื่นจะใช้การประเมินผลแบบ
ใด 

ก. อิงกลุ่ม 
ข. อิงเกณฑ ์
ค. อิงสถานศึกษา 
ง. อิงระเบยีบการวัดประเมินผล 

254. กรณีใดควรใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
ก. เมื่อต้องการถามให้ครอบคลมุเนื้อหา 
ข. เมื่อต้องการความคิดเห็นของนักเรียน 
ค. เมื่อครูมเีวลาออกข้อสอบน้อย 
ง. เมื่อผู้สอบต้องการอธิบายความ 

255. เราใช้ข้อสอบอัตนัยเมื่อเราต้องการทราบอะไร 
ก. ใครฉลาดกว่ากัน 
ข. ใครคล่องกว่ากัน 
ค. ใครมีความคิดริเริม่ดี 
ง. ใครมีความรู้ความจ่าดี 

256. ข้อใดเป็นการประเมินผลย่อยระหว่างภาคเรียน 
ก. Formal  Evaluation 
ข. Information  Evaluation 
ค. Formative  Evaluation 
ง. Summative  Evaluation 

257. วิธีจะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. ใช้วิธีการวัดหลายๆ วิธี 
ข. ใช้เครื่องมือวัดหลายรปูแบบ 
ค. ก่าหนดจุดประสงค์/เนื้อหาให้ชัดเจน 
ง. วิเคราะหจ์ุดประสงค์/เนือ้หาสาระ 

258. ค่า P=42 แสดงว่าข้อสอบนั้นเป็นอย่างไร 
ก. ง่ายมาก 
ข. ค่อนข้างง่าย 
ค. ปานกลาง 
ง. ค่อนข้างยาก 
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259. ข้อใดคือความหมายของการประเมิน 
ก. วีระ สอบวิชาสงัคมได้ 70 คะแนน 
ข. วีรชัย ช่ังน้่าหนักได้ 46 กิโลกรมั 
ค. อรุณ สอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเท่ากับภาษาไทย 
ง. วิชา เก่งค่านวณมากกว่าภาษาไทย 

260. ข้อสอบชนิดใดมีค่าความเช่ือมั่นสงูทีสุ่ด 
ก. แบบถูก-ผิด 
ข. แบบเลอืกตอบ 
ค. แบบจับคู่ 
ง. แบบเตมิค่า 

261. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง 
ก. องค์ความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ จากแหลง่ความรู้ไปสู่ผูเ้รียน 
ข. การถ่ายทอดองค์ความรูท้ักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสูผู่้เรียน 
ค. ตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู ่

ผู้เรียน และท่าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

262. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคณุลักษณะได ้กี่ ประเภท อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท สือ่ประเภทวัสด ุสื่อประเภทอุปกรณ์ 
ข. 3 ประเภท สื่อประเภทวัสด ุสือ่ประเภทอปุกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ 
ค. 4 ประเภท สื่อประเภทวัสด ุสือ่ประเภทอปุกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ สื่อประเภท 
คอมพิวเตอร ์
ง. 5 ประเภท สื่อประเภทวัสด ุสื่อประเภทอุปกรณ์ สื่อประเภทเทคนิค  สื่อประเภทวิธีการ 

สื่อประเภท คอมพิวเตอร ์
263. ข้อใดเป็นสื่อประเภทวัสดทุัง้หมด  

ก. เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดทีัศน์ สไลด์ แผ่นใส  
ข. เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดทีัศน์ tablet 
ค. เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดทีัศน์ tablet คอมพิวเตอร ์
ง. สไลด ์แผ่นใส เอกสาร ต่ารา สารเคม ี

264. ของจริง หุ่นจ่าลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครือ่งเล่นวีดทีัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครือ่งมือ ใน
ห้องปฏิบัติการเป็นสื่อประเภทใด 

ก. สื่อประเภทวัสด ุ  
ข. สื่อประเภทอปุกรณ์ 
ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ  
ง. สื่อประเภท คอมพิวเตอร ์

265. การสาธิต การอภิปรายกลุม่ การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน การจดันิทรรศการ และสถานการณ์จ่าลอง เป็นสื่อ
ประเภทใด 

ก. สื่อประเภทวัสด ุ
ข. สื่อประเภทอปุกรณ์ 
ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ  
ง. ไม่มีข้อถูก 
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266. สื่อการเรียนการสอนจ่าแนกตามประสบการณ์ สือ่ใดเป็นนามธรรมมากที่สดุ  
ก. วจนสัญลักษณ์  
ข. ทัศนสัญลกัษณ์ 
ค. ภาพนิง่  
ง. นทิรรศการ 

267. ข้อใดเป็นคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน 
ก. ท่าให้เดก็มีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบรูณ์ 
ข. สร้างแรงจงูใจและเร้าความสนใจ 
ค. ท่าให้เดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม  
ง. ถูกทุกขอ้ 

268. “นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง  
ก. ระบบในการปรบัปรุงและคิดค้นพฒันาวิธสอนแบบใหม่ๆ 
ข. เทคโนโลยทีี่น่ามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  
ค. สิ่งที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดยีิง่ข้ึน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

269. ข้อใดเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ก. ระบบในการปรบัปรุงและคิดค้นพฒันาวิธีสอนแบบใหม่ๆ 
ข. เทคโนโลยทีี่น่ามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  
ค. นวัตกรรมทีจ่ะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพดยีิง่ข้ึน  
ง. ถูกทุกขอ้ 

270. ข้อใดเป็นนวัตกรรมสื่อการสอน 
ก. ระบบในการปรบัปรุงและคิดค้นพฒันาวิธีสอนแบบใหม่ๆ 
ข. เทคโนโลยทีี่น่ามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  
ค. นวัตกรรมทีจ่ะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพดยีิง่ข้ึน  
ง. ถูกทุกขอ้ 

271. ข้อใดหมายถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ก. การประยุกตเ์ครื่องมือ วัสดแุละวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู ้
ข. การออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
ค. การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ  จ่านวนมากทัง้การเรยีนดว้ยตนเองการเรียนเป็นกลุม่ และการเรียน
แบบมวลชน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

272. ข้อใดคือความหมายของค่าว่า“ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถกูต้อง  
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถกูตอ้งมากกว่าสารสนเทศ  
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output 
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลทีผ่า่นการประมวลผลแล้ว 
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล 

273. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศควรตระหนกัถงึสิ่งใดเป็นส่าคัญ 
ก. ผู้ใช้บรกิาร  
ข. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
ค. เวลา  
ง. คุณธรรมและจริยธรรม 
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274. การประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้รปูแบบสหวิทยาการคือข้อใด 
ก. ครูคนเดยีวประเมิน  
ข. ครูแยกกันประเมิน 
ค. ครูประเมินผลงานในแต่ละช้ินในส่วนที่ตนสอนโดยก่าหนดเกณฑ์เอง 
ง.ครูประเมินผลร่วมกันในงานช้ินเดยีวกันโดยมีเกณฑ์ตัดสินร่วมกัน 

275. ข้อใดถูกตอ้งที่สดุเมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการในรปูแบบขนาน 
ก. ครูคนเดยีวสอนหลายวิชา 
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดยีวกัน 
ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง 
ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดยีวกัน 

276. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพือ่นครู คือ ครูต๋อยครูนี ครูวิ ครูแตว๋ ซึ่งสอนคนละ 
วิชาในระดับช้ันภาคเรียนเดยีวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอน
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียนจากเหตกุารณ์
ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้รปูแบบใด 

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

277. การน่าเสนอช้ินงาน/โครงการ เพือ่ให้ครผููส้อนประเมินผลงานจากเกณฑ์การประเมินผลซึ่งไดว้างแผนไว้
ด้วยกันเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด 

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

278. หากพิจารณาตามหลกัการจัดสื่อการสอนสื่อประเภทใดที่ท่าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สดุ 
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร ์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรูก้ารศึกษานอกสถานที ่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรูจ้ากการแสดงละคร 
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต 

279.ขอ้ใดคือสื่อประเภทวัสด ุหรือซอฟต์แวร ์
ก.เครื่องฉายสไลด ์
ข.เครื่องเล่นวีดีโอ 
ค.เทปบันทึกเสียง  
ง. แผ่นซีดีรอม 

280. เป็นแหลง่รวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผูเ้รียนหมายถึงข้อใด 
ก. การส่ารวจเดก็รายบุคคล  
ข. การเรียนรู้บรูณาการ 
ค. โครงสร้าง 
ง.แฟ้มสะสมงาน 
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281. หากมีความมุ่งหมายทีจ่ะให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปญัหาไดด้้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนว 
ข้อใด 

ก.บรกิารสนเทศ 
ข.บริการให้ค่าปรึกษา 
ค.บริการแก้ปญัหา ปอ้งกันปัญหาและส่งเสริม พฒันานักเรียน 
ง.บริการตดิตามและประเมินผลนกัเรียน 

282. Child Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้ค่านีเ้ป็นคนแรก 
ก.Carl  R. Rogers      
ข.John  Due 
ค. Benjamin  S. Bloom     
ง.Thorn Dike 

283. การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส่าคัญมีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก. การสง่เสรมิใหผู้้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข. การเรียนในเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของตนเอง 
ค. การที่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอย่างเตม็ที ่
ง. ทุกขอ้ที่กล่าวมา 

284. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างแผนผงัความคิด 
ก. Problem Solving  
ข. Concept mapping 
ค. Decision making  
ง. Case Study 

285. การวัดผลประเมินผลที่เนน้ผู้เรียนเป็นส่าคัญควรใช้วิธีใดต่อไปนี ้
ก. Portfolio 
ข. Performance 
ค. Authentic Measurement 
ง. ทั้ง 3 ข้อ 

286.ในการเตรียมการสร้างนวัตกรรมจะต้องก่าหนดหัวข้อใด ก่อนเป็นอันดบัแรก 
 ก.ระยะเวลาที่ใช้     

ข.จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ค.สื่อการสอน      

ง.กลุม่เป้าหมาย 
287.ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม 
 ก.เอกสารประกอบการสอน    

ข.แผนการเรียนรู ้
 ค.เอกสารประกอบการเรียน    

ง.หนงัสือหน้าเดียว 
288.การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ควรประเมินเมือ่ใด 
 ก.ก่อนน่าไปใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้   

ข.เมื่อสอนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
 ค.เมื่อสอนใจในแตล่ะภาคเรียน    

ง.เมือ่สอนจบในแตล่ะปกีารศึกษา 
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289. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด 
  ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ  

ข. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูง  
ค. มีการน่าหลักสูตรไปใช้  
ง. มีการใช้สือ่ประกอบการสอน  

290. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด  
ก. การปรับปรงุการเรียนการสอน  
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน  
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์  
ง. ปรบัปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน  

291. การจะด่าเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องค่านงึถึงสิง่ใดเป็นส่าคัญทีสุ่ด  
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ  
ข. กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ  
ค. จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย 
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ 

 292. สิ่งใดที่ครูผูส้อนควรยึดเป็นหลักส่าคัญทีสุ่ดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ก. หลักสูตร 

  ข. แผนการสอน 
  ค. จุดประสงค์ 
  ง. เทคนิคการสอน  
293. หลักสูตรท้องถ่ินหมายถึงข้อใด 
  ก. ท้องถ่ินมสี่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ข. ท้องถ่ินเป็นตัวก่าหนดหลักสูตรแกน 
  ค. ท้องถ่ินเป็นตัวก่าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  

ง. ท้องถ่ินมสี่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 294. ท่าไมต้องมกีารประกันคุณภาพการศึกษา  

ก. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแหง่ชาติ  
ข. เพื่อให้ทกุโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา  
ค. เพื่อเตรียมรบัการประเมินภายนอก  
ง. เพื่อพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

295. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้  
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง  
ข. การเรียนรู้เกิดข้ึนได้กับทุกคน ทุกที ่ทุกเวลา  
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผูเ้รียนมีความส่าคัญที่สุด  
ง. ถูกทุกข้อ 

296. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรูเ้พื่อการปฏิรูปการเรียนรู้  
ก. การเรียนรูเ้น้นเดก็เป็นศูนย์กลาง  
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น  
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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297. จัดใหส้อดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการและการเรียนรูข้องเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ 
 ส่วนใดของหลกัสูตรปฐมวัย  

ก. หลักการ 
  ข. จุดมุ่งหมาย 
  ค. เนื้อหาสาระ  

ง. แนวทางการจัดประสบการณ์  
298.ข้อใดคือเกณฑ์ประเมินหลักสูตรปฐมวัย 

ก. ประเมินพฒันาการให้ครบทุกด้าน  
ข. ประเมินเป็นรายบุคคลสม่่าเสมอและต่อเนื่อง 
 ค. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง  
ง. ถูกทุกข้อ  

299. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกี่ยวข้องกับหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อใด  
ก. หลักการ  
ข. จุดมุ่งหมาย  
ค. โครงสร้าง 
ง. สาเหตุการปรบัปรุงหลกัสูตร  

300. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ก. คู่มือคร ู 
ข. แผนการสอน 
 ค. หนงัสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย  
ง. แผนปฏิบัตงิานวิชาการ  
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เฉลยชุดท่ี 1 
1 ค 21 ค 41 ง 61 ง 81 ค 
2 ข 22 ข 42 ค 62 ค 82 ก 
3 ก 23 ข 43 ง 63 ก 83 ก 
4 ข 24 ก 44 ก 64 ข 84 ค 
5 ค 25 ง 45 ข 65 ก 85 ข 
6 ก 26 ข 46 ก 66 ง 86 ข 
7 ง 27 ค 47 ง 67 ข 87 ก 
8 ก 28 ก 48 ข 68 ก 88 ง 
9 ง 29 ข 49 ง 69 ข 89 ค 
10 ข 30 ข 50 ก 70 ง 90 ค 
11 ง 31 ง 51 ข 71 ก 91 ค 
12 ข 32 ค 52 ง 72 ค 92 ก 
13 ก 33 ข 53 ข 73 ง 93 ข 
14 ก 34 ข 54 ค 74 ก 94 ง 
15 ง 35 ก 55 ก 75 ก 95 ก 
16 ง 36 ก 56 ก 76 ค 96 ค 
17 ก 37 ง 57 ง 77 ง 97 ก 
18 ค 38 ง 58 ก 78 ค 98 ค 
19 ก 39 ข 59 ก 79 ก 99 ข 
20 ง 40 ง 60 ง 80 ค 100 ง 
101 ง 121 ง 141 ง 161 ข 181 ง 
102 ง 122 ค 142 ง 162 ค 182 ข 
103 ง 123 ง 143 ข 163 ค 183 ง 
104 ข 124 ข 144 ก 164 ค 184 ข 
105 ก 125 ก 145 ค 165 ก 185 ง 
106 ค 126 ข 146 ข 166 ก 186 ก 
107 ข 127 ก 147 ก 167 ก 187 ค 
108 ข 128 ง 148 ก 168 ข 188 ก 
109 ค 129 ข 149 ค 169 ค 189 ค 
110 ข 130 ก 150 ง 170 ง 190 ข 
111 ง 131 ค 151 ค 171 ค 191 ค 
112 ข 132 ง 152 ก 172 ก 192 ง 
113 ง 133 ก 153 ง 173 ก 193 ก 
114 ก 134 ข 154 ข 174 ก 194 ก 
115 ข 135 ข 155 ข 175 ง 195 ข 
116 ค 136 ค 156 ค 176 ค 196 ค 
117 ง 137 ค 157 ก 177 ค 197 ข 
118 ก 138 ง 158 ง 178 ง 198 ก 
119 ค 139 ก 159 ง 179 ข 199 ง 
120 ง 140 ก 160 ข 180 ก 200 ข 
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201 ข  221 ก 241 ง 261 ค 281 ข 
202 ก 222 ข 242 ง 262 ค 282 ก 
203 ค 223 ค 243 ค 263 ง 283 ง 
204 ข 224 ง 244 ง 264 ข 284 ข 
205 ข 225 ก 245 ง 265 ค 285 ง 
206 ก 226 ค 246 ข 266 ก 286 ข 
207 ค 227 ค 247 ค 267 ง 287 ข 
208 ง 228 ข 248 ข 268 ค 288 ข 
209 ค 229 ก 249 ค 269 ก 289 ข 
210 ง 230 ข 250 ค 270 ข 290 ง 
211 ข 231 ค 251 ง 271 ก 291 ค 
212 ข 232 ก 252 ค 272 ก 292 ค 
213 ง 233 ง 253 ข 273 ง 293 ค 
214 ก 234 ค 254 ก 274 ข 294 ข 
215 ค 235 ก 255 ค 275 ค 295 ง 
216 ข 236 ข 256 ค 276 ข 296 ก 
217 ข 237 ง 257 ง 277 ข 297 ง 
218 ค 238 ข 258 ค 278 ข 298 ง 
219 ง 239 ค 259 ง 279 ง 299 ง 
220 ก 240 ก 260 ข 280 ง 300 ง 
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ชุดที่ 2    
หลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

1.หลักการส่าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน 
ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาส่าหรบัการศึกษาในระบบ 
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่นองการกระจายอ่านาจ 
ง. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ 

2. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ง. มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

3. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะส่าคัญของผู้เรียนทีก่่าหนดไว้ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
        ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปญัหา 
        ข. ความสามารถในการแกป้ัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
        ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้  
        ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปญัหา ความสามารถในการคิด  
4. ข้อใดก่าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551ได้ถูกต้อง 

ก. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่ก่าหนดเท่านั้น  
ข. เลือกใช้คุณลักษณะอันพงึประสงค์บางข้อเท่านั้น 
ค. เลือกใช้คุณลักษณะอันพงึประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ  
ง. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทกุข้อที่ก่าหนด และสามารถเพิ่มเตมิได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ  

5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง 
ก. 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา 
ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา 

               ตอนปลาย 
ง. 4 ระดับ ได้แก่ ช่วงช้ันที่ 1 (ป.1-3) ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4-6) ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-3) ช่วงช้ันที่ 4 (ม.4-6)  

6. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี 
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค 
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก. ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  

2551 และใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ 
ข. ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนโรงเรียนพร้อมใช้ 
ค. ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1, ป.4, ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป 
ง. ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกช้ันทัง้ 
   ประเทศ 
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8. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง 
ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไมเ่กิน 81 หน่วยกิต 
ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเตมิไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา 
ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องไดร้ับการตัดสิน 

9. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิม่เติม จาก
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

ก. กิจกรรมแนะแนว 
ข. กิจกรรมนักเรียน 
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ง. กิจกรรมแนะแนวและกจิกรรมนักเรียน 

10. องค์ประกอบใดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

1) วิสัยทัศน์    2) สมรรถนะ 
3) มาตรฐานการเรียนรู ้   4) ตัวช้ีวัด 
5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ก. ข้อ 1, 2 และ 3 
ข. ข้อ 1, 2 และ 4  
ค. ข้อ 2, 3 และ 4 
ง. ข้อ 2, 4 และ 5 

11. โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มีการก่าหนดเวลาเรียนตามข้อใด 

ก. 1,000-1,200 ช่ัวโมงต่อป ี
ข. ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมงต่อป ี
ค. ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมงต่อปี 
ง. ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมงต่อ 3 ป ี

12. ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมิน เป็น ยอดเยี่ยม-ปานกลาง-ควรปรบัปรุง 
ข. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มรีะดบัผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน 
ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดบัผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผา่น-ไม่ผ่าน 
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับผลการประเมิน เป็น ดเียี่ยม-ดี-ผ่าน 

13. ตัวช้ีวัด “ท 1.1 ม.1/2” มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1  
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2 
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1 
ง. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2 

14. หากท่านต้องการจะก่าหนดรหสัวิชาของรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ข้อใดก่าหนดรหสัวิชาน้ีได้ถูกต้อง 

ก. ค11101 
ข. ค11201 
ค. ค21101 
ง. ค21201 
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15. หากท่านต้องการจะก่าหนดรหสัวิชาของรายวิชาเพิ่มเตมิ เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่เป็นรายวิชาล่าดับที่ 4 ข้อใดก่าหนดรหสัวิชาน้ีได้ถูกต้อง 

ก. ว31204 
ข. ว30204 
ค. ว43204 
ง. ว42204 

16. นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ระดับประถมศึกษา (ช้ัน ป.1-6) ก่าหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ช่ัวโมงต่อปี 
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ัน ม.1-3) ก่าหนดใหเ้รียนสาระประวัติศาสตร์ 20 ช่ัวโมงต่อปี  
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่าหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 1 หน่วยกิตต่อป ี
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ัน ม.4-6) ก่าหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 2 หน่วยกิตตลอด 3 ปี 

17. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก่าหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวช้ีวัด 
ก่าหนดคุณภาพของผูเ้รียน และก่าหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมตอ้งใช้อะไรก่าหนดคุณภาพของผู้เรียน 

ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค 
ข. ตัวช้ีวัด 
ค. จุดประสงค์ 
ง. ผลการเรียนรู ้

18. ข้อใดกล่าวถึง “หลักสูตรอิงมาตรฐาน” ได้อย่างถูกต้อง 
ก. มาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิง่ทีผู่้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ และคุณลักษณะส่าคัญ  
ค. สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการก่าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้
ง. มาตรฐานการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัความต้องการที่แทจ้ริงของผู้เรียนและท้องถ่ิน 

19. “มาตรฐานการเรียนรู”้ มีความส่าคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผูป้กครองอย่างไร 
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัตไิด้  
ข. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร  
ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรยีนรู้ 
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มเีป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน 

20. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะส่าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ก. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพฒันาหลักสูตรในทกุระดบั 
ข. องค์ประกอบของหลักสูตรเช่ือมโยงกับมาตรฐาน 
ค. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน 
ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลกัสูตร 

21. ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ก. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
ข. เป็นหลักสูตรทีส่นองการกระจายอ่านาจ 
ค. เป็นหลักสูตรเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ง. เป็นหลกัสูตรเพือ่ความเป็นเอกภาพของชาติ 

22. ค่าว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” ก่าหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ก. สาระการเรียนรู ้
ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ง. สมรรถนะส่าคัญของผู้เรียน 
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23. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. การจัดท่าค่าอธิบายรายวิชาจ่าเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและ สาระการเรียนรู้ 
ข. การจัดท่าค่าอธิบายรายวิชาจ่าเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและคุณลักษณะ 
ค. การจัดท่าค่าอธิบายรายวิชาจ่าเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสมรรถนะ 
ง. การจัดท่าค่าอธิบายรายวิชาจ่าเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

24. ข้ันตอนแรกของการจัดท่าหลกัสูตรสถานศึกษาคือข้อใด 
ก. ออกแบบหลักสูตร 
ข. ก่าหนดโครงสร้างหลักสูตร 
ค. ก่าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ง. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูทีเ่กี่ยวข้อง 

25. “การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ” ข้อใดสามารถบง่ช้ีค่าว่าคุณภาพได้ 
ก. การน่าหลักสูตรไปใช้ 
ข. การใช้สื่อประกอบการสอน 
ค. มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
ง. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสงูข้ึน 

26. ข้อใดเป็นองค์ประกอบทีส่่าคัญในการจัดท่าค่าอธิบายรายวิชา 
ก. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด 
ข. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ จุดประสงค์ 
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ สาระการเรียนรู ้ตัวช้ีวัด 
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ จุดประสงค์ 

27. การเขียนสาระส่าคัญในหน่วยการเรียนรู้ ต้องสัมพันธ์กบั 
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กิจกรรมการเรียน  
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู ้
ค. สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียน ตัวช้ีวัด 
ง. สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

28. “ ท 11101" เลข 1 ที่ขีดเส้นใต้หมายถึง 
ก. รายวิชาพื้นฐาน 
ข. ล่าดับรายวิชาที่ 1 
ค. ระดับประถมศึกษา 
ง. ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

29. การก่าหนดเวลาเรียนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาจากส่วนใด 
ก. โครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ข. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
ค. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู ้
ง. โครงสร้างรายวิชา 

30. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมาย 
ข. หน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือภาระงานเป็นเป้าหมาย 
ค. หน่วยการเรียนรู้องิมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมาย 
ง. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรูห้รือกิจกรรมการเรียนเป็นเป้าหมาย 
 
 



46 
 

31. การก่าหนดช้ินงานในหน่วยการเรียนรู้ ต้องค่านึงถึงสิ่งใดเป็นส่าคัญ 
ก. การวัดและประเมินผล 
ข. กิจกรรมการเรียน 
ค. สาระส่าคัญ 
ง. ตัวช้ีวัด 

32. การจัดท่าโครงสร้างรายวิชามีวัตถุประสงค์ทีส่่าคัญเพื่อ 
ก. จัดกลุม่เนื้อหา/เรื่องที่จะเรียน  
ข. ก่าหนดจ่านวนหน่วยการเรียนรู ้
ค. ก่าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
ง. ข้อ ก และ ข 

33. ข้อความที่ว่า “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” ก่าหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ก. สาระการเรียนรู ้
ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ง. สมรรถนะส่าคัญของผู้เรียน 

34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
ข. การเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
ค. การจัดท่ารายวิชาเพิ่มเตมิสถานศึกษาต้องก่าหนดตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายในการพฒันา 
ง. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

35. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา 
ก. ตัวช้ีวัด  
ข. ช้ินงาน 
ค. เวลาเรียน 
ง. ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

36. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ก. ช่วงช้ัน 
ข. จุดหมาย 
ค. หลักการ 
ง. วิสัยทัศน ์

37. ค 2.1 ป.2/2 ค่าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกบัข้อใด 
ก. สาระที่ 2 ตัวช้ีวัดข้อที่ 2 
ข. สาระที่ 2 มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 2  
ค. ตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อที่ 2 
ง. ตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อที่ 2 

38. ข้ันตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือ 
ก. การจัดท่าหน่วยการเรียนรู ้
ข. การจัดท่าค่าอธิบายรายวิชา  
ค. การจัดท่าโครงสร้างรายวิชา 
ง. การจัดท่าแผนการจัดการเรียนรู ้
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39. “ การท่าหน่วยการเรียนรู้ ต้องน่าองค์ประกอบในค่าอธิบายรายวิชามาก่าหนด” หมายถึงข้อใด 
ก. สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ข. สาระการเรียนรูท้้องถ่ิน 
ค. มาตรฐานการเรียนรู ้
ง. ข้อ ก และ ข 

40. ใครเป็นผูจ้ัดท่าหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข. ผู้บรหิารสถานศึกษา 
ค. ผู้ปกครอง ชุมชน 
ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน 

41) ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2551  
ก. มุ่งพฒันาใหผู้้เรียนทุกระดับ ฯ  
ข. มุ่งพัฒนาคนไทยทกุคน ฯ  
ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับ ฯ  
ง. มุ่งพฒันายกระดับการศึกษา ฯ 

42) หลักการ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ  
ก. 3 ข้อ  
ข. 4 ข้อ  
ค. 5 ข้อ  
ง.  ุ6 ข้อ 

43) ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อเอกภาพของชาติ  
ข.. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพือ่เพือ่ปวงชน  
ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างแน่นอนทัง้สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้  
ง. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส่าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

44) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีจุดมุ่งหมายกี่ข้อ  
ก. 3 ข้อ  
ข. 4 ข้อ  
ค. 5 ข้อ  
ง. 6 ข้อ  

45) ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์  
ข. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะการอยู ่
    ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสัยและรักการออกก่าลังกาย  
ง. มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย การอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม  

46 สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียน มี กีส่มรรถนะ  
ก.. 3 สมรรถนะ  
ข. 4 สมรรถนะ  
ค. 5 สมรรถนะ  
ง. 6 สมรรถนะ  
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47) ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก.ความสามารถในการสื่อสาร  
ข. คามสามารถในการคิด  
ค. ความสามารถในการแกป้ัญหา  
ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
จ. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  

48)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีกี่ข้อ  
ก. 4 ข้อ  
ข. 6 ข้อ  
ค. 8 ข้อ  
ง. 10 ข้อ  

49) ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก.รักชาติ     ข. ซื่อสัตย์สจุริต  
ค. มีวินัย     ง. ใฝ่เรียนรู้  

50) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระดับ  
ก. 2 ระดับ  
ข. 3 ระดับ  
ค. 4 ระดับ  
ง. 5 ระดับ  

51) ข้อใด คือระดับการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
ข. การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาอุดมศึกษา  
ค. ก่อนปรญิญาตรี ปริญญาตรี  
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  

52) การศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระดับใดจัดการศึกษาเป็นตัวช้ีวัดช่วงช้ัน  
ก. ป.1 ถึง ป.6  
ข. ป.1 ถึง ม.3  
ค. ม.1 ถึง ม.3  
ง. ม.4 ถึง ม.6  

53) ต 2.3 ม.4-6/3 ตัวเลข 2 หมายถึงข้อใด  
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ 2 คณิตศาสตร์  
ข. สาระการเรียนรูท้ี่ 2  
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 2  
ง. ช่วงช้ันการเรียนรู้ที่  

54) ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. กิจกรรมแนะแนว  
ข. กิจกรรมนักเรียน  
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  
ง.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  
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55) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุง่เน้นทกัษะพื้นฐานด้านการสื่อสาร 
กระบวนการเรียนรู้ พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบรูณ์และสมดลุ  

ก. ก่อนประถมศึกษา  
ข. ประถมศึกษา  
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น  
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

56) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดมุง่เน้นใหผู้้เรียนส่ารวจความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง มีทกัษะคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสรา้สรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  

ก ก่อนประถม  
ข. ประถมศึกษา  
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น  
ง.มัธยมศึกษาตอนปลาย  

57. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 การศึกษาระดับใดเน้นการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน สนอง
ความถนัดความสามารถของผูเ้รียน สามารถน่าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้น่า 
และผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ  

ก. ก่อนประถมศึกษา  
ข. ประถมศึกษา  
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น  
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย  

58) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเวลาเรียน  
ก. ระดับช้ันประถมศึกษา ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง  
ข. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียนเป็นรายปี มเีวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 6 ช่ัวโมง  
ค. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง  
ง. ระดับช้ันมัธยมศึกษา มีการจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  

59) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบัการคิดน่้าหนักเวลาเรียนเป็นหน่วยกิต  
ก. เกณฑ์ 20 ช่ัวโมงต่อปีมีค่าน่้าหนกัวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
ข. เกณฑ์ 20 ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้่าหนักวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
ค. เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อปีมีค่าน่้าหนักวิชาเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
ง. เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้่าหนกัวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

60) ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ช่ัวโมงต่อปี  
ข.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมงต่อปี  
ค.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่ต่่ากว่า 3,600 ช่ัวโมงต่อปี  
ง. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทกุช้ันจัดเท่ากัน คือ ปีละ 120 ช่ัวโมง  

61) ระดับช้ันใดที่มีเวลาของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน  
ก. ประถมศกึษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น  
ข. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ค. มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทัง้หมด  
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62) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกีร่ะดับ  
ก. 3 ระดับ  
ข. 4 ระดับ  
ค. 5 ระดับ  
ง. 6 ระดับ  

63) ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. ระดับ ช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค. ระดับเขตการศึกษา  
ง. ระดับชาติ  

64) การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ก. ระดับช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ง. ระดับชาติ  

65) ผู้เรียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ ได้รับการประเมินทุก
ตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก่าหนด ได้รับการตัดสนิผลการเรียนทกุรายวิชา และได้รับการประเมินและมผีล
การประเมินผ่านเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก่าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด 

 ระดับช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค ระดับมัธยมศึกษา  
ง. ระดับประถมศึกษา  

66) ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดบัผลการเรียน  
ก. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้   
ค่าส่าคัญสะท้อนมาตรฐาน  
ข. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดี
เยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง  
ค.การประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ  
ง. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ  

67) การรายงานผลการเรียนให้ผูป้กครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใด
กล่าวถูกต้อง  

ก. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
ค. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
ง. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  

68) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ก่าหนดเกณฑก์ลางส่าหรบัการจบเป็นกี่ระดบั  
ก. 2 ระดับ  
ข. 3 ระดับ  
ค.4 ระดับ  
ง. 5 ระดับ  
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69)ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ก.ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเตมิไม่เกิน 81 หน่วยกิต  
ข.ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  
ค.เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39  
ง. ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา
ก่าหนด  

70) การเทียบโอนผลการเรียนผู้ทีจ่ะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเนือ่งในสถานที่รบัเทียบโอนเป็น
เวลาเท่าใด  

ก.1 ภาคเรียน  
ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  
ค. 1 ปกีารศึกษา  
ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา  
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เฉลยข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
 

1.ข  2.ง  3.ค  4.ง  5.ข 6.ค  7.ง  8. ค.  9.ค  10.ข 
11.ง  12.ค  13.ง  14.ก  15.ข 16.ง  17.ง  18.ก  19.ค  20.ง 
21. ค  22. ค  23. ก  24. ง  25. ง  26. ก  27. ข  28. ก  29. ง  30. ก  
31.ง  32. ง  33. ง  34. ค  35. ข  36. ก  37. ค  38. ง.  39. ง  40 ง 
41. ค  42. ง  43.ง  44. ค  45.ง  46. ค  47.จ  48. ง  49. ก  50. ง 
51. ก  52.ง  53. ง  54.ง  55. ง  56.ค  57. ง  58.ง  59. ง  60. ง  
61. ง  62. ข  63. ก  64. ง  65.ง  66. ง  67. ง  68. ง  69. ง  70 ง 
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ชุดท่ี 3  วิจัยทางการศึกษา 
1. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกีบ่ท 

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

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งช่ืองานวิจัย 
ก. ควรระบุช่ือตัวแปรส่าคัญ. 
ข. ควรตั้งเป็นค่าถาม. 
ค. ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย. 
ง. ควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ 

3. การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่จงึต้องมีการก่าหนดตามข้อใด 
ก. คะแนนมาตรฐานที  (T-score) 
ข. คะแนนมาตรฐานซ ี (Z-score) 
ค. คะแนนค่าที  (T-test) 
ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี   

4. สถิติที่ไม่มีการทดสอบนัยส่าคัญทางสถิติคือสถิตปิระเภทใด 
ก. สถิติเชิงอ้างอิง. 
ข. สถิติเชิงตัวเลข. 
ค. สถิติเชิงข้อมูล. 
ง. สถิติเชิงบรรยาย 

5. ข้อใดเป็นประเภทข้อมลูของการวิจัย 
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสติติ. 
ข. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมลูเชิงคุณภาพ. 
ค. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติ. 
ง. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสญัญลักษณ์ 

6. ข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัยคือข้อใด 
ก. สรปุผล. 
ข. อภิปรายผล. 
ค. รายงานผล. 
ง. หาข้อบกพร่อง 

7. สารบญัตาราง จะน่าไปเขียนในส่วนใด 
ก. บทที่ 1. 
ข. ส่วนน่า. 
ค. ส่วนเนื้อหา. 
ง. ส่วนเอกสารอ้างองิ 

8. สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพือ่ให้ได้ผลการวัดเรียกว่าอะไร 
ก. ข้อมูล. 
ข. สถิติ. 
ค. เครื่องมอื. 
ง. ปรมิาณ 
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9. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการวิจัย 
ก. เพื่อค้นคว้าหาค่าตอบในเรื่องที่ยังไมรู่้. 
ข. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกดิข้ึน. 
ค. เพื่อสร้างหลักเกณฑท์ฤษฎีใหม่ๆ. 
ง. ถูกทุกข้อ 

10. ตั้งสมมุติฐานแบ่งออกได้กี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท. 
ข. 3 ประเภท. 
ค. 4 ประเภท. 
ง. 5 ประเภท 

11. ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น 
ก. ตัวแปรต้น. 
ข. ตัวแปรตาม. 
ค. ตัวแปรควบคุม. 
ง. ตัวแปรคงที ่

12. ตัวแปรควบคุมคืออะไร 
ก. ชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วเขียว. 
ข. ความสูงของต้นถ่ัวเขียว. 
ค. พันธ์ถ่ัวเขียวที่ปลูก ปรมิาณน้่าที่รด ปริมาณแสง. 
ง. กระถาง 

13. ข้อใดไม่ใช่มาตรการวัดระดับของตัวแปร 
ก. มาตรานามบัญญัติ. 
ข. มาตรสัดส่วน. 
ค. มาตราอันตรภาค. 
ง. มาตรอัตราส่วน 

14. การวิจัยในช้ันเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด 
         ก. การวิจัยเชิงปริมาณ 
         ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
         ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี 
         ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ 
15. “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนกัเรียนช้ัน ป. 6” ข้อใดคือตัวแปรตาม  
        ก. เพศ 
        ข. ระดับช้ัน 
       ค. วิธีการพัฒนา 
       ง. พฤติกรรมการอ่าน 
16. จากข้อ 15 ข้อใดไม่ควรก่าหนดนิยามศัพทเ์ฉพาะมากทีสุ่ด 
        ก. นักเรียน 
        ข. นวัตกรรม 
        ค. วิธีการพัฒนา 
       ง. พฤติกรรมการอ่าน 
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17. การคาดคะเนค่าตอบของการวิจัยอย่างมเีหตผุล ตรงกับข้อใด 

ก. ความมุ่งหมายการวิจัย 
ข. สมมุติฐานการวิจัย 
ค. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
ง. การอภิปรายผลการวิจัย 

18. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในช้ันเรียน 

ก. แก้ปัญหาผูเ้รียน 
ข. หาสาเหตุของพฤติกรรม 
ค. พัฒนาผู้เรียน 
ง. ประเมินตัดสินผูเ้รียน 

19. “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ” ควรตั้งค่าถามการวิจัยว่าอย่างไรจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด 
ก. ท่าไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน 
ข. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร 
ค. ห้องเรียนมปีัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน 
ง. ทางบ้าน ด.ช.แดงมปีัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน 

20. “ด.ช.ด่าไม่ชอบท่างานรวมกลุม่กับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมลูเพื่อแก้ปญัหา 
ก. การทดสอบ  
ข. การสังเกต  
ค. การสัมภาษณ์ 
ง. การใช้แบบสอบถาม 
21. “ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่่าเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในลักษณะใด 
ก. เชิงทดลองพฒันาสือ่นวัตกรรม 
ข. เชิงส่ารวจหาสาเหตปุัญหา 
ค. เชิงปรมิาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู ้
ง. เชิงปฏิบัตกิารอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
22 “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ โรงเรียนอนบุาลด่ารงราชานุสรณ์” หัวข้อวิจัย
นี้ควรใช้เครื่องมอืชนิดใดในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ก. แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
ข. แบบทดสอบองิเกณฑ ์
ค. แบบสังเกตพฤติกรรม 
ง. แบบสัมภาษณ์ 
23. ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
ก. ความเที่ยงตรง 
ข. ความเช่ือมั่น 
ค. อ่านาจจ่าแนก 
ง. ความเป็นสากล 
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24. “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลงัเรียนด้วยชุดฝกึของนักเรียนช้ัน ป.5 โรงเรียนโคกอี
หลวย จ่านวน 40 คน” ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ก. t-test  
ข. ANOVA 
ค. Z-test 
ง. F-test 
25. “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญของครู โรงเรียนอนุบาลด่ารงราชานุสรณ์” 
ความมุ่งหมายของการวิจัยน้ี ควรใช้สถิติข้อใดในการน่าเสนอ 
ก. ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ค. การทดสอบท ี
ง. การทดสอบไคว์สแควร์ 
26. การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด 
ก. บทที่ 1  
ข. บทที่ 3  
ค. บทที่ 4 
ง. บทที่ 5 
27. “การศึกษาการอ่านของนักเรียนช้ัน ป.2 จังหวัดศรสีะเกษ” หัวข้อวิจัยน้ีควรเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใด 
ก. เลือกแบบเจาะจง 
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย 
ค. สุ่มแบบแบ่งช้ัน 
ง. สุ่มแบบหลายข้ันตอน 

28. “การศึกษาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนบุาลด่ารงราชานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ” หัวข้อวิจัยน้ีควรเลอืกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีใด 
ก. เลือกแบบเจาะจง 
ข. สุ่มแบบอย่างง่าย 
ค. สุ่มแบบแบ่งช้ัน 
ง. สุ่มแบบหลายข้ันตอน 

29. ข้อใดไม่ใช่วิธีการก่าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง 
ก. ใช้การคาดคะเน  
ข. ใช้สูตรค่านวณ  
ค. ใช้ตารางส่าเรจ็รูป 
ง. ใช้เกณฑ์ร้อยละ 

30. ค่าอ่านาจจ่าแนกของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด 
ก. .05 – 1.00  
ข. .20 – 1.00  
ค. .05-.80 
ง. .20-.80 
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31. ความส่าคัญของการวิจัยควรน่าเสนอในส่วนใด 
ก. บทที่ 1  
ข. บทที่ 3  
ค. บทที่ 4 
ง. บทที่ 5 
32. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย 
ก. แบบสอบถาม 
ข. แบบสังเกตแบบไม่มโีครงสร้าง 
ค. นวัตกรรม 
ง. โปรแกรมส่าเรจ็รปู SPSS 
33. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในช้ันเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องทีสุ่ด 
ก. ครูทุกคนต้องด่าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาตนเอง 
ข. การวิจัยในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ค. การวิจัยในช้ันเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู 
ง. ครูต้องเช่ียวชาญในการวิจัยในช้ันเรียน 
34. ตั้งสมมุติฐานแบ่งออกได้กี่ประเภท  

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

35. สารบญัตาราง จะน่าไปเขียนในส่วนใด  
ก. บทที่ 1. 
ข. ส่วนน่า. 
ค. ส่วนเนื้อหา. 
ง. ส่วนเอกสารอ้างองิ 

36. สิ่งที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อให้ได้ผลการวัดเรียกว่าอะไร  
ก. ข้อมูล. 
ข. สถิติ. 
ค. เครื่องมอื. 
ง. ปรมิาณ 

37. สถิติที่ไม่มีการทดสอบนัยส่าคัญทางสถิติคือสถิตปิระเภทใด  
ก. สถิติเชิงอ้างอิง. 
ข. สถิติเชิงตัวเลข. 
ค. สถิติเชิงข้อมูล. 
ง. สถิติเชิงบรรยาย 

38. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท  
ก. 3 บท. 
ข. 4 บท. 
ค. 5 บท. 
ง. 6 บท 
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39. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการวิจัย  
ก. เพื่อค้นคว้าหาค่าตอบในเรื่องที่ยังไมรู่้. 
ข. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกดิข้ึน. 
ค. เพื่อสร้างหลักเกณฑท์ฤษฎีใหม่ๆ. 
ง. ถูกทุกข้อ 

40. ตัวแปรประเภทใดที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น 
ก. ตัวแปรต้น 
ข. ตัวแปรตาม. 
ค. ตัวแปรควบคุม. 
ง. ตัวแปรคงที ่

41. ตัวแปรควบคุมคืออะไร  
ก. ชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วเขียว. 
ข. ความสูงของต้นถ่ัวเขียว. 
ค. พันธ์ถ่ัวเขียวที่ปลูก ปรมิาณน้่าที่รด ปริมาณแสง. 
ง. กระถาง 

42. ข้อใดไม่ใช่มาตรการวัดระดับของตัวแปร  
ก. มาตรานามบัญญัติ. 
ข. มาตรสัดส่วน. 
ค. มาตราอันตรภาค. 
ง. มาตรอัตราส่วน 

43. ส่วนเนื้อหาของการวิจัยมีกี่บท  
ก. 3 บท. 
ข. 4 บท. 
ค. 5 บท. 
ง. 6 บท 

44. ข้อใดเป็นประเภทข้อมลุของการวิจัย  
ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสติติ. 
ข. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมลูเชิงคุณภาพ. 
ค. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงสถิติ. 
ง. ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงสญัญลักษณ์ 

45. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งช่ืองานวิจัย  
ก. ควรระบุช่ือตัวแปลส่าคัญ. 
ข. ควรตั้งเป็นค่าถาม. 
ค. ควรระบุกลุ่มเป้าหมาย. 
ง. ควรบอกวิธีวิจัยอย่างคร่าวๆ 

46. ข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัยคือข้อใด  
ก. สรปุผล. 
ข. อภิปรายผล. 
ค. รายงานผล. 
ง. หาข้อบกพร่อง 
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47.ค่าความยากง่ายที่พอเหมาะควรมีค่าเท่าใด 
 ก. 0.2-0.4  
 ข. 0.2-0.6 
 ค. 0.2-0.8 
 ง. 0.2-1.0 
48. หน่วยงานใดที่รับผิดชอบการทดสอบ NT 
 ก.  สถานศึกษา 
 ข.  ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค.  ส่านักทดสอบทางการศึกษา 
 ง. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
49.  ผู้ทีสู่บบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งกว่าผู้ที่มิไดสู้บบุหรี่  เป็นสมมติฐานตามข้อใด 
 ก. สมมติฐานอื่น 
 ข. สมมติฐานเป็นกลาง 
 ค.  สมมติฐานแบบมีทิศทาง 
 ง. สมมตฐิานแบบไมม่ีทิศทาง 
50. ผู้ท่าวิจัยในช้ันเรียนคือใคร 
 ก.  ครูผู้สอน 
 ข. ผู้บรหิารโรงเรียน 
 ค.  ครูฝ่ายวิชาการ 
 ง.  ทุกฝ่ายรวมกัน 

 
เฉลยชุดท่ี 3 

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

เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่

จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลกัสูตรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เกี่ยวข้องกับ ข้อใด  

ก. ก่าหนดการสอน   ข. แผนการสอน 

ค. บันทึกการสอน   ง. วิธีสอน 

2. การจัดท่าแผนการสอนกอ่ประโยชน์อย่างไร ? 

ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเป็นการน่าเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สือ่ 

เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ข. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับหลักสตูรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ การวัดผล 

ประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ่าเป็น 

ค. เป็นคู่มือการสอนส่าหรบัครูผูส้อนและครทูี่สอนแทนน่าไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ 

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 

3. ในการจัดท่าแผนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส่าคัญนอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าและเขียน

แผนการสอนแล้ว ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องใดต่อไปนี้ ? 

ก. แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

ข. เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

ค. การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์ส่าคัญ 

ง. ถูกทุกข้อ 

4. Childe Center ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้ค่านี้เป็นคนแรก  

ก. Carl R. Rogers                   ข. John Dewey 

ค. Benjamin S. Bloom            ง.Thorn Dike 

5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญมีความตรงกบัข้อใด ? 

ก. การสง่เสรมิใหผู้้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ข. การเรียนในเรื่องทีส่อดคลอ้งกบักับความสามารถและความต้องการของตนเอง 

ค. การที่ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มที ่

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา 

6. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ เน้นอะไร ? 

ก. เนื้อหา                             ข.ผลสัมฤทธ์ิ 

ค. ผลงานและกระบวนการ        ง. สิตปัญญา 
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7. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส่าคัญ ตรงกับข้อใด  

ก. Supporter                           

ข. Helper and Advisor 

ค.supporter and Encourager   

  ง. ทุกข้อ 

8. การตรวจสอบผลการท่างานตามกจิกรรมของผู้เรียนเพือ่ให้ถูกต้องสมบูรณ์ สงัเกตพฤติกรรมและ 

กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่มผีลตอ่การเรียนรู้ขณะด่าเนนิกิจกรรม เป็นบทบาทของครูตามข้อใด 

ก. Feedback       ข. Monitor 

ค. Support        ง. Advisor 

9. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้ 

ก. Portfolio  

ข. Performance 

ค. Authentic Measurement 

 ง. ทั้ง 3 ข้อ 

10. ข้ันที่ 2 ของ Inquiry Process คือ 

ก. ก่าหนดปญัหา          ข. ก่าหนดสมมุติฐาน 

ค. รวบรวมข้อมลู           ง. ทดสอบสมมุตฐิาน 

11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่าการเรียนแบบการค้นพบ คือ 

ก. Inquiry            ข. Discovery 

ค. Questioning     ง. Case Study 

12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบใช้กรณีศึกษา คือ 

ก. Inquiry             ข. Discovery 

ค. Questioning      ง. Case Study 

13. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบแก้ปญัหา 

ก. Problem Solving       ข. Concept mapping  

ค. Decision making       ง. Case Study 

14. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสร้างแผนผังความคิด 

ก. Problem Solving      ข. Concept mapping  

ค. Decision making      ง. Case Study 
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15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบใช้การตดัสินใจ 

ก. Problem Solving     

ข. Concept mapping  

ค. Decision making      

ง. Case Study 

16. การบูรณาการ (Integration) คือการท่าใหส้มบูรณ์เป็นค่ากล่าวของใคร 

ก. นพ.ประเวศ วะส ี

ข. นพ.เกษม วัฒนชัย 

ค. ประธรรมปิฎก 

ง. พระเทพโมฬี 

17. ข้อใดกล่าวถึงการบรูณาการได้ถูกต้อง 

ก. การประมวลหน่วยย่อยที่แยกๆ กันใหร้วมเข้าเป็นองค์รวมที่ครบถ้วนสมบรูณ์ 

ข. การท่าใหห้น่วยย่อยทั้งหลายเข้ารวมเป็น องค์ประกอบซึง่ท่าหน้าทีป่ระสานซึ่งกันและกันกลมกลืนเข้า

เป็นองค์รวมเดียวกันอันท าให้เกิดความสมดลุที่องค์รวมนั้นสามารถด่ารงอยู่และด่าเนินไปได้ในสภาวะ ที่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ค. การท่าใหห้น่วยย่อยๆทัง้หลายทีส่ัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมท่าหน้าทีป่ระสานกลมกลืนเป็น

องค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในตัว 

ง. ถูกทุกข้อ 

18. เป็นวิธีสอนที่ใช้กรณีหรือเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่กิดข้ึนจริง มาดดัแปลง และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน ให้ 

การศึกษา วิเคราะหอ์ภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทางแกป้ัญหาน้ัน มีความหมายตรง กับข้อ

ใด ? 

ก. Case Study 

ข. Simulation 

ค. Action or DramatiZation 

ง. Role – Play 

19. การสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผูเ้รียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น และมี 

ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. Case Study 

ข. Simulation 

ค. Action or DramatiZation 

ง. Role – Play 
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20. วิธีการที่ให้ผู้เรียนทดลองแสดงบทบาทตามบททีเ่ขียนโดยผู้แสดงจะต้องแสดงให้สมตามบทบาทที่ 

ก่าหนดไว้โดยไม่น่าเอาบุคลิกภาพและความรู้สกึนึกคิดของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะมีส่วน ท่าให้

เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนั้นๆ มีความหมายตรงกบัข้อใด 

ก. Case Study 

ข. Simulation 

ค. Action or DramatiZation 

ง. Role – Play 

21. เป็นวิธีการที่มกีารก่าหนดบทบาทผู้เล่นใน สถานการณ์ที่สมมุติข้ึนแล้วใหผู้้เรียนเข้าสวมบทบาทนั้นและ

แสดงออกตามธรรมชาติโดยอาศัยบุคลกิภาพ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลักมี

ความหมายตรงกับข้อใด 

ก. Case Study 

ข. Simulation 

ค. Action or DramatiZation 

ง. Role – Play 

22. การเรียนรู้ทีม่ีความหมายแกผู่้เรียน หมายความว่าอย่างไร? 

ก. การเรียนรูท้ี่สามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวัน 

ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และค่าตอบต่างๆ ที่ตนต้องการ 

ค. การเรียนที่ผูเ้รียนค้นพบด้วยตนเอง มสี่วนท่าให้ เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจ่าได้ดี 

ง. การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน 

23. รูปแบบใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

ก. CIPPA MODEL 

ข. CIPP MODEL  

ค. Integration 

ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

24. พหุปัญญา หมายถึง  

ก. แนวคิดในการพัฒนาผูเ้รียนอย่างรอบด้าน เป็นการพฒันาแบบองค์รวมทั้งในด้านสติปญัญาและพัฒนา

ทางด้านอารมณ์ 

ข. แนวคิดพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการลักษณะผูเ้ช่ียวชาญ  

ค. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ง. ถูกทุกข้อ 
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25. การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน มุ่งเน้นใหเ้กิดสิ่งใดต่อผู้เรียน 

ก. เก่ง มสีุข ดี 

ข. ดี มีสุข เก่ง 

ค. ดีเก่ง มีสุข 

ง. มีสุข ดี เก่ง 

ค่าช้ีแจง. น่าข้อความต่อไปนี้ไปตอบค่าถาม ข้อ 26 – 29  

ก. CONSDTRUCT    ข. INTERACTION 

ค. PHYSICAL PARTICIPATION   ง. APLICATION 

26.การใหผู้้เรียนน่าความรู้ที่ได้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ่าวัน 

27. การให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดย กระบวนการแสวงหาความรู้ แสวงหาข้อมูลท่าความเข้าใจ 

คิดวิเคราะห์ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะหข้์อมูลและสรุปข้อความรู้ 

28. การให้ผูเ้รียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากทีสุ่ดได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยท่ากจิกรรม

ลักษณะต่างๆ 

29. การให้ผูเ้รียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน เรียนรูจ้ากกันแลกเปลีย่นข้อมูล ความคิดและประสบการณ์ 

 

30. ต้อไปนี้ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของคร ู

ก. เตรียมการสอน 

ข. จัดท่าแผนการสอน 

ค. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ง ทุกข้อที่กล่าว 

 
เฉลยชุดท่ี 4 
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 
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ชุดท่ี 5 จิตการศึกษาและการแนะแนว 
1.    พฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด ?  

ก. ไม่ได้เรียนโรงเรียนทมีีช่ือเสียง                        ข. มีพ่อแม่คอยเค่ียวเข็ญ 
ค. สิ่งแวดล้อมชักจูง                                   ง. มีจริยธรรมต่่า 

2.    คุณธรรมส่าหรับครู คือข้อใด ?  
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นคร ู                       ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
ค. มีความเสียสละ มีความยุติธรรม            ง. ถูกทุกข้อ 

3.    จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด ? 
ก. ธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤติปฏิบัต ิ             ข. ค่าสั่งสอน 
ค. หลักธรรมในทางศาสนา                      ง. ไม่มีข้อถูก 

4.    ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?  
ก. การมีความรูส้ึกต่อพฤติกรรมต่างๆ                               
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ของสังคม 
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามารถบอกได้ว่า การกระท่าใดดี การกระท่าใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด                                  
ง. เหตผุลที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกหรือไม่เลือกกระท่า 

5.    พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?  
ก. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสงัคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
สังคม                              
ข. เบื้องหลงัการกระท่าของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระท่า 
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ                          
ง. ไม่มีข้อถูก  

6.    ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึงข้อใด ?  
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน 
ค. เป็นเรื่องการกระท่าของบุคคล              ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล 

7.    พัฒนาการทางจริยธรรมของ Paigaet  แบ่งออกกี่ขั้น ? 
ก.  2 ข้ัน                                                           ข. 3 ข้ัน 
ค.  4 ข้ัน                                                           ง. 5 ข้ัน 

8.    ข้ันก่อนจริยธรรมของ Paigaet หมายถึงข้อใด ? 
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ป ี      
ข. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ป ี
ค. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี                             
ง. ระดับจริยธรรมของเดก็อายุ 10-15 ป ี 

9.    ข้ันการใหเ้หตผุลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑส์ังคม อายุ 10-13 ปี ตรงกับข้อใด ? 
ก. การหลบหลีกการลงโทษ                     ข. การแสวงหารางวัล 
ค. การท่าตามสิง่ทีผู่้อื่นเห็นชอบ              ง. การท่าตามคา่มั่นสัญญา  

10.  ข้ันการใหเ้หตผุลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg ข้ันที่ 6 หมายถึงข้อใด ? 
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรอืจริยธรรมสากล ( วัยผู้ใหญ่ )                                   
ข. การท่าหน้าทีท่างสังคมหรอืระบบสังคมและมโนธรรม 
ค. การท่าตามค่าสญัญาและสทิธิ                          
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองความต้องการ  
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11.  คุณธรรม ข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเตลิ ? 
ก. ความรอบคอบ                                   ข. การรู้จักประมาณ 
ค. การอดทน                                         ง. ความยุติธรรม  

12.  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด่ารัส “ การรูจ้ักข่มใจ ”หมายถึงข้อใด ? 
ก. ความจริงใจต่อตนเอง                         
ข. การรู้จกัฝกึใจตนเอง 
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เปน็ประโยชน ์
ง. รู้จกัเสียสละประโยชนส์่วนตัวเพื่อส่วนรวม  

13.  สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด 
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                    
ข. เป็นเครือ่งท่าให้ประสบผลส่าเร็จ 
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                          
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นใหญ ่ 

14.  คุณธรรมทีท่่าให้ประสบผลส่าเร็จ หมายถึงข้อใด ? 
ก. พรหมวิหาร 4                                     ข. สังคหวัตถุ 4 
ค. ธรรมของฆราวาส 4                              ง. อิทธิบาท 4  

15.  การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนีเ้ป็นเหตุแหง่สุข สิง่นี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ ตรงกบัสปัปรุสิธรรม 7 ข้อใด ? 
ก. อัตตัญญุตา                                       ข. ธัมมัญญุตา 
ค. อัตถัญญตา                                       ง. มัตตัญญุตา 
 

เฉลย  ชุดท่ี 5 
1. ง 
2. ง 
3. ก 
4. ค 
5. ก 
6. ข 
7. ข 
8. ก 
9. ค 
10. ก 
11. ค 
12. ข 
13. ก 
14. ง 
15. ข 
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ชุดท่ี 6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 
1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤตกิรรมได้ถูกต้อง  

a. การกระท่าทกุอย่างของมนุษย์ที่ท่าไปโดยรู้ตัว 
b. ข. การกระท่าทุกอย่างของมนุษย์ที่ท่าไปโดยที่ไม่รู้ตัว 
c. ค. การกระท่าทุกอย่างของมนุษย์ทีท่่าไปโดยทีผู่้อื่นสังเกตได้ 
d. ง. การกระท่าทุกอย่างของมนุษย์ทีท่่าไปโดยทีผู่้อื่นสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม  
2. Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด  
a. Rogers  
b. Maslow 
c. John dewey  
d. Freud  
3. มนุษย์มีความต้องการไมม่ีทีส่ิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด  
a. Maslow  
b. Skinner 
c. Povlov  
d. Watson  
4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมสีาเหตุมาจากข้อใดเป็นส่าคัญ  
a. พันธุกรรม 
b. สิ่งแวดล้อม 
c. การได้เรียนรู ้ 
d. ถูกทั้ง ก. และ ข.  
5. มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร  
a. รุสโซ 
b. เพียเจท ์
c. สกินเนอร ์ 
d. ฟาฟลอพ  
6. ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด  
a. รุสโซ  
b. ฟรอยด์ 
c. ธอร์นไดค์ 
d. สกินเนอร ์ 
7. บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด  
a. รุสโซ 
b. ฟรอยด์ 
c. ธอร์นไดค์  
d. สกินเนอร ์ 
8. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด  
a. รุสโซ  
b. ฟรอยด์ 
c. ธอร์นไดค์  
d. สกินเนอร ์ 
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9. การเรียนรู้คืออะไร 
a. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
b. การเกิดความคิด 
c. การเกิดความจ่า 
d. การตอบสนองต่อสิง่เร้า 
10. ยิ่งฝึกหัดท่ามาก ๆ ยิ่งเกิดการเรียนรู้ ตรงกับทฤษฎีของใคร  
a. ฟาฟลอพ 
b. ฟอร์ยด์ 
c. สกินเนอร์  
d. ธอร์นไดค์  
11. วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร  
a. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
b. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ 
c. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิง่แวดล้อม 
d. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม  
12. การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลมาจากข้อใด  
a. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  
b. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ 
c. พันธุกรรมและประสบการณ์ 
d. วุฒิภาวะและประสบการณ์  
13. การแบ่งการพฒันาทางสติปญัญาของเพียเจท์ (Piajet) ข้ันปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด  
a. 4-7 ป ี 
b. 5-9 ป ี
c. 7-11 ป ี
d. 11-17 ป ี 
14. ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปญัญา (I.Q.) คือผู้ใด  
a. บิเนต์ (Binet)  
b. สเตริน์ (Stern) 
c. จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)  
d. เพียจท์ (Piajet)  
15. ข้อใดเป็นความหมายของการแนะแนว  
a. การช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ดีข้ึน 
b. การช่วยให้นักเรียนรูจ้ักช่วยตนเอง ปรบัเข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ 
c. การช่วยให้นักเรียนรูจ้ักผอ่นคลายอารมณ ์
d. การแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้นกัเรียน  
16. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด  
a. การบริการให้ค่าปรึกษา  
b. การบริการข้อมลูเกี่ยวกบัเด็ก 
c. การบรกิารจัดวางตัวบุคคล  
d. การบริการสารสนเทศ  
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17. เป้าหมายของการแนะแนวคือข้อใด  
a. เด็กเข้าใจปัญหาของตนทุกด้าน 
b. เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้ 
c. เด็กสามารถเลือกอาชีพได ้ 
d. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดทีุกด้าน  
18. ข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนว  
a. จัดให้เด็กทุกคน  
b. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 
c. จัดให้เด็กมีปญัหา  
d. จัดบริการอย่างต่อเนือ่ง  
19. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด  
a. จัดวางตัวบุคคล  
b. การให้ค่าปรึกษา 
c. การให้บริการสารสนเทศ  
d. การติดตามและประเมินผล  
20.ความส่าเรจ็ของการแนะแนวในสถานศึกษาต้องอาศัยข้อใด 
a. นักเรียน  
b. ครูประจ่าช้ัน 
c. ผู้บรหิารสถานศึกษา 
d. ทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน 
 

เฉลยชุดท่ี 6 
1.d  2.c  3.a  4.d  5.a  6.b  7.a  8.d  9.d  10.a 
11.b  12.a  13.c  14.a  15.b  16.a  17.b  18.c  19.a  20.d 
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ชุดท่ี 7 วิชาการศึกษา 2 
1. การสอนแบบใดทีท่่าให้เดก็มีพฤติกรรมตอบสนองนอ้ยทีสุ่ด 

ก. ครูอธิบาย   ข. ครูให้เด็กค้นคว้า 
ค. เด็กได้ปฏิบัติจริง  ง. ครูใช้อุปกรณ์การสอน 

2. การเตรียมการสอนท่าเพื่ออะไร 
ก. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็ก 
ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกตอ้ง  
ค. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน 
ง. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู 

3. การสอนแบบใดจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะได้ง่ายทีสุ่ด 
ก. แบบอปุนัย    ข. แบบอภิปราย 
ค. แบบบรรยาย    ง. แบบทดสอบ  

4. “ด.ช.ด่าไม่ชอบท่างานรวมกลุม่กับเพื่อน” ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมลูเพือ่แก้ปญัหา 
                   ก. การทดสอบ     ข. การสังเกต  
                   ค. การสมัภาษณ์    ง. การใช้แบบสอบถาม 
5. “ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่่าเนื่องจากนักเรียนไมเ่ข้าใจบทเรียน” ควรออกแบบการ
วิจัยเพื่อแกป้ัญหาในลักษณะใด 
ก. เชิงทดลองพฒันาสือ่นวัตกรรม 
ข. เชิงส่ารวจหาสาเหตปุัญหา 
ค. เชิงปรมิาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู ้
ง. เชิงปฏิบัตกิารอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 

6. การสอนแบบใดทีส่กัดกั้นมิใหผู้้เรียนคิดเป็นท่าเป็นรูจ้ักแก้ปัญหา 
ก. แบบค้นคว้า       ข. แบบอภิปราย 
ค. ยึดแบบครูเป็นศูนย์กลาง              ง.แบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

7. จงแยกแยะกจิกรรมต่อไปนี้ว่าข้อใดเป็นการเรียนรู้ชนิด Affective 
ก. ให้เขียนตัวย่อของสารเคม ี
ข. ให้นักเรียนแสดงการใช้อุปกรณ์ 
ค. การให้ความรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง  
ง. ให้นักเรียนแสดงความเต็มใจทีจ่ะท่าอปุกรณ์ให้ดีข้ึน 

8. ข้อใดผิดความจริงจากทฤษฎีการเรียนรู ้
ก. การเสรมิแรงทันที ช่วยให้นักเรียนสัมฤทธ์ิผลในการเรียน 
ข. การเรียนรู้เป็นช้ันๆ จนกระทัง่ส่าเรจ็ผลเรียกว่า Gradual Approximation 
ค. ในการเรียนรู้สิง่หนึง่สิง่ใด การมสี่วนร่วมอย่างแข็งขันในกจิกรรมของผูเ้รียนไมส่่าคัญ  
ง. ข้อมูลย้อนกลบั (Feed Back) ที่เป็น Positive จะช่วยใหก้่าลังใจเด็กอยากกระท่าซ้่าและข้อมลู 
ย้อนกลบัทีเป็น Negatibe จะท่าใหเ้ด็กทอ้ถอยในการกระทา่ซ้่า 

9. ตามภาวะทั่วๆ ไปของสังคมไทยและสภาพของโรงเรียนโดยทั่วไปที่เป็นอยู่ในปจัจบุันควรจะสอน 
เด็กโดยวิธีใด 

ก. สอนตามหลกัวิทยาศาสตร์    ข. สอนให้เดก็อภิปรายหน้าช้ัน 
ค. สอนแบบช้ันทัง้ 5 ของแฮร์บาร์ต   ง. สอนใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติของเดก็ 

10. การสอนแบบ Playway คืออะไร 
ก. ให้เด็กเจริญทกุด้าน    ข. สอนให้เดก็ขบคิดปัญหาเอง 
ค. สอนให้เดก็เรียนด้วยเล่นด้วย   ง. สอนใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติของเดก็ 
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11. การสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมข้อใดทสี่าคัญทีสุ่ด 
ก. การอ่าน      ข. การตั้งสมมุติฐาน 
ค. การสังเกตและการบันทกึ    ง. การจดและการท่ารายงาน 

12. วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวนมีหลักการสอนคล้ายกบัข้อใด 
ก. แฮร์บาร์ต     ข. วิทยาศาสตร์  
ค. เรียนปนเล่น              ง. แบบช้ันเปิด 

13. ข้อใดเป็นความหมายเชิงพฤติกรรม 
ก. ให้นักเรียนรูจ้ักสิทธิและหน้าที่ 
ข. ให้นักเรียนซาบซึ้งในธรรมชาติ 
ค. ให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ 
ง. ให้นักเรียนสามารถบวกเลขได้อย่างถูกต้อง  

14. ในการสอนการเลี้ยงปลาสลิด ท่านจะใช้วิธีสอนแบบใด 
ก. บรรยาย     ข. สาธิต 
ค. บทบาทสมมุต ิ            ง. การศึกษานอกสถานที่  

15. เครื่องมอืเกษตรของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ควรใช้ข้อใด 
ก. จอบ     ข. เสียม 
ค. พลั่ว     ง. ไม้แหลม  

 
16. ด้านหลังของรูปภาพที่จะน่าไปใช้กบัแผ่นป้ายส่าลีควรตดิด้วยอะไร 

ก. กาว     ข. แป้งเปียก 
ค. กระดาษกาว   ง. กระดาษทราย  

17. การเขียนตัวอักษรจะต้องค่านึงถึงข้อใด 
ก. ลักษณะตัวอักษร    ข. สีตัวอักษร 
ค. ความสูง กว้าง หน้า ของตัวอักษร  ง. ถูกทุกข้อ  

18. ถ้านักเรียนอยู่ห่างจากตัวอักษร 32 ฟุต ตัวอักษรควรมีขนาดเท่าใด 
ก. 1 นิ้ว      ข. 2 นิ้ว 
ค. 3 นิ้ว      ง. 4 นิ้ว 

19. Letter press หมายถึงอะไร 
ก. เครื่องเขียนตัวอักษร     ข. เครื่องฉลุตัวอักษร 
ค. ตัวอักษรพลาสตกิ     ง. อักษรลอก  

20. หลักในการเลือกสื่อการเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. มีความคงทนถาวร     ข. ใช้วัสดุหาง่ายในท้องถ่ิน 
ค. เด็กมีส่วนในการท่า     ง. ถูกทุกข้อ  

21. ป้ายนิเทศควรมีไว้ที่ใดถึงจะเหมาะสมทีสุ่ด 
ก. ห้องครูใหญ ่     ข. ห้องสมุด 
ค. หน้าอาคารเรียน    ง. หน้าช้ันเรียน  

22. สื่อการเรียนที่ดทีี่สุดในระดับประถมศึกษาได้แก่อะไร 
ก. การเล่นละคร     ข. การให้หุ่นจ่าลอง  
ค. การแสดงให้ด ู   ง. การใช้ของจริง 

23. สื่อการเรียนควรเป็นวัตถุประเภทใด 
ก. ราคาย่อมเยา     ข. หาง่าย 
ค. ปลอดภัย     ง. ถูกทุกข้อ  
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24. ถ้าท่านต้องการท่าบัตรค่า แต่ไม่มีความถนัดในการเขียนตัวอักษรท่านจะท่าอย่างไร 
ก. เขียนตัวอักษรใสก่ระดาษอื่นแล้วน่าไปติดในบัตรค่า 
ข. ใช้ต้นแบบตัวอักษรจากหนังสือพิมพ ์
ค. ให้นักเรียนที่มีความสามารถเขียน  
ง. ใช้ตัวอักษรยาง 

 
 
 
25.   ข้อใดคือความหมายของหลักสูตร 

ก.   ความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จัดให้ผูเ้รียน  
ข.   ความรู้ทั้งมวลที่จัดให้ผูเ้รียน 
ค.   ประสบการณ์ทั้งมวลทีจ่ัดใหผู้้เรียน   
ง.   ประสบการณ์ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

26. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน>ตัวช้ีวัดช้ันปีในการศึกษาภาคบังคับ 
ข. หลักสูตรเน้นเนื้อหา  >หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ค. เวลาเรียนรวมแต่ละปี  >เวลาเรียนข้ันต่่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ง. ประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง>ประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

27. ข้อปฏิบัติใดของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อก่าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 ก. ระดับประถมศึกษาปรบัเวลาเรียนพื้นฐานตามความเหมาะสม        
 ข. มัธยมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิม่เติมตามที่ก่าหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
 ค.ระดับประถมศึกษาต้องจัดรายวิชาเพิ่มเติมทุกระดบัช้ัน 
 ง.ต้องจัดกิจกรรมชมรมในทุกระดบัช้ันในมัธยมศึกษาตอนปลาย 
28. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก่าหนดสิ่งใดต่อไปนี้เป็นเป้าหมายส่าคัญทีสุ่ดในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน              
 ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
 ค. สาระเรียนรู้แกนกลาง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ง. หลกัการของหลักสูตร 
29. ข้อใดต่อไปนี้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก่าหนดเพิม่ขึ้น 
 ก.สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
 ข.โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน 
 ค.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
 ง. ความต้องการของสถานศึกษาและท้องถ่ิน 
30. ข้อใดเป็นข้อเสียของข้อสอบแบบอัตนัย 

ก. ค่าใช้จ่ายสูง     ข. ผู้ตอบสามารถเดาได้ง่าย 
ค. ไม่สามารถวัดความเข้าใจได้   ง. ตรวจยากให้คะแนนล่าบากไม่ยุติธรรม  

31. ข้อสอบทีเ่ป็นปรนัยหมายถึงข้อสอบอย่างไร 
ก. มีอ่านาจจ่าแนกสงู 
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ข. มีค่าความเช่ือมั่นสูง 
ค. เข้าใจค่าถามตรวจ และให้คะแนนได้ตรงกัน  
ง. ข้อสอบที่ให้ตอบค่าถามอื่น ๆ 

32. ข้อสอบวัดผลสมัฤทธ์ิมุ่งวัดอะไร 
ก. ใครเก่งกว่ากัน    ข. ใครได้เกรดอะไร 
ค. ใครสอบได้ทีเ่ท่าไร    ง. ใครมีความรู้มากกว่ากัน  

 33. สังคมมิติให้ศึกษาอะไร 
ก. ปัญหาของคนในกลุม่    ข. ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม 
ค. ความสนใจของคนในกลุม่   ง. ความคิดเห็นของคนในกลุ่ม  

34. ข้อสอบทีม่ีความเที่ยงตรงนั้น หมายถึงข้อสอบเช่นไร 
ก. ข้อสอบนั้นวัดสะดวกและยุติธรรม 
ข. ข้อสอบนั้นวัดสิง่ที่ต้องการวัดอย่างแท้จริง 
ค. ข้อสอบนั้นยากง่าย เหมาะกับอายุของเดก็ 
ง. ข้อสอบนั้นผูส้อบท่ากี่ครัง้ ก็จะได้คะแนนคงที่  

35. ข้อใดเป็นปรัชญาของการวัดผล 
ก. สอบเพื่อตัดสินการได้ - ตก 
ข. สอบเพื่อค้นและพฒันาสมรรถภาพของมนุษย์  
ค. สอบเพื่อประเมินผลการสอนของคร ู
ง. สอบประเมินผลการเรียนของนักเรียน 

36. ข้อใดเป็นการวัดผลการเรียนด้วยในตัว 
ก. การเรียนด้วยการสาธิต    ข. เรียนด้วยภาพยนตร ์
ค. เรียนด้วยการแสดงละคร    ง. เรียนด้วยการจัดนิทรรศการ 

 
37. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? 

ก. การรบัรูพ้ฤติกรรมในการสื่อสาร 
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทัง้ทางบวกและทางลบ ที่มีตอ่สิง่ใดสิง่หนึ่ง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 

38. เด็กชาย ก ได้คะแนนจากข้อทดสอบเลข 10 คะแนน เด็กชาย ข ได้คะแนนจากข้อทดสอบ 39 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน แสงดว่าข้อทดสอบเปน็เช่นไร 

ก. ข้อทดสอบมีความเช่ือมั่นสูง    ข. ข้อทดสอบมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
ค. ข้อทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์   ง. ข้อทดสอบมีอ่านาจจ่าแนกสูง  

39. การวัดผลหมายถึงอะไร 
ก. ขบวนการที่ท่าให้ไดมาซึง่ตัวเลข จ่านวน ปรมิาณ หรือค่าตอบต่างๆ 
ข. การทดสอบเพื่อใหท้ราบว่า ผูเ้ข้าทดสอบมีความรู้เท่าใด  
 ค. ขบวนการเปรียบเทียบ ระหว่างผลสัมฤทธ์ิเดก็ 
ง. ขบวนการวินิจฉัย ตีค่า ช้ีขาด สรุปผล 

40. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
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41. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ที่ดีคือข้อใด 
ก. สังเกต สังคมมิติ     ข. สัมภาษณ์ให้แบบสอบถาม  
ค. ทดสอบรายบุคคล สังเกต    ง. บันทึก ทดสอบ 

42. เราสามารถรู้พฤติกรรมทีบุ่คคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร 
ก. การสมัผสั 
ข. การซักถาม 
ค. การสังเกต 
ง. การทดสอบ 

43. การเรียนรู้ คืออะไร 
ก. การศึกษาหาความรู้       
ข. การจัดกจิกรรมของครูอย่างจริงจัง 
ค. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร   
ง. การจัดห้องเรียนของครอูย่างจริงจัง  

44. ข้อใดเป็นแรงจูงใจภายใน 
ก. รางวัล    ข. ความพอใจ 
ค. คะแนน    ง. สิ่งที่มุง่หวัง  

45. นักการศึกษามักจะพูดกันเสมอว่า ต้องสอนตามหลักจิตวิทยา อยากทราบว่าการสอนตามหลัก 
จิตวิทยาหมายถึงการสอนอย่างไร 

ก. สอนโดยใหเ้ด็กมสี่วนร่วมในการสอน 
ข. สอนโดยค่าจึงถึงธรรมชาติและความแตกต่างแต่ละบุคคล  
ค. สอนโดยการเร้าใจใหเ้กิดความสนใจ 
ง. สอนโดยให้เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง 

46. วัยใดที่เด็กมีการพฒันาทางสมองเจริญเตม็ทีเ่กือบเท่าผู้ใหญ่ 
ก. วัยเด็กตอนต้น    ข. วัยเด็กตอนกลาง 
ค. วัยก่อนวัยรุ่น    ง. วัยรุ่นตอนปลาย  

47. I. Q. คือตัวเลขของการเปรียบเทียบระหว่างอะไร 
ก. อายุจรงิกับการท่างาน     ข. อายุจริงกับอายุปีปฏิทิน 
ค. อายุของปีปฏิทินกบัอายุสมอง    ง. อายุสมองกบัอายุจริง 

48. แนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มใดที่ยงัมีอทิธิพลต่อการศึกษาปจัจบุันมากทีสุ่ด 
ก. กลุ่มหน้าที่ของจิต    ข. กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
ค. กลุ่มเกสตอลท ์    ง. กลุ่มจิตวิเคราะห ์

49. ความสามารถในการหยั่งเห็น เป็นตัวการส่าคัญที่ท่าให้เกิดการเรียนรู้ความสามารถในการหยั่งเห็น 
นี้ข้ึนอยู่กับสิง่ใด 

ก. ประสบการณ์เดมิ       
ข. ความตั้งใจ 
ค. ความชัดเจนของสิ่งเร้าหรอืตัวอย่าง    
ง. ถูกทั้งหมด  

50. จะใช้การติชมอย่างไร จงึจะได้ผลดีที่สุด 
ก. ชมเด็กเก่ง ติเด็กเรียนออ่น 
ข. ติเด็กเก่ง ชมเดก็เรียนอ่อน 
ค. ควรใช้การชมกับเด็กทุกคน การติไม่ควรใช้  
ง. ควรใช้การติกับเด็ก ผลงานจะก้าวหน้ามากขึ้น 
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51. การแสดงออกของครูเพื่อการจูงใจนักเรียนวิธีใดใช้มากที่สุด 
ก. ท่าทาง    ข. สิ่งของ 
ค. การให้ก่าลังใจ   ง. การแข่งขัน 

52. การอบรมสัง่สอนใดที่ช่วยให้เพิม่เชาว์ ปัญญา ของเด็ก 
ก. ให้ผ่านประสาทสัมผัสหลายทาง  
ข. ตั้งปัญหาให้เด็กคิดมากๆ และหาทางสง่เสริมการแสดงออก 
ค. ใช้การแข่งขันให้มากขึ้น จะได้รู้วิธีเอาชนะ 
ง. ให้ท่าทางแก้ปญัหาด้วยตนเองครูไม่ควรแนะแนวทางให้ 

53. สาเหตุทีท่่าให้ครูวิเคราะห์ทักษะกอ่นสอนเพื่ออะไร 
ก. เพื่อวางระดับช้ันในการฝึก 
ข. เพื่อจะได้ประเมินผลการฝกึได้อย่างถูกต้อง 
ค. เพื่อตรวจสอบทักษะพื้นฐานของเด็กได้ถูกต้อง  
ง. เพื่อเป็นแนวทางในกาอธิบายการสาธิต 

54. นักจิตวิทยาเช่ือว่าทัศนคติเกิดจากสิง่ใด 
ก. สัญชาติญาณ   ข. พันธุกรรม   ค. สิ่งแวดล้อม   ง. การเรียนรู้  

55. การปรบัตัวในด้านจิตวิทยาหมายถึงอะไร 
ก. การปรับปรงุตัวให้ดีข้ึน  ข. การระบายความเครียด 
ค. การท่าตัวให้เข้ากบัสงัคม  ง. การท่าตัวให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม  

56. วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด? 
ก. การส่ารวจ 
ข. การใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
ค. การวัดแบบไม่วุ่นวาย 
ง. การใช้ Projective Technique 

57. การศึกษาระดับใดทีร่ัฐสนับสนุนใหท้้องถ่ินและเอกชนจดัมากที่สุด 
ก. ก่อนประถมศึกษา  ข. ประถมศึกษา   ค. มัธยมศึกษา  ง. อุดมศึกษา 

58. ถ้าท่านเป็นครูท่านควรสนใจเรื่องใดก่อน 
ก. หลักสูตร    ข. แผนการสอน   ค. คู่มือครู   ง. วิธีสอน 

59. ด.ช. มานะ  มีผลการเรียนดี ก่าลังเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยากได้ค่าแนะน่าในการวางแผน เรียนตอ่ถ้า 
ท่านมีโอกาสให้ค่าแนะนำ ด.ช.มานะ ท่านจะให้ค่าแนะน่าอย่างไร? 

ก.เลือกเรียนในสาขาที่จะให้โอกาสการมีงานทามากทีสุ่ด 
ข. เลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับธุรกิจของครอบครัว 
ค. ควรเรียนต่อทางสายวิทยาศาสตร์ในช้ันมัธยมปลาย 
ง. เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบและถนัด 

60. ปัจจบุันนักเรียนจ่านวนไม่น้อยประพฤติตนไปตามรปูแบบหรือพฤติกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติ? 
ก. อบรมใหส้านึกในวัฒนธรรมไทย 
ข. ยกย่องการปฏิบัติตนของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ค. ร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลของวัฒนธรรมต่างชาติ 
ง. จัดประกวดมารยาทแบบไทยในโรงเรียน 
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61. “ผลงานของครูให้ดูที่ลกูศิษย์” สะทอ้นได้จากข้อใดมากที่สุด? 

ก. ศิษย์ประกอบอาชีพมรีายได้สูง 
ข. ศิษย์เป็นพลเมืองด ี
ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพคร ู
ง. ศิษย์เป็นพลเมอืงด ี

62. ท่านชอบครูประเภทใดมากทีสุ่ด? 
ก. สอนเก่ง 
ข. มีความรับผิดชอบสงู 
ค. รักนักเรียน 
ง.ชอบช่วยเหลือ 

63. ใครท่าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ก. นายกรัฐมนตรี       
ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ  
 ง. ไม่มีข้อถูก 

64. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

65. ข้อใดเป็นเจตคตจิากการเลียนแบบ? 
ก. ประสบการณ์ความรูส้ึก 
ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม ่
ง. การรบัรู้และสิ่งเร้า 

66. จากค่ากล่าวที่ว่า  เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้  อะไรคือสาเหตุทีท่าใหเ้จตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ที่สุด 

ก.พฤติกรรม 
ข. ความรู้สึก 
ค.ความคิด 
ง.ไม่มีข้อถูก 

67. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนทีเ่หมาะทีสุ่ดคือข้อใด? 
ก. การสอบถาม 
ข. การสังเกต 
ค. การตรวจผลงาน 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

68. ประสบการณ์ที่ทาไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? 
ก. การระลึกได ้
ข. การทดสอบ       
 ค. การสอน 
ง. การเรียนรู ้
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69. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด? 
ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน 
ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงด ู
ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน 
ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 

70. ส่านักงานใดที่ไม่ได้สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ก. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ข. ส่านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
ค. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ง. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

71. การสอนในแต่ละกลุม่หรือแต่ละวิชา ให้แจ้งผลการเรียนเป็นระดับ ถ้าได้ระดับ 2.5 แสดงว่าการสอน 
ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละเท่าไร 

ก.  50-59 
ข. 60-64 
ค. 65-69 
ง. 70-74 

72. นักเรียนทีจ่ะได้รบัการพิจารณาเลือ่นช้ันได้น้ันต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร 
ก. 60 %    ข. 70 %   ค. 75 %    ง. 80 %  

73) ระดับช้ันใดที่มีเวลาของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน  
ก. ประถมศกึษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น  
ข. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ค. มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทัง้หมด  

74) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกีร่ะดับ  
ก. 3 ระดับ  
ข. 4 ระดับ  
ค. 5 ระดับ  
ง. 6 ระดับ  

75) ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ก. ระดับ ช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค. ระดับเขตการศึกษา  
ง. ระดับชาติ  

76) การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
ก. ระดับช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ง. ระดับชาติ  

77. เด็ก 5 คน สอบได้คะแนนดังนี้ 17, 15, 10, 19, 6 ค่าของพิสัยคือข้อใด 
ก. 10    ข. 12    ค. 13    ง. 15  
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78. ข้อใดเป็นความหมายที่แทจ้รงิของสื่อการเรียน 
ก. สื่อที่ครูน่ามาสอนนักเรียน 
ข. สิ่งที่ช่วยให้ครปูระสบผลส่าเรจ็ ในการสอน 
ค. สิ่งที่ท่าให้นักเรียนประสบผลส่าเรจ็ในการเรียน 
ง. ตัวกลางที่คอยช่วย ในการถ่ายทอดความรู้  

79. สื่อการสอนหมายถึงข้อใด 
ก. วัสด ุ    ข. อุปกรณ์   ค. เครื่องมอื   ง. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ  

 80. เมื่อท่านใช้สื่อการเรียน ในบทเรียนหนึง่เสรจ็แล้วควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ทิ้ง เพราะถ้าน่ามาใช้อีกจะท่าใหเ้ด็กไมส่นใจ 
ข. ทิ้ง เพราะสื่อการเรียนที่ใช้แล้วย่อมช่ารุดเสียหาย 
ค. ให้นักเรียนเกบ็ไว้ดูเพื่อการศึกษา 
ง. เก็บรักษาไว้ แล้วดัดแปลงใช้ในบทเรียนอื่น  

81. ข้อความใดคือลักษณะของสื่อการเรียนที่ด ี
ก. ต้องเป็นสื่อการเรียนทีท่่าให้นักเรียนสนใจ 
ข. ต้องเป็นสื่อการเรียน ที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ค. ต้องเป็นสื่อการเรียนที่เก็บรักษาง่ายสะดวกทีจ่ะหยบิมาใช้ 
ง. ต้องเป็นสือ่การเรียนที่นักเรียน เรียนรู้ด้วยประสาททัง้ห้าของตนเองมากทีสุ่ด  

82. ก่อนที่ครูน่าสื่อการเรียนมาใช้ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. ดูแลเรือ่งความสะอาด     ข. ให้นักเรียนบางคนทดลองใช้ 
ค. ทดลองใช้ก่อนเพื่อใหเ้กิดความแม่นย่า   ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. ค.  

83. เมื่อต้องการสรุปบทเรียน ควรใช้สื่อการเรียนชนิดใด 
ก. แผนภูมิ   ข. รูปภาพ   ค. หุ้นจ่ารอง   ง. ของจรงิ 

84. เราสามารถ ท่าปากกาสปิดบอลจากวัสดุชนิดใด 
ก. ยางดิบ   ข. ไม้ไผ่    ค. เปลือกไม ้   ง. พลาสติก 

85. ในการผนึกเปียกควรใช้วัสดุชนิดใด 
ก. แป้งข้าวจ้าว   ข. แป้งมัน   ค. แป้งสาลี    ง. แป้งข้าวโพด 

86. ในการผนึกภาพ ควรใช้กาวชนิดใด 
ก. กาวลาเทก็ซ ์   ข. แป้งเปียก   ค. กาวแก้ว   ง. กาวยางน้่า 
 

87. ต้องการทราบว่านักเรียนในช้ันมีปญัหาใดบ้างจะใช้วิธีใดที่ดีที่สุด 
ก. การส่ารวจ   ข. การสัมภาษณ์   ค. การทดสอบ   ง. การทดลอง 

88. วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา วิธีใดเช่ือถือได้มากที่สุด 
ก. การศึกษารายกรณี    
ข. การทดลอง    
ค. การส่ารวจ    
ง. การสัมภาษณ์ 

89. ครูควรใช้การศึกษารายกรณีในเรื่องใด 
ก. ต้องการรู้จกัเด็กแตล่ะคน 
ข. ต้องการทราบความคิดเห็นของเด็ก 
ค. ต้องการทราบสาเหตุเด็กที่เด็กมีปญัหาแต่ละคน  
ง. ต้องการหาทางป้องกันปญัหานักเรียน 
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90. เด็กถนัดใช้มือซ้ายมากว่ามือขวา ท่านเป็นครูจะใช้วิธีใด 
ก. ชักจูงใหเ้ด็กใช้มือขวา     
ข. ปล่อยให้ใช้มือซ้ายต่อไปจนเคยชิน 
ค. บังคับให้ใช้มือขวา      
ง. พาไปหาแพทย ์

91. ครูสามารถช่วยเด็กใหร้ับรู้ได้โดยวิธีใด 
ก. สอนซ้่าเรื่องเดมิบ่อยๆ 
ข. สร้างความพร้อมให้เด็กกอ่น 
ค. ให้ผ่านประสาทสมัผสัด้านใดด้านหนึ่งมากๆ  
ง. ใช้อุปกรณ์การสอนให้มากที่สุด 

92. สกินเนอร์เป็นผู้ให้ความส่าคัญของการเสริมแรงข้อใดถือว่า เป็นการใช้การเสริมแรง 
ก. การน่าภาพยนตร์มาฉายให้นักเรียนดู และให้นกัเรียนช่วยกันสรปุ 
ข. พูดให้ก่าลังใจแก่นักเรียน มิให้ย่อท้อต่ออุปสรรค 
ค. แสดงให้เห็นว่า ใครท่าดีได้ดี ใครท่าช่ัวได้ช่ัว 
ง. เด็กท่าการบ้านถูกตอ้งครูชมเชย  

93. กฎแห่งความพร้อมของ Thorndike สามารถน่าไปใช้กบันักเรียน ระดบัใด 
ก. อุดมศึกษา    
ข. มัธยมศึกษา    
ค. ประถมศึกษา    
ง. ทุกระดับ  

94. การสอนคืออะไร 
ก. การจัดประสบการณ์ในชีวิตให้เด็ก    
ข. การถ่ายทอดความรู้ให้แกเ่ด็ก 
ค. แนะแนวทางให้แก่เด็กเพื่อศึกษาหาความรู ้   
ง. ถูกทุกข้อ  

95. ถ้าท่านจะสอนวิชาสุขศึกษา ในโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาท่านจะเน้นในเรื่องใดก่อน 
ก. ทัศนคติ ความรู้ ปฏิบัติ      
ข. ความรู้ ทัศนคติ ปฏิบัติ 
ค. ปฏิบัติ ความรู้ ทัศนคติ     
 ง. ปฏิบัติ ทัศนคติ ความรู้ 

96) ผู้เรียนต้องมเีวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชาน้ัน ๆ ได้รับการประเมินทุก
ตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก่าหนด ได้รับการตัดสนิผลการเรียนทกุรายวิชา และได้รับการประเมินและมผีล
การประเมินผ่านเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก่าหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพงึประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด 

ก ระดับช้ันเรียน  
ข. ระดับสถานศึกษา  
ค ระดับมัธยมศึกษา  
ง.ระดบัประถมศึกษา  
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97. ข้อความใดไม่ใช่ลักษณะการสอนที่ด ี
ก. ควรสอนจากนามธรรมไปทางรปูธรรม  
ข. ควรสอนให้เดก็ใช้ความคิดวิพากษ์วิจารณ์ 
ค. วิชาต่างๆ ที่สอนควรให้มีความสมัพันธ์ 
ง. บทเรียนทีจ่ะสอนต่อไปควรให้มีควรสัมพันธ์กบับทเรียนเดิม 

98. กระบวนการสอนใดเป็นอันดบัแรกในการสอนพลศึกษา 
ก. ช้ันใช้   
 ข. ช้ันฝึกหัด   
 ค. ช้ันอธิบาย   
 ง. ช้ันอบอุ่นร่างกาย  

99. กิจกรรมต่อไปนีก้ิจกรรมใดเป็นการส่งเสริมวินัยในตนเอง (Silf - Disciplime) 
ก. การใหเ้ด็กได้อภิปรายหน้าช้ันเรียน 
ข. การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน  
ค. การแบ่งนักเรียนออกเป็นคณะเพื่อจัดกจิกรรมต่างๆ 
ง. การใหเ้ด็กได้มีโอกาสรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

100. ถ้าท่านจะสอนวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของรัชกาลที่ 1 ให้นักเรียนเกิดความ 
ซาบซึง้ควรใช้วิธีการใด 

ก. จัดนิทรรศการ      
ข. แสดงละคร  
ค. อภิปราย      
ง. การบรรยาย 

 
เฉลยชุดท่ี 7 

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

ก. ก่าหนดปญัหา  ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะหข้์อมูล  และสรุปผล 
ข.  ก่าหนดปัญหา    รวบรวมข้อมลู  ตั้งสมมติฐาน  วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล 
ค. ก่าหนดปัญหา  ตั้งสมมตฐิาน  วิเคราะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมูล  และสรปุผล  
ง. ตั้งสมมติฐาน  ก่าหนดปญัหา  วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมขอ้มูล  และสรปุผล 

2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิจัย 
ก. การวิจัยช่วยแก้ปัญหาได้ตรงตามทีผู่้วิจัยต้องการ 
ข.  งานวิจัยแนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
ค.  งานที่ปฏิบัติพัฒนาอยู่ในระดับดีแล้ว  ถ้าต้องการยกระดบัให้ดีข้ึนอีกก็ใช้การวิจัยช่วยได้ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

3.  ที่มาของปัญหาของการวิจัยได้จากแหลง่ใดบ้าง 
ก. จากประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง ข. จากค่าบอกเล่าของบุคคลต่างๆ 
ค. ข้อเสนอแนะผลการวิจัยทีม่ีคนท่ามาแล้ว ง. ถูกทุกข้อ 

4. หัวข้อวิจัยควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. เป็นประเด็นที่ยังไมม่ีผู้วิจัยมาก่อน 
ข. เป็นข้อความที่อ่านแล้วรู้ว่าศึกษาเรื่องอะไร 
ค. เป็นเรื่องที่แสดงถึงความต้องการจะศึกษาค้นคว้าให้ได้ความรู้ที่แน่ชัด 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. การเขียนเค้าโครงวิจัย  เปรียบได้กบัข้อใด  
ก. การเขียนเป้าหมายในการออกแบบบ้าน ข. การตกแต่งบ้าน 
ค. การเขียนแบบบ้านในการก่อสร้าง ง. การต่อเติมบ้าน  

6. หัวข้อใดไม่ปรากฎในเค้าโครงการวิจัย 
ก. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ ข. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
ค. ขอบเขตของการวิจัย ง. ผลการวิเคราะห์ของมลู 

7. ข้อใดเป็นตัวแปรตาม 
ก. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
ข. วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และการสอนปกติ 
ค. การเข้าเรียนของนักเรียน  
ง. สติปญัญาของนกัเรียน 

8. การสุ่มตัวอย่างที่ดีควรมลีักษณะอย่างไร 
ก. เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร ข. ใช้กลุ่มตัวอย่างจ่านวนมาก 
ค. สุ่มแบบมีระบบ  ง. สุ่มแบบหลายช้ัน 

9. เครื่องมอืการวิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดอะไร 
ก. วัดขนาดของข้อมูล ข. วิสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ค. วัดตัวแปรที่ศึกษา ง. วัดกลุ่มประชากร 

10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของเครือ่งมอืวัด 
ก. มีความตรง ข. มีความเที่ยง 
ค. ใช้ประโยชน์ได ้ ง. มีความยืดหยุ่น 
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11. ในกระบวนการวิจัย ท่านคิดว่าข้ันตอนใดส่าคัญที่สุด 
ก. การตั้งสมมตฐิาน ข. การก่าหนดขอบเขตการวิจัย 
ค. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ง. การแปรผลข้อมลู 

12. ข้อใดไม่ใช่การวิจัยในช้ันเรียน  
ก. การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน   
ข. การวิจัยที่ท่าโดยครูผูส้อนในช้ันเรียน 
ค. การวิจัยเพื่อตรวจสอบความพงึพอใจต่อการจัดช้ันเรียน  
ง. การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้

13. ส่วนที่ช้ีใช้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร  ตรงกับข้อใด 
ก.  ช่ือเรื่องของการวิจัย 
ข.  สมมติฐานการวิจัย 
ค. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ง. กรอบแนวคิด 

14. การก่าหนดกรอบแนวคิดด้านเนื้อหาระบุในส่วนใด 
ก. วัตถุประสงค์ ข. ขอบเขต 
ค. ค่านิยาม ง. กรอบแนวคิดการวิจัย 

15. การวิจัยทางการศึกษาเป็นการวิจัยประเภทใด 
ก. การวิจัยเชิงประยุกต ์
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร ์
ค.  การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร ์
ง. การวิจัยข้ันพื้นฐานหรอืการวิจัยบริสุทธ์ิ 

16. E1/E2 ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด  
ก. เพื่อหาคุณภาพ ข. เพื่อหาความเช่ือมั่น 
ค. เพื่อหาประสิทธิภาพ ง. เพื่อหาความเที่ยงตรง 

17. เหตุใดจึงทดลองกลับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง-ปานกลาง-อ่อน 
ก. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไป ข. เพื่อกรอบการวิจัย 
ค. เพื่อความเช่ือถือมากยิง่ข้ึน ง. เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม   

18. การวิจัยเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเรียน กล่าวไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตราใด 
ก. มาตรา 22 ข. มาตรา 24 
ค. มาตรา  30 ง. มาตรา 80 

19. ช่ือเรื่อง “พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษา” เป็นการวิจัยประเภทใด 
ก. วิจัยเชิงประวัติศาสตร ์ ข. วิจัยเชิงบรรยาย 
ค. วิจัยเชิงทดลอง ง. วิจัยเชิงคุณภาพ 

20. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปร 
ก.  เพศ  
ข. ศาสนา 
ค. จังหวัดเชียงใหม ่  
ง. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 
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เฉลยชุดท่ี 8 
 

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

ก. กิจกรรม   ข. การทดสอบความรูเ้บื้องต้น 
ค. การวัดผล   ง. การน่าความรู้ไปใช้ 

2. การประเมินผลเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าทีข่องใคร ?  
ก. ครูใหญ่   ข. ครูวิชาการ 
ค. ครูผู้สอน   ง. ครูประจ่าช้ัน 

3. ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพือ่ปรับปรุงการเรียน ?  
ก. ประเมินผลก่อนการเรียน   ข. ประเมินผลระหว่างเรียน 
ค. ประเมินผลย่อยกอ่นสอบปลายภาค  ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?  
ก. การประเมินผล คือการทดสอบ  
ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก 
ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน  
ง. การวัดผล คือ การประเมินผล 

5. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากทีสุ่ด ?  
ก. เพื่อใหก้ารช่วยเหลือที่ถูกต้อง  
ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน 
ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน  
ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่ 

6. การวัดผลควรค่านึงถึงข้อใด ?  
ก. จัดให้ตรงกบัเนื้อหา ข. จัดให้ตรงกับจุดประสงค์ 
ค. จัดให้ตรงกับแผนการสอน ง. จัดให้ตรงกับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

7. การวัดและประเมินผลช่วยนักเรียนโดยตรงในเรือ่งใด ? 
ก. สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยการเรียนที่ดี  
ข. ช่วยเพิ่มความสนใจการเรียนของนักเรียน 
ค. ช้ีข้อบกพร่องในการเรียนของนกัเรียน  
ง. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์ในการสอนของนักเรียน 

8. องค์ประกอบของข้อใดที่เป็นสิง่ก่าหนดการประเมินผล ? 
ก. หลักสูตร   ข. เนื้อหาวิชา 
ค. ความคิดรวบยอด  ง. จุดประสงค์การเรียนรู ้

9. ข้ันตอนแรกของกระบวนการวัดผล คือข้อใด ? 
ก. เลือกใช้วิธีวัดผล    ข. สร้างเครื่องมือวัดผล 
ค. ก่าหนดจุดประสงค์ของการวัดผล  ง. จัดท่าตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา 

10. การสร้างข้อทดสอบนกัเรียนระดบั ป.1 ควรเน้นในเรื่องใด ? 
ก. ตัวเลือก 4 ตัว   ข. ความรู้ความจ่า 
ค. ให้อัก ษรตัวโต   ง. ใช้รูปภาพแทนข้อความให้มาก 

11. ข้อสอบวัดผลสมัฤทธ์ิมุ่งวัดอะไร ? 
ก. พฤติกรรม    ข. ตัดสินการเลื่อนช้ัน 
ค. ความก้าวหน้าของการเรียนรู้  ง. การแข่งขันว่าใครเรียนเกง่ 
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12. การวัดผล การประเมินผล ให้ประโยชน์แก่ใครมากทีสุ่ด ? 
ก. ครู    ข. ผู้ปกครอง 
ค. นักเรียน   ง. หัวหน้าการ 

13. ก่อนออกข้อสอบควรนึกถึงอะไรกอ่น ? 
ก. ชนิดข้อสอบ  
ข. ลักษณะค่าถามที่ดี 
ค. ตรวจวิเคราะหห์ลักสูตร  
ง. เนื้อหาวิชาที่ท่าการสอน 

14. ข้อสอบท่าหน้าที่เหมือนเครือ่งมือข้อใดมากทีสุ่ด ? 
ก. ตาช่ัง    ข. แว่นขยาย 
ค. ปรอทคนไข้    ง. บารอมิเตอร์วัดอากาศ 

15. เราน่าผลการสอบมาใช้ประโยชน์ในด้านใด ? 
ก. แนะแนว    ข. ซ่อมเสรมิ 
ค. ตัดสินการเรียน   ง. ปรบัปรุงการเรียนการสอน 
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เฉลยชุดท่ี 9 
1 ค 
2 ค 
3 ง 
4 ข 
5 ค 
6 ข 
7 ค 
8 ง 
9 ค 
10 ข 
11 ค 
12 ก 
13 ค 
14 ก 
15 ง 
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ชุดท่ี 10 
ขอ้สอบความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวิชาการ 

************************************************** 
1. ค่าสั่งใดที่ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
      ก. ค่าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ  293/2551 
      ข. ค่าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ  294/2551 
      ค. ค่าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ  239/2551 
      ง. ค่าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ  249/2551 
2. การให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตราใด  

ก. มาตรา 75    ข. มาตรา 80 
ค. มาตรา 85    ง. มาตรา 90 

3. ข้อใด ไม่ใช่ หลกัการส่าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 

      ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมจีดุมุ่งหมายและมาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนา 
     เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 
         ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุง่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคน สามารถเรียนรู ้
     และพัฒนาตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 
         ง. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ่านาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให ้
    สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 
4. ข้อใด ไม่ใช่ จุดหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก. ผู้เรียนมีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ เหน็คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน    
    ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ข. ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล มีความสามารถในการสื่อสาร คิด แก้ปญัหา ใช้เทคโนโลยีและม ี
     ทักษะชีวิต 

ค. ผู้เรียนมีเจตคติต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ 
ง. ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรกัการออกก่าลังกาย 

5. สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ  
        ยกเว้นข้อใด 

ก. ใฝ่เรียนรู ้      ข. การแก้ปัญหา 
ค. การใช้เทคโนโลย ี     ง. การสื่อสาร 

6. เป็นคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         พุทธศักราช 2551 ทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด 

ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์    ข. ใฝ่เรียนรู ้
ค. อนุรักษ์ความเป็นไทย      ง. มีจิตสาธารณะ 

7. ข้อใดเป็นความหมายของตัวช้ีวัด ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
         ที่ถูกต้องมากทีสุ่ด 

ก. สิ่งทีผู่้เรียน พึงรู้ และปฏิบัติได้ 
ข. สิ่งทีผู่้เรียนพึงรู้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ค. สิ่งทีผู่้เรียนพึงรู ้และปฏิบัติได้รวมถึงคุณลักษณะของผูเ้รยีน ในแต่ละระดับช้ัน  
    ซึ่งสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู ้
ง. การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ที่สะท้อนมาตรฐาน 
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8. ตัวช้ีวัดตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็น 2 ประเภท  
         คือข้อใด 

ก. ตัวช้ีวัดรายภาค และตัวช้ีวัดรายปี  ข. ตัวช้ีวัดช้ันปี และตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 
ค. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน และตัวช้ีวัดรายปี  ง. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน และตัวช้ีวัดรายภาค 

9. ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายพฒันาผูเ้รียนแตล่ะช้ันปีในระดับการศึกษาข้อใด 
ก. ระดับการศึกษาภาคบังคับ   ข. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค. ระดับประถมศึกษา   ง. ระดับมัธยมศึกษา 

10. ความส่าคัญของการก่าหนดตัวช้ีวัด ข้อใดถูกที่สุด 
ก. น่าไปก่าหนดเนือ้หา  จัดท่าสาระการสอน และการวัดประเมินผล 
ข. น่าไปจัดท่าหน่วยการเรียนรู้ และเป็นเกณฑส์่าหรับการวัด และประเมินผล 
ค. น่าไปก่าหนดโครงสร้างเวลาเรียน  เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล 
ง. น่าไปก่าหนดเนื้อหา จัดท่าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส่าหรบัการวัด 

          และประเมินผล เพื่อการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก่าหนดมาตรฐานการเรียนรู้กีก่ลุม่ 
         สาระกี่มาตรฐาน 

ก. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 66  มาตรฐาน  
ข. 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 67 มาตรฐาน  
ค. 9 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 66  มาตรฐาน  
ง. 9 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 67  มาตรฐาน 

12. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ก่าหนดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น  
        3 ลักษณะ ดังข้อใด 

 ก. กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม กจิกรรมลูกเสือ 
 ข. กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน ์
 ค. กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม กจิกรรมผู้บ่าเพญ็ประโยชน์ 
 ง. กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กจิกรรมชุมนมุ/ชมรม 

13. การจัดระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็น3ระดับ  
        ดังข้อใด 

 ก. ระดับช่วงช้ันที่ 1 ระดับช่วงช้ันที่ 2 และระดับช่วงช้ันที่ 3 
 ข. ระดับปฐมวัย ระดบัปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
 ค. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ง. ระดับประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา  ระดับปรญิญาตร ี

14. รายวิชาพื้นฐาน    ว 32101   ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงข้อใด 
ก. ระดับการศึกษา(ประถมศกึษา)    ข. ปีในระดับการศึกษา(ปทีี่ 4) 
ค. ประเภทของรายวิชา(พื้นฐาน)   ง. ล่าดับของรายวิชา 

15. ข้อใดถือว่าเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช   
         2551 

ก. ผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุด 
ข. เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้
ค. ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
ง. ไม่ค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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16. ข้ันแรกของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด 
ก. ศึกษาผู้เรียนเป็นส่าคัญ   
ข. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู ้
ค. ศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคการสอน  
ง. ศึกษาการวัดและประเมินผล 

17. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู ้
ก. ศึกษาวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ข. ก่าหนดเป้าหมายทีเ่กิดกบัผูเ้รียน 
ค. ประเมินการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกระดับ 
ง. ออกแบบการเรียนรูส้นองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

18. หลักส่าคัญทีสุ่ดในการเลือกใช้สื่อคือข้อใด 
ก. หาง่าย  ราคาถูก มีในท้องถ่ิน 
ข. เหมาะสมกบัพฒันาการ และลลีาการเรียนรู้ทีห่ลากหลายของผู้เรียน 
ค. เป็นสื่อธรรมชาติ 
ง. เป็นสื่อเทคโนโลย ี

19.  บุคคลในข้อใด ควรจัดท่าและพัฒนาสื่อข้ึนเองมากที่สุด 
ก. บิดา มารดา    ข. ชุมชน 
ค. ผู้เรียนและผู้สอน   ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 

20.  ข้อใดคือเครื่องมือทีท่่าใหผู้้เรียนเข้าถึงความรู ้ทักษะ  กระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด   

ก. การวิจัยในช้ันเรียน   ข. สื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 
ค. หลักสูตรสถานศึกษา   ง. ห้องสมุด 

21. ข้อใดไม่ใช่หลักการส่าคัญของสื่อการเรียนรู ้
ก. ความสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน   
ข. ความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
ค. ความสอดคล้องกบัการออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 
ง. ความสอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของผูส้อน 

22. จุดมุ่งหมายพื้นฐานของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 

ก. การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
ข. การประเมินเพื่อตรวจสอบและพฒันาผูเ้รียน 
ค. การประเมินเพื่อหาความบกพร่องในการเรียนรู้ 
ง. การประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผูส้อน 

23. ข้อใดเป็นระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
         พุทธศักราช  2551 

ก. ระดับช้ันเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัชาติ 
ข. ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ค. ระดับหอ้งเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับชาติ 
ง. ระดับช้ันเรียน ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดับชาติ 

24. การประเมินระดับใด เป็นการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อบรรลุมาตรฐานและตัวช้ีวัดมากทีสุ่ด 
ก. ระดับช้ันเรียน    ข. ระดับสถานศึกษา 
ค. ระดับชาติ    ง. ระดับกรม 
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25. เพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ในระดับประถมศึกษา ข้อใดถูกที่สุด 
ก. ระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร  ระบบร้อยละ 
ข. ระบบตัวเลข  ระบบตัวหนังสือ  ระบบรอ้ยละ 
ค. ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอ้ยละ หรือระบบที่ใช้ค่าส่าคัญสะทอ้นมาตรฐาน 
ง. ระบบตัวเลข ระบบตัวหนังสือ ระบบร้อยละหรือระบบที่ใช้ค่าส่าคัญสะทอ้นมาตรฐาน 

26. ในการตัดสินใหร้ะดับผลการเรียนการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ ข้อใดถูกทีสุ่ด 

ก. ดีมาก ดี ผ่าน และไม่ผ่าน   ข. ดีมาก ดี ได้ และตก 
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน   ง. ดีเยี่ยม ดี ได้และตก 

27. สิ่งที่ก่าหนดเป็นกรอบทิศทางในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ของครู 
ก. ตัวช้ีวัด     ข. มาตรฐานการเรียนรู ้
ค. ผลการเรียนรู ้    ง. กระบวนการเรียนรู ้

28. ใครเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ก. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข. คณะกรรมการสภาการศึกษา 
ค. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ง. คณะรัฐมนตร ี

29. หน่วยงานใดเป็นผูป้ระกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ก. สภาการศึกษา     ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ง. รัฐสภา 

30. ข้อใดเป็นการประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ก. PISA      ข. GAT 
ค. PAT      ง. LAS 
31. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. วิสัยทัศน ์      ข. ตัวช้ีวัด 
ค. สมรรถนะส่าคัญของผูเ้รียน   ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

32. บุคคลในข้อใดเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา    
ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ค. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ง. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา 

33. บุคคลในข้อใดเป็นผูล้งนามในประกาศหรือค่าสัง่เรื่องใหใ้ช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ก. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา    ง. บุคคลในข้อ ข และ ค 

34. บุคคลในข้อใดเป็นผูอ้อกแบบหน่วยการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียน 
ก. คณะกรรมการกลุม่สาระการเรียนรู้   
ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ค. คณะกรรมการพฒันาหลักสูตร    
ง. ครูผูส้อน 

35. ข้อใดไม่ใช่บริบทของสถานศึกษาที่น่ามาพจิารณาในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน 
ก. ความพร้อมของสถานศึกษา   
ข. ความต้องการและจุดเน้นของสถานศึกษา 
ค. ความต้องการของผู้เรียน     
ง. ความต้องการของชุมชน 
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36. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดท่าค่าอธิบายรายวิชา 
ก. สอดคล้องกบัมาตรฐาน    ข. สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
ค. ใช้ในการเทียบโอน    ง. ถูกทุกข้อ 

37. เป็นกิจกรรมทีมุ่่งพฒันาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น่า  ผู้ตามที่ดี  ความรับผิดชอบและ 
        การท่างานร่วมกัน  การรู้จักแกป้ัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตผุล  คือกิจกรรม 

ก. กิจกรรมแนะแนว     
ข. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ค. กิจกรรมนักเรียน     
ง. กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณะประโยชน์ 

38. ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        พุทธศักราช 2551 

ก. เกิดสมรรถนะส่าคัญ 5 ประการ   
ข. มีองค์ความรู้ตามสาระการเรียนรู้ 8 สาระ 
ค. บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตร   
ง. บรรลุตัวช้ีวัดตามโครงสร้าง 

39. ตามโครงสร้างเวลา  การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
        ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก่าหนดเวลาการจัดกิจกรรมมาให ้

ก. กิจกรรมแนะแนว      
ข. กิจกรรมนักเรียน 
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์   
ง. ก่าหนดเวลาทุกกจิกรร 

40. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดกจิกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         พุทธศักราช 2551 

ก. ด้านการศึกษา      
ข. ด้านชีวิตความเป็นอยู ่
ค. ด้านอาชีพ      
ง. ด้านส่วนตัวและสงัคม 

41. ผู้มีอ่านาจในการจัดซื้อระเบยีนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        พุทธศักราช  2551 คือ 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 

42. ผู้มีอ่านาจในการจัดซื้อประกาศนียบัตร คือ  
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 
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43. ผู้มีอ่านาจในการสัง่ซื้อแบบรายงานผู้ส่าเรจ็การศึกษา คือ 
ก. เลขาส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา      
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

44.  ข้อใดเป็นจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนที่มีทัง้จุดเนน้ตามช่วงวัยและจุดเน้นตามหลักสูตร 
        ก. อยู่อย่างพอเพียง    ข. ใฝ่ด ี
        ค. มีวินัย             ง. ซื่อสัตย์สจุริต 
45.  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553-2561 
        ก. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส่าหรับเด็กและเยาวชน 
        ข. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส่าหรบัผู้ใหญ่  ครอบครัว  และชุมชน 
        ค. การสร้างพลเมืองในวงกว้างและการสร้างความตระหนักในสงัคมโดยใช้สือ่มวลชน 
        ง. การเช่ือมประสานเครือข่ายระดับประเทศ 
46.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเกี่ยวข้องกับสิ่งใด 
        ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ข. วิชาประวัติศาสตร์ 
        ค. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน           ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
47.  ข้อใดคือเป้าที่จะยกระดับ  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนสู่ความเป็นพลเมือง 
        ก. ร้อยละ 35             ข. ร้อยละ  50 
        ค. ร้อยละ  75             ง. ร้อยละ 100 
48.  การฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะเป็นการจัดกจิกรรมช่วงวัยใดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
          การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
        ก. อนุบาล              ข. ประถมศึกษา 
        ค. มัธยมศึกษาตอนต้น            ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
49.  ข้อใดคือเวลาเรียนในการบูรณาการสาระความเป็นพลเมืองในส่วนทีห่ลักสูตรก่าหนดส่าหรบั 
         จัดกระบวนการเรียนรูท้ี่เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต 
        ก. ร้อยละ  10             ข. ร้อยละ  20 
        ค. ร้อยละ  30             ง. ร้อยละ  40 
50.  หน่วยงานในข้อใดต้องรับผิดชอบการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองส่าหรบัผู้ใหญ่  ครอบครัว   
         และชุมชน 
        ก. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ข. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ค. ส่านักงานสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        ง. สภาการศึกษา 
51.  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ 
        ก. ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
        ข. ปรับปรุงการผลิต  การพฒันาและการใช้ครู 
        ค. พัฒนาการบริหารจัดการและการกระจายอ่านาจ 
        ง. ปรับเปลี่ยนหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับ 
52.  ข้อใดไม่ใช่คุณภาพการเรียนการสอนที่ต้องเน้นคุณภาพด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
          การศึกษาและการเรียนรู ้
        ก. ภาษาไทย             ข. คณิตศาสตร์ 
        ค. วิทยาศาสตร์             ง. เทคโนโลย ี
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53.  ค่าว่าภาษาที่สองตามยุทธศาสตร์คุณภาพด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ 
         การเรียนรู้ คือ 
        ก. ภาษาในภูมิภาคอาเซียน        ข. ภาษาจีน 
        ค. ภาษาญี่ปุ่น             ง. ภาษาอังกฤษ 
54.  ถ้าโรงเรียน ก จะเน้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ควรจะไปเน้นที่ช้ันใดจึงจะ 
         สอดคล้องกบัจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
        ก. ป. 3          ข. ป. 4 
        ค. ป. 5              ง. ป. 6 
55.  ถ้าโรงเรียน ก จะเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนดังกล่าวควรอยู่ 
         ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

        ก. ป. 6          ข. ม. 2 
        ค. ม. 3              ง. ม. 4 

56.  โรงเรียน ก ต้องการน่าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปลกูฝังให้กับนกัเรียน นักเรียนกลุม่ดังกล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

57.  โรงเรียน ก ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนใฝ่ดี นักเรียนกลุม่ดังกล่าวควรอยู่ระดบัช้ันใดจึงจะ 
          สอดคล้องกบัจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

58.  โรงเรียน ก ต้องการเน้นให้นักเรียนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง   คิดเลขคล่อง นักเรียนกลุม่ดังกล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

59.  โรงเรียน ก ต้องการเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

60.  โรงเรียน ก ต้องการเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนที่ใฝเ่รยีนรู้ นักเรียนกลุม่ดังกล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

61.  โรงเรียน ก ต้องการเน้นให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการศึกษาและการท่างานนักเรียนกลุ่มดงักล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

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

62.  โรงเรียน ก ต้องการเน้นให้นักเรียนทุกคนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
          ควรอยู่ระดับช้ันใดจึงจะสอดคล้องกับจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

        ก. ป. 3          ข. ป. 6 
        ค. ม. 3               ง. ม. 4 
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63.  ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ 
         ต้องการใหผู้้เรียนเริ่มเรียนรู้โลกของอาชีพตั้งแต่ระดบัใด 

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

64.  ข้อใดคือเด็กกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด 
        ก. เด็กบกพร่องทางการเห็น      ข. เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
        ค. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส ์   ง. เด็กบกพรอ่งทางพฤติกรรมหรอือารมณ์ 
65.  ข้อใดคือวันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ก. 14  กุมภาพันธ์  2554     ข. 15  กุมภาพันธ์  2554 
        ค. 16  กุมภาพันธ์  2554    ง. 17  กุมภาพันธ์  2554 
66.  การจัดท่าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในข้ันตอนใดของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
          ภายในของสถานศึกษา 
        ก. ก่าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   ข. จัดท่าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
        ค. จัดท่าระบบบริหารและสารสนเทศ   ง. ด่าเนินงานตามแผน 
67.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
        ก. ด้านการจัดการศึกษา    ข. ด้านการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู ้
        ค. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   ง. ด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
68.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการศึกษา 
        ก. นักเรียน      ข. ครูผู้สอน 
        ค. ผู้บรหิารสถานศึกษา    ง. ชุมชน 
69.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับอัตลกัษณ์ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        ก. วิสัยทัศน์      ข. เป้าหมาย 
        ค. ยุทธศาสตร์      ง. ปรัชญา 
70.  ข้อใดไม่ใช่จุดหมายส่าหรบัการพัฒนาผู้เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          พุทธศักราช 2551 
        ก. มีคุณธรรม     ข. มีปัญญา 
        ค. มีความสุข     ง. คนดี 
71.  ปัจจัยทีส่่าคัญทีสุ่ดในการพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการคือ 
         ก. ครู       

ข. ผู้บรหิาร 
         ค. คณะกรรมการสถานศึกษา     

ง. หลกัสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
72.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานใดส่าคัญ 
         ที่สุด 
        ก. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ่าเป็นตามหลักสูตร 
        ข. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
        ค. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
        ง. ผู้เรียนมสีุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ 
73.  ข้อใดคือวันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
        ก. 24 กรกฎาคม 2554    ข. 25 กรกฎาคม 2554 
        ค. 26 กรกฎาคม 2554    ง. 27 กรกฎาคม 2554 



95 
 

74.  ข้อใดคือมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปัจจบุัน 
        ก. 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งช้ี    ข. 12 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี 
        ค. 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งช้ี    ง. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี 
75.  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         พ.ศ. 2554 สิ่งแรกที่สถานศึกษาต้องท่าคืออะไร 
        ก. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ   ข. จัดท่าแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
        ค. ก่าหนดมาตรฐานการศึกษา   ง. การประเมินคุณภาพภายใน 
76.  ข้อใดคือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

     ก  กิจกรรมลูกเสือ    ข  กิจกรรมแนะแนว 
     ค  กิจกรรมผูบ้่าเพญ็ประโยชน ์  ง  เป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกข้อ 

77. ข้อใดคือสิ่งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 ก่าหนดเป็นเป้าหมาย 
        ในการพัฒนาผู้เรียน 

     ก  ตัวบ่งช้ี     ข  สาระการเรียนรู ้
     ค  มาตรฐานการเรียนรู ้   ง  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

78. เด็กชายแดงนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1เลือกเรียนกจิกรรมนักเรียนในข้อใดได้ถูกต้องตาม 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 

     ก  เลือกเรียนกจิกรรมลูกเสือ      
     ข  เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
     ค  เลือกเรียนกิจกรรมลูกเสือและชุมนุมดนตรีไทย 
     ง  ถูกทุกข้อ 

79. การท่าวิจัยมลี่าดับข้ันตอนตามข้อใด 
ก. ก่าหนดปญัหา  ตั้งสมมติฐาน  รวบรวมข้อมูล  วิเคราะหข้์อมูล  และสรุปผล 
ข.  ก่าหนดปัญหา    รวบรวมข้อมลู  ตั้งสมมติฐาน  วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล 
ค. ก่าหนดปัญหา  ตั้งสมมตฐิาน  วิเคราะห์ข้อมลู รวบรวมข้อมูล  และสรปุผล  
ง. ตั้งสมมติฐาน  ก่าหนดปญัหา  วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมขอ้มูล  และสรปุผล 

80. ในกระบวนการวิจัย ท่านคิดว่าข้ันตอนใดส่าคัญที่สุด 
ก. การตั้งสมมตฐิาน  
ข. การก่าหนดขอบเขตการวิจัย 
ค. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ง. การแปรผลข้อมลู 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

เฉลยชุดท่ี 10 
 

1 ก 21 ง 41 ข 61 ง 
2 ข 22 ก 42 ข 62 ค 
3 ง 23 ง 43 ค 63 ง 
4 ง 24 ค 44 ก 64 ข 
5 ก 25 ค 45 ข 65  
6 ค 26 ค 46 ง 66 ข 
7 ค 27 ข 47 ข 67 ง 
8 ข 28 ก 48 ข 68 ก 
9 ก 29 ค 49 ง 69 ค 
10 ง 30 ง 50 ง 70 ก 
11 ข 31 ค 51 ง 71 ก 
12 ข 32 ก 52 ก 72 ง 
13 ค 33 ง 53 ง 73  
14 ค 34 ง 54 ก 74 ก 
15 ก 35 ค 55 ง 75 ค 
16 ข 36 ง 56 ก 76 ข 
17 ค 37 ค 57 ก 77 ค 
18 ข 38 ก 58  78 ค 
19 ค 39 ค 59 ง 79 ก 
20 ข 40 ข 60 ง 80 ค 
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@ สรุปเน้ือหา @ ชุดท่ี 1 
#หลักสูตรแกนกลาง ค าสั่งท่ี 293/2551 11 ก.ค. 2551  

<<หลักการ 6 
1. เพื่อเปน็เอกภาพของชาติ 
2. เพื่อปวงชน 
3. สนองการกระจายอ่านาจ 
4. โครงสร้างยืดหยุ่นได้ 
5. เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ 
6. สามารถเทียบโอนได้ 

<<จุดหมาย 5  
#ม่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี #มีปัญญา #มีความสุข #มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 
2. มีความรู้อันเป็นสากล #สื่อสาร #คิด #แก้ปัญหา #ใช้เทคโนฯ #มีทักษะ 
3. สุขภาพ กาย ใจ ดี 
4. รักชาติ 
5. มีจิตส่านึกในการอนรุักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

<< สมรรถนะ 5 ประการ 
1. การสื่อสาร 
2. การคิด  
3.แก้ปัญหา 
4 .การใช้ทักษะชีวิต 
5. การใช้เทคโนโลย ี

<< คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื้อสัตย์ สจุริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท่างาน 
7. รักษ์ความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
<< มาตรฐานการเรียนรู ้

1. K ความรู ้
2. P ทักษะ/กระบวนการ 
3. A คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
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<<พหุปญัญา : สตปิัญญาความสามารถที่หลากหลายของบคุคล มี 8 ด้าน 
1. ปัญญาด้านภาษา 
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร ์
3. มิติสัมพันธ์ 
4. การเคลือ่นไหวร่างกาย 
5. ด้านดนตรี 
6. ด้านรู้ผู้อื่น #เข้าใจผู้อื่น 
7. รู้ตนเอง 
8. ด้านรอบรู้ธรรมชาติ 

 
<< ตัวชี้วัด #ระบุสิ่งท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ในระดับชั้นเรียน #สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ #เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพผู้เรียน  มี 2 ตัวประกอบ 
1. ตัวชี้วัด ชั้นปี #ภาคบังคับ ป.1 ถึง ม.3 (การวัดและประเมินผล) 
2. ตัวชี้วัด ช่วงชั้น #มัธยมปลาย ม.4 ถึง ม.6 (การวัดและประเมินผล) 
 
<<กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

@ กิจกรรมแนะแนว 
@ กิจกรรมนกัเรียน #ระเบียบ #ผู้น่า #ผู้ตาม 
@ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

<< PDCA 
Plan : วางแผน 
Do : ปฏิบัติตามแผน 
Check : ตรวจสอบ 
Action : ปรับปรงุพัฒนา 

 
<< ระดับการศึกษา มี 3 ระดับ 

1. ระดับประถมศึกษา #ทักษะ #อ่าน #เขียน #คิดค่านวณ 
2. ระดับมัธยมศึกษตอนต้น #ความถนัด #ความสนใจ 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย #เฉพาะด้าน #ความสามารถ #ถนัด #สนใจ 

 

<<เวลาเรยีน 
1. ระดับประถม : รายปี (ไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง เพิ่มเติมไม่นอ้ยกว่า40 ช่ัวโมง ปีละไม่เกิน 1,000 ช่ัวโมง) 
2. ระดับมัธยม ต้น : รายภาค (วันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง เพิมเติมไม่นอ้ยกว่า200 ช่ัวโมงต่อปี ปีละไม่เกิน 1,200 
ช่ัวโมง) 
3. ระดับมัธยม ปลาย : รายภาค (ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 1600ช่ัวโมง ตลอด 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
3600 ช่ัวโมง) 
 
<< กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
@ ป.1 - ม.3(ภาคบังคับ) ปลีะ 120 ช่ัวโมง 
@ ม.4 : 360 ช่ัวโมง 
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<<กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ป.1- ป.6 : 6 ปี จ่านวน 60 ช่ัวโมง (10) 
ม.1- ม.3 : 3 ปี จ่านวน 45 ช่ัวโมง (15) 
ม.4- ม.6 : 3 ปี จ่านวน 60 ช่ัวโมง (20) 
 

<< การจัดการเรียน 
1. โดยยึดหลักว่า #ผู้เรียนมีความส่าคัญทีสุ่ด 
2. เช่ือว่า #ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 
3. ยึดประโยชน์ #ทีเกิดกับผู้เรียน 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ #ต้องสง่เสรมิใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ 
5. ค่านึงถึง #ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
6. เน้นให้ความส่าคัญ #ทั้งความรู้และคุณธรรม 
 

<< การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
-ประเมินเพือ่พัฒนาผู้เรียน 
-ประเมินเพือ่ตัดสินผลการเรียน 
 
<<การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
1. ระดับช้ันเรียน 
2. ระดับสถานศึกษา 
3. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS ป.2, ม.2, ม.5 
4. ระดับชาติ ป.3, ป. 6, ม.3 
NT : ป.3, ป.6, ม.3 O-net : ป.6, ม.3, ม.6 
 

<< เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
-ระดับผลการเรียนประถม เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
-ระดับผลการเรียนมัธยม มี 8 ระดับ 
80-100 = 4 ดีเยี่ยม 
75-79 =3.5 ดีมาก 
70-74 =3 ดี 
65-69 =2.5 ค่อนข้างดี 
60-64 =2 น่าพอใจ 
55-59 =1.5 พอใช้ 
50-54 =1 ผ่านข้ันต่่า 
0-49 =0 ไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่่า 
<<เกณฑ์การจบ ม.ต้น 
วิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 77 หน่วย 
<<เกณฑ์การจบ ม.ปลาย 
วิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
วิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 77 หน่วย 
<<เกณฑ์การจบ ม.ปลาย 
วิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  
 



100 
 

<<เอกสารหลักฐาน 
@ ระเบียน : ปพ.1  
ปพ.1 : ป : ป.6 (ประถม) สก.สค. ผอ.สพท 
ปพ.1 : บ : ม.3 (ภาคบังคับ) สก.สค. ผอ.สพท 
ปพ.1 : พ : ม.6 (พื้นฐาน) สก.สค. ผอ.สพท 
@ ประกาศนียบัตร : ปพ.2  
ปพ.2 : บ : ม.3 (ภาคบังคับ) สก.สค. ผอ.สพท 
ปพ.2 : พ : ม.6 (พื้นฐาน) สก.สค. ผอ.สพท 
@ แบบรายงาน : ปพ.3(อนุมัติการจบ) ป.6, ม.3, ม.6 
ปพ.3 : ป : ป.6 (ประถม) สก.สค. สถานศึกษา 
ปพ.3 : บ : ม.3 (ภาคบังคับ) สก.สค. สถานศึกษา 
ปพ.3 : พ : ม.6 (พื้นฐาน) สก.สค. สถานศึกษา 
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สรุปเน้ือหา  (ชุดท่ี 2) 
<<คนพิการ 
@ตาบอด 6 ส่วน 60 = 6/60 
20 ส่วน 200 = 20/200 
@เลอืนราง 6 ส่วน 18 = 6/18 
20 ส่วน 70 = 20/70 
@หูหนวก ได้ยิน 90 เดซิเบฃข้ึนไป 
@หูตึง สญูเสียการได้ยิน น้อยกว่า 90-26 เดซิเบล 
@ออทสิติด พบก่อนอายุ 30 เดือน 
<<ลูกเสือ>> (เสียชีพอย่าเสียสัตย์) 
1. ลูกเสือส่ารอง ป. 1 – ป.3 #ท่าดีที่สุด ดาวดวงที่ 1 2 3 
2. ลูกเสือสามัญ ป. 4- ป.6 #จงเตรียมพรอ้ม ตรี โท เอก 
3. ลูกเสือสามัญ ม. 1 – ม.3 #มองไกล ลูกเสือโลก ช้ันพิเศษ หลวง 
4. ลูกเสือวิสามญั ม. 4 – ม. 6 #บรกิาร (เตรียมลูกเสอืวิสามัญ),(ส่ารวจตนเอง / เข้าพิธีประจ่า
กอง), (วิชาพิเศษ) 
นกน้อย อนุบาล 4-6 ปี (อนุบาล 1-3) 
นกสีฟ้า ป.1 – ป.6 (7-11 ปี) 
<<พรบ.ลกูเสือ>>(รมว.ศธ รักษาการ) 
@ บุคลากรทางการลูกเสือ 
-ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ 
-ผู้ตรวจการลกูเสือ 
-กรรมการลูกเสือ 
-อาสาสมัครลูกเสือ 
-เจ้าหน้าทีลู่กเสอื 
@ คณะลูกเสือแหง่ชาติ (บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางลกูเสือ) #พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขของคณะลูกเสือแหง่ชาติ 
<<สภาลูกเสอืไทย>>  
- นายก เป็น นายก 
- รองนายก เป็น อุปนายก 
<<ลูกเสือแห่งชาติ - รมว.ศธ เป็น ประธาน           <<ลุกเสือจงัหวัด - ผู้ว่า เป็นประธาน 

                     @ ส่านักงานลกูเสือจงัหวัด (สพท.เขต 1) 
 

<<<ต่าแหน่งผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือ>> 16 
1. ผู้อ่านวยการใหญ่ #รมต.ศธ 
2. รองผูอ้่านวยการใหญ่ #ปลัด รมต.ศธ 
3. ผู้ช่วยผู้อ่านวยการใหญ่ #รองปลัด รมต.ศธ 
4. ผู้อ่านวยการลกูเสือจังหวัด #ผู้ว่าฯ 
5. รองผูอ้่านวยการลูกเสือจังหวัด #รองผู้ว่า 
6. ผู้ช่วยผู้อ่านวยการลกูเสือจงัหวัด #ปลัด 
7. ผู้อ่านวยการลกูเสือเขตพื้นที่การศึกษา #ผอ.เขต 
8. รองผูอ้่านวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา #รองผอ.เขต 
9. ผู้อ่านวยการลกูเสือโรงเรียน 
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10.รองผู้อ่านวยการลูกเสือโรงเรียน 
11. ผู้ก่ากับกลุ่มลูกเสือ 
12. รองผูก้่ากับกลุ่มลูกเสอื 
13. ผู้ก่ากับกองลูกเสือ 
14. รองผูก้่ากับกองลูกเสือ 
15. นายหมู่ลูกเสอื 
16. รองนายหมู่ลูกเสอื 
 
@@@ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา @@@ 
 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ICT (Information and Communication Technology) 
2. บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ #แบบเบจ 
3. โปร์แกรมเมอร์คนแรกของโลก (เอคา ออกสุตา) 
<<คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละติน Computare (การนับ การค่านวณ) 
<<คอมพิวเตอร์ =เครื่องอเิลก็ทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท่าหนา้ที่เหมือนสมองกล ใช้ส่าหรับแก้ปญัหาต่างๆที่ง่ายและ
ซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร ์
<< หัวใจของคอมพิวเตอร์ (หน่วยประมวลผลกลาง CPU) 
<< เวปไซต์ส่าหรบัดาวน์โหลด โครงการติวเตอรฟ์รี ETVTHAI.TY CETED.org 
WWW.obec.go.th (สพฐ) 
 
 

Home page หน้าแรก ปกหน้า(ในช่อง Address URL) 
Webpage เว็บเพจแตล่ะหน้า 
Website หนังสือทั้งเลม่ (ช่ือโดเมน ) 
SPSS # วิเคราะห์ข้อมลู 
Mis #ระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหาร 
Dss #ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Eis #ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้รหิารระดบัสงู 
Es #ระบบผู้เช่ียวชาญ 
 
<<Cobec Doc #ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
PMOC #ศูนย์ปฏิบัติการส่านักนายกรัฐมนตร ี
MOC #ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง 
DOC #ศูนย์ปฏิบัติการระดบักรม 
AOC #ศูนย์ปฏิบัติการ สพท. 
SOC #ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียน 
e-Training #การฝกึอบรมผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (อบรม) 
e-Learning #การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอเิล็คทรอนิกส์ (เรียน) 
e-Me #การติดตามและประเมินผลทางระบบอเิล็คทรอนกิส์ 
e-Filing #ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส ์
e-Contents #สื่ออเิล็คทรอนกิส ์
e-Office #ส่านักงานอัตโนมัต ิ
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e-library #ห้องสมุดอิล็คทรอนกิส ์
e-Government #เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาครัฐ 
e-Commerce #เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาด้านการพาณิชย์ 
e-Industry #เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาด้านอุตสาหกรรม 
e-Education #เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาด้านการศึกษา 
e-Society #เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาด้านสงัคม 

 
 
 
 
<<<e-Educatiom มี 4 ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนาผูเ้รียน #ข้อมูลสื่ออเิล็คทรอนิกส์ #ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ #หนังสือ(e-Book) # 
ห้องสมุด(e-Library) 
2. พัฒนาการบรหิารจัดการ 
3. ผลิตและพัฒนาบุคคลด้าน ICT 
4. กระจายโครงสร้าง ICT เพื่อการศึกษา 

 
<<< MBI = เครื่องมอืส่าหรบัการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบ E-Learning :ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของ e-
education 
<<< CAI = บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
@ Internet = เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก นั่นคือ เป็น “เครือข่ายของเครือข่าย” A 
network of networks 
@ Intranet = เครือข่ายภายในองค์กร 
@ Extranets = เครือข่ายภายนอกองค์กร (สาขา ลูกค้า) 
LAN = ข้อมูลความเร็วสงู (ภายในส่านักงาน) 
MAN = ระหว่าองค์กร (ภายในอ่าเภอ จงัหวัด ระบบไมไครเวฟ) 
WAN = เช่ือมต่อด้วยคู่สายเช่า ระบบไมโครเวฟ ผ่านดาวเทยีม 
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บทสรุป  แนวคิด  ทฤษฎีทางการศึกษา  (เป็นคะแนน) 

 
1. เปตารอสซี่  / ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2. ฟรอเบล / บิดาแห่งการศึกษาอนุบาล 
3. แฮร์บาร์ต / หลักการสอน  5  ข้ัน   

เตรียม  สอน  สัมพันธ์  สรุป  น าไปใช้ 
4. ธอร์ไดด์ / สัมพันธ์เช่ือมโยง  3  กฎ ฝึก  ผล  พร้อม  ลองผิดลองถูก 
5. ดิวอี้  / Learnning  by  doing 
6. รุซโซ  / เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว 
7. สกินเนอร์ / การเสริมแรง  ,  บทเรียนโปรแกรม  (บิดาแห่งการศึกษา) 
8. บลูม  /   พุทธพิสัย    จิตพิสัย   ทักษะพิสัย 
9. เพียเจียร์ / ทฤษฎีสติปัญญา  /  เชาว์ปัญญา  4 ข้ัน 
10. วุ้น  / บิดาการทดลอง   

                                คือ  สัมผัส  รู้สึก  และจินตนาการ 
11. มาสโลว์ / ต้องการ 5  ข้ัน  

ร่างกาย  ปลอดภัย  สัมพันธ์  นับถือ  ส าเร็จ 
12.  เกสตัลท์ / เรียนรู้จากส่วนรวมหาส่วนย่อย 
13. เลอวิน  วีลเลอร์ ทอลแมน   /   ทฤษฎีสนาม 
14. ซิกมัน  ฟรอย์ / บิดาจิตวิทยา 
15. แฟรงค์  พาสัน / บิดาแนะแนว 
16. อัลเฟรต  บิเนต์ / บิดาแห่งสติปัญญา 
17. โคล์เลอร์  / หยั่งเห็น 
18. จอร์น บี  วัตสัน / บิดาแห่งพฤติกรรม 
19. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ / พหุปัญญา 
20. พาฟลอฟ  / ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 

                             


