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หลักสูตรสำหรับสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป (ประจำปี 2564)
ประกอบด้วย ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค (ในตารานี้จะนาเสนอเฉพาะ ภาค ก และ ข)
ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย การจับใจความสาคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือ
สถานการณ์ต่างๆ
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคา ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ
สถานการณ์หรือแบบจาลองต่างๆ
1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
พอเพียงของข้อมูล
2. ทักษะภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดย
ใช้ศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึ งความ
สามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทา
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
3. ควำมรู้และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็น
ข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสาหรับข้าราชการ
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ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. มำตรฐำนควำมรู้ทั่วไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน
1.5 การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. มำตรฐำนควำมรู้ในเนื้อหำวิชำที่สอน (วิชำเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
3. ควำมรอบรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึ กษำ
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
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การเรียงลาดับเนื้อหาของตาราหรือเอกสารเล่มนี้จะนาชุดข้อสอบที่เป็นหัวข้อคะแนนชัวร์
(มีเนื้อหาชัดเจนตรงตามข้อมูลและข้อสอบออกไม่ค่อยหลุดมากนัก มีโอกาสได้คะแนนจริงจังชัวร์
ถ้าทาความเข้าใจให้ดีๆและจดจาข้อมูลสาคัญได้ดี) มาให้ ศึกษากันก่อน ได้แก่ ภำค ก หัวข้อที่ 3
และ ภำค ข โดยเราได้นาหัวข้อความสามารถทั่วไปยากๆที่คนจานวนมากคงท้อใจและข้อสอบ
ก็ออกได้กว้างมาก แล้วแต่ผู้ออกสอบ จับจุดประเด็นยาก เนื้อหาไม่ได้มีความชัดเจน เช่น ภาษา
และการคิดต่างๆ ไว้ช่วงท้ายของเล่ม ไม่เช่นนั้นผู้อ่านก็อาจเสียกาลังใจและท้อในการเตรียมสอบ
จึงได้เรียงลาดับเนื้อหาข้อสอบของเล่มนี้ใหม่ ดังต่อไปนี้
ภำค ก ในส่วนควำมรู้และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็น
ข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสาหรับข้าราชการ
ภำค ข ดังประเด็นหัวข้อต่อไปนี้ (รวม 25 คะแนน)
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวข้อสอบควำมเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นกี่ส่วน
ก. 2 ส่วน
ข. 3 ส่วน
ค. 4 ส่วน

ง. 5 ส่วน

2. ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง
ข. กระทรวง
ข. สานักนายกรัฐมนตรี ค. เทศบาล

ง. ทบวง

3. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ประธานรัฐสภา
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. นายกรัฐมนตรี
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสานักนายกรัฐมนตรี
ก. มีฐานะเป็นกระทรวง
ค. มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา

ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

5. การจัดตั้งกระทรวงให้ทาในลักษณะใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ง. ออกเป็นกฎกระทรวง

6. การเปลี่ยนชื่อกระทรวงหรือทบวงให้ทาในลักษณะใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. ออกเป็นกฎกระทรวง

1. ข

2. ค

3. ง

4. ง

5. ข

6. ค
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7. การยุบกระทรวงและกรมให้ทาในลักษณะใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ง. ออกเป็นกฎกระทรวง

8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมหรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่นในระดับกรมให้ทาลักษณะใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. ออกเป็นกฎกระทรวง
9. สานักใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง
ก. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สานักปลัดนายกรัฐมนตรี

ข. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ง. สานักนายกรัฐมนตรี

10. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. ผูช้ ่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
11. ราชการทั่วไปที่มิได้กาหนดไว้เป็นหน้าที่ประจาของสานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน้ าที่
ของส่วนใด
ก. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ง. สานักงานรัฐมนตรี
12. การจัดระเบียบราชการของกระทรวงต้องประกอบด้วยส่วนใดเป็นอย่างน้อย
ก. สานักงานรัฐมนตรีและสานักงานปลัดกระทรวง ข. สานักงานรัฐมนตรีและกรม
ค. กรม และสานักงานปลัดกระทรวง
ง. ทบวงและกรม
13. สานักนโยบายและแผน ในกระทรวงต่างๆ ขึ้นตรงต่อผู้ใด
ก. รัฐมนตรี
ข. ผู้อานวยการสานัก
ค. ปลัดกระทรวง

ง. อธิบดี
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14. ผู้ที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง คือข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. อธิบดี
15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี คือข้อใด
ก. เลขาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วย
ค. ปลัดกระทรวง
ง. อธิบดี
16. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานรัฐมนตรี
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข. เลขานุการรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการสานักงานรัฐมนตรี
ง. ปลัดกระทรวง
17. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค. เลขานุการรัฐมนตรี

ข. ปลัดกระทรวง
ง. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี

18. สานักงานปลัดทบวง มีฐานะเป็นอะไร
ก. กรม
ข. ทบวง
ค. กระทรวง
19. การแบ่งส่วนราชการแรกสุดของกรม คือ ข้อใด
ก. กอง
ข. สานัก
ค. หมวด
20. ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม
ก. เลขาธิการ
ข. อธิบดี
ค. ผู้อานวยการ
21.
ก.
ข.
ค.
ง.

ง. สานักงาน

ง. สานักงานเลขานุการกรม

ง. เลขานุการรัฐมนตรี

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ดารงตาแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
ผู้ดารงตาแหน่งมีภาระงานอย่างอื่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
ผู้ดารงตาแหน่งไม่อยู่กรณีฉุกเฉิน แต่จาเป็นต้องดาเนินงานนั้น จึงให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
ผู้ดารงตาแหน่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
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22. กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีดาเนินการแทน คือข้อใด
ก. ปฏิบตั ิราชการแทน
ข. รักษาราชการแทน
ค. ทาหน้าที่แทน
ง. รักษาการ
23. ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด
ก. กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์
ข. กระทรวงเกี่ยวกับงานต่างประเทศ
ค. กระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร
ง. กระทรวงที่สาคัญต่อการข่าว
24. ผู้รับนโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่ง
ประจาอยู่ในประเทศอื่นๆ คือข้อใด
ก. เอกอัครราชทูต
ข. รัฐมนตรี
ค. หัวหน้าคณะผู้แทน
ง. กงสุล
25. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ก. จังหวัด และ อาเภอ
ค. จังหวัด อาเภอ และ ตาบล

ข. ภาค และ จังหวัด
ง. เทศบาล และ เมืองพัทยา

26. การยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้กระทาได้แบบใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
27. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด
ก. ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7.ค 8.ง
9. ก
14. ข 15. ค 16. ค
21. ก 22. ข 23. ค

ข. ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภาจังหวัด
ง. อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่น

10. ข 11. ค 12. ก 13. ก
17. ข 18. ก 19. ง 20. ข
24. ค 25. ก 26. ข 27. ก
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28. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดใด
ก. กรมการปกครองท้องถิ่น
ข. สานักนายกรัฐมนตรี
ค. สานักงานส่วนภูมิภาค
ง. กระทรวงมหาดไทย
29. ก.ธ.จ. ย่อมาจากอะไร
ก. คณะกรรมการธารงคุณธรรมจังหวัด
ค. คณะกรรมการธุรการจังหวัด

ข. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
ง. คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด

30. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอาเภอให้กระทาได้ลักษณะใด
ก. เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
31. การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ใด ที่ไม่มีแล้วในปัจจุบัน
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. เทศบาล
ค. สุขาภิบาล
ง. องค์การบริหารส่วนตาบล
32.
ก.
ข.
ค.
ง.

ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร
คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมข้าราชการ
คณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการ
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

33. ประธาน ก.พ.ร. คือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีคนหนึ่ง

ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ

34. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.ร. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีกี่คน
ก. ไม่เกิน 5 คน
ข. ไม่เกิน 9 คน
ค. ไม่เกิน 10 คน

ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.

ง. ไม่เกิน 12 คน
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35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.
ก. มีสัญชาติไทย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ข. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค. พ้นจากตาแหน่งแล้ว ได้รับแต่งตั้งได้อีก
ง. ดารงตาแหน่งและมีส่วนได้เสียรัฐวิสาหกิจ
36. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี

ง. 6 ปี

37. การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมเท่าไร จึงถือเป็นองค์ประชุม
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข. สามในสี่
ค. หนึ่งในสาม
ง. สองในสาม
38. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจาเป็น
ง. ถูกทุกข้อ
39.
ก.
ข.
ค.
ง.

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สุขของประชาชน
ให้ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐ
ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ทุกประการที่รัฐสามารถจัดหาให้ได้
การกาหนดแผนปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการมีรายละเอียดชัดเจน
การจัดซื้อจัดจ้างให้วิเคราะห์ผลเสียที่จะเกิดสังคม

40. ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนระยะกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 8 ปี
28. ง
34. ค

29. ข
35. ง

30. ค
36. ข

31. ค
37. ก

32. ง
38. ง

33. ก
39. ก

40. ค

ระวังข้อ 40 เดิมทีแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แต่ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2562 เปลี่ยนเป็น 5 ปี
ยกเลิกแผน 4 ปี ให้ทาเป็น 5 ปี ในพระราชกฤษฏีกาวิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 (2562)
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41. ใครเป็นผู้รักษาตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ประธานรัฐสภา
42. ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทาเป็นกี่ปี ห้วงระยะเวลาใดของระยะเริ่มแรก
ก. แผนสองปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข. แผนสามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ค. แผนสี่ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ง. แผนห้าปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
43. ในการบริหารบ้านเมืองที่ดีต้องจัดให้มีสิ่งใดเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชน
และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้
ก. เทคโนโลยีดิจิตัลกลาง
ข. เว็บไซต์รัฐบาลกลาง
ค. แฟลตฟอร์มดิจิตัลกลาง
ง. สารสนเทศส่วนราชการกลาง
44. ใครเป็นผู้มีหน้าที่จะต้องดาเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ
ก. ปลัดอาเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ส่วนราชการ
ง. หัวหน้าส่วนราชการ
45. เนื่องจากมีการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นกลไก วิธีการ และขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ขึ้นแล้ว จึงยกเลิกแผนใดเพื่อไม่ต้องซ้าซ้อน
ก. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ข. แผนนิติบัญญัติ
ค. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ง. ทั้งข้อ ก และ ข
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46. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับข้อใด
ก. กับยุทธศาสตร์ชาติ
ข. แผนการปฏิรูปประเทศ
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
47. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนโยบาย มีสถานะเป็นอะไร
ก. องค์การมหาชน
ข. นิติบุคคลในกากับของรัฐ
ค. ส่วนราชการในสานักนายกรัฐมนตรี
ง. รัฐวิสาหกิจ
48. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจาเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ อาจไม่จาเป็นต้องคานึงถึงข้อใด
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. ความต้องการของประชาชนที่ร่วมลงชื่อให้กับส่วนราชการนั้นๆ
ค. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
ง. กาลังเงินงบประมาณของประเทศ
49. การยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการ
ที่มีภารกิจหรืออานาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าว
ขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากใคร
ก. รัฐสภา
ข. สภาผู้แทนราษฎร
ค. ก.พ.ร.
ง. ค.ร.ม.
50. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อ
ประสานงานระหว่างกันได้ ต้องจัดทาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ
เป็นหน้าที่ของใครต้องจัดทาแพลตฟอร์มดิจิตัลกลางนี้
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ง. กระทรวงมหาดไทย
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51. ส่วนราชการทาแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการบริหารราชการลักษณะใด
ก. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ง. เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
52. ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อใด
ก. ระหว่างการเริ่มต้นปฏิบัติงานประจาปี ข. เมื่อมีการจัดทาโครงการแต่ละแผนเสร็จ
ค. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ง. เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้จัดส่งแผนงาน
53. หน่วยงานใดต้องร่วมกับสานักงบประมาณเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบั ติภารกิจของรัฐ
ก. สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ
ค. สานักงานประเมินการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ง. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
54. โดยปกติการสั่งราชการกระทาลักษณะใด
ก. ทาคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ค. แล้วแต่ความเหมาะสม

ข. กระทาโดยวาจา
ง. ทาโดยการใช้บันทึก

55. ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบคาถามภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 10 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
56. ศูนย์บริการร่วมระดับอาเภอให้จัดไว้ที่ใด
ก. ที่ว่าการอาเภอ
ข. ส่วนราชการใดก็ได้ตามความเหมาะสม
ค. สานักงานปลัดอาเภอ
ง. หอประชุมราชการประจาอาเภอ
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57. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องคานึงถึงสิ่งใด
ก. แผนการปฎิรูปประเทศ
ข. นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ค. กาลังเงินงบประมาณของประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
58. เป็นหน้าที่ของผู้ใดที่ต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ข. เลขานุการรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ผู้อานวยการสานักงานบริการร่วม
59. ระบบเครือข่ายสาระสนเทศกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. อานวยความสะดวกและความรวดเร็ว
ข. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ
ค. สร้างฐานข้อมูลสาหรับเผยแพร่ส่วนงาน
ง. แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบกัน
60.
ก.
ข.
ค.
ง.

ส่วนราชการใดดาเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดสิ่งใดได้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
หัวหน้าส่วนราชการจะได้รับการเลื่อนวิทยฐานะหรื อตาแหน่งทางราชการ
ข้าราชการจะได้รับเงินโบนัสประจาปีเพิ่มเติม เป็นเงินเดือนให้เปล่า 1 – 3 เดือน
ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินพิเศษเพิ่มเติมเป็นบาเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ

41. ก
46. ง
51. ข
56. ก

42. ข
47. ก
52. ค
57. ง

43.
48.
53.
58.

ค 44. ง
ข 49. ค
ง 54. ก
ค 59. ก

45. ง
50. ข
55. ค
60. ง
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61. Good Governance หมายถึงอะไร
ก. ธรรมรัฐ
ค. การปกครองที่ดี

ข. ธรรมาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

62. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
63. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีกี่องค์ประกอบ
ก. 4 องค์ประกอบ
ข. 5 องค์ประกอบ
ค. 6 องค์ประกอบ
ง. 10 องค์ประกอบ
64. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักประชาธิปไตย
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความโปร่งใส
65. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทา
ของตน เป็นหลักธรรมาภิบาลตามข้อใด
ก. หลักความมีส่วนร่วม
ข. หลักความเอาใจใส่
ค. หลักความรับผิดชอบ
ง. หลักความคุ้มค่า
เฉลย 61. ข 62. ค 63. ค 64. ข 65. ค
ข้อมูลควรรู้ ธรรมาภิบาล ของสานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2542) มี 6 หลัก ในข้อก่อนนี้
แต่ข้อถัดไปจะเป็นการถามถึงหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. (พ.ศ.2555) ต้องแยกให้ออก

15

66. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (GG Framework) ตามแนวทาง
ของ ก.พ.ร. คือข้อใด
ก. 6 องค์ประกอบ
ข. 10 ประการ
ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
ง. 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย
67. GG ตามหลักธรรมมาภิบาล ย่อมาจากข้อใด
ก. Good Government
ข. Good Governance
ค. Good Governing
ง. Good Governmetal
68. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของ ก.พ.ร.
ก. ค่านิยมประชาธิปไตย
ข. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ค. ประชารัฐ
ง. เศรษฐกิจพอเพียง
69. ข้อใดไม่ใชหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. การตอบสนอง
ง. ความประหยัด
70. การกระจายอานาจ มุ่งเน้นส่วนรวม และฉันทมติจัดอยู่ในองค์ประกอบหลักการใด
ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ข. ค่านิยมประชาธิปไตย
ค. ประชารัฐ
ง. ความรับผิดชอบทางการบริหาร
71. ครูจัดทาโครงการอบรมพัฒนานักเรียนโดยคานึงถึงทรัพยากรและความคุ้มค่าตรงกับ
หลัก ข้อใด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ความโปร่งใส
72. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด
ก. SMART
ข. STRONG
ค. 3R+8C

ง. I AM READY
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73. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในค่านิยมของระบบราชการและพัฒนาข้าราชการ
ก. Integrity
= ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี
ข. Activeness = ขยันตั้งใจทางาน เชิงรุก
ค. Efficiency = ทางานอย่างมีความรับผิดชอบ
ง. Yield
= มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
74. การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการ
สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทางานให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมี ธรรมาภิบาล คืออะไร
ก. รัฐบาล 4.0
ข. รัฐบาลแพลตฟอร์ม
ค. รัฐบาลดิจิทัล
ง. รัฐบาลอีคอมเมิซ
75. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
76. ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ก. รัฐวิสาหกิจ
ข. ราชการส่วนท้องถิ่น
ค. องค์การมหาชน
ง. ศาล และ องค์กรอัยการ
77. ข้อใดหมายถึง “มาตรฐานทางจริยธรรม”
ก. คุณงามความดีที่ข้าราชการจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ข. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ
ค. หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ง. ข้อกาหนดในการปฏิบัติราชการอย่างมีจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ
78. มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกี่ประการ
ก. 4 ประการ
ข. 6 ประการ
ค. 7 ประการ

ง. 10 ประการ
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79. มาตรฐานทางจริยธรรมข้อแรกสุด คือ ข้อใด
ก. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ข. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
ค. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ
ง. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
80. สิ่งที่จะกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม
ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ
ที่ควรกระทาหรือไม่ควรกระทา ตลอดจนการดารงตนในการกระทาความดีและละเว้นความ
ชั่วคือข้อใด
ก. มาตรฐานทางจริยธรรม
ข. ประมวลจริยธรรม
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. ข้อปฏิบัติตามจริยธรรม
81. ก.ม.จ. คือข้อใด
ก. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยา
ง. คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้า ราชการ
82. ข้อใดคือประธาน ก.ม.จ.
ก. นายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ง. ก และ ข

83. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ใด
ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ข. องค์กรที่ใช้อานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
ค. การดาเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
ง. ถูกทุกข้อ
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84. เจ้าหน้าที่คนใดสามารถทาการพิจารณาทางปกครองได้
ก. ลูกหนี้ของคู่กรณี
ข. คู่สมรสของคู่กรณี
ค. นายจ้างของคู่กรณี
ง. ผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี
85. ในกรณีที่คาสั่งทางปกครองเป็นคาสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคาสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ
ได้กระทาโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ผู้ออกคาสั่งต้องทาอย่างไร
ก. ไม่ต้องทาอย่างไร
ข. รายงานผู้บังคับบัญชา
ค. ยืนยันคาสั่งเป็นหนังสือ
ง. บันทึกการออกคาสั่ง
86. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อานาจในตาแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด
มอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น มีโทษสูงสุดคือข้อใด
ก. จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
ข.จาคุกตลอดชีวิต
ค. ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ง. ประหารชีวิต
87. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใด
ต้องรับผิดชอบ
ก. กระทรวงการคลัง
ข. สานักนายกรัฐมนตรี
ค. สานักงานรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี
88. เจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทาการอย่างใดๆเพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายโดยร่วม
กระทาการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป และความผิดนั้น กระทาลงไปเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระทาต้ อง
ระวางโทษเช่นไร
ก. จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ข. จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ง. จาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
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89. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด แต่เอาทรัพย์นั้นเสียเอง
ต้องระวางโทษจาคุกและปรับตามกฎหมาย หมายถึงความผิดฐานใด
ก. เบียดบังทรัพย์
ข. ยักยอกทรัพย์
ค. ทุจริตทรัพย์ของผู้อื่น
ง. ลักทรัพย์
90. การกระทาในข้อ 89 มีความผิดและระวางโทษสถานใด
ก. จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ข. จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ค. จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ง. จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
66. ง 67. ข 68. ง 69. ง 70. ค 71. ก 72. ง 73. ค 74. ค 75. ก 76. ง
77. ค 78. ค 79. ง 80. ข 81. ก 82. ง 83. ง 84. ง 85. ค 86. ง 87. ก
88. ง 89. ข 90. ง
อธิบำยเพิ่มเติม ข้อ 89 – 90
เป็นข้อสอบจริง มีหลายคนตอบว่า “เบียดบังทรัพย์” ไม่ถูกต้องนะ ศึกษาโจทย์และกฎหมาย
ให้ดีๆ ให้เข้าใจภาษากฎหมาย เบียดบังทรัพย์ คือ พฤติการณ์ที่บุคคลกระทา เป็นหนึ่งในการ
กระทาที่เรียกการแอบจิ๊ก แอบเอาของเขามาเป็นของตนว่า เบียดบังทรัพย์ แต่ฐานความผิด
ของการกระทาในลักษณะเบียดบังทรัพย์ (คือไปจิ๊กของเขามา จิ๊กของราชการมาเป็นของตน)
เรียกว่า ควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์ เพราะในทางกฎหมายไม่มีความผิดฐานเบียดบังทรัพย์
เราเป็นเจ้าหน้าที่แต่แอบจิ๊ก แอบเนียนเอาทรัพย์สินเงินราชการ จะเรียกการกระทา
นั่นว่า “เบียดบังทรัพย์” (นี่แกเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเหรอ) และจะเรียกสิ่ง
ที่ทานั้นเป็นความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” มีโทษ จาคุก 5 - 20 ปี หรือ ตลอดชีวิต
และให้ปรับด้วยนะ ปรับ 100,000 – 400,000 บาท เพิ่มโทษจากเมื่อก่อน (เพิ่มมา
ในปี 2560) สมัยก่อนกฏหมายเดิมระวางโทษปรับจานวน 2,000 – 40,000 บาท
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ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยปกติมีดังต่อไปนี้
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
ฉ้อโกงทรัพย์
ยักยอกทรัพย์
รับของโจร
ทาให้เสียทรัพย์

โกงเจ้าหนี้
บุกรุก

เจตคติ จริยธรรม สำหรับข้ำรำชกำร
91. ประมวลความประพฤติหรือธรรมที่ควรประพฤติให้สอดคล้องกับความถูกต้องดีงาม
ตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. จรรยาบรรณ
ง. อุดมการณ์
92. หลักความรับผิดชอบทางการบริหารใช้ข้อใด
ก. ความซื่อสัตย์ สุจริต
ข. คุณธรรม / จริยธรรม
ค. ความตั้งใจ และมุ่งมั่น
ง. เอาใจใส่ คานึงถึงประสิทธิภาพ
93. Ethical Value หมายถึงข้อใด
ก. ข้าราชการที่มีความรับผิดชอบ
ค. ข้าราชการจิตสาธารณะ

ข. ข้าราชการมืออาชีพ
ง. ข้าราชการที่มีจริยธรรม

94. ข้อใดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์สาหรับคุณลักษณะที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
ก. กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ข. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
ค. โปร่งใส ตรวจสอบได้
ง. ถูกทุกข้อ
95. ข้อใดสอดคล้องกับพันธกิจของข้าราชการยุค 4.0 มากที่สุด
ก. ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิตัล
ข. ทางานอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ในหน้าที่
ค. มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสาธารณะ
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96. ข้าราชการยึดมั่นในข้อใดที่จะช่วยให้การบริหารประเทศดาเนินไปในทางสายกลาง
ก. กฎหมายและระเบียบวินัย
ข. คุณธรรม จริยธรรม
ค. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. อุดการณ์ของความเป็นข้าราชการที่ดี
97. ข้อใดหมายถึงการเป็นข้าราชการมืออาชีพ
ก. สื่อสารภาษาต่างประเทศได้
ข. เคารพในความแตกต่างหลากหลาย
ค. เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ง. พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย
98. การที่ข้าราชการเป็นแบบอย่างของความดีงามในสังคม สอดคล้องกับข้อใด
ก. ข้าราชการที่มีคุณธรรม
ข. ข้าราชการที่มีจริยธรรม
ค. ข้าราชการที่มีความประพฤติดี
ง. ข้าราชการมืออาชีพ
99. ความลาเอียง 4 ประการ เป็นข้อคิดจากหลักธรรมข้อใด
ก. อบายมุข
ข. อกุศลกรรม
ค. โลกบาลธรรม
ง. อคติ
100. แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกลาดับ ถูกที่มีความเรียบร้อย
ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม คือข้อใด
ก. คุณธรรมในการทางาน
ข. ความมีสติ สัมปชัญญะ
ค. ความมีระเบียบวินัย
ง. ความรับผิดชอบ
เฉลย 91. ข 92. ข 93. ง 94. ง 95. ก 96. ค 97. ก 98. ข 99. ง 100. ค
สังเกตข้อ 97. ตอบตามที่ ก.พ. ได้บัญญัติไว้ หากตอบตามความคิดตัวเองอาจผิดได้
ก. ข้ำรำชกำรมืออำชีพ
ข. ข้าราชการที่มีจริยธรรม
ค. ข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ
ง. ข้าราชการที่มีจิตสาธารณะ
ข้อ 98 ก็เช่นกัน แบบอย่างความดีงาม ก.พ. กาหนดว่านั่นคือ ข้าราชการที่มีจริยธรรม
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แนวข้อสอบกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบั ติงำนที่บังคับใช้ใ นปัจจุบั น
จากทั้งหมดนี้ 11 หัวข้อ มีเพียง 25 คะแนน รวมกัน
1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
7. กฎหมายนว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบจริงของปี 2563 เรื่องเหล่านี้ มีเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไปนัก
หากผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา และกฎหมาย รวมถึงแบบแผนต่างๆที่ดี

ทดสอบข้อมูลพื้นฐานและแนวข้อสอบเชิงประยุกต์
ข้อใดคือเป้าหมายด้านผู้เรียน
ก. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ข. ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ค. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ง. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนขั้นพื้นฐานฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เฉลย ข้อ ก. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
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ผู้อ่านสังเกตข้อสอบซึ่งจาลองข้อสอบจริงในปี 2563 มาให้ดูหน้าก่อนนี้
ถ้ามีความรู้ดี มองปราดเดียว ตอบได้เลย ไม่ต้องดราม่าข้อสอบกันเลยว่าทาไมต้องตอบ ก
ไม่ตอบข้ออื่นๆ เพราะว่าดูโจทย์ ดูช้อยส์ จะรู้เลยทันทีว่าเขาถามเรื่อง “แผนกำรศึกษำแห่งชำติ”
ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดเป้าหมายไว้ 2 ด้าน เป็น output กับ outcome
โดย output ก็คือ เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา (Aspirations) มี 5 ประการ
และ outcome คือ เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) ได้แก่ 3Rs8Cs
ข้อใดคือเป้าหมายด้านผู้เรียน
ก. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ข. ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ค. ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถ
ง. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนขั้นพื้นฐานฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ดูโจทย์ ดูช้อยส์นี่ รู้เลยนะว่าจงใจถามถึง outcome ได้แก่ 3Rs8Cs
ซึ่ง 3Rs ก็คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ตอบ ก)
ข้อ ข ค ง ดูปุ๊บ ก็รู้เลยว่า เป็นเนื้อหาจาก output ที่มี 5 ประการ ซึ่งขอสรุปให้ดังนี้
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
3. คุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
4. ประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า (Efficiency)
5. สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
เหล่านี้เป็นตัวอย่างเชิงประยุกต์ จะถามตรงๆไหม ก็ตรงอยู่นะ ไม่ ได้หลุดกรอบมาก
หรือบางคนจะเรียกว่าถามแบบอ้อมๆเลี่ยงๆก็ได้ ให้คิด ให้วิเคราะห์กันไปตามเรื่องตามราว
ทางเราจึงได้คัดเลือกข้อสอบที่สาคัญจาลองการสอบข้อสอบเชิงประยุกต์มาให้อ่าน
และมีการเพิ่มเติมอื่นๆให้ต่างหาก ตามสมควรต่อไป
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จำลองข้อสอบเชิงประยุกต์และข้อสอบตรงตำมกฎหมำยปกติ
โดยในนี้มีบำงข้อเป็นข้อสอบจริงที่ออกสอบในปี 2563 ด้วย

1. ข้อใดคือหน้าที่ของคนไทยตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
ก. ปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษาอย่างเคร่งครัด
ข. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคั บ
ค. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ง. ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพภายใต้สิทธิและเสรีภาพ
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นเวลากี่ปี ตามมาตรา 54
ก. 12 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. 15 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
3. รัฐธรรมนูญฯ กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตามข้อใด
ก. การศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
ข. ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจบจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาภาคบังคับ
ข. การศึกษาระดับต้น
ค. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับต้น
5. ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทาด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียน
ในสถานศึกษาตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
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6. กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ กาหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา หากเมื่อ
ผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษามีอานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อใด
ก. ตามที่กาหนดไว้ในกฏกระทรวง
ข. ตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
ค. ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
7. ข้อใดมีอัตราโทษแตกต่างจากข้ออื่น ตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
ก. ผู้ปกครองที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้ไม่อานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเด็กการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผู้ขัดขวางหรือกระทาด้วยประการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ง. อัตราโทษเท่ากันทุกข้อ
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนาเสนอรายชื่อให้ ข้อใดในการอนุมัติแต่งตั้งผู้ดารง
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐสภา
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. อานาจในการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ ที่ไม่ได้รับวิทยฐานะสูงสุดเป็นอานาจหน้าที่ของข้อใด
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ศึกษาธิการจังหวัด
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. อานาจในการแต่งตั้งและสั่งบรรจุครูผู้ช่วยในปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ
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11.

ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหาร 4 แท่ง ระดับกรม ในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
ข. สานักงานปลัดกระทรวงฯ
ค. สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ง. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

12.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ
ก. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ข. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ค. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ง. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

13.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ
ก. นายประเสริฐ บุญเรือง
ค. รศ.นพ. กาจร ตติยกวี

ข. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ง. ดร.สุภทั ร จาปาทอง

14. ท่านใดดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
ก. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
ข. ดร. อานาจ วิชยานุวัติ
ค. ดร.อัมพร พินะสา
ง. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร
15. ท่านใดดารงตาแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาคนปัจจุบัน
ก. ดร. สุภัทร จาปาทอง
ข. ดร. กมล รอดคล้าย
ค. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร
ง. ดร. อานาจ วิชยานุวัติ
16. องค์คณะบุคคลใด ทาหน้าที่บริหารงานบุคคลข้าราชการครูฯในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ก.ค.ศ.
ข. กศจ.
ค. อกศจ
ง. กพฐ
17. ข้อใดหมายถึงซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
ก. คณะกรรมการศึกษาธิการภาค
ข. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ค. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
18.

สมศ.และ สทศ. มีส่วนที่เหมือนกันอย่างไร
ก. ทาหน้าที่เดียวกัน
ค. อยู่ในสังกัดเดียวกัน

ข. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ง. เป็นองค์การมหาชน
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19.

สทศ. มีหน้าที่หลักคืออะไร
ก. ประเมินคุณภาพภายใน
ค. ทาการทดสอบระดับชาติ

ข. ประเมินคุณภาพภายนอก
ง. การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

20.

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อใด
ก. กศจ.
ข. สพฐ.
ค. อ.ก.ค.ศ.
ง. คุรุสภา

21.

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีสถานะเป็นอะไร
ก. องค์กรมหาชนในกากับของรัฐ
ข. องค์กรอิสระในกระทรวงศึกษาธิการ
ค. องค์การมหาชนและเป็นนิติบุคคล
ง. รัฐวิสาหกิจรูปแบบองค์การมหาชน

22.

สานักงานข้อใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. สกศ
ข. สพฐ
ค. สอศ

ง. สกอ

23. ข้อใดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา
ข. สกสค
ค. สมศ
ง. ก.ค.ศ.
24. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่าอะไร
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. คุรุสภา

ง. สภาวิชาชีพ

25. ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา ปัจจุบันคือ
ก. รัฐมนตรีฯ
ข. ปลัดกระทรวงฯ ค. เลขาฯ กกศ

ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ

26. ประธานคณะกรรมการคุรุสภาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
ค. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ง. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์
27. “เสมา 1” หมายถึงบุคคลใด (ข้อสอบจริงที่เคยออกนานมาแล้ว)
ก. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ข. นางสาวตรีนุช เทียนทอง
ค. นายแพทย์อุดม คชินทร
ง. ดร.อัมพร พินะสา
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28. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา
ก. ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนและความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ข. ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติและบุคคลผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
ค. ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการสอน รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดไว้
ง. ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนั้นๆกาหนด
29. ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้เป็น ประธานคณะกรรมการใด
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ค. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับคุรุสภา
ก. มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ
ข. คุรุสภามีอานาจหน้าที่ในการออก พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ง. คุรุสภามีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับฐานความผิดวินัยของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวข้อสอบพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร
1. เด็ก หมายถึงข้อใด
ก. บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี
ค. บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี

ข. บุคคลที่อายุต่ากว่า 15 ปี
ง. บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ก. ผู้พิการที่อายุ 17 ปี
ข. ผู้สมรสอย่างถูกกฎหมายตอนอายุ 17 ปี
ค. นักเรียน ม.ปลาย
ง. ทารกเกิดใหม่
3. เด็กที่มีผู้ปกครองแต่ไม่เลี้ยงดู จนต้องออกไปเร่ร่อน หมายถึงข้อใด
ก. เด็กอนาถา
ข. เด็กยากไร้
ค. เด็กไร้ที่อยู่อาศัย

ง. เด็กเร่ร่อน

4. เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา หรือสืบหาบิดามารดาไม่ได้ หมายถึงข้อใด
ก. เด็กขาดแคลน
ข. เด็กเร่ร่อน
ค. เด็กกาพร้า
ง. เด็กไม่มีพ่อแม่
5. ข้อใดไม่จัดเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
ก. เด็กที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้
ข. เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง
ค. เด็กที่รับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยและกาลังความสามารถ
ง. เด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
6. ข้อใดหมายถึงเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
ก. ยากจนทางานหาเงินแทนพ่อแม่
ค. อารมณ์รุนแรง แสดงออกชัดเจน

ข. ไม่ได้เรียนหนังสือตามกฎหมาย
ง. คบค้าสมาคมกับวัยรุ่นตั้งกลุมแว้นซ์

7. ข้อใดไม่ได้หมายถึงวิธีคุ้มครองเด็ก
ก. การสงเคราะห์เด็ก
ค. การส่งเสริมเด็ก

ข. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ง. การป้องกันเด็กกระทาผิด
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8. เด็กข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
ก. เด็กที่ พ่อ แม่ เสียชีวิต
ข. เด็กพิการ
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
ง. เด็กเร่ร่อน
9. เด็กตามข้อใดพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ข. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
ค. เด็กที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ง. ถูกทุกข้อ
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ต้องมีสตรีจานวนเท่าไร
ก. ไม่ระบุจานวนสุภาพสตรี
ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ค. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ง. ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลักสานักนายกรัฐมนตรี
ง. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
12. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลักสานักนายกรัฐมนตรี
ง. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
13. เด็ก LD หมายถึงข้อใด
ก. พิการซ้าซ้อน
ค. บกพร่องทางการเรียนรู้

ข. บกพร่องทางสติปัญญา
ง. บกพร่องทางร่างกาย

14. เด็กพิการมีกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 7 ประเภท

ค. 9 ประเภท

ง. 10 ประเภท
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15. ข้อใดไม่ใช่ความพิการ
ก. บกพร่องทางการได้ยิน
ค. มีปัญหาทางการเรียนรู้

ข. บกพร่องทางสติปัญญา
ง. เด็กพิเศษ

16. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นเด็กที่มีความพิการ
ก. บุคคลออทิสติก
ค. บุคคลบกพร่องทางพฤติกรรม

ข. บุคคลบกพร่องทางการพูด
ง. ถูกทุกข้อ

17. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับหลากหลายรูปแบบคื อข้อใด
ก. การสนับสนุนคนพิการ
ข. การเรียนร่วม
ค. การส่งเสริมคนพิการ
ง. การทาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการได้เรียนฟรีของผู้พิการ
ก. ไม่ได้รับโอกาสเรียนฟรีตลอดชีวิต
ข. ได้รับโอกาสตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ
ค. ไม่สามารถเรียนร่วมกับคนปกติ ต้องจัดพื้นที่พิเศษให้
ง. ไม่จาเป็นต้องคานึงถึงความต้องการพิเศษมากกว่าคนทั่วไป
19. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด ไม่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
20. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ต้ องมีข้อใด
ก. ผู้แทนองค์การคนพิการ
ข. ผู้แทนองค์กรศาสนา
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้แทนองค์กรเกี่ยวกับการเรียนร่วม

เฉลย 1. ค 2. ข 3. ง 4. ค 5. ก 6. ง 7. ง 8. ก 9. ง 10. ค
11. ก 12. ข 13. ค 14. ค 15. ง 16. ง 17. ข 18. ข 19. ง 20. ก
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21. รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาคนพิการ คนที่ 2 คือบุคคลใด
ก. ตัวแทนองค์กรคนพิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลพิการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากองค์การคนพิการ
22. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการมีกี่คน
ก. 10 คน
ข. 11 คน
ค. 13 คน
ง. 14 คน
23. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนของ
องค์การคนพิการแต่ละประเภทจานวนกี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 7 คน
ค. ไม่น้อยกว่า 11 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 9 คน
24. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการคือข้อใด
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ผู้แทนองค์การคนพิการ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. สานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สังกัดใด
ก. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เฉลย 21. ง 22. ง

23. ข 24. ง 25. ค

สานักงานบริหารการศึกษาพิเศษสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บังคับบัญชาสานักงานดังกล่าวคือผู้อานวยการสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยที่มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
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ข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1. องค์คณะบุคคลใดเป็นองค์คณะที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึ กษา
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย การร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาต่างๆ ต้องผ่านการเสนอแนะ ของคณะกรรมการดังกล่าวนี้
ก. กอปศ
ข. คุรุสภา
ค. คปภ
ง. ก.ค.ศ.
2. สมศ. สทศ. สสวท. สกสค. มีสถานะเหมือนส่วนราชการใดต่อไปนี้
ก. สอศ
ข. สพฐ
ค. สกศ
ง. คุรุสภา
3. ส่วนราชการใดที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ข. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. สานักการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คือ ข้อใด
ก. กศจ.
ข. สพฐ.
ค. คปภ

ง. คุรุสภา

5. ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือข้อใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ศึกษาธิการจังหวัด
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อานวยการโรงเรียน
6. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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7. การจัดทาแผนการศึกษาต้องสอดคล้องกับข้อใด
ก. นโยบายทางการศึกษา
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนปฏิรูปการศึกษา
8. การศึกษาหมายถึงอะไร
ก. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิต
ข. การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการดารงชีวิต
ค. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ง. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ที่หน่วยงานราชการกาหนดไว้
9. การศึกษาภาคบังคับกาหนดไว้กี่ปี
ก. 6 ปี
ข. 9 ปี

ค. 12 ปี

10. ข้อใดหมายถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ก. ระดับปริญญา
ค. ระดับที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. ระดับ ปวช และ ปวส
ง. ถูกทุกข้อ

11. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงอะไร
ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม

ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม
ง. การศึกษาระดับในหลักสูตร

ง. 15 ปี

12. ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามกฎหมายเมื่อเด็กมีอายุเท่าไร
ก. อายุตามเกณฑ์จบชั้นอนุบาล
ข. ย่างเข้าสู่ปีที่เจ็ด
ค. ผ่านพ้นอายุหกขวบ
ง. อายุเจ็ดขวบ
13. การศึกษาภาคบังคับ คือข้อใด
ก. อนุบาล – ป.6
ค. ป.1 – ม.3

ข. ป.1 – ป.6
ง. ป.1 – ม.6
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14. กฏหมายปัจจุบันกาหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเท่าไร
ก. จานวน ๙ ปี
ข. จานวน 12 ปี
ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี
ง. จานวน 15 ปี
15. ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา
ก. ตัวแทนพระสงฆ์ในคณะกรรมการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
ค. ศึกษานิเทศก์ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ง. เป็นบุคลากรทางการศึกษาทุกข้อ
16.ข้อใดหมายถึงเด็กตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
ก. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบสอง
ข. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบห้า
ค. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
ง. ย่างเข้าปีที่หกถึงย่างเข้าปีที่สิบแปด
17. ผู้ปกครองที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจะได้รับโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี
ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จาคุกไม่เกิน 1 ปี
ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
18. การศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. 2 ระบบ
ข. 3 ระบบ
ค. 4 ระบบ
ง. 5 ระบบ
19. ข้อใดไม่ใช่ระบบการศึกษา
ก. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาในระบบ

ข. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. การศึกษาตามอัธยาศัย
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20. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมและได้รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่ง
21. เด็กที่จัดเป็นทั้งเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ก. เด็กพิการ
ข. เด็กกาพร้า
ค. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ง. เด็กพิเศษ
22. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรองประธานคณะกรรมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ก. ต้องเป็นสุภาพสตรีหนึ่งคน
ข. ต้องเป็นตัวแทนคนพิการหนึ่งคน
ค. ต้องเป็นคนของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหนึ่งคน
24. ประธานคณะกรรมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและความมั่นคง
25. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงการจัดการศึกษาให้รองรับการเรียนการสอนสาหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ
หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษาพิเศษ
ข. การเรียนร่วม
ค. การศึกษาเฉพาะบุคคล
ง. การศึกษาสาหรับคนพิการ
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26. บุคคลใดต่อไปนี้ พึงได้รับการลงโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับ 6o,00o บาท
ก. ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ
ข. ขัดขวางให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนหนังสือได้
ค. ทาการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา
ง. รับให้คนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เข้ามาทาการสอนหนังสือที่โรงเรียนตน
27. กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐานด้านวิชาชีพ
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พระราชบัญญัติมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
28. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ปรีชา มีวิทยฐานะเป็น ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. สมคิด มีวิทยฐานะ ครูชานาญการ กาลังเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ค. เจตนา ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ
ง. เจนสุดา ปฏิบัติงานในตาแหน่งครู โดยมีวิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
29. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปของการรับราชการตาแหน่งครูผู้ช่วย
ก. อยู่กินกับสามีชาวต่างชาติ
ข. สัญชาติไทยเพราะการโอนสัญชาติ
ค. อายุ 19 ปี
ง. ไม่เลื่อมในระบอบการปกครองของไทย
30. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติ ราชการ
ก. คณาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา
ข. ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. วิทยากรที่มาบรรยายเป็นครั้งคราว
ง. ไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาตทุกข้อ
31. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติงานตามลักษณะงานของครูผู้ช่วย
ก. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ข. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ค. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. ด้านการพัฒนาตนเอง
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32. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของครูผู้ช่วย
ก. อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย
ข. พัฒนาตนเอง
ค. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ง. งานวิชาการของสถานศึกษา
33. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของครู
ก. อบรมบ่มนิสัยผู้เรียน
ค. อยู่เวรสถานศึกษาตอนกลางคืน

ข. ประสานความร่วมมือกับชุมชน
ง. พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

34. ครูต้องมีมาตรฐานด้านการสอนอย่างน้อยเท่าไร จึงสามารถประกอบวิชาชีพได้
ก. ผ่านการฝึกสอน 1 เทอม
ข. ประสบการณ์สอน 1 ปี
ค. มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี
ง. ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์สอน
35. มาตรฐานวิชาชีพด้านใดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทางาน
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. มาตรฐานการประพฤติตามแบบแผนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ในการทางานก่อนเข้ารับราชการ
ง. มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานในความเป็นวิชาชีพครูทุกประการ
36. การประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จะมีการลงโทษสถานใดจากคุรุสภา
ก. ไล่ออก
ข. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. ให้ออกจากราชการ
ง. สามารถกระทาได้ทุกข้อ
37. เมื่อมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ และต้องการให้มีการ
สั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ฐานกรณีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต หากคณะกรรมการฯ
พิจารณาไม่พบความผิดดังคากล่าวหาจะมีกรณีวินิจฉัยทางจรรยาบรรณอย่างไร
ก. ไม่รับโทษ
ข. ยกโทษให้
ค. ตักเตือน
ง. ยกข้อกล่าวหา
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38. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษข้าราชการครูที่เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ก. ตักเตือน
ข. พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 5 ปี
ค. ปลดออก
ง. ภาคทัณฑ์
39. ข้าราชการครูที่บ่ายเบี่ยงต่อการเข้าอบรมพัฒนาตนเองในช่วงวันหยุดราชการเพื่อนามา
ใช้สอนนักเรียนหรือนามาพัฒนาสังคมได้ สอดคล้องกับเรื่องจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม
40. ข้อใดเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ก. นายาเสพติดมาลักลอบขายให้กับนักเรียน
ข. ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ซึ่งตนเองต้องรับผิดชอบ
ค. ไม่ตั้งใจสอนหนังสือ ไม่ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เต็มที่
ง. ชักชวนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ให้กระด้างกระเดื่องต่อผู้บริหาร

1. ก
9. ข
17. ก
25. ข
33. ค

2. ง
10. ก
18. ข
26. ง
34. ข

3. ข
11. ก
19. ข
27. ข
35. ง

4. ง
12. ง
20. ง
28. ค
36. ข

5. ค
13. ค
21. ค
29. ง
37. ง

6. ก
14. ง
22. ง
30. ง
38. ค

7. ค
15. ก
23. ก
31. ค
39. ก

8. ก
16. ค
24. ข
32. ง
40. ข

เมื่อกี้ที่ได้ศึกษามาในบางข้อมีเรื่องเกี่ยวกับ “วิชาชีพครู” ดังที่ได้ลองทามาแล้ว
อยู่ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับหัวข้อ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ต่อไปในข้อ 41 – 70 มีเรื่องคุณธรรมเอย จริยธรรม อุดมการณ์ หรืออะไรๆเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเข้ามาให้ศึกษา โดยถือว่าอยู่ในส่วนที่คาบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สภาครูฯนั่นเอง
อาจปรากฏในหัวข้อเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ “จรรยาบรรณของวิชาชีพ”
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กาหนดขึ้นเป็นแบบแผนซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ข. มีเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ค. สร้างความเชื่อถือ ศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม นามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ง. กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
42. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตนเอง และมีวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางเศรฐกิจอยู่เสมอ
เป็นจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
43. ผู้ประกอบวิชาชีพซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
44. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ถือเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
45. ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้นาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
46. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ตามข้อบังคับคุรุสภา มีกี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 3 ข้อ
ค. 5 ข้อ

ง. 9 ข้อ

41

47. ครูดีจะต้องมีอุดมคติ 4 ประการ ยกเว้นข้อใด
ก. ทางานเพื่อหน้าที่ มิใช่เพื่อตนเอง ข. ทาตนให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม
ค. ทาตนให้เป็นผู้คงแก่เรียน
ง. ทางานเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้
48. ข้อใดสอดคล้องกับภาวนีโย
ก. ครูต้องทาตนให้ศิษย์รัก
ค. ครูต้องพร้อมอบรมพร่าสอน

ข. ครูต้องใจหนักและหนักแน่นด้วยความรู้
ง. ครูต้องมีชีวิตที่สะอาด สดใส เชิดชูคุณธรรม

49. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่แห่งครูผู้เป็นปูชนียบุคคลของศิษย์
ก. ปราณีเรื่องศึกษา
ข. เคร่งครัดวิชาการ
ค. ยกย่องให้ปรากฏ
ง. ไม่ปิดบังศิลปะวิทยา
50. ในอดีตครูปกครองศิษย์ด้วยหลัก 3 ประการ ที่ครูสามารถตีเด็กได้ เพื่อหลาบจา สอดคล้อง
กับข้อใด
ก. สระน้า ต้นยอ กอไผ่
ข. ชอล์ค กระดาน ไม้เรียว
ค. เมตตา สั่งสอน สอนสั่ง
ง. พรหมวิหาร 4 อริยจสัจ 4 อิทธิบาท 4
51. สังคมคาดหวังว่าครูจะเป็นเช่นไร
ก. เป็นผู้ที่ศิษย์เคารพและรัก
ค. เป็นผู้ดูแลและสั่งสอนศิษย์

ข. เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์
ง. เป็นผู้ที่จะพัฒนาศิษย์ให้ได้ดี

52. เอกลักษณ์ของครูที่ดี ยกเว้นข้อใด
ก. อดทน รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา
ค. ขยัน หมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม

ข. รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อตนเอง
ง. สอนหนังสือด้วยความตั้งใจและจริงใจ

53. หลักของ “ปิโย” ที่สอดคล้องกับลักษณะของครูที่ดี คือข้อใด
ก. น่ารัก เป็นที่รักของศิษย์และบุคคลอื่น
ข. มีความหนักแน่น มั่นคง
ค. ประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี
ง. สอนเข้าใจแจ่มแจ้ง ด้วยความตั้งใจ
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54. ครุหมายถึงความหนักแน่นของครูต้องประกอบด้วยไปพละ 5 ประการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ศรัทธาพละ เชื่อในทางที่ถูก ที่ชอบ
ข. วิริยะพละ พากเพียรในทางที่ถูก
ค. สมาธิพละ ระลึกได้ รู้สึกตัวในการกระทา ง. ปัญญาพละ รอบรู้ รู้อะไรดี อะไรชั่ว
55. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การรู้จักและแนะนาศิษย์ไปในทางถูกที่ควร ไม่นาศิษย์ไปในทางที่
เสื่อมเสีย หรือไปสู่อบายมุข วิธีแนะนาศิษย์ไปในทางที่ถูกที่ควรอยู่ 3 ประการ ยกเว้นข้อใด
ก. ใช้วิธีขู่กาหราบ เตือนให้ศิษย์รู้สึกตัว
ข. ใช้วิธียกย่องชมเชย
ค. ใช้วิธีกระทาให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ง. ใช้วิธียกตัวอย่างสิ่งใดที่ผิด สิ่งใดที่ดี
56. หากครูต้องการให้ศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างไร ครูควรกระทาลักษณะใด
ก. ลงโทษให้หลาบจาเมื่อศิษย์ทาผิด
ข. กระตุ้นส่งเสริมให้ศิษย์ทาสิ่งที่ดี
ค. ทาตัวเป็นแบบอย่างในการประพฤติดี
ง. สั่งสอนอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดี
57. อุดมการณ์ครูข้อใดที่ครูควรมีก่อนเป็นพื้นฐานแรกสุด
ก. เต็มคน
ข. เต็มใจ
ค. เต็มเวลา

ง. เต็มรู้

58. ข้อใดสอดคล้องกับอุดมการณ์ครู ในประเด็นของความ “เต็มใจ”
ก. เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
ข. จริงจังอยากเป็นครู
ค. ยินดีแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง
ง. ทางานอย่างทุ่มเทและตั้งใจมาก
59. หลักธรรมที่ครูควรนามาใช้เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนได้ดีคือข้อใด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. ฆราวาสธรรม 4
60. ค่านิยมใดที่ครูอาจถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียน
ก. การแต่งตัวให้ทันสมัย
ข. การรู้จักใช้มือถือยี่ห้อใหม่ๆ
ค. การใช้จ่ายที่มากขึ้นเพื่อแสดงรสนิยม
ง. การชอบไปดูภาพยนตร์ในวันหยุด
เฉลย 41. ง. 42. ก 43. ค 44. ง 45. ข 46. ค 47. ค 48. ง 49. ข 50 ก
51. ข 52. ง 53. ก 54. ค 55. ง 56. ค 57. ง 58. ข 59. ค 60. ค
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61. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน
ก. 3 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน

ข. 4 มาตรฐาน
ง. 9 มาตรฐาน

62. ข้อใดหมายถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

ข. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานการรักษาความประพฤติ

63. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพครู
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงานครู
ค. มาตรฐานวิชาชีพครู
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู

มี 3 มาตรฐาน 11 ข้อ
มี 3 มาตรฐาน 9 ข้อ
มี 3 เรื่อง 5 ด้าน
มี 5 ด้าน 9 ข้อ

64. ข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดมาตรฐานความรู้ครูให้มีกี่ข้อ
ก. มาตรฐานความรู้ครู 3 ข้อ
ข. มาตรฐานความรู้ครู 6 ข้อ
ค. มาตรฐานความรู้ครู 9 ข้อ
ง. มาตรฐานความรู้ครู 11 ข้อ
65. ข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานครูตามข้อใด
ก. ปฏิบัติงาน มี 3 สมรรถนะ 15 ข้อ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ข้อ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 6 ข้อ
ง. ปฏิบัติงาน มี 5 สมรรถนะ 9 ข้อ
66. สมรรถนะหลักข้าราชการทุกสังกัดมี่กี่สมรรถนะ
ก. 3 สมรรถนะ
ข. 4 สมรรถนะ
ค. 5 สมรรถนะ
ง. 6 สมรรถนะ
67. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของข้าราชการ
ก. คุณธรรมและจริยธรรม
ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ข. การบริการที่ดี
ง. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม
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68. การรับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนวิชาชีพ เพื่ อธารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งข้าราชการ
จัดเป็นสมรรถนะของข้าราชการตามข้อใด
ก. คุณธรรมและจริยธรรม
ข. การให้บริการที่ดี
ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การผดุงเกียรติวิชาชีพ
69. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะด้าน “การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ”
ก. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ข. การขวนขวาย สนใจใฝ่เรียนรู้
ค. การปรับปรุงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ง. การเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น
70. สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานของวิชาชีพครู มีกี่สมรรถนะ
ก. สมรรถนะหลัก 3 ประการ สมรรถนะประจาสายงาน 4 ประการ
ข. สมรรถนะหลัก 4 ประการ สมรรถนะประจาสายงาน 5 ประการ
ค. สมรรถนะหลัก 5 ประการ สมรรถนะประจาสายงาน 6 ประการ
ง. สมรรถนะหลัก 6 ประการ สมรรถนะประจาสายงาน 7 ประการ
เฉลย 61. ก 62. ข 63. ง 64. ข 65. ก 66. ค 67. ง 68. ก 69. ง 70. ค

สมรรถนะวิชาชีพครู พ.ศ. 2562 มี 5 สมรรถนะหลัก และมี 6 สมรรถนะประจาสายงาน
1.
2.
3.
4.
5.

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
การบริการที่ดี
การพัฒนาตนเอง
การทางานเป็นทีม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. ภาวะผู้นา
6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
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แถมแนวข้อสอบสมรรถนะวิชำชีพครูเพิม่ เติม
สมรรถนะหลักวิชาชีพครู (คุรุสภา) มีกี่สมรรถนะ
ก. 4 สมรรถนะ
ข. 5 สมรรถนะ
ค. 6 สมรรถนะ
ง. 8 สมรรถนะ

เฉลย 5 สมรรถนะ

สมรรถนะประจาสายงานของวิชาชีพครู มีกี่สมรรถนะ
ก. 4 สมรรถนะ
ข. 5 สมรรถนะ
ค. 6 สมรรถนะ
ง. 7. สมรรถนะ

เฉลย 6 สมรรถนะ

ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักวิชาชีพครู
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. จริยธรรมและจรรยาบรรณครู
ง. การทางานเป็นทีม

ข ไม่ใช่สมรรถนะหลัก
แต่เป็นประจาสายงาน

ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจาสายงานวิชาชีพครู
ก. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง
ค. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ง. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

ข ไม่ถูกต้อง เพราะว่าที่
ถูก คือ การพัฒนาผู้เรียน
(ไม่มีการพัฒนาตนเอง)

การพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะประเภทใด
ก. สมรรถนะหลัก
ข. สมรรถนะประจาสายงาน
ค. สมรรถนะตามสายงาน
ง. สมรรถนะส่วนบุคคล

ตอบ ข. ประจาสายงาน

การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสมรรถนะประจาสายงานข้อใด
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ข. การพัฒนาผู้เรียน
ตอบ ค ลักษณะนี้จัดเป็น
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. การจัดการเรี ยนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน
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71. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้กล่าวถึงสถานที่ใดเป็นโรงเรียน
ก. โรงเรียนของรัฐ
ข. โรงเรียนเอกชน
ค. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
ง. โรงเรียนในสังกัดสถาบันพุทธศาสนา
72. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. การจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระบบ
ข. การจัดการศึกษานอกระบบต้องมีการวัดผลและประเมินผล
ค. การศึกษาตามอัธยาศัยก็เป็นหนึ่งในระบบการศึกษาของไทย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต คือ ระบบการศึกษาตามกฎหมายทางการศึกษา
73. ข้อใดไม่ใชบุคลากรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. ผู้สอน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ครู
74. ศึกษานิเทศก์ ได้มีการกาหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทใด
ก. ผู้สอน
ข. ผู้สนับสนุนการศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
75. ตาแหน่งใดมีมาตรฐานตาแหน่งกาหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบ
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ศึกษาธิการภาค
ค. ผู้ปกครอง
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
76. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตีความตามบทบัญญัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
ก. เด็ก คือ บุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
ข. หญิงสาวอายุย่าง 18 ปี แต่ได้มีการสมรส เป็นการบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
ค. เด็ก พึงได้รับการสงเคราะห์ และ พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามแต่สถานะ
ง. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายคุ้มครองเด็กแล้วสามารถทาการเลือกตั้งได้ทุกคน
เฉลย 71. ค 72. ง 73. ก 74. ง

75. ก 76. ข
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77. ข้อใดหมายถึงการทารุณกรรม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ก. การทาร้ายร่างกายเด็ก
ข. กระทาให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ
ค. การใช้เด็กให้ประพฤติผิดศีลธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
78. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข. มีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเกี่ยวกับงานด้านดูแลเด็ก 12 คน
ค. มีผู้ทาหน้าที่รองประธานคณะกรรมการจานวน 2 คน
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ
79. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ข. จัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค. จัดการศึกษาให้มีการเรียนแยกจากเด็กปกติโดยเรียนสถานศึกษาสาหรับคนพิการ
ง. จัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี จนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
80. บุคคลใดดารงตาแหน่งรองประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการคนที่ 2
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สตรีจากองค์กรคนพิการ
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์การคนพิการ
77. ง 78. ก 79. ข 80. ง
ต่อไปก็จะเป็นแนวข้อสอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย
โดย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังสามารถปรากฏเป็นส่วนข้อสอบของ ภาค ข
เรื่องเกี่ยวกับสังคม บริบทต่างๆ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย ควรศึกษา ฝึกฝนให้ดี
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81. คติพจน์ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติในปั จจุบัน คือ ข้อใด
ก. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ข. Thailand 4.0
ค. ผู้นาแห่งอาเซียน
ง. คืนความสุขให้คนไทย
82. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นระยะเวลากี่ปี่
ก. 4 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี

ง. 20 ปี

83. แผนยุทธศาสตร์ชาติกาหนดระยะเวลาไว้อย่างไร
ก. พ.ศ. 2560 – 2564
ข. พ.ศ.2560 – 2569
ค. พ.ศ. 2560 – 2579
ง. พ.ศ.2561 – 2580
84. แผนยุทธศาสตร์ชาติมีจานวนกี่ยุทธศาสตร์
ก. 5 ยุทธศาสตร์
ข. 6 ยุทธศาสตร์
ค. 7 ยุทธศาสตร์
ง. 10 ยุทธศาสตร์
85. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 10
ข. ฉบับที่ 11
ค. ฉบับที่ 12

ง. ฉบับที่ 13

86. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนระยะกี่ปี
ก. ระยะ 4 ปี
ข. ระยะ 5 ปี
ค. ระยะ 15 ปี

ง. ระยะ 20 ปี

87. เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับใด
ก. ฉบับที่ 8
ข. ฉบับที่ 9
ค. ฉบับที่ 10
ง. ฉบับที่ 11
88. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีกี่ยุทธศาสตร์
ก. 4 ยุทธศาสตร์
ข. 6 ยุทธศาสตร์
ค. 7 ยุทธศาสตร์
ง. 10 ยุทธศาสตร์
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89. sustainable development goals : SDGs หมายถึงอะไร
ก. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ดัชนีตัวบ่งชี้ประเทศไทย
ค. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ง. การปฏิรูปประเทศไทย
90. ศาสตร์พระราชาเกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ศาสตร์เพื่อการปฏิรูป
ค. ศาสตร์การดาเนินชีวิต

ข. ศาสตร์แห่งการพัฒนา
ง. ศาสตร์ความพอเพียง

91. แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระยะใด
ก. แผนระยะสั้น
ค. แผนระยะยาว

ข. แผนระยะกลาง
ง. แผนระยะชั่วคราว

92. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน
ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 – 2574
ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
ง. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
93. ทักษะเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 คือข้อใด
ก. 3Rs8Cs
ข. SDGs

ค. 3R+4G

ง. ONET

94. ทักษะ 3Rs เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน
ข. คิดวิเคราะห์ สงเคราะห์ สร้างสรรค์
ค. การคิด แก้ปัญหา เทคโนโลยี
ง. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
95. ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีกี่ยุทธศาสตร์
ก. 4 ยุทธศาสตร์
ข. 5 ยุทธศาสตร์
ค. 6 ยุทธศาสตร์
ง. 10 ยุทธศาสตร์
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96. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ข. ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. ทันกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21
ง. ก้าวสู่ผู้นาทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน
97. เป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดการสนับสนุนให้มีการเรียนฟรีกี่ปี
ก. 12 ปี
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. 15 ปี
ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี
98. แผนการศึกษาแห่งชาติได้กาหนดเป้าหมายด้านการจัดการศึกษาไว้กี่ประการ
ก. 2 ประการ
ข. 3 ประการ
ค. 4 ประการ
ง. 5 ประการ
99. เข้าใดไม่ใช่เป้าหมายการจัดการศึกษา (output) ของแผนการศึกษาชาติ
ก. Quality
ข. Access
ค. Flexibility
ง. Efficiency
100. ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวคิดที่ใช้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ข. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ง. ทักษะในศตวรรษที่ 21

เฉลยข้อ 81 – 100
81.
86.
91.
96.

ก
ข
ค
ง

82.
87.
92.
97.

ง
ข
ค
ค

83.
88.
93.
98.

ง
ง
ก
ง

84.
89.
94.
99.

ข
ก
ง
ค

85.
90.
95.
100.

ค
ข
ค
ข

51

ข้อ 100 – 120 นี่แหล่ะ สาคัญ คงได้เป็นข้อสอบจริงๆกัน ไม่น้อยกว่า 2 – 3 ข้อ
เรื่อง “3. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร”
101. กรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ คือข้อใด
ก. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา
ข. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ง. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปการศึ กษา พ.ศ. 2564
102. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมายคือข้อใด
ก. ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ
ข. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ผู้เรียนในระบบการศึกษา
ง. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
103. หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ใช้ประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บท ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประเด็น 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 12 แผนตามนโยบายเร่งด่วน
ข. ประเด็น 11 พัฒนาการเรียนรู้ 12 ประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต
ค. ประเด็น 11 การพัฒนาคนไทยตลอดช่วงชีวิต / ประเด็น 12 พัฒนาการศึกษา
ง. ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต / 12 การพัฒนาการเรียนรู้
104. กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกล่าว
กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนที่นามาใช้เป็นหลักการ เป็นนโยบายเร่งด่วนข้อใด
ก. การพัฒนาคนทุกช่วงวัย
ข. ยกระดับศักยภาพแรงงาน
ค. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
ง. สนับสนุนการศึกษา
เฉลย 101. ค 102. ง 103. ง 104. ค
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สังเกตที่ข้อ 103 ให้ดี ข้อนี้มีความสาคัญและมีโอกาสเป็นข้อสอบสูงมากๆ
คุณจะสอบครู สพฐ ในปี 2564 คุณจะไม่รู้ข้อนี้ “ไม่ได้” ถือเป็นพื้นฐานความรู้เบื้องต้น
ในการจัดทานโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเลย ตลอดช่วง 20 ปี โดยประมาณ
เรียกว่า “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)”
มีทั้งหมด 23 เล่ม ซึ่งเรียกเป็น “ประเด็นๆ” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 11 และ 12
ภาษาทางการคือ “11 ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิ ต”
ภาษาทางการคือ “12 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้”

กรณีเจอข้อสอบจริงในหัวข้อ “นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร” เกิดถาม
ตามแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาด้านการศึกษาในหลักการตามนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อใดถูกต้อง
ต้องตอบ
11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
อย่าไปเสียคะแนนง่ายๆในข้อนี้นะ (ต้องรู้จักว่า แผนแม่บทฯกาหนดไว้ 23 เล่ม) โดยเล่มที่
11 และ 12 เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการได้นามาใช้เป็นแนวทางในนโยบายปีนี้ด้วย
ซึ่งมีที่น่าจะเกี่ยวกับ “การศึกษา” ประเด็นอื่นๆด้วย เช่น ประเด็นที่ 23 เรื่องของการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม แต่ หลักการตามนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธ.
ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นที่ 23 อ้างอิงหลักการไว้เพียงประเด็นที่ 11 และ 12 ข้างต้นนั่นเอง
เพราะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น 23 เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ไม่ใช่ ศธ.)
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105. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้น ในปัจจุบัน
ก. 4 นโยบาย 6 จุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข. 5 นโยบาย 10 จุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค. 6 นโยบาย 12 จุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ง. 12 นโยบาย 12 จุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สังเกตข้อ 105 ให้ดีๆว่า “เป็นเนื้อหาพื้นฐานสาคัญตรงตัว ตามหลักสูตรที่จะสอบ”

นี่คือหลักสูตรที่จะสอบ “เนื้อหาสาคัญ ตรงตัวตามหลักสูตรสอบเลย” “ต้องรู้”
ถ้าเกิดข้อสอบถาม อย่าเสียคะแนนง่ายๆ 1 – 2 คะแนน เพราะเธออุตส่าห์ไปท่องคณิต ไทย
อังกฤษ โน่น นี่ นั่น แทบเป็นแทบตาย แต่ถ้ามาเจอข้อสอบง่ายๆแบบนี้ ถามตรงตัว ข้อมูลที่
เป็นพื้นฐาน เรามาเสียคะแนนง่ายๆข้อนี้เนี่ยนะ ไม่ควรยิ่ง คุณอาจเสียคะแนนในข้อยากๆที่
เป็นคณิตศาสตร์ ซับซ้อน อะไรต่างๆ ก็พอให้อภัย แต่ถ้าเจอข้อสอบตรงตัวแบบนี้ “ห้ามเสีย
คะแนนเด็ดขาด” ขอย้าตรงนี้ “นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564”
4 นโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ)
6 จุดเน้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กระทรวงศึกษาธิการ)
4 นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและ
พัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ผู้อ่านสังเกตที่
“4 นโยบายปรับรื้อ”
นโยบายปีนี้คือมา
“รื้อ” กันเนี่ยนะ
นั่นแหล่ะ จดจาครับ
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106. ข้อใดคือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อแรกสุด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย
ข. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
ค. เน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด19
ง. มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการบริหารจัดการยุคใหม่

จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 6 จุดเน้น)
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

107. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก. ปรับรื้อระบบบริหารจัดการ
ข. เปลี่ยนแปลงบริหารทรัพยากร
ค. ปรับ เปลี่ยน การพัฒนากาลังคน
ง. พัฒนาแนวทางการสอนช่วงโควิด19
108. จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อแรกสุดคือข้อใด
ก. พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข. สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ค. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ง. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
105. ก 106. ข 107. ง 108. ค
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109. การปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเน้นด้านใด
ก. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ค. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ง. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
110. จุดเน้นเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือข้อใด
ก. การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
ข. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ค. การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ง. ทั้ง ก และ ข
111. การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการในด้านใด
ก. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ข. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ค. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ง. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
112. ให้ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ โดยคานึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่มาตรการ 4 ข้อดังกล่าว
ก. งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี
ข. เว้นระยะห่างทางสังคม
ค. ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่
ง. ยกเลิกการจัดงาน Event
113. กาหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันใด
ก. 15 พฤษภาคม 2564
ข. 17 พฤษภาคม 2564
ค. 1 มิถุนายน 2564
ง. 14 มิถุนายน 2564
114. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ใช้สัญลักษณ์พื้นที่สีใด
ก. สีแดง
ค. สีส้ม

ข. สีแดงเข้ม
ง. สีแดงอ่อน
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115. การสอนในพื้นที่สีแดงเข้มช่วงเปิดเทอม ให้สอนได้กี่รูปแบบ
ก. 3 รูปแบบ
ข. 4 รูปแบบ
ค. 5 รูปแบบ
ง. 6 รูปแบบ
116. พื้นที่สีแดงเข้ม หมายถึงข้อใด
ก. พื้นที่ควบคุม
ค. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ข. พื้นที่ควบคุมสูงสุด
ง. พืน้ ที่เข้มงวดสูงสุด

117. การสอนช่วงเปิดเทอมใหม่ 2564 ที่ยังมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด19 พื้นที่ควบคุม
และพื้นที่ควบคุมสูงสุด สถานศึกษาสามารถสอนได้กี่รูปแบบโดยทั่วไป
ก. 3 รูปแบบ
ข. 4 รูปแบบ
ค. 5 รูปแบบ
ง. 6 รูปแบบ
118. โรงเรียนต้องประเมินตนเองตามข้อใดเพื่อทาการเปิดสอนแบบ on site ได้
ก. SAR
ข. TSC+
ค. TMSV
ง. PDCA
119. การสอนแบบ on hand หมายถึงข้อใด
ก. สอนผ่านแบบฝึก บทเรียนสาเร็จรูป
ค. สอนด้วยมือ

ข. สอนผ่านระบบโทรศัพท์
ง. สอบที่โรงเรียนตามปกติ

120. ข้อใดไม่ใช่มาตรการการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเปิดเทอม
ก. ให้นักเรียนสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน ขณะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
ข. คืนหรือลดค่าธรรมเนียมในการเล่าเรียนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ค. พื้นที่สีแดงเข้มให้ครูและผู้บริหารหมุนเวียนกันมาทางานไม่เกินร้อยละ 10
ง. แนวทางในการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
109. ข 110. ง 111. ค 112. ข 113. ง 114. ก
115. ข 116. ค 117. ค 118. ข 119. ก 120. ก
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เกร็ดความรอบรู้ใหม่ อัพเดต มีโอกาสออกสอบสูงมากๆ
การเลื่อนเปิดเทอม ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดเทอม
จากเดิมทีแจ้งเลื่อนเป็น 1 มิถุนายน 2564 ก็มีการประกาศใหม่เลื่อนเป็น
14 มิถุนายน 2564 (อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุด ที่มีโอกาสเป็น ข้อสอบสูงมาก)

เดือนพฤษภาคม 2564 ศบค มีการแบ่งพื้นที่ควบคุมที่เกี่ยวกับโควิด19 ออกเป็น 3 พื้นที่
ได้แก่ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
3. พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)
เริ่มต้นสีแดงเข้ม จะมี 6 จังหวัด ประกอบด้วย กทม เชียงใหม่ สมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี แต่ต่อมากลางเดือนช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม ปรับลดเหลือ 4 จังหวัด
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
ผู้อ่านอย่าลืมว่า ข้อมูลพวกนี้ เปลี่ยนได้ตลอดเวลา และสามารถนามาเป็น
ข้อสอบได้ด้วย นึกออกไหม ณ ตอนที่ปิดต้นฉบับเล่มนี้ ปลายเดือน พ.ค. 64
พื้นที่สีแดงเข้มมี 4 จังหวัด วันดีคืนดี เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา เพิ่มอีก ลดอีกได้
ต้องคอยติดตามเป็นระยะๆ แต่ ณ ตอนนี้ให้ยึดข้อมูลทางการแบบนี้ไว้ก่อน

จาลองแนวข้อสอบความรอบรู้ เพื่อสอบครูผู้ช่วย สพฐ
การเปิดเรียนช่วงปี 2564 คานึงถึงพื้นที่ควบคุม ข้อใดไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้ม
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. สมุทรปราการ
ค. เชียงใหม่
ง. ปทุมธานี
ถ้าเป็นแบบนี้ เราต้องตอบ ค นะ (ข้อมูล ณ ตอนแถลงเรื่องเลื่อนเปิดเทอม)
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แนวข้อสอบควำมรอบรู้ที่ให้ไป สำมำรถออก ภำค ข ส่วนนี้ได้ (นโยบำยกระทรวงฯ)
หรือหัวข้อต่อไปก็ได้ ในกำรสอบปี พ.ศ. 2563 เนื้อหำส่วนนี้ถูกนำไปออกใน ภำค ข
หัวข้อ “มำตรฐำนควำมรู้ทั่วไปในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน” เกี่ยวกับบริบทสังคมฯ
การเปิดเรียน 2564 พื้นที่สีแดงเข้ม ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. onsite
ข. On demand
ค. online
ง. On air
ตอบ ก. onsite ห้ามสอนเด็ดขาดในพื้นที่สีแดงเข้ม (ไม่อนุญาต)
เฉลยข้อสอบต่างๆที่ถามช่วงนี้ (ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2564)
ณ ตอนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอม ให้ยึดข้อมูลนี้เป็นคาตอบ

โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการ
เรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล คือ On Air , Online , On Demand ,
On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
(สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ คือ On Site ,
On Air , Online , On Hand , On Demand โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม
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รูปแบบ On Site ไม่อนุญาต ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียน
การสอน ตามมติของ ศบค. ที่ห้ามใช้อาคารสถานที่ ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง
และสีส้มที่ประสงค์สอนในรูปแบบ On Site ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ
Thai Stop COVID + (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขครบทั้ง 44 ข้อ หลังจากประเมินแล้วให้
โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนแบบ On Site
ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกากับของ ศธ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
สรุป คือ On site = ไปเรียน ไปสอนที่โรงเรียน
On Air = สอนผ่านสัญญาณดาวเทียม (ใช้ DLTV เป็นตัวหลัก)
On line = สอนทางอินเทอร์เน็ต (สอนออนไลน์)
On hand = สอนโดยใช้เอกสารแบบฝึก (อาจมีส่งทางไปรษณีย์)
จัดเอกสารแบบฝึก ใบงานให้นักเรียน เป็นบทเรียนสาเร็จรูป
On demand = สอนผ่านแอพพริเคชั่นต่างๆให้ครูกับนักเรียนใช้ ร่วมกัน

โรงเรียนใดจะสอนแบบ On site ต้องผ่านเกณฑ์ระบบ Thai Stop COVID + (TSC+)

อันนี้แหล่ะ ที่มีโอกาสเป็นข้อสอบพอควร แล้วคนอาจตอบไม่ได้ ควรมารู้จักกับ TSC+
“การประเมินตนเอง” ไม่ใช่ SAR นะ ไม่ใช่ว่า เห็นคาว่าประเมินตนเองก็จะไปนึกถึงแต่
ประกันคุณภาพ ไม่ใช่นะ คนละเรื่อง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด19 นี่เรื่องใหม่
กำรประเมินตนเองผ่ำนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus
ย่อว่า TSC+ จัดทาเป็นแพลตฟอร์มโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเมินตนเอง (ประเมิน TSC+) ของโรงเรียน 44 ข้อ
เลขาธิการ กพฐ (เลขาธิการ สพฐ) ได้สั่งการให้โรงเรียนต่างๆต้องประเมินให้เสร็จ
ภายใน 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อจะได้ดูว่าสามารถเปิดสอนแบบ onsite ได้ไหม
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หัวข้อต่อไปจะเป็น ภำค ข ที่สำคัญ (ควรทำคะแนนตรงนี้ให้ได้มำกที่สุด)
มำตรฐำนควำมรู้ทั่วไปในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์
และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5 การออกแบบและการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อดีที่สุดของการสอบหลักเกณฑ์ใหม่ ครูผู้ช่วย สพฐ (ซึ่งสอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563)
คือวิชาการศึกษา ในภาค ข นั้น ยังอยู่ในระดับความยากที่เป็นเกณฑ์ปกติๆ แต่ดูแล้วออกแนวว่า
ง่ายไปซะด้วยซ้า เพราะส่วนใหญ่ถามตรงตัวตามทฤษฎี ซึ่งถ้าทาข้อสอบ ภาค ก ได้ผ่าน แล้วมา
ทาคะแนน ภาค ข ยกระดับให้มากขึ้นไปช่วย ก็จ ะมีโอกาสบรรจุได้ไม่ยากทีเดียว

ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงในส่วนนี้ของปีที่แล้ว เช่น
ในสถานการณ์โควิด19 ให้จัดการศึกษาแบบใดตามบริบทของโรงเรียน
ก. ทางออนไลน์
ข. ทางโทรทัศน์
ค. ทางออนไลน์ ทางโทรทัศน์
ง. ในชั้นเรียน ทางออนไลน์ ทางโทรทัศน์
ตอบ ง. Onsite ที่ห้องเรียนในโรงเรียน สาหรับโรงเรียนที่เปิดเรียนได้ (ปลอดภัย)
Online ทางออนไลน์ ผ่านแอพพริเคชั่นต่างๆ
Onair ทางโทรทัศน์ DLTV
อันนี้คือ การตอบข้อสอบจริงของปี 2563 นะ แต่ห้ามใช้ข้อมูลนี้ตอบของปี 2564
เพราะว่าจะผิดได้ เนื่องจาก ปี 2564 มี 5 แนวทาง (เว้นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีได้ 4 แนวทาง)
ซึ่งเราได้อธิบายแนวทางไปแล้วในหน้าแรกๆส่วนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง
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ตัวอย่ำงแนวข้อสอบจริง ครู สพฐ 2563 เพิ่มเติมใน ภำค ข ศึกษำเตรียมสอบ ปี 2564

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หมายถึงข้อใด
ก. เมืองที่พัฒนาประเทศไปสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0
ข. เมืองที่เน้นพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีการแข่งขัน
ค. เมืองที่มุ่งเน้นส่งเสริมดัชนีความสุขของประชาชน
ง. เมืองที่ได้นาเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาผสมผสานกับการดารงชีวิตของประชาชน
จากกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA : TCF)
การจัดการเรียนการสอนของครูตามให้คานึงถึงข้อใดเป็นสาคัญ
ก. อิงเนื้อหาสาระเป็นสาคัญ
ข. อิงบริบทเป็นสาคัญ
ค. อิงมาตรฐานเป็นสาคัญ
ง. อิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสาคัญ
สองข้อด้านบน ตอบ ง และ ข ตามลาดับ
หัวข้อนี้ 1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบจริงปีที่แล้วกลับถามแค่เรื่องสอนโควิด19 และดังกล่าวที่น่าสนใจสองข้อนี้ ข้อที่เหลือนั้น
จานวนมากกลับเป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทบทั้งสิ้นเลย ตัวอย่างข้อสอบจริง เช่น
ข้อใดไม่ใช่การสอนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. สอนให้นักเรียนรู้จักกล้าแสดงออก
ข. สอนให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน
ค. สอนให้นักเรียนรู้จักพอประมาณ
ง. สอนให้นักเรียนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ครูมีความซื่อสัตย์ สุจริต ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อใด
ก. มีความรู้
ข. มีเหตุผล
ค. พอประมาณ
ง. มีภูมิคุ้มกัน
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เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีออกข้อสอบเยอะมากๆ (ที่ จริงปรัชญานี้และ
ศาสตร์พระราชา ก็ออกเยอะมาตลอดแทบทุกปีอยู่แล้วในการสอบราชการสังกัดต่างๆละเนาะ)
เราจึงนาข้อสรุปย้า มาให้ทบทวน ศึกษาและจดจากันเน้นๆอีกครั้ง ดังต่อไปนี้

ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
เศ รษฐ กิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาที่ ชี้ แ น วทางการด ารงชี วิ ตที่ พ ระบ าทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมี พระราชด ารัส แก่ชาวไทยนับตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็ นต้นมา และถูก พูดถึ ง
อย่ างชัด เจนในวั นที่ 4 ธั นวาคม 2540 ปรากฏคาว่า ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งอย่า ง
ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็น ต้นมา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การดารงชีวิต บนทางสายกลาง
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
1. ความพอประมาณ = ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
2. ความมีเหตุผล = การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี = เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ
4. เงื่อนไขความรู้ = ความรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบการวางแผนและการปฏิบัติ
5. เงื่อนไขคุณธรรม=มีความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความเพียร
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เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวเองได้
ขั้นที่ 2 รวมพลังในรูปสหกรณ์หรือกลุ่ม
ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรมให้หลากหลาย

การแบ่งพืน้ ที่ 30 : 30 : 30 : 10
1. ร้อยละ 30 ขุดสระ เก็บน้า
2. ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ทานา
3. ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน
4. ร้อยละ 10 ที่อยู่อาศัย ลานบ้าน
เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด

มูล นิธ ิช ัย พัฒ นา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หัว พระราชทานพระราชดาริ ให้จัด ตั้ง "มูลนิ ธิชัยพั ฒนา"
โดยทรงดารงตาแหน่งเป็น นายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เป็น องค์ป ระธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนใน
ลัก ษณะของการด าเนิน งานพั ฒนาต่ างๆ ในกรณีที่ ต้องถู กจ ากั ดด้ วยเงื่ อนไขของกฎเกณฑ์
ระเบียบหรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดาเนินการได้ทันทีจนเป็น เหตุให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ สอดคล้ องหรือทันกั บสถานการณ์ที่จ าเป็น เร่งด่ วนที่จะต้องกระทาโดยเร็ ว การที่
มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดาเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็ว
ฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ ข้อจากัด ใดๆทั้งสิ้ น อาจกล่ าวได้ว่า การดาเนิ นงานของมูลนิธิชั ย
พัฒนาเป็น การช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น

สถานศึก ษาพอเพีย ง
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย งหรื อสถานศึก ษาพอเพีย ง เป็น การประเมิ นระดั บ
คุณภาพการปฏิบัติของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ
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ในการสอบราชการปีก่อนๆและสังกัดอื่นๆ ถ้าเป็นหัวข้ อหลักสูตรสอบที่มีคาว่า “สังคม”
มักจะเป็นการถามถึงแผนพัฒนา และเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือโครงการของรัฐบาลปีต่างๆนั่นเอง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา การออกข้อสอบของ ม.สวนดุสิต นิยม
ถามเรื่องเศรษฐกิจ ณ ปีที่สอบอย่างมาก อย่างข้อสอบเมืองอัจฉริยะ ลูกศิษย์ของเราตอบได้กัน
ทุกคน เพราะเราติวเรื่องนี้และมีตารามาตั้งแต่ปี 2559 แล้ว ตัวอย่างตาราของเราเรื่องนี้

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
แนวคิ ด Smart City ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อให้ เ กิ ดชุ ม ชนเมื องที่ อ านวยความสะดวกแก่
ผู้อยู่อาศัย และได้รั บคุณภาพในการใช้ชีวิตที่สู ง เป็นเมืองที่ น่า อยู่อาศัย และมีการใช้ทรั พยากรที่ มี
อยู่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทาการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกั น
แบบบูรณาการผ่านระบบ IT เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาร์ ตซิ ตี้ (smart city) หรือ เมื องอัจฉริ ยะ เป็ นรู ปแบบการประยุกต์เ ทคโนโลยีดิจิตัล
หรือข้อมู ลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่ว ย
ในการลดต้ นทุ น และลดการบริโ ภคของประชากร โดยยั ง คงเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพให้ ประชาชน
สามารถอยู่อาศัย ได้ ในคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้ น การส่ง เสริมสนับสนุ นการออกแบบ“เมืองอัจฉริ ยะ”
ช่วยลดปั ญหาทางด้า นสิ่ งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้าเสีย ขยะ การระบายน้า ช่ว ย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่ม พื้นที่ สีเขี ยว และลดปรากฏการณ์เ กาะความ
ร้อน (Heat Island Effect)
ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
1. เมืองต้นแบบ ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เมืองนวัตกรรม มีทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพราะต้องการสร้างเมืองและนวัตกรรม
ที่เกิดการต่อยอดจากการมีเมืองอัจฉริยะ
3. เมืองที่บ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสะดวกสบาย สามารถ connect กับคนที่อยู่รอบโลก มีเวลาว่าง
สภาพแวดล้อมนี้เอื้อต่อการเกิดธุรกิจใหม่ๆ
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เกณฑ์ประเมิน Smart City มีทั้งหมด ๗ หมวดด้วยกัน ได้แก่
1. พลังงานอัจฉริยะ (smart energy)
2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)
จังหวัดนาร่อง
1. นครนายก เป็นจังหวัดแรกที่ถูกเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อนาร่อง
2. ภูเก็ต จุดเริ่มต้นของสมาร์ทซิตี้ เดิมทีรัฐบาลเคยวางไว้ว่าจะเป็นเมืองไอทีซิ ตี้
3. เชียงใหม่ และ ขอนแก่น ขอเข้าร่วมโครงการไมล์ซิตี้ ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

นี่คือตัวอย่างตาราที่เราใช้ติวใช้จาหน่ายสอบข้าราชการมาตั้งแต่ปี 2559 แล้ว มาจนปี 2564
ไม่เคยทิ้งเนื้อหาตรงนี้ เพราะรู้ว่าสาคัญเชิงข้อมูลในการใช้สอบและก็เจอเข้าเต็มๆ ในปี 2563
ผู้อ่านจะสังเกตว่า ตาราที่ใช้ติวสอบมาตลอดสี่ห้าปีมานี้
ตัวที่เราไม่เคยทิ้งเลยและเน้นตลอดๆ ได้แก่เรื่องต่อไปนี้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เชื่อมโยงกับนานา
ประเทศ เน้น กำรคมนำคมขนส่ง + เครือข่ำย ICT + พลังงำน เช่น Smart city รถไฟรางคู่
รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือเฟอร์รี ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก” Eastern Economic
Corridor ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง หรือ GMS เป็นต้น
เรื่องพวกนี้ปรากฏในข้อสอบตลอด น่าเสียดายที่คนจานวนไม่น้อย ไม่มีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้
แต่เนื่องจากตาราเล่มนี้ เป็นชุด สรุปข้อสอบ (ไม่ใช่ตาราเล่มเนื้อหาอ่าน) ทางเราจึงไม่ได้
ใส่เรื่องเหล่านี้โดยละเอียดมาในส่วนนี้ ท่านใดสนใจศึกษาเรื่องเหล่านั้น ความรู้ดีๆใช้ตาราอีกเล่ม
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เมื่อกี้ ผู้อ่านได้ลองศึกษาแนวข้อสอบจริงของปีก่อนในหัวข้อที่ 1.1 ไปแล้วเนาะ ก็จะพบว่า
มีเรื่องการสอนช่วงโควิด19 อยู่ 3 ข้อ เรื่องเมืองอัจฉริยะ 1 ข้อ กับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น ลองมาดูข้อสอบจริงหัวข้ออื่นๆที่เป็นทฤษฎีทางการศึกษากันดีกว่า ซึ่งไม่ได้ยากเท่าไหร่นัก
ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย สพฐ 2563
ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในการแนะแนวนักเรียน
ก. การช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง
ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
ค. การให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ง. การสอนให้นักเรียนเก่งเพื่อชนะผู้อื่น
ง่ายปะละ อ่านโจทย์ และช้อยส์แล้ว คนปกติๆที่ไม่อ่านหนั งสือสอบ ยังตอบได้เลยนะ
ใช่ไหม เฉลย ง. ผู้เขียนถึงได้บอกไงว่าข้อสอบ ปีที่แล้ว ส่วน ภาค ข นี้ ไม่ได้ยากนัก

มาดูข้อสอบจริงข้ออื่นๆที่ออกสอบ 2563 ถือว่า “ถามตรงตัวตามทฤษฎีทางการศึกษา”
วัยรุ่นแตกต่างจากวัยเด็กในข้อใดมากที่สุด
ก. การท่องคาศัพท์ได้
ข. การใช้เหตุผลเชิงนามธรรม
ค. การเลียนแบบท่าทางของครูได้
ง. การท่องแม่สูตรคูณแม่ 2 ถึง 12 ได้

ถามตรงตัวตามทฤษฎีพัฒนาการ
ของเพียร์เจต์ มีสามข้ออยู่ในช่วง
พัฒนาการของเด็ก แต่วัยรุ่นจะมี
ลักษณะต่างไปคือคิดนามธรรมได้

เฉลยข้อ ข
การหยั่งเห็นเป็นทฤษฎีของบุคคลใด
ก. ธอร์นไดค์
ข. โคลเลอร์
ค. สกินเนอร์
ง. พาฟลอฟ
เฉลยข้อ ข

ถามทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลท์
ชาวเยอรมัน มีแกนนาหลักเช่น
โคลเลอร์ เวอร์ไทเมอร์ คอฟฟ์ก้า
ข้อนี้เลือกมาคนเดียวคือโคลเลอร์
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ข้อสอบจริง ภาค ข วิชาการศึกษา โดยหลักเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไปจะ
เรียกเนื้อหาส่วนนี้ว่า “มำตรฐำนควำมรู้ทั่วไปในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน” ลองมาดูตัวอย่าง
แนวข้อสอบที่ออกจริงของปี 2563 กันดีกว่า
เพราะเหตุใดเมื่อเติบโตขึ้นทาอะไรได้มากขึ้น
ก. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ
ข. วุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อม
ค. วุฒิภาวะและการเรียนรู้
ง. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ในชั้นเรียนเด็กง่วงนอนทาให้เรียนได้ไม่เข้าใจ เป็นไปตามทฤษฎีใดของธอร์นไดท์
ก. กฎแห่งความพร้อม
ข. กฎแห่งการฝึกหัด
ค. กฎแห่งความใกล้ชิด
ง. กฎแห่งความพอใจ
ข้อใดเป็นพฤติกรรมภายใน
ก. การนอนกรน
ค. การร้องเพลง

ข. การทักทาย
ง. ความรู้สึก ความคิด

ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ศึกษาจุดมุ่งหมาย
ข. กาหนดขอบข่ายเนื้อหา
ค. นาหลักสูตรไปใช้
ง. ประเมินหลักสูตร
ครูที่ปรึกษาสามารถดาเนินกิจกรรมใดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนของนักเรียนได้
ก. กิจกรรมการไปเยี่ยมบ้าน
ข. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ง. กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญที่สุด
ก. ความทันสมัย
ข. ตรงตามวัตถุประสงค์
ค. ประสิทธิภาพ
ง. ประโยชน์ในการใช้งาน
เฉลย ค ก ง ก ค ข ตามลาดับ
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ข้อสอบจริงปี 2563 น่าสนใจและมีดราม่าเบาๆ
ในปี 2563 มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์
ข. การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ การงานอาชีพ
ง. ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดราม่าตรงข้อ ก และ ข คือ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเปลี่ยนชื่อ 2 กลุ่มสาระ
เริ่มในปี 2563 คือ ชื่อเดิม - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น - การงานอาชีพ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวคือ สมัยก่อนหลายปีมาแล้ว ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จะอยู่ในหมวดการงานฯ
แต่ปัจจุบันให้ย้ายพวกครูวิชาคอมพิวเตอร์ ให้ไปอยู่หมวด วิทย์ฯ อะไรประมาณนั้น
มีดราม่าเบาๆตรงที่ว่า คาถาม “เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระใด”
ทาให้บางคนคิดว่า น่าจะตอบ ก ไหม หมายถึงว่า น่าจะตอบของเก่าไหม เพราะเขาถาม
เปลี่ยนชื่อกลุ่มใด ( ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องดราม่า) เพราะถ้าเป็นของเก่ามันก็ไม่ถูกอยู่ดีใน ข้อ ก นะ
เพราะถ้าเป็นของเก่า ก ต้องเป็น การงานอาชีพและเทคโนโลยี (จึงต้องตอบ ข้อ ข นั่นเอง ใหม่)
ที่จริงข้อนี้ ไม่ควรจะดราม่า เพราะดูจากเจตนาของคนออกข้อสอบคงอยากถามแหล่ะว่า
นี่ๆ ผู้เข้าสอบทั้งหลาย เธอรู้ไหมว่า ปัจจุบันนี้ ชื่ อกลุ่มสาระอะไรที่เปลี่ยนใหม่ อะไรประมาณนั้น
เราก็ตอบว่า “ฉันรู้สิ ชื่อที่ใช้ปัจจุบัน คือการงานอาชีพ กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไงหล่ะ ”
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นสาระอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แนวข้อสอบ ภำค ข สอบครูผู้ช่วย สพฐ
วิชาภาค ข ในส่วนวิชาการศึกษา เป็นวิชาเฉพาะตาแหน่งร่วมกับวิชาเอก ถือเป็นอีกหนึ่ง
หัวใจสาคัญของการสอบได้บรรจุ เล่มนี้จะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบเนื้อหา ภำค ข วิชำกำรศึกษำ
หรือที่หลักเกณฑ์ใหม่ของ สพฐ เรียกกันว่า “มำตรฐำนควำมรู้ทั่วไปในกำรจั ดกำรเรียนกำรสอน”
เรารวบรวมข้อสอบที่น่าสนใจ ข้อสอบจริงของปีที่แล้วและปีอื่นๆ มาให้ปะปนกันศึกษาตามนี้แล้ว
1. ปรัชญาการศึกษา หมายถึงข้อใด
ก. ค่านิยม ซึ่งถ่ายทอดกันมาจากอดีตในการใช้จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ข. วิสัยทัศน์ในการวางแผนสาหรับจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ค. แนวความคิด หลักการและกฏเกณฑ์ในการกาหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ง. รูปแบบของการจัดการศึกษาตามความเชื่อ ความศรัทธาและสภาพของสังคมแต่ละพื้นที่
2. ปรัชญาของการศึกษาข้อใดสาคัญที่สุด
ก. การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตฃ
ข. การศึกษาคือการจัดการเรียนรู้ให้บุคคลพัฒนาตนเองและสังคม
ค. การศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ง. การศึกษาคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามอัตภาพ
3. การจัดการศึกษาในสมัยอดีตที่ผู้สอนพยายามชี้แจงให้เหตุผลต่างๆนาๆเพื่อให้ผู้เรียน
คล้อยตามและยอมรับหลักการ ความคิดและค่านิยมที่ครูนามาให้ เพื่อให้ยอมรับสิ่งที่
คนในสังคมเคยเชื่อและเคยปฏิบัติมาก่อน คือปรัชญาการศึกษาใด
ก. อัตถิภาวะนิยม
ข. สารัตถนิยม
ค. พิพัฒนาการนิยม
ง. สัจวิทยานิยม
4. การจัดการศึกษาตามแบบปรัชญาใดที่จะมุ่งเน้นกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม การพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ของตนที่มีต่อสังคม
ก. สารัตถนิยม
ข. พิพัฒนาการนิยม
ค. ปฏิรูปนิยม
ง. อัตถิภาวนิยม
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5. ปรัชญาการศึกษาแบบใดที่มีความขัดแย้งกับหลักจิตวิทยาทางการศึกษาเรื่องของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจน เพราะเน้นว่าผู้เรียนทุกคนล้วนเหมือนกัน
ก. สารัตถนิยม
ข. ปฏิรูปนิยม
ค. อัตถิภาวนิยม
ง. นิรันตรนิยม
6. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายอย่างไร
ก. สอนให้แก้ไขปัญหาได้
ข. สอนให้เด็กเกิดความรอบรู้ทางวิชาการ
ค. สอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต
ง. สอนให้คิดเป็นทาเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น
7. หลักสูตร หมายถึง อะไร
ก. การจัดทาแผนการสอน
ค. เอกสารประกอบการสอน

ข. มวลประสบการณ์การเรียนรู้
ง. กาหนดการสอนของครู

8. องค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน หลักการ จุดหมาย
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน
ค. หลักการ จุดหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน
ง. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน
9. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ คือข้อใด
ก. วิสัยทัศน์
ข. สมรรถนะ
ค. หลักการ
ง. จุดหมาย
10. ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค
ค. มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก
ง. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เฉลย 1. ค 2. ก

3. ข 4. ค 5. ง 6. ง

7. ข

8. ข

9. ก

10. ข

71

11. ข้อใดคือหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ค. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
ง. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
12. ข้อใด ไม่ใช่สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ก. ความสามารถในการสื่อสาร
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา

ข. ความสามารถในการรู้ทันเทคโนโลยี
ง. ความสามารถในการใช้เทคทักษะชีวิต

13. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ก. สุขศึกษาและพลศึกษา
ข. วิทยาศาสตร์
ค. สังคมศึกษา
ง. ภาษาอังกฤษ
14. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็ นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมชุมนุม
ง. กิจกรรมเพื่อสังคม
15. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
16. การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก. อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ข. ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ค. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
11. ก 12. ข 13. ง 14. ข 15. ค 16. ค
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17. เอกสารหลักฐานใดต่างจากพวก
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ค. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา

ข. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
ง. ใบรับรองผลการศึกษา

18. หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถนาไปใช้ได้เมื่อไร
ก. เมื่อผู้อานวยการสถานศึกษาอนุมัติให้ใช้ได้
ข. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัด
ค. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ง. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19. ผู้ลงนามในการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ทั้ง ก และ ข
20. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาสอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี้
ก. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดขั้นพื้นฐาน
ข. มุ่งเน้นให้นักเรียนสารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
ค. มุ่งเน้นการคิดขั้นสูง เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ง. เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจของนักเรียน
21. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้อใดสอดคล้องกับ Active learning มากที่สุด
ก. Lecture
ข. Demonstration
ค. Discussion
ง. Project
22. วิธีสอนแบบใดจัดว่าเป็นการสอนแบบ Active learning มากกว่าวิธีอื่นๆ
ก. การบรรยาย
ข. สอนแบบ CIPPA
ค. การดูวีดีทัศน์
ง. การระดมพลังสมอง
17. ง 18. ค 19. ง 20. ก 21. ง 22. ข
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ขอขยายความอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่ง “น่าสนใจ”
ดูข้อ 21 – 22 เห็นไหม เป็นเรื่องวิธีสอน ที่เน้นผู้เรียน หรือ Active learning
จะมีสองตัวที่สาคัญ (ที่จริงมีตัวอื่นๆด้วยแหล่ะ แต่ว่า สาคัญๆหลักๆคือสองตัว)
ที่เป็นข้อสอบบ่อยๆ ได้แก่ การสอนแบบทาโครงงาน (โครงการ) project
การสอบแบบ CIPPA Model ออกสอบทุกปี ประเด็นนี้
ทาไม เขาจึงนาประเด็นนี้มาออกสอบบ่อยๆ
เพราะเป็นวิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนนั่นเองเนาะ

ข้อสอบจริงปีที่แล้ว (ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป 2563) ถามว่า
การสอนใดสอดคล้องกับ teach less learn more
ก. การแสดงละคร
ข. การสอนแบบบทบาทสมมติ
ค. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง. การสอนแบบ CIPPA
ดูโจทย์ ดูช้อยส์ปุ๊บ สบายเลย ตอบ ง CIPPA

Teach less learn more ... สอนน้อย เรียนรู้มาก (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ )
อันนี้เป็นแนวคิดตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตั้งแต่ช่วงปี 2558 แล้ว
ยุคพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษธิการ เห่อมากๆ
กับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แนวคิดของตัวนี้คือ เรียนน้อยๆ เน้นทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จริงจัง
ไม่ต้องเรียนเยอะ เรียนอะไรกันเยอะแยะ เอาเด็กๆ เรียนวิชาการช่วงเช้าๆให้หมด
บ่ายๆก็ทากิจกรรม teach less learn more นั่น เป็นกระแสตอนปี 2558 – 59
สรุป ก็คือ “teach less learn more” ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แก่นสาคัญก็คือ
การสอบแบบ Active learning หรือ “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” นั่นเอง = CIPPA
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23. นวัตกรรมทางการศึกษาข้อใดต่างจากพวก
ก. บทเรียนสาเร็จรูป
ข. สื่อ CAI
ค. เอกสารประกอบ
ง. เทคนิคการสอน
24. ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรสาคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน
ก. ครู
ข. หนังสือเรียน
ค. นักเรียน
ง. สื่อการสอน
25. ข้อใดเป็นความหมายของการถ่ายโยงความรู้
ก. การให้เด็กราลึกบทเรียนย้อนหลัง
ข. การใช้วิชาใดวิชาหนึ่งนาไปสู่วิชาอื่น
ค. การนาผลการทดลองมาใช้ได้จริง
ง. นาการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตมาใช้
26. ข้อใดเป็นพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้
ก. เด็กอาบน้าแปรงฟันเองได้
ค. ชักมือจากหนามเมื่อไปแตะโดน

ข. แสดงพฤติกรรมที่ซ่อนในใจเพราะเมาสุรา
ง. อยากลาออกหลังทางานมาเหนื่อยล้า

27. ข้อใดคือการรับรู้
ก. พยักหน้าเมื่อได้ฟังครูบรรยาย
ข. สังเกตพฤติกรรมของครูแล้วแอบทาตาม
ค. แก้ปัญหาได้กับเรื่องราวที่เคยศึกษา ง. เข้าใจและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้
28. การหยั่งรู้ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสาคัญ
ก. ประสาทสัมผัส
ค. ประสบการณ์

ข. ผู้สอน
ง. การฝึกฝน

29. สนใจฟังเนื้อหาที่ครูสอนเป็นการเรียนรู้ระดับใด
ก. ระดับพื้นผิว
ข. ระดับสูง
ค. ระดับลึก

ง. ระดับซับซ้อน

30. การเรียนรู้ระดับลึกสอดคล้องกับข้อใด
ก. สนใจฟังเนื้อหา
ข. พยักหน้ารับรู้

ง. แรงจูงใจต่า

ค. ซักถามข้อสังสัย
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เฉลยคาตอบ 23. ง

24. ค 25. ง 26. ก 27. ก 28. ค 29. ก 30. ค

ผู้เขียนขอขยายความรู้ให้ ในข้อ 25 – 26 – 27 - 28 เพราะเป็นข้อสอบจริงที่น่าสนใจ
25. เป็นข้อสอบจริงที่ออกสอบบ่อยมากๆ “ความหมายของการถ่ายโยงความรู้”
การถ่ายโยงความรู้ บางทีก็เรียกว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การนาสิ่งที่เรียนรู้แล้ว
ในอดีตมาใช้แก้ปัญหา หรือนามาสัมพันธ์กับสภาพการณ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันหรืออนาคต
นักจิตวิทยาสองพวกหลักๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เช่น ธอนไดค์ กับ กลุ่มเกสตัลท์
การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ผล
ของการเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น หรื อดีขึ้น
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่ผลการ
เรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง หรือไม่ได้ดีเท่าที่ควร

26. ข้อใดเป็นพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้
ก. เด็กอาบน้าแปรงฟันเองได้
ค. ชักมือจากหนามเมื่อไปแตะโดน

ข. แสดงพฤติกรรมที่ซ่อนในใจเพราะเมาสุรา
ง. อยากลาออกหลังทางานมาเหนื่อยล้า

อันนี้เป็นข้อสอบจริง ประมาณปี 59 – 60 นี่แหล่ะ ที่คนเข้าห้องสอบแล้วออกมาถามว่า
ตอบอะไรกัน สรุป มีดราม่า 2 ข้อคาตอบ ติวเตอร์บางเพจ เฉลยข้อหนึ่ง อีกเพจเฉลยอีกข้อหนึ่ง
ดราม่ากันเลยทีนี้ (การเฉลยผิด เกิดจากติวเตอร์ ไม่ได้มีความเข้าใจในทฤษฎีการศึกษา แต่ใช้วิธี
คิดเอาเอง ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะ ก็เลยเฉลยคาตอบตามแบบที่ฉันคิด ซึ่งคนไม่รู้ ก็คิดว่าเขา
เฉลยได้ถูก ทีนี้ เดือดร้อนติวเตอร์ค่ายอื่นๆที่เขาเฉลยถูกเลย เพราะดราม่ากัน) ขออธิบายวิธีการ
หาคาตอบข้อนี้ ดังต่อไปนี้
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การถามข้อสอบแบบนี้ “ห้ามคิดเอาเอง” เขาถามตามทฤษฎีการเรียนรู้
ข้อที่ไม่ใช่การเรียนรู้ จะมี 4 ลักษณะ สรุปๆ ได้แก่
-

อาการ (พฤติกรรม) ที่เกิดจากฤทธิ์ยา สิ่งเสพติด อาการเมา
อาการ (พฤติกรรม) ที่เกิดจากความเหนื่อยล้า ร่างกาย
อาการ (พฤติกรรม) ที่เกิดจากความเหนื่อยใจ หดหู่ ป่วยจิต ป่วยใจ
อาการ (พฤติกรรม) ที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อน

ข้อสังเกต พฤติกรรม เมาแล้ว โวยวาย นั่นไม่ใช่ตัวตนเขา ไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เขาเมา
พฤติกรรม ทางานมาเหนื่อยมาก หลังจากเลิกสอนมาวันนั้น เต็มๆ 5 – 6 คาบ
ความรู้สึกจะแบบ ไม่อยากคุยกับใคร อยากลาออกจากงาน เป็นต้น
นี่ไม่ใช่การเรียนรู้ พอพักดีๆ ก็หาย กลับมาเม้าท์แตกได้เหมือนเดิม
พฤติกรรม อกหัก เศร้า เจ็บปวด ไม่อยากทาอะไร ไม่มีแรงเดินต่อไป ไม่อยาก
รักใครอีกแล้ว ตั้งใจมั่นจะไม่รักใคร นั่นไม่ใช่การเรียนรู้ แค่ป่วยจิต
ปั่ดโธ่ ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ หาแฟนใหม่แล้ว เป็นต้น
พฤติกรรม โดนเข็มจิ้มแล้วชักมือหนี นิ้วไปแตะโดนวัตถุร้อนๆ รีบชักกลับสะดุ้ง
โหยงพร้อมอุทานเบาๆแต่พองาม และสะบัดมือบั๊บๆ นั่นไม่เรียกว่า
พฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ (เป็นแค่ปฏิกิริยาอัตโนมัติ)

ข้อสอบถาม เราก็เทียบจาก 4 ตัวนี้ อะไรเข้าสี่ตัวนี้ ก็ไม่ใช่ “การเรียนรู้”
แค่นั้นเอง ลักษณะข้อสอบ ไม่ยาก ในปีนั้นที่มีดราม่าเพจเฉลยผิดเพราะ
เขาไปคิดเอาเอง โดย 2 ข้อ ที่ดราม่าคือข้อ “เด็กอาบน้าแปรงฟันได้เอง”
กับ “ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ” … ชัดจะตาย คาตอบตามทฤษฎี ไม่เห็น
ต้องดราม่าเลย การชักมือหนีจากหนามกุหลาบ (ข้อสอบปีอื่นๆ) หรือว่า
วัตถุร้อนๆ หรือน้าแข็งที่เย็นเฉียบ ฯลฯ เหล่า นี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้
เรียกกันว่า “การเรียนรู้” คาตอบที่ใช่ก็คือ “เด็กอำบน้ำแปรงฟันได้เอง”
เพราะเขาเริ่มเรียนรู้ จากแรกๆทาไม่ได้หรอก แม่ทาให้ ต่อมาก็ทาได้เอง
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27. ข้อใดคือการรับรู้
ก. พยักหน้าเมื่อได้ฟังครูบรรยาย
ค. แก้ปัญหาได้กับเรื่องราวที่เคยศึกษา

ข. สังเกตพฤติกรรมของครูแล้วแอบทาตาม
ง. เข้าใจและสามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้

รับรู้ ไม่ใช่การเรียนรู้นะ ภาษาอังกฤษ รับรู้ คือ perception
เรียนรู้ คือ learning
รับรู้มักใช้ประสาทสัมผัสเป็นสาคัญ ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้รู้
ที่ฉันอธิบายหน่ะ เข้าใจไหม? “ครับ เข้าใจแล้วครับ ครู” นั่นคือ “รับรู้สิ่งที่ครูสอน”

28. การหยั่งรู้ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสาคัญ ตอบ ค. ประสบการณ์
หยั่งรู้ หรือ หยั่งเห็น (ภาษาอังกฤษว่า Insight) น่าสนใจเพราะเป็นข้อสอบปี 2563 ด้วย
ตอนนั้นถามว่า “หยั่งรู้เป็นทฤษฎีของใคร” ที่จริง เป็นของกลุ่มเกสตัลท์ แต่ว่าในช้อยส์ที่ให้ไม่มี
ชื่อกลุ่ม มีแต่ชื่อคน และคนเดียวที่มาจากกลุ่มเกสตัลท์ในช้อยส์นั้นก็คือ โคลเลอร์ นั่นเอง
การหยั่งรู้ หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวความคิดในการเรียนรู้หรือการ
แก้ปัญหา ขึ้นอย่างฉับพลันทันทีทันใด (เกิดความคิดแวบขึ้นมาในสมองทันที) มองเห็นแนวทาง
การแก้ปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเป็น ขั้นตอนจนถึงจุดสุดท้ายที่สามารถจะแก้ปัญหาได้
ลิงอยู่ในกรง กล้วยอยู่นอกกรง มีไม้สั้น ไม้ยาวต่างๆอยู่ในกรุง ตอนแรกลิงก็เอื้อม
ไปหยิบกล้วยไม่ถึง ทาอะไรๆก็ไม่ได้ ปีนก็แล้ว ตะโกนร้องโหวกเหวกก็แล้ว สักพัก
ไปจับๆคลาๆเล่นไม้เหล่านั้น ตอนแรกจับไม้สั้นไปลองเขี่ย ไม่ถึง สักพัก ปิ๊ง ไอเดีย
จับไม้ที่ยาวๆ ไปเขี่ยกล้วยมา อ้าว เป็นไง ได้กินเลย นี่เขาสรุปว่าเป็น “การหยั่งรู้”
การทดลองการเรียนรู้ด้วยการหยั่งรู้ สรุปได้ว่า โดยปกติแล้วคนเราจะมีวิธีการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา โดยอาศัยความ คิดและประสบกำรณ์เดิมมากว่าการลองผิดลองถูก เมื่อสามารถ
แก้ปัญหาในลักษณะนั้นได้แล้ว เมื่อเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึง กันก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันที
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31. Learning by doing เป็นแนวคิดของใคร
ก. อริสโตเติล
ข. จอห์นดิวอี้
ค. เพลโต
ง. ฟรอยด์
32. ทฤษฎีการสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด
ก. พลาฟลอฟ
ข. วัตสัน
ค. สกินเนอร์
ง. ธอร์นไดค
33. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร
ก. สกินเนอร์
ค. ธอร์นไดค์

ข. ฟรอยด์
ง. บรุนเนอร์

34. มาสโลว์แบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์เป็นกี่ขั้น
ก. 2 ขั้น
ข. 4 ขั้น
ค. 5 ขั้น

ง. 7 ขั้น

35. I.Q ปกติของคนมีสติปัญญาปานกลางที่สามารถเรียนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คือข้อใด
ก. 90
ข. 100
ค. 120
ง. 130
36. นักเรียนที่มี I.Q เท่ากับ 85 หมายถึงอะไร
ก. บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ช้า
ค. มีความพิการทางสมอง บุคคลออทิสติค

ข. อัจฉริยะ คิดสร้างสรรค์
ง. เด็กปกติ เรียนรู้ได้ตามเพื่อนทั่วไป

37. แนวคิดใดให้ความสาคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
ก. อุปนัย
ข. เกสตัล
ค. จิตวิเคราะห์

ง. พฤติกรรมนิยม

38. บิดาแห่งนักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์คือข้อใด
ก. บลูม
ข. พาฟลอฟ
ค. มาสโลว์

ง. ฟรอยด์

31. ข 32. ค 33. ค 34. ค

35. ข 36. ก 37. ข

38. ง
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39. การสอนแบบใดต่อไปนี้ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ก. วจนสัญลักษณ์
ข. ชมนิทรรศการ
ค. สถานการณ์จาลอง
ง. ประสบการณ์รอง
40. เอดการ์เดลได้กล่าวถึงวิธีเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามกรวยประสบการณ์คือข้อใด
ก. ประสบการณ์ตรง
ข. ประสบการณ์จาลอง
ค. ประสอบการณ์เรียนแบบ
ง. ประสบการณ์นาฎกรรม
41. ผู้ใดบ่งชี้ว่ามีความถนัดที่เกิดจากสมองซีกซ้ายมากที่สุด
ก. คนที่เล่นบาสเกตบอลเก่ง ถนัดข้างซ้าย ชูตแม่น
ข. คนที่เข้าร่วมประกวดร้องเพลงได้รางวัลเป็นประจา
ค. คนที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไ ด้ไม่ยาก
ง. คนที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้โดดเด่น สวยงาม
42. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมากที่สุด
ก. 4MAT
ข. CIPPA
ข. หมวก 6 ใบ

ค. การทดลอง

43. หากต้องการให้นักเรียนสรุปความรู้ของตนเองควรใช้วิธีสอนแบบใด
ก. ผังมโนทัศน์
ข. อภิปราย
ค. ระดมพลังสมอง
ง. ปัญหาเป็นฐาน
44. จุดเด่นสาคัญของโครงงานคือข้อใด
ก. สนุก นักเรียนชอบเรียนรู้
ค. พัฒนาสมองทั้งสองซีก

ข. ได้ฝึกทักษะครอบคลุมทุกด้าน
ง. สรุปองค์ความรู้ได้ดีที่สุด เข้าใจง่าย

45. จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของบลูมได้แบ่งออกเป็นกี่ด้าน
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
39. ง 40. ก 41. ค 42. ข 43. ก 44. ข 45. ข

ง. 5 ด้าน
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46. ข้อใดเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่สุดในปัจจุบัน
ก. การประเมินค่า
ข. ความเข้าใจ

ค. การนาไปใช้

ง. คิดสร้างสรรค์

47. องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม คือ ข้อใด
ก. พุทธิพิสัย อัตพิสัย จิตพิสัย
ข. พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย
ค. ปัญญาพิสัย พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
ง. อัตถจริยา สมนัตตา ปัญญา
48. ทักษะพิสัยขั้นพื้นฐานสุดของมนุษย์ คือข้อใด
ก. เลียนแบบ
ข. ทาตามแบบ
ค. ทาโดยฉับพลัน

ง. ทาเป็นธรรมชาติ

49. จิตพิสัยพื้นฐานเริ่มต้นคือข้อใด
ก. ตอบสนอง
ข. เห็นคุณค่า

ง. การรับรู้

ค. ชื่นชอบ

50. การคิดระดับแรกสุดของพุทธิพิสัยขั้นสูง คือข้อใด
ก. คิดนาไปใช้
ข. คิดวิเคราะห์
ค. คิดสังเคราะห์
46. ง 47. ข 48. ก 49. ง 50. ข

ง. คิดประเมินค่า
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แนวข้อสอบวิชำกำรศึกษำ
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการปรับแก้ ล่าสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ยังคงมีจานวนสาระมากที่สุด
ข. ยังไม่มีนักเรียนระดับใดได้เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ในปี 2562
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีสาระมากที่สุด คือ กลุ่มสาระที่มีจานวน 5 สาระ
ง. คณิตศาสตร์ ถูกปรับแก้จนเหลือ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. องค์ประกอบของหลักสูตรมีกี่ประเด็นองค์ประกอบ
ก. 2 องค์ประกอบ
ข. 3 องค์ประกอบ
ค. 4 องค์ประกอบ
ง. 5 องค์ประกอบ
3. องค์ประกอบสุดท้ายของหลักสูตรคือข้อใด
ก. การกาหนดแผนการสอน
ค. การสรุปผลหลักสูตร

ข. การประเมินผล
ง. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. ทาบาได้นาเสนอองค์ประกอบหลักสูตรใดที่สอดคล้องกับเคอ
ก. วัตถุประสงค์
ข. ประสบการณ์เรียน
ค. การวัดผล
ง. เนื้อหาสาระ
5. ขั้นตอนสาคัญที่สุดของการพัฒนาหลักสูตร คือ ขั้นตอนใด
ก. ขั้นการสารวจความต้องการ
ข. ขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้
ค. ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร
ง. ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์
6. ข้อใดไม่จาเป็นต้องมีในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ก. การวิเคราะห์ความต้องการ หรือสารวจความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา
ข. การกาหนดสาระเนื้อหา หรือเลือกสรรเนื้อหาสาหรับร่างเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ค. การศึกษาหาแนวทางและวิธีการในการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ง. การวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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7. ข้อใดหมายถึง Organization of Contents
ก. การเลือกเนื้อหา
ข. การจัดเนื้อหา
ค. การเรียบเรียงเนื้อหา
ง. การกาหนดเนื้อหา
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระดับของการพัฒนาหลักสูตร
ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับกระทรวง
ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
9. บทบาทหน้าที่พัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สามารถนาไปใช้ได้คือ
ก. สพฐ
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. จังหวัด
ง. สถานศึกษา
10. บุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน คือ ข้อใด
ก. นักเรียน
ข. ครูผู้สอน
ค. หัวหน้ากลุ่มสาระ
ง. ผู้บริหาร
11. วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับข้อใด
ก. จิตสานึกของพลโลก
ข. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. ยุทธศาสตร์ชาติ
ง. แผนการศึกษาแห่งชาติ
12. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพหมายถึงข้อใด
ก. วิสัยทัศน์
ข. ภารกิจ
ค. หลักการ

ง. สมรรถนะ

13. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่หลักการ
ก. 4 หลักการ
ข. 5 หลักการ
ค. 6 หลักการ

ง. 7 หลักการ

14. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ
ข. 5 ข้อ
ค. 6 ข้อ

ง. 7 ข้อ

15. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนที่กาหนดในหลักสูตร มีกี่สมรรถนะ
ก. 4 สมรรถนะ
ข. 5 สมรรถนะ
ค. 6 สมรรถนะ

ง. 8 สมรรถนะ
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16. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
ก. สุจริตและซื่อสัตย์
ข. อยู่อย่างพอเพียง
ค. รักความเป็นไทย
ง. ใฝ่เรียนรู้
17. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ประเมินอย่างไร
ก. ประเมินเป็นระดับเกรด
ข. ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ค. ผ่านและไม่ผ่าน
ง. ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีมาก
18. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินผลอย่างไร
ก. ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีมาก
ข. ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
ค. ไม่ผ่าน และ ผ่าน
ง. ประเมินเป็นระดับเกรด
19. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดาเนินชีวิต เป็นข้อกาหนดจุดเน้นของหลักสูตรระดับใด
ก. ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
ข. ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20. หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถนาไปใช้ได้ เมื่อผ่านกระบวนการใด
ก. ผ่านการสารวจและยินยอมจากชุมชน
ข. ผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เนื้อหา 20 ข้อแรก เป็นวิชาการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร
และตั้งแต่ข้อ 21 – 100 จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับทฤษฏีทางการศึกษาอื่นๆต่อไป
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21. คนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อใด
ก. มีสมองซีกซ้ายที่ทางานได้ดีมาก
ข. มีความโดดเด่นด้านสมองซีกขวา
ค. ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ง. มีพรสวรรค์
.
22. การสรุปองค์ความรู้ เขียนผังมโนทัศน์ได้ ต้องใช้กระบวนการคิดระดับใด
ก. การคิดวิเคราะห์
ข. การคิดแก้ปัญหา
ค. การคิดสังเคราะห์
ง. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
23. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ การคิดนอกกรอบ เรียกว่าการคิดระดับใด
ก. ประเมินค่า
ข. คิดสร้างสรรค์
ค. คิดสังเคราะห์
ง. คิดวิเคราะห์
24. การคิดสร้างสรรค์ จาเป็นต้องใช้กระบวนการคิดลักษณะใด
ก. คิดแบบปรนัย
ข. คิดแบบเอกนัย
ค. คิดแบบอเนกนัย
ง. คิดแบบนาไปใช้
25. ข้อใดกล่าวถึง Cognitive Domain ได้ถูกต้อง
ก. การคิดขั้นสูงคือการประเมินค่า
ค. การคิดระดับต่าสุดของขั้นสูงคือการเข้าใจ

ข. การนาไปใช้เป็นการคิดขั้นสูง
ง. การสรุปได้คือวิเคราะห์ได้

26. การสอนแบบใดที่ช่วยให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ดีที่สุด
ก. การสอนแบบโครงงาน
ข. การสอนแบบผังมโนทัศน์
ค. การสอนแบบ CIPPA
ง. การสอนแบบ 4MAT
27. การสอนใดที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจากผู้เรียนเป็นหลัก
ก. CIPPA
ข. Project
ค. 4MAT

ง. Concept Map
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28. ข้อใดหมายถึง Activate Prior Knowledge
ก. การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ
ค. การประยุกต์ความรู้ที่มีให้นาไปใช้

ข. การทบทวนความรู้เดิม
ง. การให้ข้อมูลย้อนกลับ

29. Process Learning หมายถึงอะไร
ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ค. กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้

ข. กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ง. กระบวนการประเมินการเรียนรู้

30. การใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มบ้าน เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรม เป็นการสอนแบบใด
ก. การสอนแบบประยุกต์
ข. การสอนแบบบูรณาการ
ค. การสอบแบบนาไปใช้
ง. การสอนแบบแบ่งกลุ่ม
31. การแบ่งกลุ่มบ้านต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
ก. แบ่งกลุ่มให้มีจานวนเท่าๆกัน
ข. แบ่งกลุ่มตามใจนักเรียนให้เลือกเอง
ค. แบ่งกลุ่มให้มีคนเก่งอ่อนคละเคล้ากัน
ง. แบ่งกลุ่มให้ได้จานวนกลุ่มที่พอเหมาะ
32.

การแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้านไปหาคาตอบคนละข้อ
แล้วได้คาตอบมาร่วมกันอภิปรายหรือสรุปเนื้อหา เป็นการสอนโดยใช้เทคนิคใด
ก. STAD
ข. TGT
ค. G.I
ง. TAI

33. เทคนิคการสอนแบบ L.T. ย่อมาจากอะไร
ก. Local Teaching
ค. Learning and Teaching

ข. Learning Together
ง. Legal Theory

34. การสอนแบบครูคนเดียวบูรณาการวิชาอื่นๆให้ด้วย สอดคล้องกับข้อใด
ก. การสอนแบบสอดแทรก
ข. การสอนแบบคู่ขนาน
ค. การสอนแบบสหวิทยากร
ง. การสอนแบบข้ามวิชา
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35. การศึกษามลพิษภายในสังคมที่อยู่ใกล้ชุมชนควรทาโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานมลภาวะ
ข. โครงงานสารวจ
ค. โครงงานวิทยาศาสตร์
ง. โครงงานทฤษฏี
36.

ข้อใดไม่อยู่ในองค์ประกอบของขั้นตอนการทาโครงงาน
ก. การกาหนดวัตถุประสงค์
ข. การดาเนินงาน
ค. การทาการทดลอง
ง. การเขียนรายงาน

37.

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปสารวจธรรมชาติบริเวณโรงเรียนแล้วกลับมาอธิบายเนื้อหา
ในห้องเรียนรวมกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย เป็นการสอนแบบใด
ก. โครงงาน
ข. นิรนัย
ค. อุปนัย
ง. วัฏจักรการเรียนรู้

38. หมวกสีใด ไม่ถูกกาหนดไว้ในเทคนิคหมวกหกใบ
ก. สีแดง
ข. สีดา
ค. สีน้าตาล

ง. สีเหลือง

39. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ หมวก 6 ใบ
ก. เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการฝึกคิด
ข. ฝึกนักเรียนสรุปองค์ความรู้ต่างๆ
ค. เป็นการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ง. ใช้ได้เหมาะสมเฉพาะกับเด็กมัธยม
40. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนใด
ก. สรุปผล
ข. ประเมินผล
ค. วิเคราะห์ผล
ง. นาเสนอผลงาน
41. ดร.สาโรจน์ บัวศรี ได้เปรียบเทียบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าวิจัยไว้กับ
กระบวนการของหลักธรรมข้อใด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. อริยสัจ 4
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42. พหุปัญญาด้านใดที่มีความสาคัญต่อครู อาจารย์ ซึ่งเน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ก. ด้านภาษา
ข. ด้านมิติสัมพันธ์
ค. ด้านมนุษยสัมพันธ์
ง. ด้านการเข้าใจธรรมชาติ
43. การคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ หลายทาง ผสมผสานกันในความคิดแบบต่างๆ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนาเสนอแนวคิดโครงสร้างทางปัญญาของใคร
ก. เอ็ดการ์ เดล
ข. กิลฟอร์ต
ค. เดอ โบ โน
ง. สกินเนอร์
44. หากไม่สามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนบทเรียนนั้นได้ ควรใช้การสอนจาก
สิ่งใดจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
ก. พยายามสอนให้เกิดประสบการณ์ตรงให้ได้
ข. ใช้ประสบการณ์รอง
ค. ใช้ประสบการณ์นาฏกรรม
ง. ใช้การทดลองทา
45. ข้อใดคือการคิดแบบเอกนัย
ก. การคิดหลายมิติ และมีความสลับซับซ้อนในเงื่อนไขของการคิด
ข. การคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาจากมุมมองต่างๆรอบด้านที่เกี่ยวข้อง
ค. การคิดหาคาตอบจริงด้านเดียว คาตอบจะออกมาได้ลักษณะเดียว
ง. การคิดด้วยเรื่องราวได้คาตอบหลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
46. เบนจามิน บลูม ได้จัดแบ่งพฤติกรรมของการเรียนรู้ได้ต่างๆ ยกเว้ นข้อใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. ทักษะพิสัย
ค. อัตถพิสัย
ง. จิตพิสัย
47. ข้อใดคือ Cognitive Domain
ก. การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ค. การทาด้วยความชานาญ

ข. การเลียนแบบ
ง. การมีเจตคติที่ดี

48. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ Psychomotor Domain
ก. เลียนแบบ
ข. แก้ปัญญาได้ฉับพลัน
ค. ทาในสถานการณ์ต่างๆ
ง. การประเมินค่าได้
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49. ข้อใดเป็น Affective Domain
ก. การรับรู้
ค. การสร้างลักษณะนิสัย

ข. การตอบสนองคุณค่า
ง. ถูกทุกข้อ

50. การสอนให้เด็กเข้าถึงวิธีคิดและสร้างความรู้ร ะดับใด คือการสอนที่ดีที่สุด
ก. การคิดเพื่อนาไปใช้
ข. การคิดวิเคราะห์
ค. การคิดสร้างสรรค์
ง. การคิดประยุกต์
51. เอ็ดการ์เดล ได้เสนอกรวยประสบการณ์ โดยข้อใดต่อไปนี้ เป็นแนวทางการสอนที่ จะ
ทาให้ผู้เรียนได้ความรู้น้อยกว่าการสอนแบบให้ชมนิทรรศการ
ก. การสาธิต
ข. การมีประสบการณ์นาฏกรรม
ค. การให้ศึกษานอกสถานที่
ง. การชมภาพยนตร์
52. พฤติกรรมลักษณะใดเป็นพฤติกรรมภายนอก
ก. การคิด
ข. การจาได้

ค. ความเข้าใจ

ง. การทาท่าทาง

53. จิตวิทยาการศึกษาสัมพันธ์กับข้อใด
ก. พฤติกรรม
ข. แรงจูงใจ

ค. การเรียนรู้

ง. ถูกทุกข้อ

54. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนรู้
ก. พฤติกรรมถาวรที่เกิดจากการฝึกฝน การฝึกหัด
ข. พฤติกรรมที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากการที่มีบุคคลอื่นสอนให้
ค. พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายจากทุกสถานการณ์
ง. พฤติกรรมสะท้อนต่างๆ เช่น ชักมือจากหนามแหลม จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้
55. บุคคลใดต่อไปนี้ อยู่ในจิตระดับสานึก
ก. นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนซึ่งน่าเบื่อหน่าย
ค. ตะคอกใส่เพื่อนเพราะโมโหที่ทาน้าหกใส่

ข. ละเมอออกมาเสียงดังมาก
ง. ยังมีจิตสานึกรู้ตัวทุกข้อที่กล่าวมา
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56. บุคคลใดต่อไปนี้ ควรจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าบุคคลอื่น
ก. คนที่กาลังเตรียมสอบ
ข. คนที่กาลังประกวดนางสาวไทย
ค. คนที่กาลังพยายามก้าวหน้าในการงาน ง. คนที่กาลังจะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
57. การที่ครูสอนดี สอนสนุก ทาให้นักเรียนอยากเรียนอีก สอดคล้องกับข้อใด
ก. แรงจูงใจส่วนบุคคล
ข. แรงจูงใจภายนอก
ค. แรงจูงใจภายใน
ง. แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้
58. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อนักเรียน
ก. การให้รางวัล
ข. การสร้างเงื่อนไขให้เกิดการแข่งขัน
ค. เทคนิคและบุคลิกภาพของครู
ง. ความอยากเรียนและชอบวิชาที่เรียน
59. ความอยาก ความหิว โหยหาสิ่งที่ต้องการ เป็นจิตระดับใด
ก. ID
ข. EGO
ค. Super Ego

ง. ID-EGO

60. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การยึดโทรศัพท์ไว้ก่อน คือ การลงโทษทางลบ
ข. การให้รางวัลและคาชื่นชมเป็นการเสริมแรงทางบวก
ค. การให้ทาฝึกทักษะเพิ่มเติมเป็นการเสริมแรงทางบวก
ง. การตีมือ การดุด่า อย่างรุนแรง เป็นการลงโทษทางบวก
61. ข้อใดเป็นการบ่งชี้ถึงการกระทาในลักษณะของการเสริมแรง
ก. การตาหนิสลับกับการชม
ข. การตัดคะแนนแล้วคืนให้ทีหลังเมื่อทาดี
ค. การหยุดบ่น เลิกตาหนิ
ง. การสั่งให้ทาการบ้าน และคัดลายมือเพิ่ม
62. ครูมานี แยกนักเรียนสองคนที่ไม่ชอบหน้ากัน และทะเลาะกันบ่อยๆให้นั่งห่างกัน
เป็นการกระทาที่สอดคล้องกับทฤษฏีใด
ก. การเสริมแรงทางลบ
ข. การเสริมแรงทางบวก
ค. การลงโทษทางบวก
ง. การลงโทษทางลบ
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63. เด็กคนหนึ่ง ชอบวิชานี้มาก ครูสอนอะไร เมื่อสงสัยก็ถาม สอดคล้องกับข้อใด
ก. มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ข. เป็นการเรียนรู้ระดับผิว
ค. เป็นการเรียนรู้ระดับลึก
ง. เป็นการสนใจใคร่เรียนรู้
64. เมื่อเกิดการเรียนรู้ระดับลึก จะก่อให้เกิดสิ่งใด
ก. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ข. การสนใจแต่เนื้อหาที่สอน
ค. การท่องจาเนื้อหาได้อย่างดี
ง. มีแรงจูงใจน้อย ก่อให้เกิดความกังวล
65. จิตไร้สานึก สามารถแสดงออกมาได้ลักษณะใด
ก. สะสมไว้ในใจ พร้อมดึงมาใช้
ข. ไม่รู้สึกตัวเลย ก้าวร้าว เก็บกด
ค. สามารถดึงมาใช้ได้เมื่อตอนมีสานึกปกติ
ง. แสดงออกเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจ
66. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนักวิทยาทางการศึกษาและทฤษฎีที่นาเสนอ
ก. ธอนไดท์ - ลองผิดลองถูก
ข. เอ็ดการ์ เดล – กรวยประสบการณ์
ค. พาฟลอฟ - การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ง. วัตสัน – วุฒิภาวะ
67. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดชั้นเรียน
ก. ควรยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
ค. ควรเสริมสร้างประชาธิปไตย

ข. ควรเสริมสร้างความรู้ทุกด้าน
ง. มุ่งให้เกิดการเรียนแบบแข่งขันพัฒนา

68. นักเรียนจะรู้สึกเครียดกับครูประเภทใด
ก. ครูเข้มงวด
ข. ครูฉุนเฉียว

ค. ครูหน้านิ่วคิ้วขมวด ง. ครูปั่นปึ่ง

69. การจัดบรรยากาศทางกายภาพคือสิ่งรอบตัวนักเรี ยน ยกเว้นข้อใด
ก. ลักษณะของครู
ข. ลักษณะของโต๊ะเรียน
ค. ลักษณะของห้องเรียน
ง. ลักษณะของป้ายบอร์ดต่างๆ
70. มุมแสดงผลงานนักเรียนควรติดไว้ที่ไหน
ก. บนป้ายนิเทศ
ข. ข้างประตู

ค. บอร์ดหน้าห้อง

ง. ผนังห้อง
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71. ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการสอนของครู
ก. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ข. การใช้หลักความยุติธรรม
ค. การฝึกให้นักเรียนทางานเป็นกลุ่ม
ง. การใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่น่าเบื่อ
72. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
ก. การใช้หลักพรมวิหาร 4
ข. การใช้หลักประชาธิปไตย
ค. การใช้หลักความยุติธรรม
ง. การให้นักเรียนทางานเป็นกุล่ม
73. ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศที่พึ่งปรารถนาในชั้นเรียน
ก. บรรยากาศที่แสนสุข
ข. บรรยากาศที่ท้าทาย
ค. บรรยากาศที่มีอิสระ
ง. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ
74. การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการจัดบรรยากาศอย่างไร
ก. บรรยากาศทางกายภาพ
ข. บรรยากาศทางความสัมพันธ์
ค. บรรยากาศทางจิตใจ
ง. บรรยากาศทางสังคม
75. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมทางจิตมักขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสาคัญ
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. ห้องเรียน
ง. สิ่งแวดล้อม
76. การจัดบรรยากาศแบบไหนที่จะทาให้เด็กรักการมาเรียน รักโรงเรียน
ก. แบบอบอุ่น
ข. แบบตามสบาย ค. แบบเป็นกันเอง

ง. แบบแบ่งปัน

77. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกี่ขั้นตอน
ก. 3 ขั้นตอน
ข. 4 ขั้นตอน
ค. 5 ขั้นตอน

ง. 8 ขั้นตอน

78. ขั้นตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ขั้นตอนใด
ก. แก้ไขปัญหา
ข. ส่งต่อ
ค. จัดการปัญหา

ง. ส่งเสริม พัฒนา
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79. การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ยกเว้น ข้อใด
ก. กลุ่มเฝ้าระวัง
ข. กลุ่มพิเศษ
ค. กลุ่มมีปัญหา
ง. กลุ่มเสี่ยง
80. หัวใจสาคัญของการแนะแนวคือข้อใด
ก. การให้การช่วยเหลือ
ค. การให้คาปรึกษา

ข. การติดตามและคอยแนะนา
ง. การสอดส่อง ดูแล พฤติกรรมให้ถูกต้อง

81. ข้อใดเป็นการวัดผล
ก. ระบุว่าเด็กชายแดงได้เกรด 4
ค. ประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ

ข. จับเวลาการวิ่งระยะ 100 เมตร ได้กี่วินาที
ง. รายงานระดับความอ้วนที่มากกว่าเกณฑ์

82. การนาผลที่วัดได้ มาตัดสินคุณค่า เรียกว่าอะไร
ก. การวัดผล
ข. การประเมินผล ค. การตัดเกรด

ง. การตัดสินผล

83. การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินตามลักษณะต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ข. การประเมินได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน
ค. การประเมินความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริง
ง. การประเมินความรู้ทางวิชาการที่ไม่มคี วามสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน
84. ข้อใดเป็นเครื่องมือประเมินด้านพุทธิพิสัย
ก. แฟ้มสะสมผลงาน
ข. แบบทดสอบ
ค. แบบประเมินทักษะ
ง. แบบสัมภาษณ์
85. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคาถามแบบอัตนัย
ก. ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงมุมห้องนี้ โดยการกระทาอย่างไร ……………………
ข. เมื่อเช้านี้คุณต้องเดินตากฝนมาโรงเรียนใช่หรือไม่ …………..
ค. ประเทศที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนปี 2562 คือประเทศ ………………..
ง. แก้วน้าใบนี้ต้องแตกละเอียดเพราะใคร …………………
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86. ค่า Difficulty ของชุดข้อสอบระดับดีที่สุด ควรอยู่ในผลใด
ก. 0.0
ข. 0.1
ค. 0.5

ง. 1.0

87. คุณภาพของเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ในข้อใด สาคัญที่สุด
ก. ความตรง
ข. ความเชื่อมั่น
ค. ความยากง่าย

ง. อานาจจาแนก

88. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความตรงของแบบทดสอบ คือ ข้อใด
ก. KR20
ข. KR21
ค. SAR

ง. IOC

89. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความตรงในเครื่องมือการวัดผล
ก. ตรงตามความพึงพอใจ
ข. ตรงตามเนื้อหา
ค. ตรงตามโครงสร้าง
ง. ตรงตามเกณฑ์
90. ค่าการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลใดต่อไปนี้ เป็นค่าที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรนามาใช้
ก. วัดค่าความตรงได้ 0.9
ข. วัดค่าความเชื่อมั่นได้ 0.9
ค. วัดค่าความยากได้ 0.9
ง. วัดค่าอานาจจาแนกได้ 0.9
91. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
ก. Validity
ข. Objectivity
ค. Discrimination

ง. Flexibility

92. ข้อใดกล่าวถึงมาตรวัดที่มีระดับสามารถเป็น ตัวแปรแบบมาตราอัตราส่วนได้ไม่ถูกต้อง
ก. จะไม่มีการวัดค่าผลตัวเลขในระดับการติดลบ
ข. เป็นมาตราที่สามารถมีจานวนศูนย์แท้
ค. เป็นมาตราระดับที่ละเอียดที่สุดในการหาค่าทางสถิติ
ง. เป็นมาตราที่ประเมินผลได้ในระดับการหาค่าที่ไม่มีศูนย์แท้
93. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาใช้วงจรการวิจัยใดเป็นส่วนใหญ่
ก. PAOR
ข. PAVI
ค. MIOT

ง. PAST
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94. เพราะเหตุใดการวิจัยทางการศึกษาในชั้นเรียนจึงเน้นวิจัยแบบ action research
ก. เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มีแบบแผนง่าย ทาได้ทันที
ข. เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน
ค. เนื่องจากเป็นรูปแบบการวิจัยที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันจากนักวิชาการทั่วโลก
ง. เนื่องจากการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการชั้นเรียนต้องทางานอย่างมีระบบวิจัย

ข้อสอบชุด 95 – 100 ใช้ข้อมูลการวิจัยนี้ในการตอบคาถาม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 450 คน เข้าโครงการการพัฒนาทักษะ
การออกกาลังกายเพื่อช่วย ให้เกิดการเผาผลาญไขมัน ลดปัญหาเริ่มอ้วนในวัยรุ่น ทีมครูผู้สอน
ร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างชุดกิจกรรมสาหรับออกกาลังกาย และวางโปรแกรมการออกกาลังกาย
นอกเวลาเรียนให้นักเรียนทุกคนไปฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เป็นเวลารวมตลอดสามเดือน และ
ได้ผลการวิจัยจากการสุ่มข้อมูลนักเรียนจานวน 90 คน พบว่ามีอัตราสุขภาพจิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง
การควบคุมน้าหนักอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยลดน้าหนักได้จริงด้วย
95. ตัวแปรต้นในการวิจัยดังกล่าวนี้คืออะไร
ก. นักเรียนชั้น ม.ต้น
ค. โปรแกรมการออกกาลังกายนอกเวลา

ข. ชุดกิจกรรมสาหรับออกกาลังกาย
ง. ทัง้ ข และ ค

96. ตัวแปรตามในเรื่องนี้คือ ข้อใด
ก. ชุดกิจกรรมออกกาลังกาย
ค. ผลการควบคุมน้าหนักของนักเรียน

ข. โปรแกรมการลดน้าหนัก
ง. สุขภาพจิตของนักเรียน

97. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. n = 450

ค. n = 90

ข. N = 90

98. การวิจัยดังกล่าวกลุ่มประชากร คือ ข้อใด
ก. นักเรียนชั้น ม.ต้น
ค. นักเรียนและครูทาการวิจัย

ง. N = 540

ข. นักเรียนที่สุ่มมาทาการวิจัย
ง. ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
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99. การวิจัยนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เป็นการวิจัยประชากร
ค. เป็นการวิจัยเพื่อทานายผล

ข. เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
ง. เป็นการวิจัยเชิงวิชาการ

100. สิ่งที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ คือข้อใด
ก. นักเรียนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้น
ข. เครื่องมือในการแก้ปัญหาภาวะอ้วน
ค. นวัตกรรมใหม่สาหรับพัฒนานักเรียน
ง. ความรู้ ความเข้าใจในการออกกาลังกาย

เฉลยข้อสอบ อธิบำยดี ภำค ข วิชำกำรศึกษำ
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการปรับแก้ ล่าสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
วิทยาศาสตร์ เคยเป็นวิชาที่มีกลุ่มสาระมากที่สุด จานวน 8 สาระ แต่ในปัจจุบันปรับเหลือ
4 สาระเท่านั้น ส่วนคณิตศาสตร์ เดิมทีมี 6 สาระ ในปี 2560 ปรับเหลือ 4 สาระ และ
ในปี 2561 มีการปรับอีกครั้ง เหลือ 3 สาระ (สรุป ปี 2562 วิทย์ฯ 4 สาระ / คณิตฯ 3)
ดังนั้น ข้อที่ถูกคือ ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีสาระมากที่สุด คือ กลุ่มสาระที่มีจานวน 5 สาระ
ได้แก่ ภาษาไทย / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / สุขศึกษาและพลศึกษา
2. องค์ประกอบของหลักสูตรมีกี่ประเด็นองค์ประกอบ ใช้คาอธิบายเดียวกัน เฉลย ค.
3. องค์ประกอบสุดท้ายของหลักสูตรคือข้อใด
ใช้คาอธิบายเดียวกัน เฉลย ข.
4. ทาบานาเสนอองค์ประกอบหลักสูตรใดที่สอดคล้องกับเคอ ใช้คาอธิบายเดียวกัน เฉลย ง.
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องค์ประกอบของหลักสูตร มี 4 องค์ประกอบ (ใช้เฉลยข้อ 2 – 3 – 4 )
ทาบา เสนอไว้
1) จุดมุ่งหมาย
2) เนื้อหาสาระ
3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน
4) การประเมินผล

เคอ เสนอไว้
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) เนื้อหาสาระ
3) ประสบการณ์การเรียน
4) การประเมินผล

5. ขั้นตอนสาคัญที่สุดของการพัฒนาหลักสูตร คือ ขั้นตอนใด
เฉลย ข. ขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้ หรือ Curriculum implementation
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ระบุมโนทัศน์ของการนาหลักสูตรไปใช้ว่า : การนาหลักสูตรไปใช้
เป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการนาอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เนื้อหา วิชา และประสบการณ์เรียนรู้ที่คัดสรรค์อย่างดีแล้วไปสู่ผู้เรียน นักพัฒนา
หลักสูตรทุกคนต่างก็ยอมรับความสาคัญของขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้ว่ามีความสาคัญ
กว่าขั้นตอนอื่นใดทั้งหมด เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรโดยตรง

จึงขอแถมให้คาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้
ข้อสอบมักจะถามถึง “บทบาท” ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
กาหนดผู้ที่มีบทบาซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา
3. ครูผู้สอน
ดูให้ดีนะ นี่คือ ตรงตามคู่มือและแนวทางเรื่องหลักสูตรของ สพฐ เลย
ข้อสอบจริง ข้อใดไม่ใช่ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการนาหลักสูตรไปใช้
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. หัวหน้ากลุ่มสาระ
ค. ฝ่ายวิชาการ
ง. ครูผู้สอน
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ข้อสอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรถูกนามาใช้สอบจานวนหลายข้อแต่ละช่วงปีที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชนและความต้องการของชุมชน
- การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา
- การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
ขั้นตอนที่ 2 การร่างหลักสูตร
- การกาหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร
- การกาหนดเนื้อหาสาระ
- การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อต่างๆ
- การกาหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การนาหลักสูตรไปใช้
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร
ทาบา ได้เสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การสารวจความต้องกา ร (diagnosis of needs)
ขั้นที่ 2 การกาหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives)
ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of contents)
ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหา (Organization of contents)
ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน(Selection of learning experiences)
ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์เรียน (organization of learning experiences)
ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล(evaluation and means of evaluation)

การพัฒนาหลักสูตร
แบ่งเป็น 4 ระดับ

1.
2.
3.
4.

การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
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ใช้ข้อมูลสรุปหน้าก่อนนี้ ตอบคาถามคาอธิบายเฉลยในข้อ 6 – 10
6. ข้อใดไม่จาเป็นต้องมีในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ก. การวิเคราะห์ความต้องการ หรือสารวจความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา
ข. การกาหนดสาระเนื้อหา หรือเลือกสรรเนื้อหาสาหรับร่างเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
ค. การศึกษาหาแนวทางและวิธีการในการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ง. การวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ตอบ ค. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอน การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการสอน
อันเป็นประเด็นหัวข้อต่างหาก ไม่ใช่ เรื่องราวในหมวดหมู่ของขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตร แต่สังเกตว่า ตัวเลือกอื่นๆนั้นมีกาหนดไว้เป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสารวจ วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดเนื้อหาสาระจัดสรรเนื้อหา
และการประเมินผลหลักสู ตร ต่างก็เป็นเงื่อนไขขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร
7 . ข้อใดหมายถึง Organization of Contents

ตอบ ข. กำรจัดเนื้อหำ

8 . ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระดับของการพัฒนาหลักสูตร
ตอบ ก. กำรพัฒนำหลักสูตรระดับกระทรวง (ชาติ / ท้องถิ่น / โรงเรียน / ห้องเรียน)
9 . บทบาทหน้าที่พัฒนาและเชื่อมโยงหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สามารถนาไปใช้ได้คือ
ตอบ ข. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
1 0. บุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน คือ ข้อใด
ตอบ ข. ครูผู้สอน ระวังตัวหลอก มี ข้อ ก. นักเรียน คนอาจสับสน อันนี้ไม่ใช่นะ
นักเรียนเป็นผู้เรียนตามหลักสูตร ไม่ได้ถูกกาหนดให้มีบทบาท
สาคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร โอเค การจัดหลักสูตร
หรือจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งให้ “ผู้เรียนสาคัญที่สุด” หรือ
เน้นผู้เรียน แต่ว่านั่นเป็นคนละประเด็นกับเรื่อง บทบาทการ
พัฒนาหลักสูตร พึงแยกแยะ (วิเคราะห์) อย่างเข้าใจถ่องแท้
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11. วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับข้อใด

ตอบ ก. จิตสำนึกของพลโลก

12. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพหมายถึงข้อใด

ตอบ ก. วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

13. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่หลักการ
ตอบ ค. 6 หลักกำร
14. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ
ตอบ ข. 5 ข้อ
15. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียนที่กาหนดในหลักสูตร มีกี่สมรรถนะ
ตอบ ข. 5 สมรรถนะ
หลักสูตรแกนกลาง มี 6 หลักการ และ / 5 จุดมุ่งหมาย / 5 สมรรถนะสาคัญ
และ 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ / 8 กลุ่มสาระ / 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
ตอบ ก. สุจริตและซื่อสัตย์ เพราะที่ถูกต้องคือ ซื่อสัตย์สุจริต
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17. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ประเมินอย่างไร
ตอบ ข. ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ ่าน

18. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินผลอย่างไร ตอบ ค. ไม่ผ่ำน และ ผ่ำน
19. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์
คิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดาเนินชีวิต เป็นข้อกาหนดจุดเน้นของหลักสูตรระดับใด
ตอบ ค. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ข้อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน มี 3 ระดับ โดยสรุป
ระดับประถมศึกษา = สร้างทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ และการเรียนแบบบูรณาการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = สารวจความถนัดและความสนใจ เน้นการคิดตามโจทย์ข้อนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ฝึกฝนการคิดขั้นสูง
ตอบสนองความถนัด ความสามารถและความสนใจทั้งใน
ทางวิชาการและวิชาชีพ ประยุกต์สู่การประกอบอาชีพ
20. หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถนาไปใช้ได้ เมื่อผ่านกระบวนการใด
ตอบ ค. ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่ร่างกันขึ้นมาและจัดทาตามกระบวนการนั้นต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องลงนามโดยบุคคลสองคนจึงใช้ได้ ได้ แก่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
นี่ก็เป็นข้อสอบประจา
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21. คนที่มีความสามารถด้านดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อใด
ตอบ ข. มีควำมโดดเด่นด้ำนสมองซีกขวำ
สมองซีกขวาควบคุมการทางานเกี่ยวกับการคิดหลายมิ ติ คิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี
22. การสรุปองค์ความรู้ เขียนผังมโนทัศน์ได้ ต้องใช้กระบวนการคิดระดับใด
ตอบ ค. กำรคิดสังเครำะห์ เป็นการที่สามารถสรุปองค์ความรู้ สร้างผังมโนทัศน์ได้
23. การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การคิดนอกกรอบเรียกว่าการคิดระดับใด ตอบ ข. คิดสร้ำงสรรค์
24. การคิดสร้างสรรค์ จาเป็นต้องใช้กระบวนการคิดลักษณะใด ตอบ ค. คิดแบบอเนกนัย
เอกนัย คือ คิดมิติเดียว คาตอบด้านเดียว อย่างเดียว เช่น 2 + 8 = เท่าไหร่
อเนกนัย คือ คิดหลากหลาย มีคาตอบมากมายหลายรูปแบบ หลายมิติ ที่สลับซับซ้อน
25. ข้อใดกล่าวถึง Cognitive Domain ได้ถูกต้อง
ก. กำรคิดขั้นสูงคือกำรประเมินค่ำ
ค. การคิดระดับต่าสุดของขั้นสูงคือการเข้าใจ

ข. การนาไปใช้เป็นการคิดขั้นสูง
ง. การสรุปได้คือวิเคราะห์ได้

Cognitive Domain คือ พุทธิพิสัย (พวกสมอง ความคิด การเรียนรู้ วิชาการต่างๆ)
Psychomotor Domain คือ ทักษะพิสัย (พวกทักษะ การปฏิบัติ กระบวนการ)
Affective Domain คือ จิตพิสัย (พวกความรู้สึก ค่านิยม คุณลักษณะ)
โดยศักยภาพด้าน พุทธิพิสัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐำน กับ ขั้นสูง
พื้นฐาน ได้แก่ การรู้ การจาได้ / การเข้าใจ / การนาไปใช้ได้ (คิดขั้นพื้นฐาน)
ขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ / การสังเคราะห์ / การประเมินค่า (คิดขั้นสูงได้แล้ว)
ก.
ข.
ค.
ง.

ตอบข้อนี้ถูกต้องแล้ว
การนาไปใช้ เป็นแค่การคิดระดับขั้นพื้นฐานเท่านั้น
เข้าใจเป็นแค่ขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงที่ระดับต่าสุดคือ วิเคราะห์
สรุปได้ คือ การสังเคราะห์ ส่วนนิยามของการวิเคราะห์ คือ แยกแยะได้
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26. การสอนแบบใดที่ช่วยให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ดีที่สุด ตอบ ข. ผังมโนทัศน์
ก. การสอนแบบโครงงาน
=
ได้ทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
ข. การสอนแบบผังมโนทัศน์ =
สรุปองค์ความรู้ได้ดีที่สุด
ค. การสอนแบบ CIPPA
=
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ง. การสอนแบบ 4MAT
=
เน้นพัฒนาสมองทั้งสองซีก
27. การสอนใดที่ไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจากผู้เรียนเป็นหลัก ตอบ ง. คือ ผังมโนทัศน์
ก. CIPPA
ข. Project
ค. 4MAT
ง. Concept Map
สังเกตข้ออื่นๆ เน้นมาที่นักเรียน แต่ว่า Concept Map (ผังมโนทัศน์) จุดเด่นคือว่า
ช่วยสรุปความรู้ได้ดี แต่ไม่ได้แปลว่า จะเน้นที่เด็ก เช่น ภาพสรุปได้ดี ครูสรุปดี แต่ว่า
บางทีไม่ได้เน้นการปฏิบัติ จุดเด่นของผังมโนทัศน์ ก็คล้ายๆ ครูบรรยาย ไม่เน้นที่ตัวเด็ก

28. ข้อใดหมายถึง Activate Prior Knowledge ตอบ ข. กำรทบทวนควำมรู้เดิม
29. Process Learning หมายถึงอะไร ตอบ ก. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
30. การใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มบ้าน เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรม เป็นการสอนแบบใด
ตอบ ข. กำรสอนแบบบูรณำกำร
31. การแบ่งกลุ่มบ้านต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
ตอบ ค. แบ่งกลุ่มให้มีคนเก่งอ่อนคละเคล้ำกัน
32. การแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้านไปหาคาตอบคนละข้อ
แล้วได้คาตอบมาร่วมกันอภิปรายหรือสรุปเนื้อหา เป็นการสอนโดยใช้เทคนิคใด
ตอบ ค. G.I (Group Investigation) สืบหาความรู้ ให้คนกระจายกันไป
หาข้อมูลแล้วนามาอภิปรายร่วมกัน
33. เทคนิคการสอนแบบ L.T. ย่อมาจากอะไร ตอบ ข. Learning Together
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34. การสอนแบบครูคนเดียวบูรณาการวิชาอื่นๆให้ด้วย สอดคล้องกับข้อใด
ตอบ ก. กำรสอนแบบสอดแทรก (Infusion) บางทีก็เรียกว่าการสอนแบบหลอมรวม
35. การศึกษามลพิษภายในสังคมที่อยู่ใกล้ชุมชนควรทาโครงงานประเภทใด
ตอบ ข. โครงงำนสำรวจ
ประเภทโครงการสาหรับนักเรียนแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. โครงงำนประเภทสำรวจ เช่น โครงงานสารวจแหล่งมลพิษในชุมชน โครงงานศึกษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น
2. โครงงำนประเภทกำรทดลอง เช่น ทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
ศึกษาผลการลดน้าหนักด้วยกิจกรรมลดน้าหนักที่สร้างขึ้น
3. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ เช่น โครงงานประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา
โครงงานประดิษฐ์เครื่ องดักจั บยุ งลาย เป็นต้น
4. โครงงำนประเภททฤษฎี เช่น โครงงานการศึกษาคาซ้อนในวรรณคดี โครงงาน
การศึกษาข้อคิดจากวรรณกรรมล้านนา โครงงานการศึกษาการเกิดของแผ่นดินไหว เป็นต้น
36.

ข้อใดไม่อยู่ในองค์ประกอบของขั้นตอนการทาโครงงาน
ตอบ ค. กำรทำกำรทดลอง คือ ทาโครงการไม่ได้จาเป็นว่าต้องมีการทดลอง

37.

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปสารวจธรรมชาติบริเวณโรงเรียนแล้วกลับมาอธิบายเนื้อหา
ในห้องเรียนรวมกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย เป็นการสอนแบบใด
ตอบ ค. อุปนัย คือ อธิบายย่อยก่อนแล้วค่อยมาสรุปหลักการ

38. หมวกสีใด ไม่ถูกกาหนดไว้ในเทคนิคหมวกหกใบ

ตอบ สีน้ำตำล

39. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบ หมวก 6 ใบ
ตอบ ก. เป็นกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรฝึกคิด
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40. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นตอนใด ตอบ ก. สรุปผล
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน และ ดร.สาโรจน์ ได้เปรียบไว้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

กาหนดปัญหา (ทุกข์)
ตั้งสมมติฐาน (สมุทัย)
ทดลองเก็บข้อมูล (นิโรธ)
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล (มรรค)

เปรียบเป็นหลักธรรม อริยสัจ 4
ทุกข์ = กาหนดปัญหา
สมุทัย = ตั้งสมมติฐาน (หาเหตุแห่งทุกข์)
นิโรจน์ = ทดลองเก็บข้อมูล
มรรค = วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ดับทุกข์)

41. ดร.สาโรจน์ บัวศรี ได้เปรียบเทียบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้ นคว้าวิจัยไว้กับ
กระบวนการของหลักธรรมข้อใด ตอบ ง. อริยสัจ 4
42. พหุปัญญาด้านใดที่มีความสาคัญต่อครู อาจารย์ ซึ่งเน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ตอบ ค. ด้ำนมนุษยสัมพันธ์ สาหรับครู อาจารย์กับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
43. การคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ หลายทาง ผสมผสานกันในความคิดแบบต่างๆ
จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการนาเสนอแนวคิดโครงสร้างทางปัญญาของใคร
ตอบ ข. กิลฟอร์ต ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญา
44. หากไม่สามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนบทเรียนนั้นได้ ควรใช้การสอนจาก
สิ่งใดจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ตอบ ข. ใช้ประสบกำรณ์รอง
45. ข้อใดคือการคิดแบบเอกนัย (เอกนัย – อเนกนัย นั้นต่างกัน ดูคาอธิบายก่อนนี้ มีอยู่)
ตอบ ค. กำรคิดหำคำตอบจริงด้ำนเดียว คำตอบจะออกมำได้ลักษณะเดียว
46. เบนจามิน บลูม ได้จัดแบ่งพฤติกรรมของการเรียนรู้ได้ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ตอบ ค. อัตถพิสัย (ดูคาอธิบายก่อนนี้ ช่วงต้นๆ มีคาอธิบายอยู่เกี่ยวกับสามด้าน)
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47. ข้อใดคือ Cognitive Domain
ข. การเลียนแบบ
ค. การทาด้วยความชานาญ
ง. การมีเจตคติที่ดี

ตอบ ก. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ (เป็นการคิดขั้นสูง)
= Psychomotor Domain
= Psychomotor Domain
= Affective Domain

48. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ Psychomotor Domain ตอบ ง กำรประเมินค่ำได้ = Affective
49. ข้อใดเป็น Affective Domain ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
50. การสอนให้เด็กเข้าถึงวิธีคิดและสร้างความรู้ระดับใด คือการสอนที่ดีที่สุด
ตอบ ค. กำรคิดสร้ำงสรรค์ (เป็นการคิดระดับสูงสุดในปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมได้)
51. เอ็ดการ์เดล ได้เสนอกรวยประสบการณ์ โดยข้อใดต่อไปนี้ เป็นแนวทางการสอนที่จะ
ทาให้ผู้เรียนได้ความรู้น้อยกว่าการสอนแบบให้ชมนิทรรศการ
ตอบ ง. กำรชมภำพยนตร์ (กรวยประสบการณ์ ยิ่งสอนแบบด้านบน ยิ่งรู้น้อย)
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52. พฤติกรรมลักษณะใดเป็นพฤติกรรมภายนอก

ตอบ ง. กำรทำท่ำทำง

53. จิตวิทยาการศึกษาสัมพันธ์กับข้อใด ตอบ ก. พฤติกรรม
จิตวิทยา หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม แบ่งเป็น พฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก
54. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนรู้ ตอบ ก. พฤติกรรมถาวรที่เกิดจากการฝึกฝน ฝึกหัด
55. บุคคลใดต่อไปนี้ อยู่ในจิตระดับสานึก ตอบ ก. นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนซึ่งน่าเบื่อหน่าย
รู้ตัว ปกติ รู้สึกตัวทั่วไป เพียงแต่อยู่ในอารมณ์แนวๆ เบื่อๆ เหมือนคนทั่วไปที่นั่งเรียนอยู่
แต่ถ้าเป็นข้ออื่น จะออกไปในทางไม่รู้ตัวละ คุมไม่ได้ จะเป็นจิตอื่นๆ ไม่ใช่ระดับ จิตสานึก
จิตสามระดับ

จิตสานึก / จิตก่อนสานึก / จิตไร้สานึก

56. บุคคลใดต่อไปนี้ ควรจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าบุคคลอื่น
ตอบ ค. คนที่กำลังพยำยำมก้ำวหน้ำในกำรงำน
57. การที่ครูสอนดี สอนสนุก ทาให้นักเรียนอยากเรียนอีก สอดคล้องกับข้อใด
ตอบ ข. แรงจูงใจภำยนอก สิ่งเร้าที่ทาให้เกิดรู้สึกชอบ รู้สึกสนุก ไม่ได้เกิดจากชอบเอง
อยู่ดีๆก็ชอบ ไม่ใช่เช่นนั้น แต่มีเรื่องภายนอก คือ เทคนิคการสอนของครูมาช่วยให้ชื่นชอบ
58. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อนักเรียน
ตอบ ง. ควำมอยำกเรียนและชอบวิชำที่เรียน -- เป็นแรงจูงใจภายใน เกิดขึ้นเอง
59. ความอยาก ความหิว โหยหาสิ่งที่ต้องการ เป็นจิตระดับใด ตอบ ก. ID
ID

เป็นจิตใจระดับความต้องการพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์
เห็นแล้วอยากได้ ร้องไห้เอาของเล่น หิว หรืออยากมีต่างๆ
Ego
เป็นจิตใจระดับที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว จึงควบคุม ID ได้ดี
Super Ego เป็นจิตใจระดับสูงที่ประมาณว่า มีคุณธรรม จริยธรรมสูงมาก
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60. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ตอบ ค. กำรให้ทำฝึกทักษะเพิ่มเติมเป็ นกำรเสริมแรงทำงบวก อันนี้คือลงโทษทางบวก
61. ข้อใดเป็นการบ่งชี้ถึงการกระทาในลักษณะของการเสริมแรง
ตอบ ค. กำรหยุดบ่น เลิกตำหนิ อันนี้เรียกว่าเสริมทางลบ ลบสิ่งที่ไม่พอใจออก
62. ครูมานี แยกนักเรียนสองคนที่ไม่ชอบหน้ากัน และทะเลาะกันบ่อยๆให้นั่งห่างกัน
เป็นการกระทาที่สอดคล้องกับทฤษฏีใด
ตอบ ก. กำรเสริมแรงทำงลบ ลบสิ่งที่ไม่พอใจออกไป ทาให้เพิ่มพฤติกรรมหรือความถี่
63. เด็กคนหนึ่ง ชอบวิชานี้มาก ครูสอนอะไร เมื่อสงสัยก็ถาม สอดคล้องกับข้อใด
ตอบ ค. เป็นกำรเรียนรู้ระดับลึก (เข้าถึง ลึกซึ้ง จริงจัง ตั้งใจ)
64. เมื่อเกิดการเรียนรู้ระดับลึกจะก่อให้เกิดสิ่งใด ตอบ ก. สำมำรถนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

แบบกำรเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระดับ




ระดับพื้นผิว ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ และสนใจเกี่ยวกับ เนื้อหา ปริมาณ การได้คาตอบที่
ถูกต้อง พยายามจาข้อมูล เพื่อตอบคาถาม
ระดับลึก ผู้เรียนเป็นฝ่ายรุก สนใจเกี่ยวกับแกนของเรื่อง เหตุผล ภาพรวม การ
สรุปการเชื่อมโยง ตรรกะของข้อเสนอ ความคิดเห็น การตั้งคาถาม หาข้อสรุป

ระดับพื้นผิว
- สนใจเนื้อหา
- ไม่ปรับเปลี่ยน ท่องจาตามนั้น
- แรงจูงใจน้อย กังวล

ระดับลึก
- สนใจความสาคัญ
- ประยุกต์ใช้ได้
- มีแรงจูงใจ มีความสุข พอใจในการเรียน
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65. จิตไร้สานึก สามารถแสดงออกมาได้ลักษณะใด ตอบ ข. ไม่รู้สึกตัวเลย ก้าวร้าว เก็บกด
จิตไร้สานึก บางทีก็เรียกว่า จิตใต้สานึก ภาษาอังกฤษคือ Unconscious Mind
66. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนักวิทยาทางการศึกษาและทฤษฎีที่นาเสนอ
ตอบ ง. วัตสัน – วุฒิภำวะ วัตสัน ทดลองเด็กกับหนูตะเภาขาว ทฤษฏีการเรียนรู้
67. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดชั้นเรียน ตอบ ง. มุ่งให้เกิดกำรเรียนแบบแข่งขันพั ฒนำ
หลักกำรจัดชั้นเรียน

1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
2. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน
3. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริม สร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม
5. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
6. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย
7. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร

68. นักเรียนจะรู้สึกเครียดกับครูประเภทใด ตอบ ค. ครูหน้ำนิ่วคิ้วขมวด
ก. ครูเข้มงวด
ข. ครูฉุนเฉียว
ค. ครูหน้านิ่วคิ้วขมวด
ง. ครูปั่นปึ่ง
การจัดครู 3 ประเภท ในคู่มือปฏิบัติราชการครู ซูมมาดูเฉพาะประเภท ที่ 2
ครูประเภทที่ 2
ถ้าครูเข้มงวด
ถ้าครูหน้านิ่วคิ้วขมวด
ถ้าครูฉุนเฉียว
ถ้าครูปั้นปึ่ง
ถ้าครูใช้น้าเสียงดุดัน

นักเรียนจะหงุดหงิด
นักเรียนจะรู้สึกเครียด
นักเรียนจะอึดอัด
นักเรียนจะกลัว
นักเรียนจะหวาดกลัว
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69. การจัดบรรยากาศทางกายภาพคือสิ่งรอบตัวนักเรียน ยกเว้นข้อใด
ตอบ ก. ลักษณะของครู
เรียกว่า บรรยากาศทางจิต ช่วยส่งเสริมผลทางด้านจิตใจ
ให้อยากเรียน หรือ ไม่อยากเรียน ขึ้นอยู่กับครูแต่ละคน
70. มุมแสดงผลงานนักเรียนควรติดไว้ที่ไหน ตอบ ก. บนป้ำยนิเทศ
ถ้าข้อสอบถามว่า ป้ายนิเทศ ควรจัดไว้ที่ไหน ให้ตอบ บอร์ดสองข้างหน้ากระดาน
71. ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการสอนของครู

ตอบ ข. กำรใช้หลักควำมยุติธรรม

72. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู ตอบ ง. กำรให้นักเรียนทำงำนเป็นกุล่ม
พฤติกรรมกำรสอนของครู
2.1 ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม
2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
2.3 ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม
2.4 ใช้เทคนิคและวิธีสอนที่ไม่ทาให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน

เทคนิคกำรปกครองชั้นเรียนของครู
3.1 หลักประชาธิปไตย
3.2 หลักความยุติธรรม
3.3 หลักพรหมวิหาร 4
3.4 หลักความใกล้ชิด
73. ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศที่พึ่งปรารถนาในชั้นเรียน ตอบ ก. บรรยำกำศที่แสนสุข
74. การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการจัดบรรยากาศอย่างไร
ตอบ ค. บรรยำกำศทำงจิตใจ
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75. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมทางจิตมักขึ้นอยู่กับข้อใดเป็นสาคัญ ตอบ ก. ครู
76. การจัดบรรยากาศแบบไหนที่จะทาให้เด็กรักการมาเรียน รักโรงเรียน
ตอบ ก. แบบอบอุ่น (เน้นจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เด็กจะรักโรงเรียน รักครู)
77. กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกี่ขั้นตอน

ตอบ ค. 5 ขั้นตอน

78. ขั้นตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ขั้นตอนใด ตอบ ข. ส่งต่อ
79. การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ตอบ ก. กลุ่มเฝ้ำระวัง
แบ่งคัดกรองนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ
80. หัวใจสาคัญของการแนะแนวคือข้อใด

ตอบ ค. กำรให้คำปรึกษำ

81. ข้อใดเป็นการวัดผล ตอบ ข. จับเวลำกำรวิ่งระยะ 100 เมตร ได้กี่วินำที
การวัดผล คือ การนาเครื่องมือไปวัด ไม่สามารถทาอะไรได้มากกว่านั้ น ได้แค่รู้
เช่น วัดแล้วรู้ว่ายาวกี่เซนติเมตร ชั่งน้าหนักได้กี่กิโลกรัม สอบได้กี่คะแนน เป็นต้น

หากวัดแล้ว นาผลที่ได้นั้น มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินคุณค่า จะเรียกว่า “ประเมินผล”
เช่น สอบได้ 60 คะแนน คือ “วัดผล” เอา 60 นั้น ไปเทียบเป็นเกณฑ์ได้ว่า “พอใช้”
หรือ “เกรด 2” แบบนี้ จึงเรียกว่า “การประเมินผล” (พอใช้ / เกรด 2 = ประเมิน)

วิ่ง 100 เมตร ได้กี่วินาที เรียกว่าวัดผล หากเทียบดูแล้ว “วิ่งเร็ว” เรียกว่าประเมิน
“อ้วน” นี่คือ “ประเมินผล” เป็นการ “ตีคุณค่า” “ตัดสินคุณค่า” (เฉลยข้อ 82)
82. การนาผลที่วัดได้ มาตัดสินคุณค่า เรียกว่าอะไร ตอบ ข. กำรประเมินผล
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83. การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินตามลักษณะต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ตอบ ง. การประเมินความรู้ทางวิชาการที่ไม่มคี วามสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน
ประเมินตามสภาพจริง ต้องค่อนข้างมีวิธีที่ซับซ้อนในการดูผล จึงเห็นจริง เช่น สังเกตแล้ว
ก็ไม่ใช่แค่นั้น แต่ต้องสังเกตแล้ว เอามาแปลงเป็นคะแนน จะแปลงอย่างไร เท่าไร ยังไงกัน
84. ข้อใดเป็นเครื่องมือประเมินด้านพุทธิพิสัย ตอบ ข. แบบทดสอบ (วัดควำมรู้)
ก. แฟ้มสะสมผลงาน
วัดทักษะพิสัย
ข. แบบทดสอบ
วัดพุทธิพิสัย
ค. แบบประเมินทักษะ
วัดทักษะพิสัย
ง. แบบสัมภาษณ์
วัดทักษะพิสัย
85. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นคาถามแบบอัตนัย
ตอบ ก อัตนัย
ก. ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงมุมห้องนี้ โดยการกระทาอย่างไร ……………………
ข. เมื่อเช้านี้คุณต้องเดินตากฝนมาโรงเรียนใช่หรือไม่ …………..
ค. ประเทศที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนปี 2562 คือประเทศ ………………..
ง. แก้วน้าใบนี้ต้องแตกละเอียดเพราะใคร …………………
อัตนัย คือ คาตอบถูกหลากหลาย ตอบอะไรก็ถูกหมด ไม่ผิดหรอก
คะแนนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับคนตรวจ หรือ คนให้คะแนน
ปรนัย คือ คาตอบชัดเจน หนึ่งเดียว สังเกตจากช้อยส์ที่เหลือ
ข้อ ข. ถ้าไม่ตอบว่า ใช่ ก็ ไม่ อย่างใดอย่างหนึ่ง เฉลย ชัดเจน
ข้อ ค. คุณจะตอบอะไรเรื่องของคุณแต่ เฉลยต้องเหมือนกันคือ ประเทศไทย
ข้อ ง. ใครเป็นคนทาแตก ก็คนนั้นแหล่ะ คือ คาตอบ คาตอบชัดเจน หนึ่งเดียว

112

86.

ค่า Difficulty ของชุดข้อสอบระดับดีที่สุด ควรอยู่ในผลใด ตอบ ค. 0.5
ค่าความยาก (Difficulty) จะมีระดับตั้งแต่ 0.0 – 1.0
0.80 – 1.00 หมายถึง เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก (ควรตัดทิ้ง) บรรทัดนี้ใช้เฉลยข้อ 90 ด้วย
0.60 – 0.80 หมายถึง เป็นข้อสอบค่อนข้างง่าย (ใช้ได้)
0.40 – 0.60 หมายถึง เป็นข้อสอบที่ความยากปานกลาง (ดีมาก) ดีที่สุด คือ 0.5
0.20 – 0.40 หมายถึง เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (ใช้ได้)
0.00 – 0.20 หมายถึง เป็นข้อสอบที่ยากมาก (ควรตัดทิ้ง)
ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป พอดี กลางๆ (ข้อสอบเคยถามว่ายากระดับใด ใช้ได้ ตอบ 0.2 – 0.8)

87. คุณภาพของเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ในข้อใด สาคัญที่สุด ตอบ ก. ควำมตรง
ในความเป็นจริง สาคัญหมดทุกอย่าง แต่ถ้าถามว่า สาคัญที่สุด เป็นข้อสอบประจาเลย
ต้องตรง ตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย เช่น สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบมันก็ควรจะเป็น
เนื้อหาสาระที่เป็นของคนไปเป็นครู ไม่ใช่เอาเนื้อหาพวกการเมือง พวกตารวจมาเยอะ
88. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความตรงของแบบทดสอบ คือ ข้อใด ตอบ ง. ง. IOC

การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์
(IOC : Index of Item – Objective Congruence)
ค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 ค่าความตรงที่ดีที่สุด คือ 1.00
ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยบางปี ถามว่า IOC ย่อมาจากอะไร ก็เคยถามอยู่นะ

89. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความตรงในเครื่องมือการวัดผล
ตอบ ก. ตรงตำมควำมพึงพอใจ อันนี้ไม่มีในทฤษฏีการวัดผลและประเมินผล
90. ค่าการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลใดต่อไปนี้ เป็นค่าที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรนามาใช้
ตอบ ค. วัดค่ำควำมยำกได้ 0.9 เพราะง่ายเกินไป ลองไปดูก่อนหน้านี้ที่ลงไว้ให้
ค่าความยากระดับ 0.9 แปลว่า มีคนสอบ 10 คน ทาถูกตั้ง 9 คนแหน่ะ ง่ายเกิ๊น
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91. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ตอบ ง. ควำมยืดหยุ่น
ก. Validity
ข. Objectivity
ค. Discrimination
ง. Flexibility
1.
2.
3.
4.
5.

ความตรง (Validity) = วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ความเชื่อมั่น (Reliability) = มีความคงที่ วัดกี่ครั้งก็ได้ใกล้เคียงกับคาตอบเดิม
ความยาก (Difficulty) = คุณลักษณะของข้อสอบที่ยากหรือง่ายเกินไป
อานาจจาแนก (Discrimination) = ความสามารถในการแยกคนเก่ง อ่อนได้ถูกต้อง
ความเป็นปรนัย (Objectivity) = ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชา เข้าใจตรงกัน

92. ข้อใดกล่าวถึงมาตรวัดที่มีระดับสามารถเป็น ตัวแปรแบบมาตราอัตราส่วนได้ไม่ถูกต้อง
ตอบ ง. เป็นมาตราที่ประเมินผลได้ในระดับการหาค่าที่ไม่มีศูนย์แท้
ระดับของกำรวัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
1. มำตรำนำมบัญญัติ (nominal Scale) เป็นระดับที่หยาบที่สุด ไม่ สามารถนามาบวก
ลบ คูณ หาร กันได้ เป็นลักษณะนาม เช่น เพศ อาชีพ เป็นต้น
2. มำตรำเรียงอันดับ (ordinal Scale) เป็ นระดั บที่ไม่ส ามารถนามาบวก ลบ คู ณ หาร
กัน ได้ แต่ส ามารถน ามาเรี ยงหรื อจั ดอั นดั บได้ เช่ น ล าดับที่ข องการสอบ ระดั บสี ผิ ว
ตาแหน่งนางสาวไทย
3. มำตรำอั นตรภำค (Interval Scale) เป็ นระดับที่สามารถนามาหาค่ าทางสถิ ติได้ แต่
ไม่มีศูนย์แท้ แปลว่าค่ าของ 0 ไม่ได้ หมายความว่า ไม่มี อาจมี แต่วั ดไม่ไ ด้ เช่น คะแนน
อุณหภูมิ เป็น ต้น นักเรีย นที่ไ ด้คะแนน 0 ไม่ได้ แปลว่าเขาไม่มี ความรู้ เขาอาจจะรู้แ ต่
ข้อสอบไม่ไ ด้ถามในสิ่ง ที่เขารู้ หรื อ อุณ หภูมิเ ป็น 0 ไม่ไ ด้แปลว่าไม่ มีอุณหภูมิ ก็ ยังคงมี
อุณหภูมิอยู่
4. มำตรำอัตรำส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับที่ละเอียดที่สุด สามารถหาค่าทางสถิติ
ได้ และมีศูนย์แท้ เช่น น้าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น น้าหนักที่เป็น 0 ก็แปลว่า ไม่มีน้าหนัก
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93. การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาใช้วงจรการวิจัยใดเป็นส่วนใหญ่ ตอบ ก. PAOR
Plan การวางแผน
Action การปฏิบัติตามแผน
วงจรการวิจัยในชั้นเรียน
Observe การสังเกต
มุ่งแก้ปัญหาที่พบเจอนั้น
Reflex การสะท้อนผล
94. เพราะเหตุใดการวิจัยทางการศึกษาในชั้นเรียนจึงเน้นวิจัยแบบ action research
ตอบ ข. เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน
95. ตัวแปรต้นในการวิจัยดังกล่าวนี้คืออะไร ตอบ ง. ทั้ง ข และ ค
ตัวแปรต้น คือ ตัวต้นเรื่อง ที่อยากจะวิจัย วิจัยอะไร ก็อันนั้นแหล่ะ ที่เป็นตัวแปรต้น
96. ตัวแปรตามในเรื่องนี้คือ ข้อใด ตอบ ค. ผลกำรควบคุมน้ำหนักของนักเรียน
ตัวแปรตาม ก็คือผล หรือสิ่งที่ผันแปรตามตัวแปรต้น ถ้าดี ก็ดีตาม / ถ้าไม่ดี ก็ไม่ดีตามกัน
97. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตอบ ค. n = 90
N ใช้แทนจานวนประชากร (คือทั้งหมดที่อยากศึกษา) ต้องเป็น N = 450
n ใช้แทนจานวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือกมา ต้องเป็น n = 90
98. การวิจัยดังกล่าวกลุ่มประชากร คือ ข้อใด ตอบ ก. นักเรียนชั้น ม.ต้น
ประชากร ในทางการวิจัย หมายถึง ทั้งหมดที่เราอยากรู้ เช่น สมมติเราต้องการจะ
วิจัยเรื่อง ดัชนีความสุขของคนหมู่บ้านนี้ (สมมติว่าหมู่บ้านนี้ มี 542 คน) นั่นแหล่ะที่
เขาเรียกว่า “ประชากร” แต่ถ้าวิจัยประชากรไม่ได้ เยอะเกิน ก็จะใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
99. การวิจัยนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตอบ ข. เป็นกำรวิจัยกลุ่มตัวอย่ำง เลือกมา 90 คน
100. สิ่งที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ คือข้อใด ตอบ ข. เครื่องมือในกำรแก้ปัญหำภำวะอ้วน
วิจัยอะไร ก็ต้องได้อันนั้น เริ่มต้นจากปัญหาความอ้วน ก็เลยคิดค้น เพื่อวิจัยแนวทาง
ว่า เอ.. เอาไงน้อ เลยลองใช้ ชุดกิจกรรมออกกาลังกายและวางโปรแกรม ดังนั้น ถ้าว่า
วิจัยได้ดีตามสมมติฐาน ควรจะได้กิจกรรมและโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือดังกล่าวนั่นเอง เป็
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แนวข้อสอบวิชำกำรศึกษำ
101. ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของหลักสูตรมากที่สุด
ก. มวลความรู้และทักษะที่จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ข. มวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ค. เนื้อหา สาระที่จัดให้ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างชีวิต
ง. ประสบการณ์จากครูผู้สอนที่ถ่ายทอดให้ผู้เรียน
102. หลักสูตรเป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัด
มวลประสบการณ์ ซึ่งสาคัญด้วยเหตใด
ก. เป็นส่วนกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นาไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ข. เป็นหลักฐานทางวิชาการที่สามารถอ้างอิงผลการศึกษาเพื่อใช้ในการประกาศระดับความรู้
ความสามารถของผู้ผ่านการศึกษาได้ถูกต้อง
ค. เป็นเงื่อนไขของผู้ให้บริการทางการศึกษาสามารถวางกรอบเนื้อหาในการสอนได้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
ง. เป็นส่วนในการกาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายทางการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ
103. องค์ประกอบของหลักสูตร มีกี่องค์ประกอบ
ก. 2 องค์ประกอบ
ค. 4 องค์ประกอบ

ข. 3 องค์ประกอบ
ง. 5 องค์ประกอบ

104. ผู้ใดมีอานาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ประธานคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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105. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ข. เป็นหลักสูตรอิงจุดมุ่งหมาย
ค. เป็นหลักสูตรอิงตัวชี้วัด
ง. เป็นหลักสูตรอิงการประเมินผล
106. วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. ทุกคนได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ค. ทุกคนได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เหลื่อมล้า
ง. ทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคมและรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง
107. หลักการของหลักสูตรแกนกลางฯ มีกี่หลักการ
ก. 3 หลักการ
ข. 4 หลักการ
ค. 5 หลักการ

ง. 6. หลักการ

108. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมายถึงข้อใด
ก. วิสัยทัศน์
ข. หลักการ
ค. จุดมุ่งหมาย

ง. สมรรถนะ

109. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและ
พลโลก จึงต้องจัดให้มีสิ่งใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
110. กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา คือกิจกรรมในข้อใด
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมโครงการ
ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
111. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้เกี่ยวข้องต้องดาเนินการคือ
ก. การสารวจความคิดเห็นจากชุมชน
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ค. กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ง. การกาหนดเนื้อหาการเรียนรู้
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112. ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ
ก. ประเมินหลักสูตร
ข. กาหนดจุดมุ่งหมาย
ค. ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
ง. การนาหลักสูตรไปใช้
113. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ชุมชน
ค. ครูผู้สอน
ง. ถูกทุกข้อ
114. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการพัฒนาหลักสูตร
ก. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ
ค. การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา

ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นที่
ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน

115. มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เป็นหลักการจัดการศึกษาระดับใด
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
116. ข้อใดหมายถึงจุดเน้นของเนื้อหาหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก. เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งสารวจความถนัดและความสนใจ
ข. เป็นช่วงที่ต้องพัฒนาตามพัฒนาการของวัยรุ่น เน้นสอนแบบบูรณาการ
ค. เน้นเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
117. ท1.1 ป.1/4 จากรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วิชาภาษาไทย
ข. ระดับชั้น ป.1/4
ค. สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
ง. ตัวชี้วัดชั้น ป.1 ข้อที่ 4
118. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผ่าน ไม่ผ่าน
ข. ดีมาก ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ค. ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ง. ไม่ผ่าน ผ่าน พอใช้ ดี ดีมาก
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119. ผู้ใดลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือใคร
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
120. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ไว้ตามข้อใด
ก. ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัยส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ข. ยึดถือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและทฤษฏีทางการศึกษา
ค. อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนาพาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ง. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
121. ข้อใดเป็นกระบวนการสาคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญงอกงามในระบบการเรียนการสอน
ก. การค้นคว้าข้อมูล
ข. ตารา เนื้อหา สาระ
ค. การสอน
ง. การประเมินผล
122. ครู หลักสูตร สื่อการสอน หมายถึงองค์ประกอบใดของหลักการสอน
ก. ตัวป้อน
ข. กระบวนการ
ค. ผลผลิต
ง. ข้อมูลย้อนกลับ
123. การสอนโดยยึดเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักแล้วพยายามนาเนื้อหาวิชาอื่นที่พอเหมาะ
มาผสมผสานให้เป็นเรื่องกลมกลืนกันเป็นชีวิตของผู้เรียน เป็ นการสอนแบบใด
ก. แบบอนุมาน
ข. แบบประสบการณ์
ค. แบบบูรณาการ
ง. แบบสร้างสรรค์
124. ข้อใดคือพฤติกรรมที่ครูกระตุ้นเมื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหูปัญญา คือ
ก. ครูให้นักเรียนลองฝึกตั้งคาถาม
ข. ครูให้นักเรียนปรับเปลี่ยนความคิด
ค. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม
ง. ครูให้เพื่อนที่เก่งสอนนักเรียนที่อ่อน
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125. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของผู้เข้ารับการศึกษาตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูม
ก. ด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ ข. ด้านการลอกเลียนแบบ ทาท่าทาง
ค. ด้านการตระหนักในคุณค่า
ง. ด้านการตอบสนองต่อความคิดตนเอง
126. การจัดการสอนแบบใดที่ครูต้องเข้าใจการทางานและความถนัดของสมองซีกซ้ายกั บ
สมองซีกขวา
ก. CIPPA
ข. 4 MAT
ค. Project
ง. Inductive
127. การสอนแบบใดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดีที่สุด
ก. ผังมโนทัศน์
ข. ทาการทดลอง
ค. สอนแบบบรรยาย
ง. การสาธิต
128. Constructivity เป็นการจัดการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. สร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
ข. การศึกษาเป็นรายบุคคล
ค. บูรณาการความรู้
ง. แบบเน้นประสบการณ์
129. วิธีการสอนแบบใดช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกตมากที่สุด
ก. สอนแบบแสดงบทบาทสมมติ
ข. สอนแบบนิรนัย
ค. สอนแบบสาธิต
ง. สอนแบบบรรยาย
130. Pre-test มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ก. เพื่อตรวจสอบความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน
ค. เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ข. เพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียน
ง. ถูกทุกข้อ

101. ข 102. ก 103. ค 104. ข 105. ก 106. ก 107. ง 108. ข 109. ค 110. ก
111. ข 112. ง 113. ง 114. ข 115. ง 116. ก 117. ข 118. ค 119. ค 120. ค
121. ค 122. ก 123. ค 124. ก 125. ง 126. ข 127. ก 128. ก 129. ค 130. ข
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131. จากเทคนิคหมวก 6 ใบ หมวกสีใดแทนการหยั่งรู้ซึ่งแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด
ก. สีเหลือง
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีน้าเงิน
132. เทคนิคหมวก 6 ใบ สีเขียว แทนสิ่งใด
ก. ความรู้สึก
ข. ภาวะผู้นา

ค. แนวคิดเชิงลบ

133. เทคนิคแบบ L.T. หมายถึงข้อใด
ก. Learning and Teaching
ค. Long period Teaching

ข. Learning Together
ง. Look at Teacher

134. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการสอนที่เป็นหลักการสอนแบบร่วมมือ
ก. TAI
ข. TGT
ค. GUP

ง. คิดสร้างสรรค์

ง. CIRC

135. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเรียนรู้ตามหลักการสอน
ก. ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านสติปัญญา หรือด้านความรู้และการคิด
ข. ด้านทักษะพิสัย หรือด้านทักษะทางกาย หรือด้านการปฏิบัติ
ค. ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ จิตใจ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม
ง. ด้านสุนทรียพิสัย หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
136. การทาได้ถูกต้องหลายรูปแบบ การทาได้อย่างเป็นธรรมชาติที่เกิดจากการเลียนแบบหรือ
ฝึกฝน เป็นการเรียนรู้ลักษณะใด
ก. Cognitive Domain
ข. Psychomotor Domain
ค. Directive Domain
ง. Effective Domain
137. ข้อใดหมายถึงลักษณะการสอนที่ดีของอาจารย์และครูผู้สอน
ก. มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครู
ข. มีลักษณะท่าทางที่จริงใจ มีเมตตา สนใจต่อผู้เรียน
ค. ไม่ควรยึดมั่นในวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
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138. วิธีการสอนใดที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ
ก. การซักถามให้แสดงความคิดเห็น
ข. การให้สังเกตวิธีการทดลอง
ค. การให้ดูภาพยนตร์และคติสอนใจ
ง. การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
139. ข้อใดไม่ใช่ ไตรยางค์การศึกษา หรือ ไตรยางค์การสอน
ก. เนื้อหาสาระ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. การจัดประสบการณ์
ง. การประเมินผล
140. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่รูปแบบการสอนที่เน้นด้านพุทธิพิสัย
ก. การสอนมโนทัศน์
ข. การสอนตามแนวคิดของการเย
ค. การสอนโดยใช้ผังกราฟิก
ง. การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ
141. กระบวนการเรียนการสอนแบบ M-I-A-P มีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน
ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน
ง. 8 ขั้นตอน
142. กระบวนการสอนแบบ M-I-A-P เริ่มต้นด้วยสิ่งใด
ก. ขั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ข. ขั้นสนใจปัญหา
ค. ขั้นเตรียมความพร้อม
ง. ขั้นตั้งสมมติฐาน
143. การสอนแบบ 4MAT ได้แบ่งแยกลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ
โดยผู้เรียนที่มีการรับรู้ผ่านทางความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการ
สังเกตอย่างไตร่ตรอง จะเป็นผู้เรียนลักษณะใด
ก. ผู้เรียนที่ถนัดจินตนาการ
ข. ผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์
ค. ผู้เรียนที่ถนัดใช้สามัญสานึก
ง. ผู้เรียนที่ถนัดในการปรับเปลี่ยน
144. รูปแบบใดที่เป็นการสอนซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้
ร่วมกัน
ก. L.T
ข. CIRC
ค. TGT
ง. GI
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145. ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของ Howard Gardner
ก. สมองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ
ข. ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้ หากเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม
ค. ผู้เรียนมีปัญญามากกว่าหนึ่งด้าน สามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองถนัดได้
ง. ปัญญาแต่ละคนจะไม่ปรับเปลี่ยน คงทนถาวรและเป็นเช่นนั้นตลอดไป
146. การสอนแบบ Cooperative Learning คือข้อใด
ก. การเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์
ข. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ค. การเรียนรู้แบบลงมือกระทา
ง. การเรียนรู้แบบพึ่งพาอาศัยกัน
147. ข้อใดกล่าวเรื่องหลักการสอนไม่ถูกต้อง
ก. สอนจากทฤษฏีไปหาตัวอย่าง
ค. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม

ข. สอนจากง่ายไปหายาก
ง. สอนจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัว

148. หลักการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ได้ระบุให้จุดเน้นใน
ระดับการจัดการเรียนรู้ ชั้นต่างๆคานึงถึงข้อใดเป็นสาคัญ
ก. สอนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นในผลสาฤทธิ์
ข. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ตรงตามสาระการเรียนรู้ที่จัดไว้
ง. จิตวิทยาและการเลือกใช้สื่อการสอน
149. การสอนแบบอุปมัย (Indeductive Method) มีลักษณะตามข้อใด
ก. การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย
ข. การสอนจากสวนย่อยไปหาส่วนรวม
ค. การสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
ง. การสอนที่มีการแสดงหรือการกระทา
150. การสอนแบบนิรมัย (Deductive Method) มีลักษณะตามข้อใด
ก. การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย
ข. การสอนจากสวนย่อยไปหาส่วนรวม
ค. การสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
ง. การสอนที่มีการแสดงหรือการกระทา
131. ข 132. ง 133. ข 134. ค 135. ง 136. ข 137. ง 138. ก 139. ก 140. ง
141. ค 142. ข 143. ข 144. ง 145. ง 146. ข 147. ก 148. ข 149. ข 150. ก
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151. การสอนซ่อมเสริมใช้ในกรณีใด
ก. ใช้ซ่อมเด็กที่เรียนอ่อน
ค. ใช้สอนเด็กเพิ่มเติม

ข. ใช้เสริมเด็กที่เรียนเก่ง
ง. ถูกทุกข้อ

152. การสอนตามข้อใดที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ก. การสอนแบบนิรนัย
ค. การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม

ข. การสอนแบบเป็นทีม
ง. การสอนแบบสาธิต

153. แนวทางการสอนของครูท่านใดที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุด
ก. ครูป๊อบสนใจนักเรียนและหมั่นไปเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงที่บ้านสม่าเสมอ
ข. ครูจอยสามารถแนะนาความรู้ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านในวิชาที่เรียน
ค. ครูพรรณมีความสามารถชักจูงนักเรียน ให้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาที่ตนสอน
ง. ครูตุ้มบ่นและดุด่าว่ากล่าวนักเรียนเมื่อไม่สามารถส่งงานหรือการบ้านได้ทันเวลา
154. ข้อความใดแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
ก. นักเรียนเล่าเรื่องจากการฟังวิทยุได้
ข. นักเรียนสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์
ค. นักเรียนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุได้
ง. นักเรียนอธิบายการเกิดฝนเทียมได้
155. จิตวิทยาการศึกษาสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนนามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
ข. การศึกษาจิตใจของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ค. การศึกษาความคิดของผู้เรียนที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง
ง. การศึกษาความรู้สึก นึกคิด จิตใจ ของผู้เรียน เพื่อนามาเสาะหาเลือวิธีสอนที่ดีจริง
156. ข้อใดจับคู่นักจิตวิทยาการศึกษากับสัตว์ทดลองไม่ถูกต้องและสอดคล้ องทฤษฎี
ก. อีวาน ฟาฟลอฟ กับ สุนัข ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสิค
ข. สกินเนอร์ กับ แมว ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทา
ค. วัตสัน กับ นกพิราบ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมแรงทางบวกและลบ
ง. ธอร์นไดค์ กับ แมว ทฤษฎีความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงตอบสนองแบบลองผิดลองถู ก
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157. ข้อใดไม่ใช่ระดับของจิตมนุษย์ที่ฟรอยด์ได้จัดแบ่งไว้ตามทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา
ก. จิตสานึก
ข. จิตก่อนสานึก
ค. จิตหลังสานึก
ง. จิตไร้สานึก
158. คนเป็นครูจะต้องรู้จิตวิทยาเพราะว่าจิตวิทยาช่วยครูได้ตามข้อใด
ก. ช่วยครูให้รู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียน
ข. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจะได้ช่วยนักเรียนเป็น
รายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ค. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัย และขั้นพัฒนาการ
ของนักเรียน
ง. กล่าวถูกต้องทุกข้อเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาที่ช่วยครูในการสอนได้
159. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทฤษฏีทางจิตวิทยาการศึกษา
ก. ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่มีส่วนสาคัญในการจัดการศึกษาเพราะห้องเรียน
เดียวกันต้องเรียนรู้เหมือนกันได้
ข. พฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติและเมื่อถึงวัย
ก็จะสามารถ กระทาพฤติกรรมต่างๆ ได้เอง ไม่จาเป็นต้องฝึก หรือเร่งเมื่อยังไม่พร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน
ค. จิตวิทยาสังคม นามาใช้ทางการศึกษาได้กล่าวถึง คุณค่า จริยธรรม และการรวมกลุ่ม
ของบุคคล รวมทั้งอิทธิพลของกลุ่มและสภาพแวดล้อม
ง. ความพร้อมของเด็กสามารถจะปรับได้ ซึ่งสามารถจะเสนอเนื้อหาหาใดๆ แก่เด็กใน
อายุเท่าใดก็ได้แต่จะต้องรู้จักการตัดเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
160. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นแนวทางตามทฤษฎีของจิตวิทยาทางการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง
ก. เด็กที่ขาดความอบอุ่นจะเป็นคนเก็บกด ก้าวร้าว
ข. เด็กที่ขาดความรักจะมีความริษยา มักอิจฉาคนอื่น
ค. เด็กที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จะโกรธหรือกลัวอย่างไม่มีเหตุผล
ง. ผู้ใหญ่ไม่สามารถหลอกให้เด็กกลัวสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลต้องกลัวให้เด็กกลัวสิ่งนั้นได้
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161. เด็กที่มีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มักมีสาเหตุมาจากอะไร
ก. ขาดความอิสระ
ข. ขาดความรัก
ค. ขาดความเข้าใจ
ง. ขาดความอบอุ่น
162. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
ก. เพื่อทะนุบารุงและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
ข. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางปัญญา
ค. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง
ง. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและทาความเข้าใจในตนเอง
163. การเตรียมการสอนทาเพื่ออะไร
ก. ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็กและเข้าใจตัวเอง
ข. ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง
ค. ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน
ง. ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเลื่อมใสในตัวครู
164. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองชั้นเรียน
ก. หลักความใกล้ชิด
ค. หลักความเชื่อมั่น

ข. หลักประชาธิปไตย
ง. หลักความยุติธรรม

165. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางด้านจิตวิทยา สอดคล้องกับข้อใด
ก. ลักษณะของครู
ข. ความสะอาดของห้องเรียน
ค. การจัดโต๊ะครูและโต๊ะนักเรียน
ง. การจัดป้ายนิเทศให้น่าสนใจ
166. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนในปัจจุบัน
ก. เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
ข. เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ค. เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ง. เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง
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167. ขั้นตอนกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกี่ขั้น
ก. 2 ขั้นตอน
ข. 3 ขั้นตอน
ค. 4 ขั้นตอน
ง. 5 ขั้นตอน
168. ขั้นตอนแรกสุดในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด
ก. การแนะนานักเรียน
ข. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ค. การคัดกรองนักเรียน
ง. การรับมอบตัวนักเรียน
169. ขั้นตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด
ก. การสรุปผล
ข. การส่งเสริมนักเรียน
ค. การแก้ไขปัญหา
ง. การส่งต่อ
170. ข้อใดหมายถึงการส่งต่อในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ก. ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก
ข. ส่งต่อสถานศึกษาและส่งต่อสถานอื่นๆ
ค. ส่งต่อเพื่อรักษาและส่งต่อเพื่อบาบัด
ง. ส่งต่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาและส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหา
เฉลย 151. ก 152. ข
156. ค 157. ค
161. ข 162. ง
166. ง 167. ค

153. ค
158. ง
163. ข
168. ข

154. ง
159. ก
164. ค
169. ง

155. ก
160. ง
165. ก
170. ก

วิชาการศึกษา เป็นวิชาที่ช่วยเรื่องคะแนนได้ดีมาก
เราช่วยได้ตลอด บางทีอาจชี้วัดถึงการบรรจุทีเดียว
อยากให้โกยคะแนนจากตรงนี้เยอะๆ สอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา แนะนาเพิ่มเติมความรู้จากเล่ม ภาค ข สีเขียว / ชมพู ช่วยได้ดี
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แนวข้อสอบกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ / แนวข้อสอบกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ
171. ข้อใดเป็นการวัดผล
ก. ตัดเกรดผ่านและไม่ผ่าน
ค. สอบเพื่อรู้คะแนนประจาบทเรียน

ข. บ่งชี้ระดับความอ้วนของนักเรียน
ง. ตัดสินคุณค่าของโครงงานที่ทา

172. ข้อใดคือการประเมินผล
ก. สอบเพื่อทราบคะแนน
ค. จับเวลาในการวิ่งแข่งขัน

ข. นับจานวนคนเข้าเรียน
ง. ให้เกรดเป็นระดับต่างๆตามเกณฑ์

173. ข้อใดไม่จาเป็นต้องใช้ในการประเมินผล
ก. อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค. อาศัยการใช้ดุลพินิจร่วมด้วย

ข. การกาหนดคุณค่า ตัดสิน ลงข้อสรุป
ง. พิจารณาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

174. การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ยกเว้นข้อใด
ก. ระดับพฤติกรรม
ข. ระดับผลงาน
ค. ระดับผลลัพธ์
ง. ระดับประสิทธิผล
175. แบบทดสอบที่ดี ต้องมีคุณภาพของเครื่องมือใดสาคัญที่สุด
ก. ความเป็นปรนัย
ข. อานาจจาแนก
ค. ความเที่ยงตรง
ง. ความยากง่ายที่เหมาะสม
176. ลักษณะคาถามที่ดีไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นสานวนจนผู้สอบงง
ผู้อ่านอ่านแล้วต้องมีความชัดเจนว่าครูถามอะไร หมายถึงข้อใด
ก. ความเที่ยงตรง
ข. ความเป็นปรนัย
ค. ความจาเพาะเจาะจง
ง. ความมีประสิทธิภาพ
เฉลย 171. ค 172. ง 173. ก 174. ข 175. ค

176. ค
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177. แบบสร้างคาถามเพื่อวัดผล ที่มีลักษณะเป็นคาถามที่ท้ายทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากทา
มีลีลาการถามที่น่าสนใจ ไม่ถามวกวน ซ้าซากน่าเบื่อ อาจใช้รูปประกอบคาถาม การเรียง
ข้อคาถามในข้อสอบ ควรเรียงหลายแบบคละกัน อาจเรียงลาดับ เนื้อหา เรียงลาดับความ
ยากง่าย สลับกัน เป็นลักษณะคาถามแบบใด
ก. คาถามยั่วยุ
ข. คาถามคุณภาพ
ค. คาถามเชิงซ้อน
ง. คาถามลึก
178. เครื่องมือการวัดที่ทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ประโยชน์สูงสุด ประหยัด โดยลงทุนน้อย
ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน ความสะดวกสบาย แบบทดสอบที่พิมพ์ผิดพลาดตกหล่นน้อย
รูปแบบดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่าย สอดคล้องกับลักษณะสาคัญใดในการวัดและ
ประเมินผล
ก. ความเที่ยงตรง
ข. อานาจจาแนก
ค. ความมีประสิทธิภาพ
ง. ความจาเพาะเจาะจง
179. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดผล
ก. ค่าความเที่ยงตรงที่ดีที่สุด คือ 1
ข. ค่าความยากง่ายในระดับ 0.1 หมายถึง ข้อสอบง่ายเกินไป
ค. ค่าอานาจจาแนกอยู่ในระดับ 0.1 หมายถึง จาแนกแยกแยะไม่ได้
ง. ค่าความเชื่อมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1.00
180. ข้อใดเป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดด้านพุทธิพิสัยในลักษณะของแบบทดสอบเชิงปรนัย
ก. แบบเลือกตอบ
ข. แบบเติมคา
ค. แบบจับคู่
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
181. ข้อใดมักไม่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย
ก. การทดสอบ
ข. แบบทดสอบปรนัย
ค. แบบสารวจรายการ
ง. การสังเกต
เฉลย 177. ก 178. ค 179. ข 180. ง 181. ข
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182. การประเมินทักษะพิสัยด้านการเตรียมความพร้ อม ข้อใดไม่ใช่ระดับของความพร้อม
ก. ความพร้อมด้านร่างกาย
ข. ความพร้อมด้านสมอง
ค. ความพร้อมด้านอารมณณ์
ง. ความพร้อมด้านสังคม
183. ข้อใดไม่ใช่ระดับตัวแปรของการวัด
ก. การวัดระดับนามมาตรา
ค. การวัดระดับระยะห่างมาตรา

ข. การวัดระดับอันดับมาตรา
ง. การวัดระดับอัตราส่วนมาตรา

184. ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์เป็นการวัดตัวแปรมาตราระดับใด
ก. Nominal Scale
ข. Ordinal Scale
ค. Interval Scale
ง. Ratio Scale
185. มาตราการวัดตัวแปรระดับเป็นเป็นระดับที่มีศูนย์แท้
ก. Nominal Scale
ข. Ordinal Scale
ค. Interval Scale
ง. Ratio Scale
186. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ที่นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นความหมาย
ที่สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. การค้นคว้าหาความรู้
ข. การทดลองด้านการศึกษา
ค. การวิจัยทางการศึกษา
ง. การสืบเสาะวิธีการสอน
187. เพราะเหตุใดครูและผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีการทาวิจัยทางการศึกษา
ก. เป็นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ข. เพื่อช่วยในการแกปัญหาของการจดการศึกษา
ค. เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน
ง. กล่าวถูกต้องทุกข้อ
188. การนาสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ไปทดลองปฏิบัติเพื่อไขปัญหาที่เกี่ยวข้องหมายถึงข้อใดในการวิจัย
ก. action
ข. setting
ค. development
ง. evaluation
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189. การวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบใด
ก. development research
ข. action research
ค. evaluation research
ง. observation research
190. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรี ยน
ก. เป็นงานวิจัยขนาดเล็ก
ข. มุ่งที่การแสวงหาคาตอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน
ค. เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้เวลาในการดาเนินงานนานเกินไป
ง. เน้นที่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอน
191. ปฏิบัติการทางการศึกษา เป็นองค์ประกอบใดของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข. วิธีการวิจัย
ค. สิ่งที่ถูกวิจัย
ง. ผู้ที่ทาการวิจัย
192. ข้อใดเป็นลักษณะของ formal research
ก. มีการออกแบบการวิจัยที่รัดกุมเพื่อตอบคาถามการวิจัยได้ชัดเจน
ข. มุ่งเน้นตอบคาถามมากกว่ายึดรูปแบบการวิจัย
ค. มีการสรุปผลการวิจัยไม่มากมายเพียง 1 - 2 หน้าเพื่อนาเสนอ
ง. พยายามใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากการเรียนการสอนตามปกติ
193. วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนมักใช้ตามข้อใด
ก. PISA
ข. PAOR
ค. SPAS

ง. PDCA

194. วงจรการวิจัยแบบ R1D1, R2D2 …… จะเป็นรูปแบบการวิจัยใด
ก. วิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข. วิจัยประเมินตามความต้องการจาเป็น
ค. วิจัยและพัฒนา
ง. วิจัยประเมินผล
เฉลย 182. ง 183.ค 184. ก 185. ง. 186. ค 187. ง
188. ก 189. ข 190. ค 191. ค 192. ก 193. ข 194. ค
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195. การศึกษาปัญหาอย่างกว้างๆ หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงหรือลักษณะทั่วๆ ไป
ของสิ่งที่ทาการวิจัย จุดประสงค์เพื่อทราบปัญหา และแก้ปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน
นิยมใช้เพื่อการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาในการจัดการศึกษา เป็นการวิจัยลักษณะใด
ก. วิจัยเชิงคุณภาพ
ข. วิจัยเชิงปริมาณ
ค. วิจัยเชิงทดลอง
ง. วิจัยเชิงสารวจ
196. การสอนทักษะการเดาะตะกร้อ ของนักเรียนชั้น ป.6 ด้วยโปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อ
ของครูอานนท์ หากจะทาการวิจัยเรื่องนี้ตัวแปรต้นของการวิจัยคือข้อใด
ก. ลูกตะกร้อ
ข. โปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อของครูอานนท์
ค. นักเรียนชั้น ป.6
ง. ทักษะการเดาะตะกร้อ
197. จากข้อ 196 ตัวแปรตามของการวิจัยดังกล่าวคือข้อใด
ก. ครูอานนท์
ข. โปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อ
ค. นักเรียนชั้น ป.6
ง. ทักษะการเดาะตะกร้อของนักเรียน ชั้น ป.6
198. ตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนหรือเป็นตัวแปรที่เป็นเหตุ ทาให้เกิดผลตามมา คือข้อใด
ก. ตัวแปรอิสระ
ข. ตัวแปรตาม
ค. ตัวแปรเกิน
ง. ตัวแปรสอดแทรก
199. การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ข้อใดไม่สามารถ
เป็นตัวแปรตามได้
ก. พฤติกรรมด้านการเสียสละ
ข. พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์
ค. พฤติกรรมด้านการเรียนรู้
ง. พฤติกรรมด้านความมีน้าใจนักกีฬา
200. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวแปรตามของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ก. แบบฝึกทักษะ
ข. ผลสัมฤทธิ์
ค. จานวนนักเรียน
ง. นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย
เฉลย 195. ง 196. ข 197. ง 198.ก 199. ค 200. ข
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ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย การจับใจความสาคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือ
สถานการณ์ต่างๆ
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคา ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ
สถานการณ์หรือแบบจาลองต่างๆ
1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
พอเพียงของข้อมูล

------------------------------------------------------------------------------------------------เราจาเป็นต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงที่ว่า ข้อสอบในส่วนนี้ เป็นควำมสำมำรถทั่วไป
(หรือความสามารถส่วนบุคคล) เป็นข้อสอบที่ออกได้กว้างมากๆ ที่สาคัญข้อสอบจริงในปีก่อน
เช่น สพฐ กรณีทั่วไป พ.ศ. 2563 มีความยากระดับ “ยาก” ทาให้มีคนสอบผ่านกันน้อยมาก

สถิติที่น่ำสนใจนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เปลี่ยนเป็นระบบ กศจ (รอบสอบปี 2559)
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

ผู้สมัคร 134,819 คน
เปอร์เซ็นต์ผู้ที่สอบผ่านร้อยละ
ผู้สมัคร 198,683 คน
เปอร์เซ็นต์ผู้ที่สอบผ่านร้อยละ
ผู้สมัคร 185,773 คน
เปอร์เซ็นต์ผู้ที่สอบผ่านร้อยละ
ไม่มีการสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป
ผู้สมัคร 159,641 คน
เปอร์เซ็นต์ผู้ที่สอบผ่านร้อยละ

8.14
14.72
34.10
6.49

ปีล่ำสุดก่อนนี้ ที่ผ่ำนกันแค่ 6.49 % คนส่วนใหญ่ก็มำพลำดที่ ภำค ก ส่วนนี้แหล่ะ
อย่ำงไรก็ตำมลองมำศึกษำข้อสอบจริงในปี ก่อนๆที่ น่ำสนใจ และฝึกฝนเพิ่มเติมดีกว่ำเนำะ
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ตัวอย่ำงแนวข้อสอบจริงของ ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป พ.ศ. 2563

ข้อใดไม่ใช่อาหาร
ก. ส้มฉุน
ข. ส้มกลิ้ง
ค. ส้มเช้ง
ง. ส้มลิ้ม

ครูแจ้งว่าไม่เข้าสอนวันนี้ นักเรียนดีใจกัน
จนออกนอกหน้า สอดคล้องกับข้อใด
ก. กิ้งก่าได้ทอง
ข. กระดี่ได้น้า
ค. หัวล้านได้หวี
ง. หนุมานได้แก้ว

สิ่งที่ทุกคนควรตระหนักก็คือ จากสถิติแล้วนั่น ม.สวนดุสิต ไม่เคยออกข้อสอบซ้าปีก่อน
(หมายถึงครั้งก่อน) เช่น ถ้าเราสอบปี 2563 แล้วไปอ่านข้อสอบปี พ.ศ. 2563 เก็งว่าจะออกอีก
ในปี พ.ศ. 2564 แทบเป็นไปไม่ได้เลย คุณจะเข้าไปไม่เจอข้อสอบจริงในปี 2564 ถ้ามุ่งอ่านเน้น
ของปี 2563 นะ เพราะในประวัติจากข้อมูลที่รวบรวมมานั่น ไม่เคยมีการออกสอบด้วยข้อสอบ
เก่าของปีก่อนเลย ถ้าเจอก็ฟลุ๊คเจอแค่ 1 – 2 ข้อ จาก 300 – 400 ร้อยข้อนั่นหน่ะ ที่เคยออก
แบบใช้ของปีก่อนๆมาออกซ้าในปีถัดไป ส่วนใหญ่จะมีแค่ “วิชาภาค ข ในทฤษฎีการศึกษา”
แต่ถ้าเป็นข้าราชการสังกัดอื่นๆ เช่น กทม ก็ดี ของท้องถิ่น หรือของอะไรๆ แม้กระทั่ง
ของครูผู้ช่วย สพฐ (กรณีพิเศษ) อันนี้ยังพอมีแนวโน้มว่าได้ใช้ข้อสอบเก่าปีก่อน มาออกซ้าอีก
ในปีถัดไปอยู่บ้าง แต่สาหรับ สพฐ กรณีทั่วไป (โดยเฉพาะการออกสอบโดย ม.สวนดุสิต) แทบ
จะเป็นไปไม่ได้เลย ที่เราจะพบข้อสอบเก่าของปีก่อน มาใช้ซ้าของปีนี้อีกครั้ง แต่มีโอกาสเป็น
ไปได้ที่ข้อสอบในปีก่อนหน้านั้น ย้อนไป 3 – 5 ปี จะถูกวนเลือกกลับมาใช้ซ้าอีกครั้งในปีนี้ไง
ดังนั้น ผู้เขียนจึงแนะนาว่าศึกษาข้อสอบเก่าปี 2563 เอาไว้บ้าง ตามสมควร ดูแนวทาง
แต่ว่าควรเน้นไปที่ข้อสอบสาคัญในปีก่อนหน้านี้ เช่น ของปี 2561 ย้อนไป 2560 อะไรพวกนั้น
มีโอกาสเจอข้อสอบจริงปังๆ ในปี 2564 มากกว่าการที่ไปเน้นอ่านแต่ข้อสอบของปี 2563 เนาะ
แต่ปัญหาคือ ปี 2563 เป็นครั้งแรกที่ใช้เกณฑ์ใหม่ สพฐ กรณีทั่วไป ปี 2564 จึงเป็นครั้งที่สอง
ของการใช้เกณฑ์แบบนี้ ดังนั้น ข้อสอบเก่าของเกณฑ์ใหม่จึงมีแค่ปีเดียว แต่อย่างไรก็ดี เรานา
ตัวอย่างข้อสอบจริงของปี 2563 มาให้ศึกษา พร้อมสะสมข้อสอบย้อนหลังของปีอื่นๆมาเพื่อ
ให้ศึกษาและฝึกฝนกันต่อไปตามนี้
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ข้อสอบจริงปี 63

ข้อใดไม่ใช่ท่ารา
ก. พรหมสี่หน้า
ค. ชักแป้งผัดหน้า

ข. สอดสร้อยมาลา
ง. หักงวงไอยรา

ตอบ ง. หักงวงไอยรา อันนี้เป็นท่าแม่ไม้มวย
ท่าที่เหลืออีกสามท่านั้น นอกจากเป็นท่าราของ “ท่าราไทย” แล้วยังถือเป็น “ท่ารามวย” ใช้ใน
การไหว้ครูมวยก่อนการชกด้วยนะ” แต่ท่าหักวงไอยรา ไม่มีในท่ารามวย เป็นท่าใช้ต่อสู้ รับขา
ของคู่ต่อสู้ขณะที่เขาเตะมา จับขาไว้แล้วใช้ศอกฟันลงไปที่หน้าขา
“สอดสร้อยมาลา” ถูกใช้เป็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ มาแล้วหลายครั้ง
ตัวอย่างข้อสอบจริงในปีก่อนๆ เช่น
การฟ้อนราท่าสอดสร้อยมาลาใช้ในเพลงใด
ก. หญิงไทยใจงาม
ข. งามแสงเดือน
ค. ดวงจันทร์วันเพ็ญ
ง. ราซิมารา

ข้อใดคือท่าราไทยในเพลงราวงมาตรฐาน
ก. กวางเหลียวหลัง
ข. กวางเดินดง
ค. แม่ลายกนก
ง. สอดสร้อยมาลา

นี่คือท่าสอดสร้อยมาลา
เพราะอะไร “ท่าสอดสร้อยมาลา” จึงถูกใช้เป็นข้อสอบบ่อย
เพราะว่า “เป็นท่าราไทยพื้นฐานไง” ถามว่าราไทย คืออะไร
ทุกคนก็คงจะนึกไปถึง “สอดสร้อยมาลา” นั่นแหล่ะ เขาจึง
ถือว่าทุกคนควรจะรู้จักท่านี้ คือได้เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้ว
ไม่จาเป็นต้องเรียนสายตรงนาฎศิลป์ก็ควรตอบข้อสอบได้นะ

ตอบ ข. งำมแสงเดือน

ตอบ ง. สอดสร้อยมำลำ
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ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563 ที่น่ำสนใจคัดเลือกมำให้ ศึกษำกัน
มีข้อสอบบางข้อที่ง่ายมากๆ (อย่าไปพลาดง่ายขนาดนั้น) โอเค ข้อสอบบางตัวอาจยากเว่อร์
เราก็ต้องยอมรับ แต่ข้อสอบที่ง่ายระดับนี้ ไม่ควรพลาด เช่น ข้อสอบจริง
16xy = 23xy – 14 ให้หำค่ำของ xy
ก็เป็นเพียง สมการพื้นฐาน ย้ายข้างไปซะ ดังต่อไปนี้
16xy – 23xy = -14
-7xy = -14
xy = - 14
-7
xy = 2

(23xy เป็นบวก ย้ายข้างไปก็ต้อง เป็นลบ)
(16 – 23 ได้ติดลบ 7 นะ โอเคเนาะ ห้ามงง)
(-7 คูณตัวแปรอยู่ ก็ต้องย้ายข้างมาหาร)
(ลบหารลบ ได้คาตอบเป็น บวก) -14 หาร -7 ตอบ 2

ข้อนี้ตอบ 2 นั่นเอง เป็นความสามารถด้านการคิดตัวเลขเกี่ยวกับสมการพื้นฐาน

แบบฝึกเพิ่มเติม จาลองสมการคล้ายๆข้อนี้

7xy + 5xy – 9xy = 30 + 6xy
จงหาค่าของ xy
ก. 6
ข. -6
ค. 10
ง. -10

วิธีทำ รวบด้านหน้าก่อน 7 + 5 – 9
ย้ายข้างตัวแปรมา
ย้าย –3ไปหาร (เพราะคูณอยู่)

จะเป็น
3xy
จะเป็น 3xy – 6xy
-3xy
จะเป็น
xy

บวกหารลบ จะได้คาตอบติดลบ

xy

เฉลย ค. -10

=
=
=
=

30 + 6xy
30
30
30
-3
= -10
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แนวข้อสอบควำมสำมำรถในกำรกำรวิเครำะห์ (100 คะแนน) ฝึกฝน เพิ่มเติม
แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ได้รวบรวมข้อเก่าที่เคยออก ตลอดจนข้อสอบที่น่าสนใจในภาษาไทย
รวมถึงข้อสอบที่เคยออกจริงในปี 2563 ให้แล้ว สอดแทรกอยู่ในข้อต่างๆ ลองศึกษากันได้
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง (ข้อสอบปี 2563)
ก. ฝนตกจั๊กๆ
ค. ทางานง่กๆ

ข. ตัวร้อนรุมๆ
ง. ปลาดิ้นโดดๆ

2. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. สู้ยิบตา
ค. สู้รบปรบมือ

ข. สู้ถวายหัว
ง. สู้ตาย

3. ข้อใดตรงข้ามกับคาว่า งมเข็มในมหำสมุทร
ก. ปอกกล้วยเข้าปาก
ค. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

ข. หนวดเต่า เขากระต่าย
ง. พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

4. นักมวยไทยต่อยชนะได้เพราะมีครูสอนมวยเป็นอดีตแชมป์โลก สอดคล้องกับข้อใด
ก. รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ข. ศิษย์มีครู
ค. ความพากเพียร
ง. ขยันขันแข็ง
5. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
ก. ร่ม – คัน
ค. ไฝ – จุด

ข. ขลุ่ย – เลา
ง. ดินสอ – แท่ง

เฉลย 1. ง 2. ค 3. ก 4. ข 5. ค (ไฝ ต้องเรียกเป็น “เม็ด”)
ผู้อ่านสังเกตข้อแรกให้ดีๆ เป็นข้อสอบจริง ปี 2563 ที่ไม่ถูกคือ ปลาดิ้นโดดๆ
แต่มีบางคนไม่เข้าใจ เลยคิดว่า ทางานง่กๆ ผิด (เพราะมีไม้เอก) ไม่ผิดนะครับ
คือ งกๆ ในพจนานุกรม มีสองแบบ ได้แก่ งกๆ กับ ง่กๆ แปลคล้ายๆกัน ก็คือ
ตั้งใจทาสิ่งใดอย่างขยันขันแข็งโดยไม่สนใจความเหนื่อยล้า อะไรประมาณนั้น
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6. โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชนบท เดินทางไกลยากลาบาก สอดคล้องข้อใด
ก. ป่าดงพงพี
ข. ไกลปืนเที่ยง
ค. เข็นครกขึ้นภูเขา
ง. งมเข็มในมหาสมุทร
7. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีความหมายตามข้อใด
ก. เห็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิด
ข. ชอบทาความชั่วมากกว่าทาดี
ค. ลุ่มหลงอยู่ในอบายมุข
ง. เห็นผิดเป็นชอบ
8. รีดเลือดจากปูมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. บีบเลือดเอาจากปูทั้งที่ปูไม่มีเลือด
ข. เรียกเก็บเงินจากคนยากจนซึ่งไม่มีจ่ายแน่ๆ
ค. เก็บเงินจากคนรวยมาช่วยคนจน
ง. เก็บภาษีประชาชนสูงกว่าอัตราที่ควรจะเป็น
9. ข้อใดมีความหมายถึงการสู้รบกันเสียงดังกึกก้อง ไม่รู้ว่าผู้ใดจะแพ้หรือชนะได้
ก. เห็นประภาพเจ้าช้าง เชี่ยวกว่าเหลืออ้าง
เอิกเอื้ออัศจรรย์
ยิ่งนา
ข. สองฝ่ายหารใช่ช้า
คือสีหสู้สีหกล้า
ต่อแกล้วในกลาง
สมรนา
ค. ดังตรลบโลกแล้
ฤาบ่ร้างรู้แพ้
ชนะผู้ใดดาล
ฉงนนา
ง. กองทัพตามกันเต้า
เสียงสนั่นลั่นเท้า
พ่างพื้นไพรพัง
เพิกฤา
10. สานวนใดมีความหมายว่า”ขอเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆ”
ก. ผ่อนสั้นผ่อนยาว
ข. ผ่อนหนักเป็นเบา
ค. เผื่อเหลือเผื่อขาด
ง. ผัดวันประกันพรุ่ง
เฉลย 6. ข 7. ง 8. ข 9. ค 10. ง
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“ไกลปืนเที่ยง” เป็นข้อสอบจริงในปี 2563 แต่รู้หรือไม่ว่า “คาๆนี้” เป็นข้อสอบจริง
ที่เคยออกตอนที่ผู้เขียนสอบครูผู้ช่วยเมื่อเกินกว่าสิบปีที่แล้ว ด้วย “นานมากแล้วล่ะ”
ผู้เขียนจาได้ดี ... เพราะว่าทาข้อนี้ได้
เนื่องจากชอบละครเรื่อง “หัวใจไกลปืนเที่ยง” ก็เลยค้นหาคาว่า
ไกลปืนเที่ยงแปลว่าอะไร ตั้งแต่สมัยเด็กๆ รู้ความหมายและมาเจอ
ข้อสอบจริงด้วย แสดงว่าข้อสอบสานวนนี้ ถูกนามาใช้ตลอดๆเลย
เกือบยี่สิบปีแล้วที่สอบมาเจออีกทีในปี พ.ศ. 2563 และถ้าจาไม่ผิด
จะเคยออกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณปี 2553 – 2555 ราวๆนี้แหล่ะ
ลองดูข้อสอบที่ผู้เขียนเคยสอบเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาเล่าสู่กันฟัง
เป็นข้อสอบที่จาได้แม่นเลย เช่น ข้อสอบกฎหมาย ถามว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในเคหะสถาน
ตามกฎหมายการศึกษาได้ในระหว่างเวลาใด
ก. ระหว่างตะวันขึ้น ถึงช่วงเวลาตะวันตก
ข. ระหว่างตะวันออกและช่วงเวลาตะวันตก
ค. ระหว่างพระอาทิตย์ออกถึงพระอาทิตย์ตก
ง. ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

จาได้ขึ้นใจเลย เพราะว่าข้อนี้คิด
นานมากๆ (ตอนนั้นไม่รู้ )ใช้เวลา
ร่วมสองนาทีในการลังเลคาตอบ
ของข้อนี้ เฉลยข้อ ง นั่นเอง

อีกข้อหนึ่งที่จาได้ภาษาไทย ถามว่า ครูให้รางวัล ……. นักเรียนที่เรียนดี
ก. กับ
ข. แก่
ค. แด่
ง. สาหรับ
"แก่" ใช้นาหน้าคาที่เป็นฝ่ายรับอาการ เช่น ครูให้รางวัลแก่นักเรียน
"แด่" ใช้แทนคาว่า "แก่" ในที่เคารพ เช่น นักเรียนมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์
เหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างข้อสอบที่ใช้กันมานานร่วมยี่สิบปีแล้ว ศึกษาไว้ก็คงดีนะ
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ข้อสังเกต คือ ข้อสอบพวกนี้ล้วนเป็นข้อสอบจริงที่เคยออกมาแล้วทั้งสิ้น
ในข้อ 9 เป็นบทประพันธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย ซึ่งเป็นบทที่ถูกใช้เป็นข้อสอบ
ประจาทุกปี ปีละ 1 – 3 ข้อ บางปี ก็ถามติดกันเลย กับลิลิตตะเลงพ่าย
เพราะเป็นบทที่มีการประพันธ์สละสลวย ความหมายลึกซึ้ง บางคายาก
แก่การทาความเข้าใจ เป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าทางภาษาอย่างแท้จริง

ข้อนี้ถามถึงการสู้รบที่เสียงดังกึกก้อง ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ
ตอบ ค. เพราะมีคาบ่งชี้ชัดอยู่และ
เข้าถึงภาพบรรยากาศในการต่อสู้
“ดังตรลบโลกแล้” เสียงดังตลบโลกทีเดียว
ตรลบ (ใช้ในคาประพันธ์) คือคาว่า ตลบ
ฤาบ่ร้างรู้แพ้ ชนะผู้ใดดาล ฉงนนา = ไม่มีรู้แพ้ รู้ชนะกันเลย ใครจะชนะ
น่าฉงนใจ น่าสงสัยอยากรู้จริงๆนะ
ฉงน บางทีก็แปลว่า “ไม่แน่ใจ”
ฉงนนา คือ ไม่แน่ใจว่า ใครนะจะเป็นผู้ชนะ

เห็นข้อ 10. ไหม เป็นข้อสอบจริงที่เฉลย ข้อ ง. ผัดวันประกันพรุ่ง = เลื่อนเวลาออกไป
นอกจากจะถามแบบนี้แล้ว สานวนนี้ก็เคยเป็นข้อสอบจริงเช่นกัน โดยถามว่าข้อใด “ผิด”
ซึ่งหลายคนไม่รู้ดูตัวเลือกในโจทย์ต่างๆแล้วตอบว่า “ผัดวันประกันพรุ่ง” เป็นข้อเขียนผิด
เพราะไปคิดว่าที่ถกู น่าจะเขียน ผลัดวัน (แต่ไม่ใช่นะ จริงๆเขียนว่า “ผัดวัน” ถูกแล้ว)
ผัด นอกจำกจะแปลว่ำ ผัดอำหำร ตำมที่เรำรู้กันแล้ว ข้ำวผัด ผัดไท เป็นต้น
ยังแปลว่ำ “ขอเลื่อนเวลำออกไป” ส่วนคำว่ำ “ผลัด” แปลว่ำเปลี่ยน เช่น
ผัดวันประกันพรุ่ง / ขอผัดหนี้ไปก่อน / ต้นไปผลัดใบ / เธอผลัดเสื้อผ้ำ
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11. พระอาทิตย์ลับของฟ้า แต่ยังเห็นท้องฟ้าสีแดงเข้ม คือข้อใด
ก. ตะวันทอแสง
ข. ตะวันยอแสง
ค. อาทิตย์อัสดง
ง. ฑิฆัมพร
12. ข้อใดหมายถึงตะวันยอแสง
ก. ย่ารุ่ง
ค. พระอาทิตย์ขึ้น

ข. ย่าค่า
ง. พระอาทิตย์ตก

13. ข้อใดหมายถึงอาทิตย์อัสดง
ก. ตะวันขึ้น
ค. ตะวันลับฟ้า

ข. ตะวันฉายแสง
ง. ตะวันคล้อยบ่าย

ข้อ 11 – 13 เกี่ยวกับเรื่อง “พระอาทิตย์ตก” นามาใช้เป็นข้อสอบบ่อยพอสมควรนะ
ผู้อ่านควรได้ศึกษา แนวความรู้ ปี 2563 ถาม “ท้องฟ้าสีแดง” ก็ตอบ “ตะวันยอแสง”
อัสดง ก็คือ พระอาทิตย์ตก / ตะวันยอแสง นี่ก็ “พระอาทิตย์ตก”
แต่คาว่าตะวันยอแสง จะเน้นที่ “ท้องฟ้าสีแดงเรื่อๆหรือสีแดงเข้ม ”
พระอาทิตย์ตกไป เราจะเห็นสีแดงขอบฟ้านั่นคือ “ตะวันยอแสง”
ส่วนคาว่า “อัสดง” คือ การบ่งบอกว่าตะวันกาลังค่อยๆตกลงไป
มักใช้เป็น “อาทิตย์อัสดง” ไม่ได้เน้นเรื่องสีของท้องฟ้าอะไรมาก
ตะวันทอแสง (ช่วงเช้าใหม่ๆ) จะตรงข้ามกับ ตะวันยอแสง (ช่วงเย็นๆค่าๆ)
เพราะทอแสง คือ พระอาทิตย์กาลังค่อยๆขึ้นมาช่วงเช้าๆแสงสีทองค่อยๆปรากฏ
ตะวันทอแสง ใช้แทนความรู้สึกแบบว่า มีความหวังใหม่ เริ่มต้นใหม่ งดงาม ความอบอุ่น
ตะวันยอแสง มักใช้แทนความรู้แบบว่า เหงา เดียวดาย หวิวๆ กาลังจะผ่านวันนี้ไปแล้วนะ
เฉลย 11. ข 12. ง 13. ค (ข้อ 12 โอกาสถูก คือ คาว่า ย่าค่า กับ พระอาทิตย์ตก
แต่ในโจทย์ มีคาว่า “ตะวัน” ไง ก็ตอบ ข้อ ง นั่นเอง)
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แนวข้อสอบข้อ 14 – 15 จะเน้นมาที่เรื่องของการใช้ “คา” หรือ “คาศัพท์” ที่เคยออกจริง
14. การสร้างบ้านหลังนี้บานปลายมากคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาที่ขีดเส้นใต้คือ
ก. กาไร
ข. ขาดทุน
ค. รายจ่าย
ง. รายรับ
15. คาใดเป็นคาที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคาว่า “เมตตา” มากที่สุด
ก. โหดร้าย
ข. ทารุณ
ค. หยาบกระด้าง

ง. ใจแคบ

16. เขาคงไม่ยอม …………….. ง่ายๆแน่ ต้องหาทางแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นผู้ชนะให้ได้
ก. จนใจ
ข. จนมุม
ค. จนแต้ม
ง. จนตรอก
17. “ขัน” ในข้อใดเป็นคานาม
ก. เขาชอบพูดขาขัน
ค. ขันใบนี้ราคาแพงมาก

ข. ไก่ขันเสียงดังแต่เช้าตรู่
ง. อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ

18. การ………..…….. หมายถึง การสื่อความหมายของคาและขอความทั้งหมดตามที่ผูเขียน
ตองการสื่อโดย……………ถึงความหมาย โดยนัยที่ไมใชความหมายหลักหรือที่รูกันทั่วไป
ก. ส่งข่าว คานึง
ข. ตีความ
พิจารณา
ค. บรรยาย ตระหนัก
ง. อธิบาย ชี้แจง
19. นักการเมืองที่มีข้อ ……… เกี่ยวกับการทุจริต กาลังถูก ………. โดยเจ้าหน้าที่ปราบปราม
ก. บ่งชี้
พิจารณา
ข. กังขา ไต่สวน
ค. เกี่ยวพัน สาวไส้
ง. ครหา สอบสวน
เฉลย 14. ค 15. ข 16. ค 17. ค 18. ข 19. ง
ผู้อ่านสังเกต ข้อ 15 และ ข้อ 16 ให้ดี แล้วดูว่าการใช้กับดักข้อสอบเป็นเช่นไร เขาเลือกใช้
คาที่รู้ว่าคนไทยจานวนมากน่าจะตอบผิด (แต่คิดว่าตัวเองถูก) เพราะมักใช้เซ้นส์ทางภาษามากกว่า
การใช้ความรู้ทางภาษานั่นเอง ดูวิธีอธิบายในหน้าถัดไป
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ข้อ 15. เขาถามหาคาที่มีความหมายตรงข้ามกับคาว่า “เมตตา” จริงๆเหมือนจะง่ายนะ
แต่ว่ามันเป็นกับดักข้อสอบ วางเอาไว้ให้ผู้เข้าสอบไปตกหลุมพราง ทาข้อนี้ผิดไป
ลองเมคเซ้นส์ดู เชื่อว่า คนไทยจานวนมากคงอยากตอบ โหดร้ำย ใช่หรือเปล่าล่ะ
มันเป็นข้อสอบจริงที่คนเข้าสอบแล้วนาออกมาเผยแพร่ แล้วมีเพจต่างๆหลายเพจ
นาไปเฉลย นาไปทาเป็นข้อสอบและเฉลยผิดด้วยนะ เฉลยว่า “โหดร้าย” อันนี้ผิด

ที่ถูกจริงๆต้องตอบว่า “ทำรุณ” เป็นคาที่มีความหมายตรงข้ามกับคาว่า “เมตตำ”
จริงๆมันใช้ได้ทั้ง “ทารุณ” และ “โหดร้าย” นั่นเอง ต่างถือว่าตรงข้ามเมตตาทั้งสิ้น
แต่ตามหลักภาษาไทย เมื่อเลือกตัวเดียวที่ตรงข้ามจะต้องเลือก “เมตตา – ทารุณ”
เขามีความเมตตา ต่อสัตว์

-

เขาทารุณสัตว์

ในพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานได้ระบุคาตรงข้ามไว้ชัดเจน ดังนี้
เมตตา – ทารุณ / โหดร้าย - ใจดี / ทารุณโหดร้าย - เมตตา
ตามหลักภาษาไทย ตอบ ทารุณ แต่ตามวิธีคิดของคนทั่วไปคงตอบ โหดร้าย

ข้อ 16. นี่ก็กับดักเช่นกัน เพราะเชื่อว่าคนมากมายคงอยากตอบจนตรอกหรือจนมุม
แต่โจทย์ได้ระบุไว้ชัดในเงื่อนไขทางภาษา มีลักษณะที่ว่า “ต้องการสู้ต่อ ไม่มีทางสู้”
แม้คาว่า จนตรอก จนแต้ม จนใจ จนมุม จะมีความหมายใกล้เคียงกันมาก
แต่ก็มีวิธีใช้อยู่ คือ จนตรอก - ไม่มีทางไป
จนมุม - ไม่มีทางหนี
จนแต้ม - ไม่มีทางสู้ (โดยเฉพาะที่ใช้สาหรับการแข่งขัน)
จนใจ - ไม่มีทางที่จะทาได้อย่างที่คิด
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ข้อ 20 – 24 ขอนาสานวนต่างๆที่ออกสอบบ่อย และเป็นข้อสอบจริงมาให้ได้ศึกษากัน
20. สานวนใดมีความหมายตรงข้ามกับ “มือถือสากปากถือศีล”
ก. หน้าเนื้อใจเสือ
ข. ปากร้ายใจดี
ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว
ง. ยุแยงตะแคงรั่ว
21. คุณสมพรเป็นคน ............... เมื่อเจอคุณครูที่สอนลูกของตนก็ยกมือไหว้คุณครูก่อน
แม้ว่าครูจะอายุน้อยกว่าตนเอง คาในข้อใดถูกต้องเติมในช่องว่าง
ก. มีสัมมาคารวะ
ข. อ่อนน้อมถ่อมตน
ค. มีมารยาท
ง. รู้จักกาลเทศะ
22. “เขาตั้งใจเรียนขยันทาการบ้านและรับผิดชอบภาระงานที่ครูมอบหมาย รวมถึงยังต้อง
ทางานบ้านทุกอย่างแทนพ่อและแม่ด้วย” ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. น้าขึ้นให้รีบตัก
ข. โลภมากลาภหาย
ค. หนักเอาเบาสู้
ง. จับปลาสองมือ
23. สานวนใดหมายถึง การทาตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ก. กาในฝูงหงส์
ข. เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
ค. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด
ง. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
24. “คนเรามีจิตใจต่างกัน” สอดคล้องกับสานวนใดมากที่สุด
ก. ลางเนื้อชอบลางยา
ข. ขนมพอผสมน้ายา
ค. อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า
ง. คอหยักสักแต่ว่าคน
เฉลย 20. ข 21. ก 22. ค 23. ง 24. ก
ข้อ 24. เป็นข้อสอบจริงที่หลายคนออกห้องสอบมาแล้ว มึนๆ เพิ่งรู้ว่า “อ๋อ มันตอบ ก นี่เอง”
เพราะเอามาถามกันที่เพจต่างๆ หรือไปค้นหาข้อมูล พบ สานวนลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง
คนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ชอบต่างกันไป ลาง (แปลว่า บาง) คือ ยาบางตัวถูกกับคนบางคน
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ข้อ 25 – 28 จงเรียงลาดับประโยคต่างๆที่กาหนดให้อย่างถูกต้อง
25. 1. ความงามคือคุณสมบัติของสิ่งตางๆ
2. ติดตรึงใจอยูเปนนิจ
3. ทาใหผูไดเห็น ไดสัมผัส
4. เกิดความชื่นชมยินดีเบิกบาน
ก. 2 3 4 1
ค. 3 2 1 4
26. 1.
2.
3.
4.

ความเครียดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน
ที่เกิดความตื่นตัวรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา การคิด การประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน

ก. 1 2 3 4
ค. 1 4 3 2
27.

ข. 1 3 4 2
ง. 1 3 2 4

1.
2.
3.
4.

ข. 3 2 1 4
ง. 3 4 1 2

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจึงจะทาคะแนนสอบ ภาค ก ได้ดี
ในการสอบจะเป็นการวัดพื้นฐานและทักษะความรู้เบื้องต้น
การคัดเลือกเข้ารับราชการจะมีเนื้อหาของการสอบหลากหลาย
ปกติแล้ว ภาค ก จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป

ก. 3 4 1 2
ค. 3 2 4 1
28. 1. ทาให้รถยนต์ราคาถูกลง
3. เมือ่ มีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
ข้อความใดเป็นลาดับที่ 3
ก. ข้อความที่ 1
ค. ข้อความที่ 3

ข. 3 4 2 1
ง. 3 2 1 4
2. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี
4. และคงจะถูกลงกว่านี้อีก
ข. ข้อความที่ 2
ง. ข้อความที่ 4
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29. ประโยคในข้อใดเรียงคาขยายได้ถูกต้อง
ก. การทางานให้สาเร็จต้องมีวินัย
ค. ขยันให้มากๆและตั้งใจอ่านหนังสือ

ข. ตั้งแต่เช้าฝนตกหนัก
ง. ละครไทยพัฒนาไม่เท่าที่ควร

30. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม
ก. หนังสือเล่มนี้วางอยู่ตรงนั้นมาหลายวันแล้ว
ข. จดหมายหลายฉบับส่งมาโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ค. คนไทยสมัยนี้ต่างก็ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น
ง. รถคันใหญ่ของใครก็ไม่รู้จอดอยู่หลังตึกโรงงานด้านโน้น
31. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. ผู้ชายที่ฉันแอบชอบไม่ได้ให้กุหลาบฉัน
ค. มันไม่ค่อยยุติธรรมกับพวกเราสักเท่าไร

ข. เขาบอกกับเธอว่าอย่างไรเหรอ
ง. สุพจน์รักเธอแต่เธอกลับรังเกียจเขา

32. ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม
ก. ถ้าเขาไม่รักเธอ เขาก็คงรักฉันแล้วล่ะ
ค. เด็กน้อยร้องไห้งอแงก่อนจะหลับไป

ข. ฝนตกหนักมากเลยนะนั่น
ง. เมื่อวานแก้วมาที่นี่แต่ฉันไม่อยู่

33. ประโยคใดมีจุดประสงค์การใช้ที่แตกต่างจากข้ออื่น
ก. อย่าเดินช้าได้ไหม
ข. ช่วยเดินให้เร็วๆหน่อยสิ
ค. ลองเดินเร็วๆกันไหม
ง. เราต้องเดินเร็วกว่านี้แล้วละ
34. คาที่อยู่ในวงเล็บในข้อใดเป็นคาบุพบท
ก. ฉันอยากได้หนังสือ (ที่) เธออ่าน
ค. คุณนายคงรู้เรื่องเกี่ยวกับคดี (นี้)

ข. มันไม่เห็นจะต่างกัน (เลย)
ง. เขาอยากจะนั่ง (ใกล้) เธอ

35. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวลี
ก. เธอถามหาอะไร
ค. ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ

ข. จากนี้จนนิรันดร์
ง. ไก่เห็นตีนงู
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36. ข้อใดมีอกรรมกริยา
ก. นางร้ายตบนางเอกอย่างแรง
ค. มีคนขโมยอะไรบางอย่างจากห้องนี้

ข. เมื่อคืนเธอหลับสบายเกินไป
ง. พวกเราพบเขาในกระท่อมร้าง

37. ข้อใดเป็นประโยคที่มีสหกรรมกริยา
ก. ลูกสาวเธอร้องไห้กระจองอแง
ค. เขาสามารถดูแลตัวเองได้

ข. นกบางชนิดบินได้ไกลมาก
ง. พวกเด็กๆกาลังนั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้

38. ประโยคใดไม่มีกรรม
ก. เธอควรจะบอกฉันให้เร็วกว่านี้
ค. อย่าเปิดประตูบานนั้นเด็ดขาด

ข. เขากระโดดโลดเต้นทั้งวี่ทั้งวัน
ง. พวกเราเห็นคนแปลกหน้าด้านโน้น

39. ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค
ก. นักเรียนหญิงมัธยมปลายใส่กระโปรงสีดา ส่วนมัธยมต้นกระโปรงสีน้าเงิน
ข. นักฟุตบอลสามคนขาดซ้อม อย่างไรก็ดีโค้ชไม่ได้ลงโทษทั้งสามคน
ค. พวกเราไปดูคอนเสิร์ตวงแอบรักมา และจะไปดูวงลาบานูนด้วย
ง. คุณอาของฉันอาศัยอยู่กับฉัน แต่คุณอาของเธอไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ
40. สานวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกัน
ก. กิ้งก่าได้ทอง หัวล้านได้หวี
ค. หาเหาใส่หัว เขียนเสือให้วัวกลัว

ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน จับเสือมือเปล่า
ง. เห็นขี้ดีกว่าไส้ เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ

41. เด็กชายธรรมนูญเชื่อฟังครูบาอาจารย์ และสิ่งที่คุณแม่คอยบอกกล่าว สอดคล้องกับสานวนใด
ก. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ข. ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
ค. ว่านอนสอนง่าย
ง. รู้จักผิดชอบชั่วดี
42. คาใดสะกดผิด
ก. ฌาปนกิจ
ค. ทาทัณฑ์บน

ข. วัดวาอาราม
ง. เกษรดอกไม้
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43. ข้อใดใช้ถ้อยคาผิด
ก. อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด
ค. ฉันสอบได้ด้วยความรู้ความสามารถ

ข. คุณสามารถทาอะไรได้ตามสะดวก
ง. วันเสาร์เด็กๆอยู่กันเองโดยล าพัง

44. ประโยคในข้อใด ใช้ลักษณนามผิด
ก. ขลุ่ยอันนี้ เป่าเพราะจัง
ค. ปิศาจตนนั้นอาละวาดหนัก

ข. ปากกาด้ามนี้ราคาแพงมาก
ง. ร่มทั้งสองคันไม่ได้ใช้มานานแล้ว

45. การออกเงินสารองล่วงหน้าไปก่อน คือข้อใด (ข้อสอบจริงปี 2563)
ก. ทดลองจ่าย
ข. ทดรองจ่าย
ค. จ่ายคืน
ง. เบี้ยประกัน
อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 46 – 50
พื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ป่าจะถูกไฟไหม้ ……..พื้นที่หลายตารางกิโลเมตร
ส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าหายไปเป็นจานวนมาก สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์และเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกปี
การป้องกันคือการทาแนวกั้นไฟ การรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ พื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งจะเป็น
พื้นที่ประสบปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรง ดังนั้น ข้อสรุปในตรงนี้คือไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด
46. จาก ……… ที่หายไปควรเติมคาไหนให้เหมาะสม
ก. ใน
ข. กับ
ค. กิน

ง. ตลอด

47. จากบทความปัญหาคืออะไร
ก. สัตว์ป่าสูญพันธ์
ค. ชาวบ้านทาลายป่าไม้

ข. พื้นที่ป่าโดนทาลาย
ง. เกิดไฟป่าทางภาคเหนือ

48. ข้อมูลใด ไม่เกี่ยวข้องกับบทความ
ก. ไฟป่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ค. ไฟบ่าป้องกันได้โดยขุดแนวกั้นไฟ

ข. ไฟป่าเกิดจากชาวบ้านจุดขึ้น
ง. ไฟป่าทาให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
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49. “ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด” จากข้อสรุปมีหลักการอะไรที่ทาให้เป็นจริง
ก. มีใบไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ข. มีลมพัดทาให้ไฟลุกไหม้เร็ว
ค. ฤดูแล้งอากาศแห้งจะทาให้ไฟติดดี
ง. เกิดการเสียดสีของกิ่งไม้ทาให้ไฟติด
50. สิ่งใดส่งผลกระโดยตรงทาให้พื้นที่ป่าหายไปจานวนมาก
ก. การตัดไม้ทาลายป่า
ข. การทาไร่เลื่อนลอย
ค. ไฟป่าและความแห้งแล้ง
ง. การเพิ่มจานวนของประชากร

อ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 51 – 53
สจ. หนุ่มอุบลราชธานีเส้นเลือดในสมองแตก วูบดับคารถลือเหตุเพราะผีแม่ม่ายทาผู้ชาย
ตายมาแล้วหลายคน จนต้องหาเครื่องรางของขลังป้องกันปลัดขิก ทาเล็บแดง นุ่งผ้าถุง
ผู้ใหญ่บ้านเผยเหตุชาวบ้านไหลตาย………..ยาฆ่าแมลงที่ชาวบ้านใช้ แพทย์ลงความเห็นว่า
เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน และหัวใจหยุดเต้นทันที
51. จาก ……………………. ที่หายไปควรเติมคาไหนให้เหมาะสม
ก. ด้วย
ข. โดย
ค. เป็นเพราะ
52. จากบทความใจความสาคัญคืออะไร
ก. สจ. ตายเพราะผีแม่ม่าย
ค. สจ. ตายเพราะไม่มีเครื่องรางของขลัง

ง. จาก

ข. สจ. ตายเพราะยาฆ่าแมลง
ง. สจ. ตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตก

53. บุคคลใดน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะเหตุใด
ก. ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้และใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด
ข. แพทย์ เพราะแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆ
ค. ชาวบ้าน เพราะเชื่อว่าผีแม่ม่ายจะฆ่าผู้ชายเท่านั้น
ง. พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นบุคคลที่ให้การรักษาผู้ป่วย
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54. ข้อความใดเป็นคาโฆษณา
ก. เรามีสิ่งของที่ดีกว่าร้านนั้น
ค. สินค้าลดราคากระหน่าวันนี้

ข. เชิญมาร่วมงานเลี้ยงด้วยกันนะครับ
ง. เครือ่ งครัวชุดนี้ ใช้งานง่าย ทนทาน

55. ประโยคสั้นดีกว่าประโยคยาวเพราะ
ก. มีความสละสลวยกว่า
ค. ทาความเข้าใจได้ง่ายกว่า

ข. ใช้ถ้อยคาไม่ฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ
ง. ได้ความหมายครอบคลุมมากกว่า

56. ประโยคใดใช้คากากวม
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายแล้ว
ค. คุณยายเสียแล้วจริงๆเหรอ

ข. อากาศเสียมากขึ้นทุกวัน
ง. ฉันรับไม่ได้กับการสูญเสียเธอไป

57. ข้อความใดเป็นลาดับที่ 1
ก. ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้นาคอยชี้นา
ข. ซึ่งทาให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ นอกจากการทาตามคาสั่ง
ค. แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ง. ทาให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีที่กว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ
58. ข้อความใดควรอยู่ลาดับที่ 3
ก. เพื่อเป็นที่เสด็จประพาส
ข. วังพญาไทยสร้างในรัชกาลที่ 5
ค. ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ง. และให้เป็นแหล่งเพาะปลูกทดลองธัญพืชต่างๆ
59.

ข้อความใดเป็นลาดับที่ 4
ก. สะท้อนให้เห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาที่ทวีความสาคัญ
ข. แม้ว่าสถิติโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิได้มีอัตราเพิ่มขึ้นมาก
ค. และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย
ง. แต่การเพิ่มปริมาณการใช้วัคซีนในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
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60.

เรียงลาดับข้อความนี้ให้เหมาะสม
1. การใช้สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ทุกอย่างที่ให้บริการ
2. ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งของ เครื่องใช้ เหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุด
3. และให้ประโยชน์แก่เรานั้น
4. จาเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น
ก. 1 – 2 – 3 – 4
ข. 1 – 4 – 2 – 3
ค. 1 – 3 – 4 – 2 x
ง. 1 – 3 – 2 – 4

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 61 – 62
หากท่านไม่อาจหลับใหลในยามราตรีนี้ ใคร่ครวญให้ดี ยังมีผู้ไร้ซึ่งที่ซุกหัวนอน จะรันทดไปใย
หากท่านอยู่ในรถที่ติด ไม่เขยื้อนไปไหน คิดก่อน ยังมีคนอีกมากมายไม่มีโอกาสได้นั่งในรถ
หากท่านวันนี้ท่านมีงานกวนใจ เหนื่อยหนักมาก แต่ยังไม่เท่าคนทุกข์ใจไม่มีงานทามาหลายเดือน
หากท่านหัวเสียเดินไกลลิบเพราะรถพัง ลองนึกถึงคนที่นั่งขาพิการ ไม่มีโอกาสแม้จะเดินแทนท่าน
61. ข้อความที่อ่านสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. มองต่างมุม
ค. ทุกข์ สุข อยู่ที่ใจ

ข. อย่าท้อใจในสิ่งที่พบเจอ
ง. แต่ละคนล้วนมีหนทางของตน

62. ผู้เขียนมีเจตนาเช่นไรกับข้อความดังกล่าว
ก. บอกเล่าสู่กันฟัง
ค. ให้ข้อคิดเตือนใจ

ข. บรรยาย และ พรรณนา
ง. แสดงทัศนะและความคิดเห็น

จากข้อความต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 63 – 65
ทรัพย์ที่เสียไปแล้ว อาจหาได้ใหม่ด้วยความเพียร ความรู้ที่เสื่อมไปแล้ว อาจบารุงได้อีก
ด้วยการเล่าเรียน ความสาราญอันตรธานไปแล้ว อาจทาให้เกิดได้อีกด้วยรู้ประมาณในการบริโภค
แลกินยา ส่วนเวลาที่เสียไปแล้ว…………….ไปเลย เอาคืนไม่ได้
63. จาก ………………… ที่หายไป ควรเติมคาไหนให้เหมาะสม
ก. ก็
ข. ล่วง
ค. จาก

ง. หมด
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64. ข้อใดคือสาระสาคัญของข้อความที่อ่าน
ก. เงื่อนไขของเวลา
ค. การเสียเวลา
65. เจตนาของผู้เขียนคือข้อใด
ก. ให้ทาเวลาต่างๆอย่างรวดเร็ว
ค. ให้ตระหนักในคุณค่าของเวลา

ข. คุณค่าของเวลา
ง. การเสื่อมสลายของสิ่งต่างๆ

ข. บอกให้เข้าถึงการเสื่อมถอยของเรื่องใดๆ
ง. ตักเตือนให้คนทาสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจ

ข้อสอบการคิดเชิงภาษา (ภาษาไทย) มีการอ่านบทความยาวมากๆ ควรฝึกฝนบ่อยๆ
อ่านบทความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 66 – 67
มนุษย์มักพาตัวเองให้เข้ามาพัวพันกับวังวนของความ "ไม่จีรังยั่งยืน" แล้วยึดสิ่งนอกกาย
เป็นสรณะ มนุษย์จึงดิ้นรนและเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เพราะตกเป็นทาสของ "บ่วง"ที่ตนเองสร้างขึ้นมา
แต่ "บ่วง" จะทาอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราเป็นนายมัน ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ ความรัก ไม่ได้เป็น
ตัวการที่ทาให้ทุกข์ แต่เราทุกข์ เพราะครอบครอง "บ่วง"เหล่านี้ "ไม่เป็น" จึงตกเป็นทาสของมัน
มนุษย์ที่ไม่ใช่ผู้ละแล้วซึ่งกิเลส อย่างไรก็คงหนีไม่พ้นจะต้องพบเจอ อยากได้ และแสวงหา
ความอยากแต่พอประมาณเป็นเหตุเป็นผลทาให้การแสวงหาไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายไขว่คว้า
จนเกินกาลัง อะไรที่เรามีสิทธิ์ได้มาตามความสามารถโดยไม่ไปแย่ง ทาร้าย ทาลายหรือเบียดเบียน
ผู้อื่นมาเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นสิทธิ์พึงได้ โดยไม่จาเป็นต้องปฏิเสธ เพราะการแสวงหานี้มิได้สร้าง
ทุกข์ให้ตนเองและผู้อื่น เมื่อได้มาควรมีจิตพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่จีรังยั่งยืนแต่อย่างใด แต่มิได้
บอกให้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษา เพราะเห็นว่าสักวันก็หายไปไม่ใช่ของเรา ในทางตรงข้ามเรากลับ
ต้องรักษาไว้ ให้สมกับตัวเราที่ได้สิทธิ์มา มีรักก็ถนอมรัก มีวาสนาบารมี เงินทอง ก็ใช้เกื้อกูลผู้อื่น
ใช้มันต่อยอดความดีให้สมกับที่เราเกิดมามีวาสนาทั้งที เมื่อมีอานาจวาสนาอยู่ควรสร้างสมบารมี
คุณงามความดีไว้ให้มากๆ เวลาที่ผ่านไปไม่มีวันหวนคืนกลับมา อานาจวาสนาที่ให้มานั้นไม่ได้ติด
ตัวไปตลอดชีวิต ทุกอย่างมีเวลาจากัด จงทาวันนี้ให้ดีที่สุด บั้นปลายชีวิตจะได้หันกลับมามองชีวิต
ที่ผ่านมาอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในโอกาสดีๆ ที่ผ่านเข้ามาในชี วิต สุดท้ายเมื่อทุกสิ่งหายไป
เราจะไม่ทุกขเวทนา เพราะเราครอบครองอย่างดีที่สุด ทาประโยชน์สูงสุดแล้ว
การคลายมือที่ยึด "บ่วง" ไว้จะไม่ทาให้เรา "บาดเจ็บ" แต่อย่างใดเลย
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66. อารมณ์ของผู้เขียนบทความนี้ กาลังพยายามถ่ายทอดสื่อความหมายถึงผู้อ่านลักษณะใด
ก. กาลังพากเพียรทางาน เพื่อสร้างอนาคต
ข. อกหัก รักผิดหวัง ถูกคนรักทิ้งไป หรือกาลังจะถูกยึดบ้าน ยึดรถ ส่งค่างวดไม่ทัน
ค. คนที่กาลังเข้าสู่วัยชรา และหาทางเข้าหาธรรมะเพื่อจิตใจที่สงบในบั้นปลายชีวิต
ง. คนที่รู้สึกท้อ พยายามทาความดี แต่ดูเหมือนไม่ได้รับสิ่งดี ๆตอบแทนกลับให้สมควร
67. “บ่วง” จากบทอ่านข้างต้น หมายถึงข้อใด
ก. รัก โลภ โกรธ หลง
ค. คนรัก ครอบครัว เพื่อน ญาติมิตร

ข. ทรัพย์สิน เงินทอง อานาจ วาสนา
ง. สิ่งใดๆที่ทาให้เราจมทุกข์เวทนา

68. บทความบางเรื่อง…….……มีเนื้อหาไม่ถูกต้อง ขาดเหตุผล แต่ก็………..เป็นบทความที่ดีได้
ก. แม้
อาจ
ข. ถึง
ยัง
ค. ซึ่ง
กลาย
ง. ยัง สามารถ
69. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ……………. ยังความโศกเศร้าแก่ไพร่ฟ้าประชาชนทั้งแผ่นดิน
ก. ทรงสวรรคต
ข. ทรงสิ้นพระชนม์
ค. เสด็จสวรรคต
ง. สิ้นพระชนม์
70. ต่อหน้าทาดี ลับหลังทาชั่ว หมายถึงอะไร
ก. ผักชีโรยหน้า
ค. ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก

ข. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด
ง. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

71. ข้อใดมีความหมายผิดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. ฉันทาเงินหาย
ค. คนป่วยหายใจไม่ออก

ข. ปรีชาหายหน้าไปนาน
ง. ภาพเก่าๆหายไปหมดเลย

72. ข้อความใดมีความหมายต่างจากพวก
ก. กิ้งก่าได้ทอง
ค. ตาบอดได้แว่น

ข. หัวล้านได้หวี
ง. ใกล้เกลือกินด่าง
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73. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล.........พลเมืองดีที่ให้ความร่วมมือ........เจ้าหน้าที่ตารวจ
ก. ต่อ,แก่
ข. แก่,กับ
ค. กับ,ต่อ
ง. แก่,แด่
74. คนจะมาเป็น........ ควรผ่านการศึกษา...........จากสถาบันผลิตครู
ก. ครู, อบรม
ข. ครู,สั่งสอน
ค. ครู, วิชาการ

ง. ครู,ฝึกฝน

75. รัฐบาลมี..................ที่จะต้องจัดบริการ.....................ให้แก่ประชาชน
ก. ความรับผิดชอบ,รักษาโรค
ข. ความรับผิดชอบ,การศึกษา
ค. หน้าที่,สาธารณประโยชน์
ง. หน้าที่,พยาบาล

เฉลยคาตอบ
1. ง 2.
8. ข 9.
15. ข 16.
22. ค 23.
29. ก 30.
36. ข 37.
43. ง 44.
50. ค 51.
57. ก 58.
64. ข 65.
71. ค 72.

ค
ค
ค
ง
ค
ค
ก
ค
ง
ค
ง

3.
10.
17.
24.
31.
38.
45.
52.
59.
66.
73.

ก
ง
ค
ก
ก
ข
ข
ง
ค
ข
ข

4.
11.
18.
25.
32.
39.
46.
53.
60.
67.
74.

ข
ข
ข
ข
ข
ง
ค
ข
ค
ข
ก

5.
12.
19.
26.
33.
40.
47.
54.
61.
68.
75.

ค
ง
ง
ข
ค
ก
ง
ง
ข
ก
ค

6.
13.
20.
27.
34.
41.
48.
55.
62.
69.

ข
ค
ข
ข
ง
ค
ก
ข
ค
ค

7.
14.
21.
28.
35.
42.
49.
56.
63.
70.

ง
ค
ก
ง
ข
ง
ค
ก
ข
ค

รวบรวมแนวข้อสอบ อัพเดตข้อมูล โดยสถำบันส่งเสริมอุดมศึกษำและข้ำรำชกำรไทย
ตั้งใจทางานและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้เกิด
องค์ความรู้ที่ดีมีแนวทางในการเตรียมสอบอย่างมีคุณภาพ เราก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคน
หากมีเนื้อหาหรือข้อสอบส่วนใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี่ โดยท่านสามารถสอบถาม
ข้อสอบหรือคาตอบที่สงสัยได้ตามสมควรที่เพจ www.facebook.com/sobkroothaii
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แนวข้อสอบ
ข้อสังเกต : การคิดวิเคราะห์ทางภาษาจะเป็นลักษณะของข้อความหรือประโยค
เป็นส่วนใหญ่ ต้องอ่านประโยค อ่านข้อความ แล้ววิเคราะห์หาคาตอบ
ผู้อ่านจะต้องสามารถจับใจความได้ รวมถึงสรุปความได้ถู กต้อง
บางครั้งอ่านข้อความยาวๆ เพื่อจะตอบคาถามเพียงแค่นิดเดียว
76. "ข้าราชการคือผู้ที่ทางานเพื่อประชาชน โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิ การจาก
งบประมาณแผ่นดิน อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการผู้จงรักภักดี และทางานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อันเกิดคุณ
ประโยชน์แก่ราษฎร” สาระสาคัญข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้าราชการในเรื่องใด
ก. หน้าที่
ข. สวัสดิการ
ค. เกียรติ
ง. ภารกิจ
77. “ตอนนี้เราคงหวังพึ่งวัคซีนสาหรับโควิดได้ยาก ถ้าโชคดีมาก วัคซีนที่ทดลองอยู่
ได้ผลดี กาลังผลิตก็ไม่น่าพอในเร็ววัน ต้องใช้เวลาอีกมากในการผลิตให้พอใช้
ขนาดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดกันทุกปี เรามีโรงงานผลิตวัคซีนนี้อยู่ทั่วโลก
ขั้นตอนการผลิตก็รู้หมดอยู่แล้ว ยังต้องใช้เวลาในการผลิตถึงครึ่งปีนับจากที่
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์สาหรับทาวัคซีนในปี นั้นๆ ถึงจะใช้เวลา
ขนาดนั้นแล้ว เราก็ยังเห็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขาดตลาดอยู่บ่อยๆ” ข้อความนี้
สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. บทความวิชาการ
ข. ความคิดเห็น
ค. บทวิจารณ์
ง. ข้อมูล ข่าวสาร
78. “เด็กยากจนอายุแรกเกิดถึง 3 ปีประมาณ 400,000 คน ได้รับเงิน อุดหนุนที่จะช่วย
ให้พวกเขาเข้าถึงโภชนาการและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ผู้ปกครองอย่างน้อยร้อย
ละ 80 เข้าใจถึงความสาคัญของนมแม่และโภชนาการเด็กที่มีต่อการพัฒนาสมอง
สภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็กในอนาคต” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. นมแม่
ข. การพัฒนาความรู้ของเด็กเล็ก
ค. การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
ง. โภชนาการและการพัฒนาเด็กเล็ก
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79. “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 600 แห่ง มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
องค์รวมที่มีคุณภาพและบุคลากรของศูนย์ฯกว่า 2,300 คน มีขีดความสามารถ
ในการนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาตามวัยไปใช้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียง
214 คนในปีก่อน” ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร
ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมาก
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยมีจานวนเพิ่มขึ้น
ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานวนบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ง. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ยกระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
80. “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่
สาคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนา
ประเทศในที่สุด" ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
ก. การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยทันที
ข. การพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ
ค. การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศมีความสาคัญเท่าๆกัน
ง. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปพัฒนาประเทศ
81. "การสนองคุณชาตินั้น หาได้จากัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้
ชาติก็พอ จึงมีการกาหนดเพียงเป็นกรอบกว้างๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
กลับเข้ามาทางานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจานวนปีที่ไปเล่าเรียนมา" สาเหตุ
สาคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
ก. สิทธิ
ข. เงื่อนไข
ค. โอกาส
ง. ข้อจากัด
จงอ่านบทความที่กาหนดให้แล้วใช้เนื้อความจากบทความตอบคาถามในแต่ล ะข้อ
กฎหมายไทยอนุญาตให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะ
มีหรือไม่มีสัญชาติ หรือมีสถานะใด แม้ปัจจุบันนี้มีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทย
ร้อยละ 95 กาลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา แต่ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาเห็นได้
อย่างชัดเจนขึ้นในระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กที่อยู่ในวัยมัธยมร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ
เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่คือเด็กที่ยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ
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82. สาระสาคัญของเรื่องนี้ คือข้อใด
ก. จานวนเด็กแต่ละช่วงวัยที่เข้ารับการศึกษา
ข. โอกาสและความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของเด็ก
ค. ยิ่งมีอายุเพิ่มขึ้นจานวนเด็กที่ได้รับการศึกษายิ่งน้อยลง
ง. เด็กจากชาติพันธุ์อื่นๆ แทบจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา
83. “เด็กที่ไม่เข้าเรียนส่วนใหญ่ คือเด็กที่ยากจน” ข้อความนี้บ่งชี้อะไร
ก. รายได้
ข. สิทธิ
ค. ฐานะ
ง. โอกาส
84. “แม้ปัจจุบันนี้มีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 95 กาลังเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษา” เป็นผลมาจากข้อใด
ก. การสนับสนุนของภาครัฐ
ข. ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนดูแลบุตรหลาน
ค. กฎหมายไทยให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
ง. การศึกษาระดับประถมศึกษา มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงจนเกินไป
85. “โดยเด็กที่อยู่ในวัยมัธยมถึงร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ” ข้อความนี้สามารถ
บ่งชี้ถึงสิ่งใดตามมาเมื่อเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่
ก. คุณภาพของคน
ข. อาชญากรรม
ค. ความยากจน
ง. ปัญหาสังคม
แนวข้อสอบการเลือกใช้คาที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
จงอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่กาหนดให้นั้น
86. สังคมในยุคปัจจุบัน มีสองคมคู่ขนานขึ้นมาพร้อมๆกับสังคมจริง ซึ่งคนสังคมใหม่
ที่ว่านั้นเป็นโลกโซเชียล โดยผู้คนที่เข้าสู่โลกโซเชียลจะถูก ………… ว่า “ชาวเน็ต”
ชาวเน็ตมักมีบทบาทในสื่อออนไลน์และสังคมต่างๆหรือกลุ่มที่ตนเองสนใจ
ก. กล่าวขาน
ข. นิยาม
ค. ขนานนาม
ง. บ่งบอก
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87. การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้นาเทคโนโลยีและสื่อการศึกษาดิจิตัลเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ทาให้ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ทั้ง
ในส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากร ……….. ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ก. กับ
ข. ร่วมด้วย
ค. ตลอดจน
ง. ประกอบกับ
88. ช่วงเริ่มต้นในการเรียนแบบออนไลน์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง
โควิด-19 ต่างเกิดเสียง ……………… ถึงปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวกับการเรียนดังกล่าว
ก. วิพากษ์วิจารณ์
ข. ครหา
ค. ตาหนิ
ง. สะท้อน
89. ราคาน้ามันผันผวนไปตามสถานการณ์ของโลก สงครามก็มีผลต่อราคาน้ามัน
เช่น สหรัฐอเมริกา มีข่าวจะโจมตีฐานทัพอิหร่าน ก็จะส่งผลให้ราคาน้ามันพุ่ง
สูงขึ้นในคืนเดียว ……….. ตลาดหุ้นพลังงานจะได้รับการคาดหมายว่าทาเงินได้
นักลงทุนจึงเสี่ยงเทขายหุ้นอื่นๆมาลงทุนกับหุน้ พลังงาน ราคาน้ามันจึงสูงขึ้น
ก. เนื่องจาก
ข. ด้วยความที่
ค. เป็นเรื่องของ
ง. ดังนั้น
90. ถ้าไม่มีฝ่ายใดทาอะไร เพื่อลดความ ......... ลง ผลสุดท้ายคงต้องใช้อาวุธกัน
ก. เคร่งเครียด
ข. เข้มงวด
ค. เคร่งครัด
ง. ตึงเครียด
91. การออมทรัพย์ไว้เป็นทองคา อาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถ
คาดหมาย ......... ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปทา
อะไรจึงจะดีที่สุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนรูปแบบใด
ก. ราคา
ข. ตลาด
ค. เหตุการณ์
ง. ความนิยม
92. ความเป็นข้าราชการที่ดี ต้องอาศัยจิตสานึกของข้าราชการเป็นสาคัญ ไม่ใช่
เพียงแต่ต้องรักษากฎ ระเบียบ ตามหน้าที่ แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การทางานเพื่อ ………. ประชาชน
ก. สนองคุณ
ข. ตอบแทน
ค. รับใช้
ง. ให้บริการ
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93. การทางานเพื่อให้บรรลุผลตามแนวนโยบบายของฝ่ายการเมือง ย่อมนามาซึ่ง
ความชื่นชมของประชาชนฝ่ายหนึ่งและคาติฉิน ไม่พึงพอใจของอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธรรมดาในการทางาน ข้าราชการผู้ปฎิบัติหน้าที่จึงจาเป็นต้อง …….. เป็นกลาง
ทางการเมืองและทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ก. วางตัว
ข. ทาตัว
ค. วางใจ
ง. ทาใจ
ศาลเป็นสถาบันที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย
โดยพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆตามพยานหลักฐาน ในสานวนศาลจะนาข้อเท็จจริงนอก
สานวนมาพิจารณามิได้ คดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนาสืบพิ สูจน์ความผิด
ของจาเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจาเลยได้กระทาผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาเลย
94. สาระสาคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
ก. หน้าที่
ข. อานาจ
ค. วิธีการนาสืบพิสูจน์ความผิด
ง. หลักการในการพิจารณาคดีอาญา
95 "หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจาเลยได้กระทาผิดหรือไม่" สอดคล้องกับข้อใด
ก. แม้เข้าใจว่าจาเลยกระทาผิด
ข. หากเชื่อว่าจาเลยไม่ได้กระทาผิด
ค. หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจาเลยกระทาผิด ง. แม้แน่ใจว่าจาเลยไม่ได้กระทาผิด
จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลาดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคาถาม
96. ข้อความใดเป็นลาดับแรก
ก. ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการดารงชีวิตในปัจจุบัน
ข. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ค. และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างครอบคลุม
ง. จะมุ่งเน้นไปที่การสอนบูรณาการทักษะ
97. ข้อความใดเป็นลาดับที่ 3
ก. ทาให้รถยนต์ราคาถูกลง
ค. และคงจะถูกลงกว่านี้อีก

ข. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี
ง. เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
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98. ข้อความใดเป็นลาดับสุดท้าย
ก. ของมนุษย์โดยไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม
ข. อุณหภูมิโลกเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค. อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ง. สภาพแวดล้อมของโลกจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพียงสองศตวรรษ
99. ข้อความใดเป็นลาดับที่ 2
ก. เพราะเป็นรากฐานในการยกระดับ
ค. ต้องให้ความสาคัญของการศึกษา

ข. ความรู้ ความสามารถในการทางาน
ง. การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

100. 1. ซึ่งเป็นวัคซีนโรคโควิด-19 ตัวแรกที่ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1
2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีน
3. ปรากฏผลว่าปลอดภัย ทนทาน
4. วารสารการแพทย์เดอะเปิดเผยการทดลองวัคซีน
5. และสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสฯในมนุษย์ได้
ข้อใดเรียงลาดับข้อความที่ให้มาได้ถูกต้อง
ก. 4 2 1 3 5
ข. 4 2 3 5 1
ค. 2 4 1 3 5
ง. 2 4 3 5 1
เฉลย 76. ค 77. ข 78. ง 79. ง 80. ง 81. ข 82. ข 83. ง
84. ค 85. ก 86. ข 87. ค 88. ง 89. ก 90. ง 91. ค 92. ง
93. ก 94. ง 95. ค 96. ข 97. ค 98. ง 99. ค 100. ก
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101. คนที่มีความเมตตาทุกคน มีความสุข ฉันเป็นคนมีเมตตา ดังนั้น
ก. ฉันมีความสุข
ข. ฉันไม่มีความสุข
ค. คนมีความสุขมีเมตตา
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
102. คาดีสูงกว่าดารัส ดารัสสูงกว่าประไพ ดังนั้น
ก. ประไพสูงกว่าคาดี
ข. คาดีสูงกว่าประไพ
ค. คาดีสูงเท่าประไพ
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
103. คนไม่นับถือศาสนาใดๆเลยทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์ ฉันนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น
ก. ฉันเป็นคอมมิวนิสต์
ข. ฉันไม่เป็นคอมมิวนิสต์
ค. ฉันจะไม่นับถือศาสนาอิสลาม
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
104. คนไทยบางคนมั่งมี คนมั่งมีทุกคนใจบุญ ฉะนั้น
ก. คนมั่งมีบางคนเป็นคนไทย
ข. คนไทยบางคนใจบุญ
ค. คนมั่งมีบางคนใจบุญ
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
105.

สัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นที่เลี้ยงลูกด้วยนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น ฉะนั้น
ก. ช้างเลี้ยงลูกด้วยนม
ข. ช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนม
ค. ช้างอาจเลี้ยงลูกด้วยนม
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้

106. เลข 3 ตัวเดียวเท่านั้นที่หาร 28 ลงตัว A หาร 28 ลงตัว ฉะนั้น
ก. 3 หารด้วย 28 ไม่ลงตัว
ข. A ไม่ใช่เลข 3
ค. A เป็นเลข 3
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
107. A ตั้งฉากกับ B C ตั้งฉากกับ B ดังนั้น
ก. A ขนานกับ B
ข. A ตั้งฉากกับ C
ค. A ขนานกับ C
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้
เฉลย 101. ก 102. ข 103. ง 104. ข 105. ข 106. ค 107. ค

161

108.
รูปถัดไป คือข้อใด
ก.

ข.

109.

ค.

+

ก.

+

ข.

ง.

+

= ?

ค.

ง.

110.
D

C

B

ถ้าพับรูปนี้ตามรอยจะมองเห็นรูปใด

A

ก.

ค.

A

C

ข.

ง.

B

D
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111. ปลาวาฬทุกตัวเลี้ยงลูกด้วยน้านม ช้างเป็นปลาวาฬ ฉะนั้น
ก. ช้างไม่ใช่ปลาวาฬ
ข. ช้างเลี้ยงลูกด้วยน้านม
ค. ช้างไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
112. ธนบัตรทุกฉบับมีเลขอารบิก กระดาษใบนี้มีเลขอารบิก ฉะนั้น
ก. กระดาษใบนี้เป็นธนบัตร
ข. กระดาษใบนี้ไม่ใช่ธนบัตร
ค. กระดาษใบนี้อาจเป็นธนบัตร
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
113. คนขี้เหร่ทุกคนสนใจฉัน ภรรยาของฉันไม่ได้เป็นคนขี่เหร่ ฉะนั้น
ก. ภรรยาของฉันสวย
ข. ภรรยาของฉันไม่สนใจฉัน
ค. ภรรยาของฉันสนใจฉัน
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
114. สัตว์ที่คารามเสียงดังทุกตัวจะกลัวหนู เสือไม่ได้กลัวหนู ฉะนั้น
ก. เสือเป็นสัตว์ที่คารามเสียงดัง
ข. เสือไม่ได้เป็นสัตว์ที่คารามเสียงดัง
ค. หนูไม่กลัวเสือ
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
115. ฉันรักพ่อมากกว่าพี่รักพ่อ พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ ฉะนั้น
ก. ฉันรักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ
ข. พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ
ค. พี่รักพ่อมากกว่าฉัน
ง. ฉันรักพ่อมากกว่าพี่
116. ดาสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะนั้น
ก. ดาสูงกว่าเขียว
ข. เขียวสูงกว่าแดง
ค. เขียวสูงกว่าดา
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
117. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่า งูดินมีพิษมากกว่างูเห่า ฉะนั้น
ก. งูจงอางมีพิษมากกว่างูดิน
ข. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่าและงูดิน
ค. งูจงอางและงูดินมีพิษมากกว่างูเห่า
ง. งูดินมีพิษมากกว่างูจงอาง

108. ง 109. ง 110. ก 111. ข 112. ง 113. ง 114. ข 115. ก 116. ก 117. ค
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118. คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ารวย คนร่ารวยเป็นคนใจบุญ ฉะนั้น
ก. คนร่ารวยบางคนเป็นคนจีน
ข. คนจีนหลายคนในเมืองไทยใจบุญ
ค. คนร่ารวยบางคนใจบุญ
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
119. คนทางานออฟฟิศบางคนขับรถยนต์มาทางาน ฉันไม่ได้ทางานออฟฟิศ ฉะนั้น
ก. ฉันขับรถยนต์มาทางาน
ข. ฉันไม่ได้ขับรถยนต์มาทางาน
ค. คนขับรถยนต์มาทางานไม่ใช่ฉัน
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
120. เด็กที่ชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล เด็กที่ชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิส
เด็กที่ชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีเด็กที่ชอบแบดมินตันและฟุตบอล
ก. เด็กที่ชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล
ข. เด็กที่ชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล
ค. เด็กที่ชอบเทนนิสทุกคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล
ง. เด็กที่ชอบเทนนิสทุกคนชอบฟุตบอล และบางคนชอบแบดมินตัน
118. ข 119. ง 120. ข
ข้อ 120 เป็นข้อสอบจริง สรุปความ เหตุผล ตรรกะ ซึ่งต้องขออธิบายวิธีคิดแยกข้อ
ก. ไม่ถูก เพราะ เด็กที่ชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล
แสดงว่าเด็กที่ชอบเทนนิส (ซึ่งบางคนชอบแบดมินตันด้วย) ก็ชอบฟุตบอลนั่นเอง
ข้อความนี้ก็เลยผิด เพราะในโจทย์บอกว่า “ไม่มีเด็กที่ชอบแบดมินตันและฟุตบอล”
คือถ้าชอบแบดมินตันแล้วจะไม่ชอบฟุตบอล ถ้าชอบฟุตบอลก็จะไม่ชอบแบดมินตัน
ข. อันนี้ได้ บางคนที่เล่นเทนนิสก็ไปตีแบดด้วย บางคนเล่นเทนนิสก็ไปเตะบอลด้วย
ข้อนี้ไม่มีอะไรขัดแย้งกับโจทย์ จึงเป็นคาตอบที่ถูกต้อง (เฉลย ข้อ ข)
ค. ชอบเทนนิส ต้องเล่นแบด (ชอบ) ทุกคนเลย ดังนั้น คุณจะมาชอบฟุตบอลได้ยังไง
เมื่อโจทย์ระบุว่า “ถ้าเธอเป็นคนที่ชอบตีแบดแล้ว เธอจะไม่ชอบฟุตบอล” ค. ไม่ถูก
ง. ใครที่ตีเทนนิสต้องเตะบอลด้วย เมื่อทุกคนเตะบอล จะไม่เล่นแบด (เพราะเงื่อ นไข
ในโจทย์คือ ต้องไม่มีการเตะบอล และเล่นแบดในตัวคนๆนั้น) ดังนั้นข้อ ง. จึงไม่ถูก
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121. คน : อาหาร -> ………….. : …………….
ก. ต้นไม้ ปุ๋ย
ข. ดิน หญ้า
ค. น้า ราก
ง. ใบ กิ่ง
122. เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง -> ………….. : …………….
ก. ข้าว เกลือ
ข. น้าเชื่อม น้าตาล
ค. นม ขนม
ง. น้าปลา ซีอิ๊ว
123. สะใภ้ : พี่ -> ………….. : …………….
ก. ย่า ปู่
ข. อา เขย
ค. ลุง พ่อ
ง. ป้า หลาน
124. ธุรกิจ : ค้าขาย -> ………….. : …………….
ก. ครู นักเรียน
ข. ศิลปิน นักแสดง
ค. แพทย์ พยาบาล
ง. ชานาญ เชีย่ วชาญ
125. ผู้ว่าราชการจังหวัด : 7 -> ………….. : …………….
ก. นายอาเภอ : 6
ข. เจ้าพนักงานปกครอง : 3
ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5
ง. ปลัดจังหวัด : 3
126. ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ -> ………….. : …………….
ก. รา : ข้าวเปลือก
ข. ถ่าน : ไม้
ค. พวงมาลัย : รถยนต์
ง. ด้าย : เทียนไข
127. กีฬา : พระ -> กติกา : …………………
ก.วัด
ข. ศีล
ค. ข้อกาหนด
128. รุ้งกินน้า : เขียว -> ธงชาติไทย : ………………….
ก. ขาว
ข. แดง
ค. น้าเงิน

ง. ธรรม

ง. เหลือง
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129. ป่วย : โรงพยาบาล -> ………….. : …………….
ก. แจ้งความ : ยาม
ข. เรียน : วัด
ค. บวช : โบสถ์
ง. หิว : ภัตตาคาร
130. แสง:เสียง -> ……………. : ……………..
ก. จักรยาน : จักรยานยนต์
ค. เดินเท้า : วิ่ง

ข. เครื่องบิน : รถยนต์
ง. วิ่ง : จักรยาน

131. ราชสีห์ : สิงโต -> ………….. : …………….
ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง
ข. นก : วายุภักษ์
ค. ช้าง : คชสาร
ง. มังกร : งู
132. คน : กวน -> ………….. : …………….
ก. สุนัข : เชื่อง
ข. ปิ้ง : ย่าง
ค. แมว : นอนหวด
ง. ทอด : ผัด
133. รถเมล์ : โรงเรียน -> ………….. : …………….
ก. เบาะที่นั่ง : ห้องเรียน
ข. เท้า : ร่างกาย
ค. พนักงานขับรถ : ผู้อานวยการ
ง. ผู้โดยสาร : บุคลากร
134. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า -> กระต่าย : …………….
ก. กระรอก
ข. ดวงจันทร์
ค. ดวงดาว
ง. ดวงอาทิตย์
135. บาท : สตางค์ : -> ………….. : …………….
ก. ขีด : กิโลกรัม
ข. เมตร : เซนติเมตร
ค. นาที : วินาที
ง. เดือน : วัน
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136. ไข่แดง : ไข่ไก่ -> ………….. : …………….
ก. ใยแมงมุม : แมงมุม
ข. กะลา : มะพร้าว
ค. นิวเคลียส : เซลล์
ง. ซัง : ข้าวโพด
137. ……. : ปุ๋ย -> การขาย : …………
ก. พืช : การโฆษณา
ค. ข้าวโพด : ผู้ซื้อ

ข. ขยะมูลฝอย : ตลาด
ง. อินทรีย์ : ปากกา

138. ………… : รถยนต์ -> ปรอท : …………
ก. ถนน : องศา
ข. เครื่องยนต์ : เทอร์โมมิเตอร์
ค. เบาะ : อุณหภูมิ
ง. สัญญาณไฟ : จราจร
139. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ -> สุขอนามัย : …………….
ก. โรคภัย
ข. ความอันตราย
ค. โรงพยาบาล
ง. การเสียชีวิต
140. ถี่ : ห่าง -> ละเอียด : …………….
ก. ป่น
ค. หยาบ

ข. ละออง
ง. ไกล

141. ครูเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร
จากนั้นขึ้นทางเหนืออีก 1 กิโลเมตร และหักศอกกลับไปทางทิศตะวันออกอีกครั้ง
รวมระยะทางทั้งหมด 3 กิโลเมตร จงหาว่าบ้านนักเรียนตั้งอยู่ทิศใดของโรงเรียน
ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ทิศตะวันออก
ง. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
142. มานีบอกมานะว่าปิติเป็นลูกค้าคนเดียวของแม่ของแม่ฉัน มานีเป็นอะไรกับปิติ
ก. น้า
ข. น้องสาว
ค. ลูกพี่ลูกน้อง
ง. หลานสาว
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143. เครื่องจักร A และ เครื่องจักร B ทางาน 240 ชิ้น รวมกันใช้เวลา 24 ชั่วโมง
ถ้าใช้เครื่องจักร A จานวน 2 เครื่อง และ เครื่องจักร A จานวน 1 เครื่องใช้เวลา
18 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้เครื่องจักร A จานวน 1 เครื่อง และ B จานวน 2 เครื่องจะ
ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง
ก. 10 ชั่วโมง
ข. 12 ชั่วโมง
ค. 14 ชั่วโมง
ง. 16 ชั่วโมง
144. 32563 มีหลักหน่วยเป็นเลขใด
ก. 1
ข. 3

ค. 7

ง. 9

145. หมูกับห่าน มีหัวรวมกัน 100 หัว และมีขารวมกันทั้งหมด 280 ขา มีหมูกี่ตัว
ก. 30 ตัว
ข. 40 ตัว
ค. 60 ตัว
ง. 80 ตัว
146. เครื่องบิน A บินด้วยความเร็ว 580 กิโลเมตร/ชั่วโมง ออกเดินทางเวลา 6.00 น. เครื่องบิน B
บินด้วยความเร็ว 700 กิโลเมตร / ชั่วโมง ออกเดินทาง 7.30 น. เครื่องบิน A และเครื่องบิน B
จะบินมาพบกันเวลาใด
ก. 14.15 น.
ข. 14.35 น.
ค. 14.45 น.
ง. 15.15 น.
147. ซื้อผลไม้ 45 กิโลกรัม ราคา 600 บาท ขายผลไม้ไป 27 กิโลกรัมแรก กิโลกรัมละ 18 บาท
ที่เหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท จะได้กาไร หรือขาดทุน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ก. ขาดทุน 20 %
ข. เท่าทุน
ค. กาไร 15 %
ง. กาไร 20 %
148. สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 x 200 ม. คนยืนที่มุม เดินตามวงรอบขอบสนาม 1 รอบ
แล้วเดินตามเส้นทแยงมุมไปมุมตรงข้าม จงหาระยะทางทั้งหมด
ก. 750 เมตร
ข. 850 เมตร
ค. 950 เมตร
ง. 1,050 เมตร
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149. ดินสอแท่งละ 3 บาท ปากกาแท่งละ 5 บาท ซื้อดินสอและปากกาด้วยจานวนเงินเท่ากัน
จะได้จานวนรวมที่น้อยที่สุดกี่แท่ง
ก. 3 แท่ง
ข. 5 แท่ง
ค. 8 แท่ง
ง. 12 แท่ง
150. รูปทรงสามเสี่ยมมีมุมภายใน 180 องศา รูปทรงหกเหลี่ยมมีมุมภายในเท่าใด
ก. 360 องศา
ข. 450 องศา
ค. 720 องศา
ง. 900 องศา
151. 1o + 2o + 3o + … + 100o มีค่าเท่าใด
ก. 0
ค. 100

ข. 1
ง. 101

152. ค่าเฉลี่ยของ 15 , 29 , 43 , 57 , … , 169 คือข้อใด
ก. 90
ข. 91
ค. 92
ง. 93
153. 7 8 9 10 18 66 ……..
ก. 384
ค. 540

ข. 450
ง. 650

154. 5 6 11 22 41 ……
ก. 50
ค. 70

ข. 60
ง. 80

155. 121 143 165 ……. 209
ก. 187
ค. 200

ข. 192
ง. 205
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156. ลาดับ -43 , -34 , -25 , - 16 , …… มีกี่พจน์ ที่น้อยกว่า 300
ก. 30
ข. 32
ค. 39
ง. 72
157. เส้นขนานแนวนอน 4 เส้น และ แนวตั้ง 4 เส้น ตัดกัน จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่รูป
ก. 16 รูป
ข. 28 รูป
ค. 32 รูป
ง. 36 รูป
158. เมื่อ 18 ปีที่แล้ว อัตราส่วนอายุบุตรชายต่อบิดา ที่ 2 : 5 ปัจจุบันอายุบิดาต่อบุตรเป็น 7 : 4
ถามว่าปัจจุบันบิดาอายุกี่ปี
ก. 55 ปี
ข. 63 ปี
ค. 65 ปี
ง. 68 ปี
159. สารละลายปริมาตร 60 ลิตร มีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 10% ถ้าต้องการปรับความเข้มข้น
แอลกอฮอล์เป็น 60 % จะต้องเติมแอลกอฮอล์เท่าใด
ก. 35 ลิตร
ข. 50 ลิตร
ค. 60 ลิตร
ง. 62.5 ลิตร
160. 21 22 24 27 31
ก. 44
ค. 49

36

42 …………….. ตัวเลขถัดไปคือข้อใด
ข. 48
ง. 52

161. นักเรียน 24 คน แลกของขวัญซึ่งกันและกัน ได้รับของจากทุกคน จะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น
ก. 24 ชิ้น
ข. 32 ชิ้น
ค. 48 ชิ้น
ง. 552 ชิ้น
162. เงินจานวน 50 สตางค์ คิดเป็นอัตราเท่าไหร่ของเงิน 10 บาท
ก. 1/2
ข. 1/4
ค. 1/20
ง. 1/50
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163. เงาะกิโลกรัมละ 18 บาท มีเงิน 100 บาท ซื้อเงาะ 2.5 กิโลกรัม จะเหลือเงินทอนกี่บาท
ก. 45 บาท
ข. 55 บาท
ค. 58 บาท
ง. 62 บาท

164. 13 11 15 14 10 16 15 9 ............
ก. 8
ข. 12
ค. 17
ง. 19
165. ตอนนี้พ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แต่เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ลูกมีอายุ 1 ใน 7 ของพ่อ
ตอนนี้ลูกมีอายุกี่ปี
ก. 10 ปี
ข. 15 ปี
ค. 18 ปี
ง. 21 ปี
166. ร้อยละ 12 ของ 25 ต่างจากร้อยละ 10 ของ 50 อยู่เป็นจานวนเท่าใด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 5
167. ประกาศป้ายราคาสินค้าชนิดหนึ่ง 1,200 บาท และมีส่วนลดให้ 20 % หากซื้อสินค้า
ชนิดนั้นด้วยธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท จะได้รับเงินทอนกี่บาท
ก. พอดี
ข. 20 บาท
ค. 40 บาท
ง. 60 บาท
168. ไก่ หมู งู สุนัข อยู่รวมกัน นับหัวได้ 15 หัว ไก่มีขารวมกันมากกว่า หมูมีขารวมกัน
อยู่ 4 ขา สุนัขนับหางรวมกันได้ 3 หาง ดังนั้น มีงูทั้งหมดกี่ตัว
ก. 1 ตัว
ข. 2 ตัว
ค. 3 ตัว
ง. 5 ตัว
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169. ปักเสาเป็นแนวเส้นตรง ระยะทางระหว่างเสาต้นแรก ถึงต้นสุดท้าย 24 เมตร โดยมี
ระยะห่างระหว่างเสาต้นละ 3 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น
ก. 6 ต้น
ข. 7 ต้น
ค. 8 ต้น
ง. 9 ต้น
170. ร้อยละ 24 ของ 500 มีค่ามากกว่า 100 อยู่เท่าไหร่
ก. 10
ข. 14
ค. 20
ง. 24
171. ราคาสินค้าชนิดหนึ่งตั้งไว้ที่ 720 บาท ลดราคาลงจากราคาที่ตั้งไว้ เท่ากับราคา
กาไรที่ได้รับ ถ้าต้นทุนของสินค้าชนิดนี้คือ 600 บาท แสดงว่าราคาขายจริงกี่บาท
ก. 620 บาท
ข. 640 บาท
ค. 660 บาท
ง. 680 บาท
172. ปีนี้แดงอายุ เป็นสองเท่าของดา อีก 10 ปี แดงจะอายุ 34 ปี ตอนนั้นดาจะมีอายุเท่าไหร่
ก. 12 ปี
ข. 17 ปี
ค. 22 ปี
ง. 24 ปี

121.ก 122.ข 123.ก 124. ข 125. ค 126. ง 127. ข 128. ค 129. ง 130. ข
131. ก 132. ข 133. ค 134. ก 135. ข 136. ค 137. ก 138. ข 139. ก 140. ค
141. ข 142. ง 143. ค 144. ค 145. ข 146. ค 147. ง 148. ค 149. ค
150. ค 151. ค 152. ค 153. ข 154. ค 155. ก 156. ค 157. ง 158. ข
159. ง 160. ค 161. ง 162. ค 163. ข 164. ค 165. ข 166. ข 167. ค
168. ก 169. ง 170. ค 171. ค 172. ค
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2. ทักษะภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดย
ใช้ศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความ
สามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทา
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

Conversation
1. Mother : Come and get you breakfast, Bobby.
Bobby : ..........
a. I’m coming.
b. I shall come!
c. Come!
d. Coming and getting
2. Jane : ........................ Bangkok?
Ben : Until next Sunday.
a. When are you leaving
c. How long is he staying in

b. How long have you lived in
d. When will he reach

3. Bob : You've met Joy before, haven't you?
Ray : Oh, yes. I remember ............. her last year at our picnic.
a. to have met
b. meeting
c. met
d. to meet
4. Pop : I like drinking my tea hot.
Benney : ..............
a. So am I
c. Also I do

b. So do I
d. I am too
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5. Donald : When did your sister get his university degree?
Kathy : She............a year ago.
a. graduates
b. has graduated
c. will graduate
d. graduated
6. Toy : Jack has worked for this company, …………….?
Ken : Yes, sir.
a. is he
b. hasn’t he
c. does he
d. hasn’t been he
7. Henry : Can I feed those geese?
Lord : It’s OK to feed _______.
a. them
b. it
c. him
d. her
8. Linda : The door was locked. Who closed it?
Beam : I don’t known It ……………………. before we arrived.
a. closing
b. was locking
c. had been closed
d. might be locking

John : If you …..9..…. about Jim, I would have invited him to the party.
Peter : I ………10………. you because I thought you had known.
9.

a. tell me
c. had told me

10. a. told
c. haven’t been told

b. was telling me
d. have been telling me
b. didn’t tell
d. wasn’t telling

เฉลย ข้อ 1. a 2. b 3. a 4. c 5. d 6. b 7. a 8. c 9. c 10. b
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ข้อ 11 – 20 จะเป็น บทสนทนาในลักษณะของ “ความหมาย” คือ ประโยคที่มีความหมาย
สอดคล้องหรือถูกต้องกับการสื่อสาร สนทนาลักษณะนี้ จะไม่อ้างอิงเชิงไวยากรณ์มาก แต่เน้น
ที่ว่า ใครรู้ประโยค รู้วิธีการใช้สานวน คนนั้น ก็จะตอบถูก ใครรู้แบบผิดๆ เข้าใจประโยคผิดไป
ก็อาจตอบได้ผิด ผู้สอบต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านและเรียนรู้ประโยคบ่อยๆ สังเกตว่า
บางข้อจะง่ายมากๆ ง่ายจนน่าตกใจ บางข้อดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆคือเป็นตัวหลอก บางข้อ
ก็ยากมากๆ สานวนไม่คุ้นเลย ผู้อ่านควรศึกษา และสังเกต แยกแยะ แต่ละแบบให้ดี ที่สาคัญ
ถ้าเจอข้อง่ายมากๆ หากมั่นใจ ก็เลือกคาตอบเลย ไม่ต้องคิดเยอะ บางข้อก็ง่ายจนไม่กล้าตอบ
11. Billy : Tomson looks very run down these days, doesn't he?
Barkley : Yes, he .............
a. was hit by a car
b. has been working too hard
c. is feeling very relaxed
d. will finish his vacation tomorrow
12. Joy : I think the English examination we took this morning was easy.
Ben : ……………… I did okay.
a. That is not true
b. I couldn’t agree more
c. Not in the least
d. Not on your mind.
13. Kate : I 'm sorry to have to tell you that you're overdrawn.
Pert : Oh! I'm sorry
This conversation could probably take place………....
a. in a classroom
b. at a doctor's clinic
c. in a bank
d. at a restaurant
14. Jim : I really had a good time at your party tonight. Thanks very much.
Robby : .............
a. Don't worry.
b. Not at all.
c. Never mind.
d. It doesn't matter
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15. Tommy : What's on the menu?
Linsy : ..................
a. It's on menu
c. We'll go to see the menu.

b. The menu is on the table.
d. Lots of delicious dishes.

16. Robert : I'm starving!
Pep : ..........
a. It's a shame
c. Let's eat now.

b. Serve you right.
d. Wonderful news!

17. Jimmy : You shouldn’t have done that. ………….
John : It’s none of your business.
a. you should never mind.
b. Have you lost your mind?
c. I couldn’t agree more.
d. I wouldn’t tell you more.
18. Your friend apologizes for not coming to your party.
You say, “ ……………………. ”
a. Don’t say so.
b. Your excuse is convincing.
c. Don’t worry about it.
d. I don’t care anything.
19. Ploy : .......
Anne : Yes. Could you tell me where the Siam Bank is?
a. Would you do me a favour?
b. Can I help you?
c. May I go with you?
d. Will you come this way?
20.

You want to ask your friends out for dinner. What will you say?
a. Where is the restaurant?
b. Are you hungry now?
c. When will you go out?
d. Let’s go out for dinner, shall we?

176

ข้อสอบทั่วไป ไวยำกรณ์ คำศัพท์ ข้อควำม ประโยค
21. In the future, there …….…... lot of digital products.
ก. are having
ข. will be
ค. are being to
ง. had been
22. Two Chinese tourists died in Thailand after ….... from COVID – 19.
ก. suffering
ข. suffered
ค. suffer
ง. was suffered
23. Yesterday before Linda arrived at 1 p.m, she ………….…... her lunch.
ก. will eat
ข. eats
ค. has had
ง. had had
24. Benobert …….……... in New York for nine years.
ก. lives
ข. lived
ค. has lived
ง. was living
25. We like to travel either Japan ……. South Korea.
ก. to
ข. and
ค. or
ง. with
26. My house is ……... the end of street in the right.
ก. on
ข. at
ค. from
ง. in
27. There is a garden ……... the back of the house.
ก. to
ข. of
ค. on
ง. over
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28. My birthday is ............ October.
ก. from
ข. at
ค. on
ง. in
29. It i s expected that the cooperative of the future will be …... than
today’s cooperative.
ก. more efficient
ข. more efficiently
ค. most efficient
ง. such efficient
30. They were too late. The plane ….... off ten minutes earlier.
ก. has taken
ข. was taking
ค. had taken
ง. taking
31. It ……………………….. under your car for an hour.
ก. sleep
ข. was slept
ค. slept
ง. has been sleeping
32. ……..... he …………….. here this morning ?
ก. Did, arrive
ข. Did, arrived
ค. Do, arrive
ง. Does, arrives
33. The car is very old; …………….. , it runs well.
ก. still
ข. finally
ค. consequently
ง. therefore
34. They ………………... their homework yesterday.
ก. did not look
ข. did not make
ค. did not do.
ง. do not do
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35. .. …………. has Jacky’s father lived?
ก. What place
ข. Where
ค. How many
ง. How much
36. ……………..... time do you get up?
ก. What
ข. Where
ค. How many
ง. How much
37. …………..... can we find a knife ?
ก. How many
ข. How much
ค. What
ง. Where
38. Is there ……….….. way to get the money back ?
ก. much
ข. many
ค. some
ง. any
39. The thief is running ……... the cinema hall.
ก. at
ข. for
ค. with
ง. into
40. She speaks English. She comes ….... England.
ก. from
ข. at
ค. in
ง. on
41. He works hard ……... he wants money.
ก. with
ข. and
ค. but
ง. because
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42. As president of the company, I would like to thank our partners ………….
contributed to our success.
ก. where
ข. who
ค. whose
ง. how
43. Manee doesn’t know the girl …………….. mother is the director.
ก. what
ข. who
ค. whose
ง. which
44. The teachers must ………………... their student’s homework every morning.d
ก. be checking
ข. check
ค. have been checked
ง. checks
45. My brother and I walk …….. the road to school every day.
ก. on
ข. at
ค. along
ง. from to
46. The soldiers fight ………. their country.
ก. into
ข. with
ค. for
ง. out of
47. If I ……………... you I would buy a new car.
ก. were
ข. was
ค. are
ง. am
48. Bobby has ……………… finished his homework.
ก. just
ข. always
ค. don’t
ง. for
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จำลองแนวข้อสอบบทอ่ำนภำษำอังกฤษและเลือกคำศัพท์
Millions of people have safely received a COVID-19 vaccine
Over 302 million doses of COVID-19 vaccine have been given in the United States
from December 14, 2020, through June 7, 2021.
COVID-19 vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines were …….. 49 ………..
in tens of thousands of participants in clinical trials. The vaccines met the Food and
Drug Administration’s (FDA) rigorous scientific standards for safety, effectiveness, and
manufacturing quality needed to ……… 50 …..…. emergency use authorization (EUA).
Learn more about EUAs in this videoexternal icon.
Millions of people in the United States have received COVID-19 vaccines since
they were authorized for emergency use by FDA. These vaccines have undergone
and will continue to undergo the most intensive safety monitoring in U.S. history.
This monitoring includes using both established and new safety monitoring systems
to make sure that COVID-19 vaccines are safe.
49. ก. found
ค. provided

ข. evaluated
ง. used

50. ก. get
ค. know

ข. study
ง. support

21.
29.
37.
45.

ข
ก
ง
ค

22.
30.
38.
46

ก
ค
ง
ค

23.
31.
39.
47.

ง
ง
ง
ก

24.
32.
40.
48.

ค
ก
ก
ก

25.
33.
41.
49.

ค
ก
ง
ข

26.
34.
42.
50.

ข
ค
ข
ง

27. ค
35. ข
43. ค

28. ง
36. ก
44. ข

181

51. They play football very …………
ก. good
ข. well
ค. nice
ง. famous
52. She ..… comes here in the morning. You can come to see her tomorrow.
ก. never
ข. usually
ค. like
ง. normal
53. The lemon is very ……………. .
ก. salty
ข. bitter
ค. sour
ง. spicy
54. Everybody in the village has known him because he is ………..
ก. famously
ข. popularly
ค. delicious
ง. friendly.
55. He works …………. , but he makes some mistakes.
ก. careless
ข. carelessly
ค. careful
ง. carefully
56. Jonh’s family is warm. He has a nice wife and two good children.
They live …………. together.
ก. happily
ข. happy
ค. alone
ง. lonely
57. He is eating so …………. , because he didn’t have anything for a day.
ก. hungry
ข. hungrily
ค. thirsty
ง. greedy
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58. The driver of that bus had ……….. injuries.
ก. serious
ข. seriously
ค. badly
ง. quickly
59. Tommy is tired because he has been working ……………
ก. slow
ข. slowly
ค. hard
ง. hardly
60. As ………….. a month has passed since I tried to contact him, he never
called back.
ก. near
ข. nearly
ค. immidiately
ง. longly
61. We ………… the problems of government officer entrance exam system
and the selection factors of the new entrance system.
ก. argue
ข. disscuss
ค. prepare
ง. classify
62. With angrily, Jonathan left the meeting room without …………… a word.
ก. writing
ข. listening
ค. speaking
ง. reading.
63. The government will ……………… more living space for poor people
in the big city.
ก. provide
ข. available
ค. divide
ง. arrange
64. They quarreled ……….. the choice of house.
ก. on
ข. to
ค. for
ง. over
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65. The educational system may use a …………………. of formal, informal, and
non – formal learning methods.
ก. combination
ข. compliment
ค. composition
ง. compound
66. Tangential learning is the …………… by which people self – educate if
a topic is exposed to them in a context that they already enjoy.
ก. progress
ข. process
ค. position
ง. pottery
67. Reading directions helps a player learn the patterns that …………….
the Rubik’s cube.
ก. manage
ข. practice
ค. solve
ง. mistake
68. I know you feel dizzy but I expect your feeling will …………... soon.
ก. pass off
ข. pass on
ค. pass by
ง. pass from
69. It took him a long time to…………..his illness.
ก. get over
ข. get off
ค. get away
ง. get on
70. The government has allocated 1 billion baht ……… its 115 – billion baht
stimulus package to lure more tourists.
ก. in
ข. on
ค. of
ง. from
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71.

Man : Do you mind if I smoke? Woman : Please don't.
The woman means she doesn't......
ก. want him to smoke
ข. smell any smoke
ค. have a cigarette
ง. smoke much

72. Someone is seriously ill and is now in a hospital.
What will you say when you visit him?
ก. Lucky
ข. Don’t think anything
ค. Should be happy.
ง. Get well soon.
73. You want to tell the student who can do his good job?
You say …
ก. Lucky you.
ข. Well done
ค. Happy for this job.
ง. You are good student.
74. You want to ask for directions. What will you say?
ก. How far is here to Sanam Luang?
ข. How long does it take to get to Sanam Luang?
ค. How can I get to Sanam Luang?
ง. Can I take a skytrain to Sanam Luang?
75. How many people are there in your family?
ก. There are two boys.
ข. There are two girls.
ค. There are four people.
ง. There are two younger sisters.
76. Berb : …………………………
Jack : It’s on Sukhumvit Road.
ก. Where are you going ?
ค. Which one is your car?

ข. Where is the hotel?
ง. What road is your home?
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77. Sarah wants to open the window, but Tom is sitting in her way.
Sarah : Tom , ……………………. I want to open it.
Tom : No problem, but let me do it for you.
ก. Can I open the window?
ข. You didn’t open the window.
ค. Would you mind moving away from the window.
ง. You should not sit near the window like that.
78. Lisa forgot to tell her host family that she would not be back
for dinner. When she returns home she says : …………..
ก. Sorry that you have to wait for me.
ข. I must apologize for not calling
ค. Pardon me. Am I late for dinner.
ง. Too bad. I forgot to have dinner at home.
79. Situation : At the Department Store
James : _______________ Where’s the toilet?
Bob : It’s on the third floor.
ก. Oop!
ข. I’m sorry
ค. Excuse me.
ง. Good morning.
80. Sarah : Oops! I’ve broken your glass.
Ken : Don’t worry, dear. …………
ก. I haven't got any.
ข. I don’t care about it.
ค. I have got another one.
ง. I will not buy a new one.
81. We have never seen the boy ..... lives with Danny.
ก. which
ข. who
ค. whom
ง. Whose
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82. I want to see the man ……… you like.
ก. which
ข. who
ค. whose
ง. Whom
83. He is playing with the girl ……….. father is a teacher.
ก. who
ข. whom
ค. whose
ง. Which
84. We ..... from Linda since she returned from Japan.
ก. have not heard
ข. did not hear
ค. has not heard
ง. do not hear
85. This is not an easy question that almost students can do . It’s ..... .
ก. ordinary
ข. normal
ค. complicated
ง. simple
86. My son feels sick ..... the bad weather.
ก. because of
ข. besides
ค. however
ง. because
87. We need a new staff who can respond immediately.
ก. slowly
ข. promptly
ค. listlessly
ง. instinctively
88. Further details are still needed for budget analysis.
ก. important
ข. complete
ค. exceptional
ง. additional
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89. The superstar is trying her best to keep her image.
ก. establish
ข. maintain
ค. release
ง. arrange
90. The best blues music song make a listener weep.
ก. shout
ข. sleep
ค. smile
ง. cry
91. Situation : At the party
A : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.
B : _______________
ก. Take care.
ข. I am okay.
ค. Don’t mention it.
ง. never mind.
92. Situation : Pop stays at Jimmy’s house for one week.
Pop : Thank you very much for everything.
Jimmy : _______________
ก. Never mind.
ข. Pleased to meet you.
ค. Congratulations!
ง. Not at all. It’s been a pleasure
93. Situation : in front of Becky’s home
Becky : Thanks for your drive.
Jessika : ……………………..
ก. Never mind
ข. I am not tired.
ค. Don’t mention it
ง. not now
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94. Situation : At the restaurant, Tony and Lizzy are ordering some food.
Tony : Let’s sit here.
Lizzy : O.K. the view is nice.
Tony : _______________
Lizzy : Sure. What would you like to eat?
Tony : I’ll have steak.
ก. May I help you?
ข. Can you pass me a menu, please?
ค. It’s a very nice restaurant.
ง. What’s the popular dish here?
95. Situation : Benny lost her purse.
Benny : I can’t find my purse. Can you help me?
Rarlar : _______________ I’ll help you look for it.
Benny : Thanks.
ก. No, thanks.
ข. No problem.
ค. Sorry, I’m busy.
ง. Yes, please.
96. Jimmy : Oh! I am so sorry. I’ve lost your pencil.
Tod : ……………., my friend. I have got another one.
ก. Not at all
ข. Don’t worry
ค. I am please.
ง. You are welcome.
97. A : How long do you exercise a day ?
B : _____ .
ก. I hardly exercise at day time
ข. I exercise 2-3 hours a day
ค. I don't exercise during the day
ง. I exercise during the evening
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Formal education occurs in a structured environment whose explicit purpose is
teaching students. Usually, formal education takes place in a school environment
with classrooms of multiple students learning together with a trained, certified
teacher of the subject. Most school systems are designed around a set of values
or ideals that govern all educational choices in that system. Such choices ………..
99 ………. curriculum, organizational models, design of the physical learning spaces
(e.g. classrooms), student-teacher interactions, methods of assessment, class size,
educational activities, and more.
The International Standard Classification of Education (ISCED) was created by
UNESCO as a statistical base to compare education systems. In 1997, it defined 7
levels of education and 25 fields, though the fields were later separated out to
form a different project. The current version ISCED 2011 has 9 rather than 7
levels, created by dividing the tertiary pre-doctorate level into three levels. It also
……… 100 ………… the lowest level (ISCED 0) to cover a new sub-category of early
childhood educational development programmes, which target children below
the age of 3 years.
Education designed to support early development in preparation for participation
in school and society. The programmes are designed for children below the age
of 3. This is ISCED level 01 Preschools provide education from ages approximately
three to seven, depending on the country when children enter primary education.
The children now readily interact with their peers and the educator. These are
also known as nursery schools and as kindergarten, except in the US, where the
term kindergarten refers to the earliest levels of primary education. …….. 100 ……..
"provides a child-centred, preschool curriculum for three- to seven-year-old
children that aim[s] at unfolding the child's physical, intellectual, and moral
nature with balanced emphasis on each of them." This is ISCED level 02.
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98. ก. include
ค. further

ข. offer
ง. upper

99. ก. provided
ค. enrolled

ข. subdivided
ง. extended

100. ก. Primary
ค. Kindergarten

ข. Secondary
ง. Higher Education
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