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หลักสูตรส ำหรับสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไป (ประจ ำปี 2564) 
 

ประกอบด้วย ภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค (ในต าราน้ีจะน าเสนอเฉพาะ ภาค ก และ ข)  
 

      ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

1.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ 
     ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี 

1.1  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือ
สถานการณ์ต่างๆ  

1.2  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ 
สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 

1.3  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
พอเพียงของข้อมูล  

 
2.  ทักษะภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการส่ือสาร โดย 
ใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสม ท้ังในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความ 
สามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการท า
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น  

 
3.  ควำมรู้และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็น
ข้าราชการท่ีดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  
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ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

1. มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี  
  1.1  การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  1.3  หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
  1.4  การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  1.5  การออกแบบและการด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2. มำตรฐำนควำมรู้ในเน้ือหำวิชำท่ีสอน (วิชำเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
 
3. ควำมรอบรู้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี  
  3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
       2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
       3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
       8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย  
   3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษาท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
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         การเรียงล าดับเน้ือหาของต าราหรือเอกสารเล่มน้ีจะน าชุดข้อสอบท่ีเป็นหัวข้อคะแนนชัวร์ 
(มีเน้ือหาชัดเจนตรงตามข้อมูลและข้อสอบออกไม่ค่อยหลุดมากนัก มีโอกาสได้คะแนนจริงจังชัวร์ 
ถ้าท าความเข้าใจให้ดีๆและจดจ าข้อมูลส าคัญได้ดี) มาให้ศึกษากันก่อน ได้แก่ ภำค ก หัวข้อท่ี 3 
และ ภำค  ข  โดยเราได้น าหัวข้อความสามารถท่ัวไปยากๆท่ีคนจ านวนมากคงท้อใจและข้อสอบ 
ก็ออกได้กว้างมาก  แล้วแต่ผู้ออกสอบ จับจุดประเด็นยาก เน้ือหาไม่ได้มีความชัดเจน เช่น ภาษา  
และการคิดต่างๆ ไว้ช่วงท้ายของเล่ม ไม่เช่นน้ันผู้อ่านก็อาจเสียก าลังใจและท้อในการเตรียมสอบ 
จึงได้เรียงล าดับเน้ือหาข้อสอบของเล่มน้ีใหม่ ดังต่อไปน้ี  
 

ภำค ก ในส่วนควำมรู้และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็น

ข้าราชการท่ีดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  
 
 ภำค ข  ดังประเด็นหัวข้อต่อไปน้ี  (รวม 25 คะแนน)  

  3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
       2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
       3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
       8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย  
 
   3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษาท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
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แนวข้อสอบควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี 
 

1.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
    ก.  2  ส่วน      ข.   3   ส่วน      ค.  4  ส่วน  ง.   5   ส่วน 
 
2.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
    ข.   กระทรวง     ข.  ส านักนายกรัฐมนตรี ค.  เทศบาล  ง.    ทบวง    
 
3.  บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.  ประธานรัฐสภา 
    ค.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง.  นายกรัฐมนตรี 
 
4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับส านักนายกรัฐมนตรี 
    ก.   มีฐานะเป็นกระทรวง    ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    ค.   มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
5.  การจัดต้ังกระทรวงให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
6.  การเปล่ียนช่ือกระทรวงหรือทบวงให้ท าในลักษณะใด 
    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.  การยุบกระทรวงและกรมให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
8.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรมหรือหน่วยงานท่ีมีช่ืออย่างอ่ืนในระดับกรมให้ท าลักษณะใด 
  ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
9.  ส านักใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 
  ก.   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ค.   ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี   ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
10.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ข.   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ง.   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
11.  ราชการท่ัวไปท่ีมิได้ก าหนดไว้เป็นหน้าท่ีประจ าของส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าท่ี 
      ของส่วนใด 
  ก.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข.   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ค.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ง.   ส านักงานรัฐมนตรี 
 
12.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวงต้องประกอบด้วยส่วนใดเป็นอย่างน้อย 
  ก.  ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง   ข.  ส านักงานรัฐมนตรีและกรม 
  ค.  กรม และส านักงานปลัดกระทรวง    ง.  ทบวงและกรม 
 
13.  ส านักนโยบายและแผน ในกระทรวงต่างๆ ข้ึนตรงต่อผู้ใด 
  ก.  รัฐมนตรี     ข.  ผู้อ านวยการส านัก        ค.  ปลัดกระทรวง     ง.  อธิบดี 
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14.  ผู้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง คือข้อใด 
  ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรี    ค.  ปลัดกระทรวง    ง.  อธิบดี 
 

15.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี คือข้อใด 
   ก.  เลขาธิการ    ข.   รัฐมนตรีช่วย             ค.  ปลัดกระทรวง    ง.   อธิบดี 
 

16.   ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรัฐมนตรี 
   ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   เลขานุการรัฐมนตรี 
   ค.   เลขาธิการส านักงานรัฐมนตรี   ง.   ปลัดกระทรวง 
 

17.   บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง 
   ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   ปลัดกระทรวง  
   ค.   เลขานุการรัฐมนตรี       ง.   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 

18.   ส านักงานปลัดทบวง มีฐานะเป็นอะไร 
   ก.   กรม    ข.    ทบวง      ค.   กระทรวง          ง.   ส านักงาน 
 

19.   การแบ่งส่วนราชการแรกสุดของกรม คือ ข้อใด 
   ก.   กอง    ข.   ส านัก             ค.  หมวด      ง.   ส านักงานเลขานุการกรม 
 

20.  ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม 
   ก.   เลขาธิการ       ข.  อธิบดี         ค.  ผู้อ านวยการ       ง.  เลขานุการรัฐมนตรี  
 
21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
  ก.  ผู้ด ารงต าแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าท่ี แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
  ข.  ผู้ด ารงต าแหน่งมีภาระงานอย่างอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
  ค.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่กรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องด าเนินงานน้ัน จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน    
  ง.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน  
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22.  กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีด าเนินการแทน คือข้อใด 
  ก.   ปฏิบัติราชการแทน            ข.   รักษาราชการแทน        
  ค.   ท าหน้าท่ีแทน          ง.   รักษาการ  
 

23.  ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
  ก.  กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์   ข.   กระทรวงเก่ียวกับงานต่างประเทศ 
  ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร    ง.   กระทรวงท่ีส าคัญต่อการข่าว 
 

24.  ผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน 
      ต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึง 
      ประจ าอยู่ในประเทศอ่ืนๆ คือข้อใด 
  ก.  เอกอัครราชทูต  ข.   รัฐมนตรี           ค.  หัวหน้าคณะผู้แทน        ง.   กงสุล 
 

25.  ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  ก.   จังหวัด และ อ าเภอ    ข.   ภาค และ จังหวัด 
  ค.   จังหวัด  อ าเภอ และ ต าบล   ง.   เทศบาล และ เมืองพัทยา 
 

26.  การยุบและเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดให้กระท าได้แบบใด 
  ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย   
 

27.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
  ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.   ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากสภาจังหวัด 
  ค.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.   อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
 
         7.ค       8.ง        9.  ก        10.   ข    11.   ค     12.  ก    13.  ก     
        14.  ข    15.  ค     16.  ค      17.  ข     18.  ก     19.  ง     20.  ข 
         21.  ก    22. ข     23.  ค      24.  ค     25.  ก     26.  ข     27.   ก         
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28.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดใด 
  ก.  กรมการปกครองท้องถ่ิน    ข.   ส านักนายกรัฐมนตรี 
  ค.  ส านักงานส่วนภูมิภาค    ง.   กระทรวงมหาดไทย 
 
29.  ก.ธ.จ.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการธ ารงคุณธรรมจังหวัด  ข.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  ค.   คณะกรรมการธุรการจังหวัด   ง.   คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด 
 
30.   การต้ัง ยุบ  เปล่ียนแปลง เขตอ าเภอให้กระท าได้ลักษณะใด 
  ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
31.   การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถ่ินตาม พ.ร.บ. ใด ท่ีไม่มีแล้วในปัจจุบัน 
  ก.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข.   เทศบาล 
  ค.   สุขาภิบาล     ง.   องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
32.   ก.พ.ร.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมข้าราชการ  
  ข.   คณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการ 
  ค.   คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ  
  ง.   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
33.  ประธาน ก.พ.ร. คือ 
  ก.   นายกรัฐมนตรี     ข.   รัฐมนตรีคนหน่ึง      ค.   ผู้ทรงคุณวุฒิ        ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 
34.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.ร. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีก่ีคน 
  ก.   ไม่เกิน  5  คน     ข.   ไม่เกิน  9  คน        ค.   ไม่เกิน 10 คน      ง.   ไม่เกิน 12 คน 
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35.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.  
  ก.  มีสัญชาติไทย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย      ข.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ค.  พ้นจากต าแหน่งแล้ว ได้รับแต่งต้ังได้อีก       ง.  ด ารงต าแหน่งและมีส่วนได้เสียรัฐวิสาหกิจ 
 
36.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีปี 
  ก.   2  ปี                 ข.   4  ปี                ค.     5  ปี                 ง.   6  ปี 
 
37.  การประชุม ก.พ.ร.  ต้องมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมเท่าไร จึงถือเป็นองค์ประชุม 
  ก.  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง       ข.   สามในส่ี         ค.  หน่ึงในสาม         ง.   สองในสาม  
 
38.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด 
  ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
39.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ก.   ให้ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ 
  ข.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ทุกประการท่ีรัฐสามารถจัดหาให้ได้ 
  ค.   การก าหนดแผนปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการมีรายละเอียดชัดเจน 
  ง.   การจัดซ้ือจัดจ้างให้วิเคราะห์ผลเสียท่ีจะเกิดสังคม  
 
40.  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันโดยจัดท าเป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก.  2  ปี                    ข.   4   ปี                ค.   5  ปี    ง.   8  ปี 
           
       28.  ง      29.  ข       30.   ค       31.  ค      32.   ง      33.  ก        
       34.  ค      35.  ง        36.  ข       37.  ก       38.  ง      39.  ก     40.  ค        
 

 ระวังข้อ 40  เดิมทีแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แต่ปัจจุบันต้ังแต่ปี 2562 เปล่ียนเป็น 5 ปี 
 ยกเลิกแผน 4 ปี ให้ท าเป็น 5 ปี ในพระราชกฤษฏีกาวิธีบริหารบ้านเมืองท่ีดี ฉบับท่ี 2 (2562) 
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41.  ใครเป็นผู้รักษาตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
      บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
      ก.  นายกรัฐมนตรี      ข.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       ง.  ประธานรัฐสภา  
 
42.  ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนตามมาตรา ๑๖  
      แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
      ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้จัดท าเป็นก่ีปี ห้วงระยะเวลาใดของระยะเริ่มแรก 
      ก.  แผนสองปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ข.  แผนสามปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ค.  แผนส่ีปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ง.  แผนห้าปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
43.  ในการบริหารบ้านเมืองท่ีดีต้องจัดให้มีส่ิงใดเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชน 
      และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ 
      ก.  เทคโนโลยีดิจิตัลกลาง    ข.  เว็บไซต์รัฐบาลกลาง  
      ค.  แฟลตฟอร์มดิจิตัลกลาง   ง.  สารสนเทศส่วนราชการกลาง 
 
44.  ใครเป็นผู้มีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน 
      ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี 
      นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
      ก.  ปลัดอ าเภอ     ข.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
      ค.  ส่วนราชการ     ง.   หัวหน้าส่วนราชการ 
 
45.  เน่ืองจากมีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นกลไก วิธีการ และข้ันตอนการ 
      ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ข้ึนแล้ว จึงยกเลิกแผนใดเพื่อไม่ต้องซ้ าซ้อน 
      ก.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ข.   แผนนิติบัญญัติ 
      ค.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ            ง.   ท้ังข้อ ก และ ข  
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46.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  กับยุทธศาสตร์ชาติ     ข.  แผนการปฏิรูปประเทศ  
      ค.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ง.  ถูกทุกข้อ  
 
47.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนโยบาย มีสถานะเป็นอะไร 
      ก.  องค์การมหาชน    ข.  นิติบุคคลในก ากับของรัฐ 
      ค.  ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี          ง.  รัฐวิสาหกิจ 
 
48.  การทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก  
      ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ อาจไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อใด 
      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ข.  ความต้องการของประชาชนท่ีร่วมลงช่ือให้กับส่วนราชการน้ันๆ 
      ค.  นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา    
      ง.  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  
 
49.  การยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดท้ังหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดต้ังส่วนราชการ 
      ท่ีมีภารกิจหรืออ านาจหน้าท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าว 
      ข้ึนอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ 
      ประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากใคร 
      ก.  รัฐสภา     ข.  สภาผู้แทนราษฎร                 
      ค.  ก.พ.ร.                ง.  ค.ร.ม. 
 
50.  แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อ 
      ประสานงานระหว่างกันได้ ต้องจัดท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
      เป็นหน้าท่ีของใครต้องจัดท าแพลตฟอร์มดิจิตัลกลางน้ี 
     ก. คณะรัฐมนตรี               ข.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล 
     ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ง.  กระทรวงมหาดไทย  
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51.  ส่วนราชการท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการบริหารราชการลักษณะใด 
      ก.   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   
      ข.   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      ค.   เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
      ง.   เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 

52.  ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ 
      คณะรัฐมนตรีเมื่อใด 
     ก.  ระหว่างการเริ่มต้นปฏิบัติงานประจ าปี      ข.   เมื่อมีการจัดท าโครงการแต่ละแผนเสร็จ 
     ค.  เมื่อส้ินปีงบประมาณ        ง.   เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้จัดส่งแผนงาน 
 

53. หน่วยงานใดต้องร่วมกับส านักงบประมาณเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
    ก.  ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
    ข.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ 
    ค.  ส านักงานประเมินการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
    ง.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

54.  โดยปกติการส่ังราชการกระท าลักษณะใด 
    ก.   ท าค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร   ข.   กระท าโดยวาจา 
    ค.   แล้วแต่ความเหมาะสม    ง.   ท าโดยการใช้บันทึก 
 

55.  ส่วนราชการท่ีได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบค าถามภายในก่ีวัน 
    ก.  7  วัน                 ข.    10  วัน  ค.   15  วัน   ง.  30 วัน 
 
56.  ศูนย์บริการร่วมระดับอ าเภอให้จัดไว้ท่ีใด 
   ก.   ท่ีว่าการอ าเภอ    ข.   ส่วนราชการใดก็ได้ตามความเหมาะสม 
   ค.   ส านักงานปลัดอ าเภอ   ง.   หอประชุมราชการประจ าอ าเภอ 
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57.  การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องค านึงถึงส่ิงใด 
   ก.  แผนการปฎิรูปประเทศ        ข.   นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
   ค.  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ง.   ถูกทุกข้อ 
 
58.  เป็นหน้าท่ีของผู้ใดท่ีต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการ  
      ประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ข.  เลขานุการรัฐมนตรี 
    ค.   ปลัดกระทรวง    ง.  ผู้อ านวยการส านักงานบริการร่วม 
 
59.  ระบบเครือข่ายสาระสนเทศกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด 
   ก.  อ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว   
   ข.   ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ 
   ค.  สร้างฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่ส่วนงาน   
   ง.   แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบกัน 
 
60.  ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดส่ิงใดได้ 
  ก.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ข.  หัวหน้าส่วนราชการจะได้รับการเล่ือนวิทยฐานะหรือต าแหน่งทางราชการ 
  ค.  ข้าราชการจะได้รับเงินโบนัสประจ าปีเพิ่มเติม เป็นเงินเดือนให้เปล่า 1 – 3 เดือน 
  ง.  ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินพิเศษเพิ่มเติมเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ  
 
 
    41. ก        42. ข        43.  ค      44.  ง    45.  ง    
    46. ง        47. ก        48.  ข      49.  ค    50.  ข   
    51.  ข       52.  ค       53.  ง      54.  ก    55.  ค            
   56.  ก      57.  ง        58.  ค     59.  ก    60.  ง  
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61. Good Governance หมายถึงอะไร 
      ก. ธรรมรัฐ       ข. ธรรมาภิบาล                  
      ค. การปกครองท่ีดี   ง. ถูกทุกข้อ 
 
62. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากท่ีสุด  
     ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     ค. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
     ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
63. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร  
     กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีก่ีองค์ประกอบ 
     ก. 4 องค์ประกอบ    ข.    5 องค์ประกอบ 
     ค. 6 องค์ประกอบ    ง.   10 องค์ประกอบ 
 
64.  ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 
     ก. หลักนิติธรรม     ข.   หลักประชาธิปไตย 
     ค. หลักคุณธรรม    ง.    หลักความโปร่งใส  
 
65.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  
      ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท า 
      ของตน เป็นหลักธรรมาภิบาลตามข้อใด 
      ก.  หลักความมีส่วนร่วม   ข.   หลักความเอาใจใส่ 
      ค.  หลักความรับผิดชอบ   ง.    หลักความคุ้มค่า  
 
      เฉลย  61. ข   62. ค   63. ค   64. ข   65. ค 
      ข้อมูลควรรู้  ธรรมาภิบาล ของส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2542)  มี 6 หลัก ในข้อก่อนน้ี 
      แต่ข้อถัดไปจะเป็นการถามถึงหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. (พ.ศ.2555)  ต้องแยกให้ออก  
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66.  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG  Framework)  ตามแนวทาง  
      ของ ก.พ.ร. คือข้อใด 
       ก.  6 องค์ประกอบ   ข.  10 ประการ 
       ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี  ง.  4 หลักการส าคัญ 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. การกระจายอ านาจ มุ่งเน้นส่วนรวม และฉันทมติจัดอยู่ในองค์ประกอบหลักการใด  
     ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
     ค. ประชารัฐ    ง. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
 
71. ครูจัดท าโครงการอบรมพัฒนานักเรียนโดยค านึงถึงทรัพยากรและความคุ้มค่าตรงกับ 
     หลัก ข้อใด 
     ก. ประสิทธิภาพ    ข. ประสิทธิผล  
     ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความโปร่งใส 
 
72. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด  
     ก. SMART      ข. STRONG          ค. 3R+8C   ง. I AM READY     
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73. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในค่านิยมของระบบราชการและพัฒนาข้าราชการ  
     ก.  Integrity    =  ท างานอย่างมีศักด์ิศรี 
     ข. Activeness   =  ขยันต้ังใจท างาน เชิงรุก 
     ค. Efficiency      =  ท างานอย่างมีความรับผิดชอบ 
     ง. Yield             =  มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
 
74. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการ     
     สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มี  
     ความสอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล คืออะไร 
     ก. รัฐบาล 4.0    ข. รัฐบาลแพลตฟอร์ม  
     ค. รัฐบาลดิจิทัล    ง. รัฐบาลอีคอมเมิซ 
 
75. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
    ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
76.  ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ก.  รัฐวิสาหกิจ    ข. ราชการส่วนท้องถ่ิน  
    ค.  องค์การมหาชน    ง.  ศาล และ องค์กรอัยการ 
 
77.  ข้อใดหมายถึง “มาตรฐานทางจริยธรรม” 
    ก.  คุณงามความดีท่ีข้าราชการจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
    ข.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 
    ค.  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
    ง.  ข้อก าหนดในการปฏิบัติราชการอย่างมีจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ 
     
78.  มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีก่ีประการ 
    ก.  4  ประการ             ข.  6   ประการ           ค.  7  ประการ       ง.  10  ประการ 
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79.  มาตรฐานทางจริยธรรมข้อแรกสุด คือ ข้อใด 
    ก.  ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
    ข.  ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
    ค.  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
    ง.   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
80.  ส่ิงท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงาม 
      ความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ 
      ท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความ 
      ช่ัวคือข้อใด 
     ก.  มาตรฐานทางจริยธรรม   ข.   ประมวลจริยธรรม 
     ค.  จรรยาบรรณวิชาชีพ    ง.   ข้อปฏิบัติตามจริยธรรม 
 
81.  ก.ม.จ. คือข้อใด 
    ก.  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
    ข.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
    ค.  คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยา 
    ง.  คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 
82.  ข้อใดคือประธาน ก.ม.จ. 
    ก.  นายกรัฐมนตรี         ข.    รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
    ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ         ง.    ก และ ข  
 
83. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ใด  
     ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
     ข. องค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
     ค. การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา  
     ง. ถูกทุกข้อ 
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84. เจ้าหน้าท่ีคนใดสามารถท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
     ก. ลูกหน้ีของคู่กรณี    ข. คู่สมรสของคู่กรณี 
     ค. นายจ้างของคู่กรณี    ง. ผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี 
 
85. ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าส่ังน้ันร้องขอและการร้องขอ 
     ได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าส่ังต้องท าอย่างไร  
     ก. ไม่ต้องท าอย่างไร    ข. รายงานผู้บังคับบัญชา 
     ค. ยืนยันค าส่ังเป็นหนังสือ    ง. บันทึกการออกค าส่ัง 
 
86. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด  
     มอบให้หรือหามาให้ซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน มีโทษสูงสุดคือข้อใด 
    ก. จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี    ข.จ าคุกตลอดชีวิต  
    ค. ปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  ง. ประหารชีวิต 
 
 87. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใด  
      ต้องรับผิดชอบ 
    ก. กระทรวงการคลัง    ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
    ค. ส านักงานรัฐมนตรี    ง. คณะรัฐมนตรี 
 
88.  เจ้าพนักงาน ละท้ิงงานหรือกระท าการอย่างใดๆเพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายโดยร่วม  
      กระท าการเช่นน้ันด้วยกันต้ังแต่ห้าคนข้ึนไป และความผิดน้ันกระท าลงไปเพื่อให้เกิดการ 
      เปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้อง 
      ระวางโทษเช่นไร 

ก. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  
ข. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
ง. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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89.  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซ้ือ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด แต่เอาทรัพย์น้ันเสียเอง 
      ต้องระวางโทษจ าคุกและปรับตามกฎหมาย หมายถึงความผิดฐานใด 
      ก.  เบียดบังทรัพย์    ข.   ยักยอกทรัพย์ 
      ค.  ทุจริตทรัพย์ของผู้อ่ืน   ง.   ลักทรัพย์ 
 
90.  การกระท าในข้อ 89 มีความผิดและระวางโทษสถานใด 
      ก.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
      ข.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
      ค.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
      ง.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
      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 
 
          อธิบำยเพ่ิมเติม ข้อ 89 – 90  
 
      เป็นข้อสอบจริง มีหลายคนตอบว่า “เบียดบังทรัพย์” ไม่ถูกต้องนะ ศึกษาโจทย์และกฎหมาย 
      ให้ดีๆ ให้เข้าใจภาษากฎหมาย เบียดบังทรัพย์ คือ พฤติการณ์ท่ีบุคคลกระท า เป็นหน่ึงในการ 
      กระท าท่ีเรียกการแอบจิ๊ก แอบเอาของเขามาเป็นของตนว่า เบียดบังทรัพย์ แต่ฐานความผิด 
      ของการกระท าในลักษณะเบียดบังทรัพย์ (คือไปจิ๊กของเขามา จิ๊กของราชการมาเป็นของตน)  
      เรียกว่า ควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์  เพราะในทางกฎหมายไม่มีความผิดฐานเบียดบังทรัพย์ 
 
           เราเป็นเจ้าหน้าท่ีแต่แอบจิ๊ก แอบเนียนเอาทรัพย์สินเงินราชการ จะเรียกการกระท า  
           น่ันว่า “เบียดบังทรัพย์” (น่ีแกเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเหรอ)  และจะเรียกส่ิง 
           ท่ีท าน้ันเป็นความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” มีโทษ จ าคุก 5 - 20 ปี หรือ ตลอดชีวิต 
           และให้ปรับด้วยนะ ปรับ 100,000 – 400,000 บาท เพิ่มโทษจากเมื่อก่อน (เพิ่มมา 
           ในปี 2560)  สมัยก่อนกฏหมายเดิมระวางโทษปรับจ านวน 2,000 – 40,000 บาท  
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     ฐำนควำมผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน โดยปกติมีดังต่อไปน้ี  
     ลักทรัพย์      วิ่งราวทรัพย์   ฉ้อโกงทรัพย์    โกงเจ้าหน้ี 
     ยักยอกทรัพย์    รับของโจร   ท าให้เสียทรัพย์  บุกรุก 
 
 
เจตคติ จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร 
 
91.  ประมวลความประพฤติหรือธรรมท่ีควรประพฤติให้สอดคล้องกับความถูกต้องดีงาม  
      ตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก.  คุณธรรม    ข.   จริยธรรม   
      ค.  จรรยาบรรณ       ง.    อุดมการณ์ 
 
92. หลักความรับผิดชอบทางการบริหารใช้ข้อใด 
     ก.  ความซ่ือสัตย์ สุจริต   ข.   คุณธรรม / จริยธรรม 
     ค.  ความต้ังใจ และมุ่งมั่น   ง.   เอาใจใส่ ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
 
93. Ethical Value  หมายถึงข้อใด 
     ก. ข้าราชการท่ีมีความรับผิดชอบ           ข.   ข้าราชการมืออาชีพ 
     ค. ข้าราชการจิตสาธารณะ  ง.    ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
 
94.  ข้อใดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ส าหรับคุณลักษณะท่ีดีของข้าราชการยุคใหม่ 
      ก.  กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  ข.  ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
      ค.  โปร่งใส ตรวจสอบได้   ง.   ถูกทุกข้อ  
 
95.  ข้อใดสอดคล้องกับพันธกิจของข้าราชการยุค 4.0 มากท่ีสุด 
      ก.  ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิตัล 
      ข.  ท างานอย่างตรงไปตรงมาและซ่ือสัตย์ในหน้าท่ี 
      ค.  มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
      ง.  สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสาธารณะ  
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96.  ข้าราชการยึดมั่นในข้อใดท่ีจะช่วยให้การบริหารประเทศด าเนินไปในทางสายกลาง 
      ก.  กฎหมายและระเบียบวินัย   ข.   คุณธรรม จริยธรรม 
      ค.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ง.   อุดการณ์ของความเป็นข้าราชการท่ีดี 
 
97.  ข้อใดหมายถึงการเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
      ก.  ส่ือสารภาษาต่างประเทศได้    ข.  เคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
      ค.  เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ    ง.   พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย 
 
98.  การท่ีข้าราชการเป็นแบบอย่างของความดีงามในสังคม สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  ข้าราชการท่ีมีคุณธรรม   ข.   ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
      ค.  ข้าราชการท่ีมีความประพฤติดี  ง.    ข้าราชการมืออาชีพ 
 
99.  ความล าเอียง 4 ประการ เป็นข้อคิดจากหลักธรรมข้อใด 
      ก.  อบายมุข     ข.   อกุศลกรรม  
      ค.  โลกบาลธรรม              ง.   อคติ 
 
100.  แบบแผนท่ีวางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกล าดับ ถูกท่ีมีความเรียบร้อย  
        ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม คือข้อใด 
       ก.  คุณธรรมในการท างาน   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. ตอบตามท่ี ก.พ. ได้บัญญัติไว้ หากตอบตามความคิดตัวเองอาจผิดได้ 
         ก.  ข้ำรำชกำรมืออำชีพ            ข.  ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม    
         ค.  ข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ  ง.  ข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
 
         ข้อ 98 ก็เช่นกัน  แบบอย่างความดีงาม ก.พ. ก าหนดว่าน่ันคือ ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 



22 

 

    แนวข้อสอบกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
      จากท้ังหมดน้ี 11 หัวข้อ มีเพียง 25 คะแนน รวมกัน  

       1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
       2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
       3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       7. กฎหมายนว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
       8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย  
        
       แนวทางปฏิรูปการศึกษาท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 

       ข้อสอบจริงของปี 2563  เรื่องเหล่าน้ี มีเพียงไม่ก่ีข้อ ซ่ึงก็ไม่ได้ถือว่ายากเกินไปนัก 
       หากผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา และกฎหมาย รวมถึงแบบแผนต่างๆท่ีดี 
 
 
 ทดสอบข้อมูลพื้นฐานและแนวข้อสอบเชิงประยุกต์ 

ข้อใดคือเป้าหมายด้านผู้เรียน 
ก.  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ข.  ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
ค.  ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถ 
ง.  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนข้ันพื้นฐานฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

 
 เฉลย ข้อ ก. อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
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ผู้อ่านสังเกตข้อสอบซ่ึงจ าลองข้อสอบจริงในปี 2563 มาให้ดูหน้าก่อนน้ี  
ถ้ามีความรู้ดี มองปราดเดียว ตอบได้เลย ไม่ต้องดราม่าข้อสอบกันเลยว่าท าไมต้องตอบ ก 

ไม่ตอบข้ออ่ืนๆ เพราะว่าดูโจทย์ ดูช้อยส์ จะรู้เลยทันทีว่าเขาถามเรื่อง “แผนกำรศึกษำแห่งชำติ”  
 
 ซ่ึงแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 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.  ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
ค.  ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถ 
ง.  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนข้ันพื้นฐานฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 

ดูโจทย์ ดูช้อยส์น่ี รู้เลยนะว่าจงใจถามถึง outcome  ได้แก่ 3Rs8Cs 
ซ่ึง 3Rs ก็คือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (ตอบ ก) 
 
 

ข้อ ข  ค ง  ดูปุ๊บ ก็รู้เลยว่า เป็นเน้ือหาจาก output ท่ีมี 5 ประการ ซ่ึงขอสรุปให้ดังน้ี  
1.   ผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
2.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
3.   คุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
4.   ประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่า (Efficiency)  
5.   สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 

       เหล่าน้ีเป็นตัวอย่างเชิงประยุกต์ จะถามตรงๆไหม ก็ตรงอยู่นะ ไม่ได้หลุดกรอบมาก 
       หรือบางคนจะเรียกว่าถามแบบอ้อมๆเล่ียงๆก็ได้ ให้คิด ให้วิเคราะห์กันไปตามเรื่องตามราว   

 
      ทางเราจึงได้คัดเลือกข้อสอบท่ีส าคัญจ าลองการสอบข้อสอบเชิงประยุกต์มาให้อ่าน 
      และมีการเพิ่มเติมอ่ืนๆให้ต่างหาก ตามสมควรต่อไป 
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จ ำลองข้อสอบเชิงประยุกต์และข้อสอบตรงตำมกฎหมำยปกติ  
โดยในน้ีมีบำงข้อเป็นข้อสอบจริงท่ีออกสอบในปี 2563 ด้วย 

 
 
 
1.   ข้อใดคือหน้าท่ีของคนไทยตามรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับการศึกษา  
      ก.  ปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษาอย่างเคร่งครัด 
      ข.  เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
      ค.  สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      ง.  ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มตามศักยภาพภายใต้สิทธิและเสรีภาพ 
 
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บ 
     ค่าใช้จ่ายเป็นเวลาก่ีปี ตามมาตรา 54 
     ก.  12 ปี      ข.   ไม่น้อยกว่า 12 ปี 
     ค.  15 ปี      ง.   ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 
3.  รัฐธรรมนูญฯ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตามข้อใด 
     ก.  การศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี 
     ข.  ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
     ค.  ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจบจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ง.  เข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี  
 
4.  การศึกษาช้ันปีท่ีหน่ึงถึงช้ันปีท่ีเก้าของการศึกษาข้ันพื้นฐานหมายถึงข้อใด 
    ก.  การศึกษาภาคบังคับ    ข.   การศึกษาระดับต้น 
    ค.  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ง.   การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับต้น 
 
5.  ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระท าด้วยประการใดๆ 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 ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา หากเมื่อ 
    ผู้ปกครองร้องขอให้สถานศึกษามีอ านาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ 
    การศึกษาภาคบังคับได้  ท้ังน้ีเป็นไปตามข้อใด 
    ก. ตามท่ีก าหนดไว้ในกฏกระทรวง 
    ข. ตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
    ค. ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 
7.  ข้อใดมีอัตราโทษแตกต่างจากข้ออ่ืน ตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
    ก. ผู้ปกครองท่ีไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
    ข. ผู้ไม่อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับเด็กการศึกษาภาคบังคับ 
    ค. ผู้ขัดขวางหรือกระท าด้วยประการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
    ง.  อัตราโทษเท่ากันทุกข้อ  
 
8.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าเสนอรายช่ือให้ข้อใดในการอนุมัติแต่งต้ังผู้ด ารง 
     ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ก.  รัฐสภา        ข.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
      ค.  คณะรัฐมนตรี             ง.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
9.   อ านาจในการแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ ท่ีไม่ได้รับวิทย- 
     ฐานะสูงสุดเป็นอ านาจหน้าท่ีของข้อใด  
     ก.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ค.  ศึกษาธิการจังหวัด  ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
10.  อ านาจในการแต่งต้ังและส่ังบรรจุครูผู้ช่วยในปัจจุบันเป็นไปตามข้อใด 
     ก.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา  
     ข.  ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ 
     ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ 
     ง.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ  
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11.     ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหาร 4 แท่ง ระดับกรม ในกระทรวงศึกษาธิการ 
         ก.  ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ข.    ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
         ค.  ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ง.    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
12.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ 
         ก.  นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ   ข.    พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ 
         ค.  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง   ง.    นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  
 
13.     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ 
         ก.  นายประเสริฐ  บุญเรือง   ข.    ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
         ค.  รศ.นพ. ก าจร    ตติยกวี   ง.    ดร.สุภัทร  จ าปาทอง  
 
14.    ท่านใดด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ก.  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์    ข.   ดร. อ านาจ  วิชยานุวัติ 
        ค.  ดร.อัมพร  พินะสา    ง.   ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร 
 
15.    ท่านใดด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาคนปัจจุบัน  
        ก.  ดร. สุภัทร  จ าปาทอง   ข.   ดร. กมล  รอดคล้าย 
        ค.  ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร   ง.   ดร. อ านาจ  วิชยานุวัติ 
 
16.   องค์คณะบุคคลใด ท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลข้าราชการครูฯในกระทรวงศึกษาธิการ 
       ก.   ก.ค.ศ.  ข.   กศจ.                ค.   อกศจ  ง.    กพฐ 
    
17.   ข้อใดหมายถึงซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา  
        ก.   คณะกรรมการศึกษาธิการภาค   
        ข.   คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
        ค.   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ง.   คณะกรรมการขับเคล่ือนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 
18.      สมศ.และ สทศ. มีส่วนท่ีเหมือนกันอย่างไร 
 ก. ท าหน้าท่ีเดียวกัน    ข.  เป็นรัฐวิสาหกิจ  
 ค. อยู่ในสังกัดเดียวกัน    ง.  เป็นองค์การมหาชน 
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19.  สทศ. มีหน้าท่ีหลักคืออะไร 
 ก. ประเมินคุณภาพภายใน   ข. ประเมินคุณภาพภายนอก 
 ค. ท าการทดสอบระดับชาติ   ง. การส่ือสารผ่านเทคโนโลยี 
 
20.     หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อใด 
 ก. กศจ.  ข. สพฐ.          ค. อ.ก.ค.ศ.  ง. คุรุสภา 
 
21.     ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีสถานะเป็นอะไร  
 ก. องค์กรมหาชนในก ากับของรัฐ  ข.  องค์กรอิสระในกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. องค์การมหาชนและเป็นนิติบุคคล  ง.  รัฐวิสาหกิจรูปแบบองค์การมหาชน 
 
22.     ส านักงานข้อใดมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ก. สกศ   ข.  สพฐ    ค.  สอศ        ง.   สกอ 
 
23.   ข้อใดจัดต้ังข้ึนมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 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  (ข้อสอบจริงท่ีเคยออกนานมาแล้ว) 
         ก.  นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  ข.   นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
   ค.  นายแพทย์อุดม  คชินทร   ง.   ดร.อัมพร  พินะสา 



28 

 

28.   ข้อใดต่อไปน้ีกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการก าหนดนโยบายขับเคล่ือนงานด้านการศึกษา 
  ก.   ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนและความเหมาะสมกับสภาพสังคม  
        ข.   ข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติและบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
  ค.   ข้ึนอยู่กับหลักสูตรการสอน รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดไว้ 
        ง.    ข้ึนอยู่กับแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดน้ันๆก าหนด 
 
29.   ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ได้เป็น ประธานคณะกรรมการใด 
 ก.   คณะกรรมการคุรุสภา     ข.   คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

ค.   คณะกรรมการสภาการศึกษา           ง.   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
                                                        ทางการศึกษา 
 

30.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ีเก่ียวกับคุรุสภา 
 ก.   มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ    

ข.   คุรุสภามีอ านาจหน้าท่ีในการออก พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
        ค.   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจัดต้ังข้ึนมาตามพระราชบัญญัติสภาครูและ  
             บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
       ง.   คุรุสภามีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับฐานความผิดวินัยของครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

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

17. ข 18. ง 19. ค 20. ง 21. ค 22. ก 23. ข 24. ค 
25. ก 26. ค 27. ข 28. ข 29. ข 30. ง     
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แนวข้อสอบพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
  
1.   เด็ก หมายถึงข้อใด           
     ก. บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 12 ปี            ข. บุคคลท่ีอายุต่ ากว่า 15 ปี         
     ค. บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี        ง. บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
  
2.   ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก       
      ก.  ผู้พิการท่ีอายุ 17 ปี      ข.  ผู้สมรสอย่างถูกกฎหมายตอนอายุ 17 ปี    
      ค.  นักเรียน ม.ปลาย       ง.  ทารกเกิดใหม่  
  
3.   เด็กท่ีมีผู้ปกครองแต่ไม่เล้ียงดู จนต้องออกไปเร่ร่อน หมายถึงข้อใด      
     ก.  เด็กอนาถา           ข.  เด็กยากไร้           ค.  เด็กไร้ท่ีอยู่อาศัย      ง.  เด็กเร่ร่อน  
  
4.   เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดา หรือสืบหาบิดามารดาไม่ได้ หมายถึงข้อใด      
     ก.  เด็กขาดแคลน       ข.  เด็กเร่ร่อน            ค.  เด็กก าพร้า            ง.  เด็กไม่มีพ่อแม่  
  
5.  ข้อใดไม่จัดเป็นเด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก      
     ก.  เด็กท่ีไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้       
     ข.  เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง       
     ค.  เด็กท่ีรับภาระหน้าท่ีในครอบครัวเกินวัยและก าลังความสามารถ      
     ง.  เด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
  
6.  ข้อใดหมายถึงเด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิด      
     ก.  ยากจนท างานหาเงินแทนพ่อแม่    ข.   ไม่ได้เรียนหนังสือตามกฎหมาย     
     ค.  อารมณ์รุนแรง แสดงออกชัดเจน          ง.   คบค้าสมาคมกับวัยรุ่นต้ังกลุมแว้นซ์  
  
7.  ข้อใดไม่ได้หมายถึงวิธีคุ้มครองเด็ก      
     ก.  การสงเคราะห์เด็ก       ข.   การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก      
     ค.  การส่งเสริมเด็ก        ง.   การป้องกันเด็กกระท าผิด  
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8.  เด็กข้อใดต่อไปน้ี ไม่ใช่เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์          
     ก.  เด็กท่ี พ่อ แม่ เสียชีวิต      ข.   เด็กพิการ          
     ค.  เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก            ง.   เด็กเร่ร่อน  
 
9.  เด็กตามข้อใดพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ         
      ก.  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม                         ข.  เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผิด         
      ค.  เด็กท่ีอยู่ในสภาพท่ีต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ    ง.   ถูกทุกข้อ  
  
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ต้องมีสตรีจ านวนเท่าไร     
      ก.  ไม่ระบุจ านวนสุภาพสตรี       ข.  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ     
      ค.  ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม           ง.  ไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของคณะกรรมการ  
  
11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ       
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
      ค. ปลักส านักนายกรัฐมนตรี       
      ง. บุคคลท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย       
 
12. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ       
      ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
      ค. ปลักส านักนายกรัฐมนตรี              ง. บุคคลท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย      
  
13. เด็ก LD หมายถึงข้อใด               
      ก. พิการซ้ าซ้อน            ข. บกพร่องทางสติปัญญา               
      ค. บกพร่องทางการเรียนรู้       ง. บกพร่องทางร่างกาย   
  
14.  เด็กพิการมีก่ีประเภท          
      ก. 5 ประเภท            ข. 7 ประเภท              ค.  9 ประเภท            ง. 10 ประเภท   
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15.  ข้อใดไม่ใช่ความพิการ       
     ก.  บกพร่องทางการได้ยิน      ข.   บกพร่องทางสติปัญญา       
     ค.  มีปัญหาทางการเรียนรู้      ง.   เด็กพิเศษ 
  
16.  ข้อใดต่อไปน้ีจัดเป็นเด็กท่ีมีความพิการ       
      ก.   บุคคลออทิสติก        ข.   บุคคลบกพร่องทางการพูด       
      ค.   บุคคลบกพร่องทางพฤติกรรม     ง.    ถูกทุกข้อ  
  
17.  การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับหลากหลายรูปแบบคือข้อใด  
      ก.   การสนับสนุนคนพิการ       ข.   การเรียนร่วม  
      ค.   การส่งเสริมคนพิการ       ง.    การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
  
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการได้เรียนฟรีของผู้พิการ     
      ก.  ไม่ได้รับโอกาสเรียนฟรีตลอดชีวิต          
      ข.  ได้รับโอกาสต้ังแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ     
      ค.  ไม่สามารถเรียนร่วมกับคนปกติ ต้องจัดพื้นท่ีพิเศษให้     
      ง.  ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการพิเศษมากกว่าคนท่ัวไป  
  
19.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด ไม่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก    
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม                 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  
20.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ต้องมีข้อใด    
      ก.  ผู้แทนองค์การคนพิการ       ข.   ผู้แทนองค์กรศาสนา    
      ค.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              ง.   ผู้แทนองค์กรเก่ียวกับการเรียนร่วม      
  
 
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 คนท่ี 2 คือบุคคลใด 
        ก.  ตัวแทนองค์กรคนพิการ      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลพิการ     ง.   ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนจากองค์การคนพิการ 
 
22.   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีก่ีคน 
       ก.   10  คน  ข.  11  คน  ค.   13  คน  ง.  14  คน 
 
23.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาต้องมีบุคคลซ่ึงเป็นผู้แทนของ 
      องค์การคนพิการแต่ละประเภทจ านวนก่ีคน  
      ก.  ไม่น้อยกว่า  5  คน         ข.   ไม่น้อยกว่า  7  คน 
      ค.  ไม่น้อยกว่า 11 คน         ง.    ไม่น้อยกว่า  9 คน 
 
24.  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการคือข้อใด 
      ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิ          ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค.  ผู้แทนองค์การคนพิการ        ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
 
25.  ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สังกัดใด 
     ก.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
     ข.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ค.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ง.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
     เฉลย    21. ง    22.  ง     23. ข    24. ง    25.  ค 
 
 
 ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผู้บังคับบัญชาส านักงานดังกล่าวคือผู้อ านวยการส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 โดยท่ีมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการกองทุน 
         ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  
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ข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1. องค์คณะบุคคลใดเป็นองค์คณะท่ีมีบทบาทส าคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา 
    ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการศึกษาปฐมวัย การร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ  
    พระราชบัญญัติการศึกษาต่างๆ ต้องผ่านการเสนอแนะ ของคณะกรรมการดังกล่าวน้ี 
 ก.  กอปศ  ข.  คุรุสภา  ค. คปภ  ง. ก.ค.ศ. 
 
2.  สมศ.   สทศ.   สสวท.   สกสค.  มีสถานะเหมือนส่วนราชการใดต่อไปน้ี 
 ก.  สอศ                  ข.   สพฐ  ค.  สกศ  ง.  คุรุสภา 
    
3.  ส่วนราชการใดท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
         ก. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
         ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
         ค. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         ง. ส านักการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
4.  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คือ ข้อใด 
 ก. กศจ.  ข.  สพฐ.  ค.  คปภ          ง.  คุรุสภา 
 
5. ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือข้อใด 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด          ข. ศึกษาธิการจังหวัด 
 ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ง. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
6. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7.  การจัดท าแผนการศึกษาต้องสอดคล้องกับข้อใด 
ก. นโยบายทางการศึกษา   ข.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ง.   แผนปฏิรูปการศึกษา 

 
8. การศึกษาหมายถึงอะไร 
 ก. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิต 
 ข. การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกการด ารงชีวิต 
 ค. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 ง. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีหน่วยงานราชการก าหนดไว้ 
 
9.  การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้ก่ีปี 
     ก. 6 ปี             ข. 9 ปี      ค. 12 ปี             ง. 15 ปี 
 
10.  ข้อใดหมายถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ก.  ระดับปริญญา    ข.  ระดับ ปวช และ ปวส 
 ค.  ระดับท่ีผ่านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ง.  ถูกทุกข้อ  
 
11. การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึงอะไร 
    ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา          ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
    ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม  ง.  การศึกษาระดับในหลักสูตร 
 
12.  ผู้ปกครองมีหน้าท่ีต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามกฎหมายเมื่อเด็กมีอายุเท่าไร 
 ก.  อายุตามเกณฑ์จบช้ันอนุบาล  ข.  ย่างเข้าสู่ปีท่ีเจ็ด 
 ค.  ผ่านพ้นอายุหกขวบ   ง.  อายุเจ็ดขวบ 
 
13.  การศึกษาภาคบังคับ คือข้อใด 
 ก.  อนุบาล – ป.6    ข.  ป.1 – ป.6 
 ค.  ป.1 – ม.3     ง.  ป.1 – ม.6 
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14.  กฏหมายปัจจุบันก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเท่าไร 
      ก. จ านวน ๙ ปี                     ข. จ านวน 12 ปี 
      ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี                   ง.  จ านวน 15 ปี 
 
15. ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา 
    ก.   ตัวแทนพระสงฆ์ในคณะกรรมการสถานศึกษา                    

ข.   ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ียังไม่มีวิทยฐานะ 
    ค.   ศึกษานิเทศก์ซ่ึงเพิ่งได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง    

ง.   เป็นบุคลากรทางการศึกษาทุกข้อ 
 
16.ข้อใดหมายถึงเด็กตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
   ก. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบสอง  ข. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบห้า 
   ค. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก  ง.  ย่างเข้าปีท่ีหกถึงย่างเข้าปีท่ีสิบแปด 
 
17. ผู้ปกครองท่ีไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจะได้รับโทษตามข้อใด 
 ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
 ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
 ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
18.  การศึกษาแบ่งออกเป็นก่ีระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ก.   2  ระบบ     ข.  3  ระบบ   

ค.   4  ระบบ     ง.  5  ระบบ 
 
19.  ข้อใดไม่ใช่ระบบการศึกษา 
 ก. การศึกษานอกระบบ   ข.    การศึกษานอกโรงเรียน 
 ค. การศึกษาในระบบ    ง.    การศึกษาตามอัธยาศัย 
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20.   ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ก.   ผู้อ านวยการสถานศึกษา     
         ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
         ง.    ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมและได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง 
 
21.  เด็กท่ีจัดเป็นท้ังเด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์และเด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
    ก. เด็กพิการ            ข.  เด็กก าพร้า     

ค. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม        ง.  เด็กพิเศษ 
 
22.  ข้อใดไม่เก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม         ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

23.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรองประธานคณะกรรมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
         ก.  ต้องเป็นสุภาพสตรีหน่ึงคน   ข.  ต้องเป็นตัวแทนคนพิการหน่ึงคน 
         ค.  ต้องเป็นคนของกระทรวงศึกษาธิการ ง.   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหน่ึงคน 
 
24. ประธานคณะกรรมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ คือใคร  
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  

ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง.  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและความมั่นคง 

 
25. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาท่ัวไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ 
      รวมถึงการจัดการศึกษาให้รองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมท้ังคนพิการ   
      หมายถึงข้อใด 
 ก. การศึกษาพิเศษ    ข. การเรียนร่วม 
 ค. การศึกษาเฉพาะบุคคล   ง. การศึกษาส าหรับคนพิการ  
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26.  บุคคลใดต่อไปน้ี พึงได้รับการลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับ 6o,00o บาท 
         ก.  ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
         ข.  ขัดขวางให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนหนังสือได้ 
         ค.  ท าการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
         ง.   รับให้คนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เข้ามาท าการสอนหนังสือท่ีโรงเรียนตน 
 
27.   กฎหมายใดท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานด้านวิชาชีพ 
        ก.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
        ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ง.  พระราชบัญญัติมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
28.   ข้อใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกต้อง 
       ก.   ปรีชา มีวิทยฐานะเป็น ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ  
       ข.    สมคิด มีวิทยฐานะ ครูช านาญการ ก าลังเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 
       ค.    เจตนา ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ เช่ียวชาญพิเศษ  
       ง.    เจนสุดา ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู โดยมีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 
29.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่มีคุณสมบัติท่ัวไปของการรับราชการต าแหน่งครูผู้ช่วย 
       ก.  อยู่กินกับสามีชาวต่างชาติ   ข.  สัญชาติไทยเพราะการโอนสัญชาติ 
       ค.  อายุ 19 ปี      ง.  ไม่เล่ือมในระบอบการปกครองของไทย 
 
30.  บุคคลใดต่อไปน้ี ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติราชการ 
         ก.   คณาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษา  ข.  ผู้ท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
         ค.   วิทยากรท่ีมาบรรยายเป็นครั้งคราว ง.   ไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตทุกข้อ 
 
31.  ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติงานตามลักษณะงานของครูผู้ช่วย 
        ก.   ด้านการจัดการเรียนการสอน  ข.  ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
        ค.   ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ง.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
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32.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีความรับผิดชอบของครูผู้ช่วย 
        ก.  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย  ข.  พัฒนาตนเอง 
        ค.  เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ง.  งานวิชาการของสถานศึกษา 
   
33.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีความรับผิดชอบของครู 
        ก.  อบรมบ่มนิสัยผู้เรียน    ข. ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
        ค.  อยู่เวรสถานศึกษาตอนกลางคืน  ง.  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 
34.   ครูต้องมีมาตรฐานด้านการสอนอย่างน้อยเท่าไร จึงสามารถประกอบวิชาชีพได้ 
 ก.  ผ่านการฝึกสอน 1 เทอม   ข.   ประสบการณ์สอน 1 ปี 
 ค.  มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี  ง.    ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์สอน 
 
35.    มาตรฐานวิชาชีพด้านใดท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการท างาน  
 ก.  มาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ข.  มาตรฐานการประพฤติตามแบบแผนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ค.  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ในการท างานก่อนเข้ารับราชการ 
 ง.  มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานในความเป็นวิชาชีพครูทุกประการ 
 
36.    การประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง จะมีการลงโทษสถานใดจากคุรุสภา  
 ก.  ไล่ออก     ข.  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ค.  ให้ออกจากราชการ    ง.   สามารถกระท าได้ทุกข้อ 
 
37.    เมื่อมีการร้องเรียนหรือกล่าวหาความผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ และต้องการให้มีการ  

ส่ังลงโทษทางจรรยาบรรณ ฐานกรณีความผิดเก่ียวกับการทุจริต หากคณะกรรมการฯ 
พิจารณาไม่พบความผิดดังค ากล่าวหาจะมีกรณีวินิจฉัยทางจรรยาบรรณอย่างไร 
ก.  ไม่รับโทษ     ข.  ยกโทษให้   
ค.   ตักเตือน         ง.  ยกข้อกล่าวหา 
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38.   ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการลงโทษข้าราชการครูท่ีเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 ก.   ตักเตือน     ข.  พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 5 ปี      

ค.   ปลดออก       ง.  ภาคทัณฑ์ 
 
39.   ข้าราชการครูท่ีบ่ายเบ่ียงต่อการเข้าอบรมพัฒนาตนเองในช่วงวันหยุดราชการเพื่อน ามา  

ใช้สอนนักเรียนหรือน ามาพัฒนาสังคมได้ สอดคล้องกับเรื่องจรรยาบรรณด้านใด 
ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ค.   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
40.   ข้อใดเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ก.  น ายาเสพติดมาลักลอบขายให้กับนักเรียน  

ข.  ไม่ซ่ือสัตย์ สุจริต ในหน้าท่ีซ่ึงตนเองต้องรับผิดชอบ 
ค.  ไม่ต้ังใจสอนหนังสือ ไม่ต้ังใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เต็มท่ี 
ง.  ชักชวนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ให้กระด้างกระเด่ืองต่อผู้บริหาร  

 
 

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

 
 

เมื่อก้ีท่ีได้ศึกษามาในบางข้อมีเรื่องเก่ียวกับ “วิชาชีพครู” ดังท่ีได้ลองท ามาแล้ว  
อยู่ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับหัวข้อ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
ต่อไปในข้อ 41 – 70 มีเรื่องคุณธรรมเอย จริยธรรม อุดมการณ์ หรืออะไรๆเก่ียวกับ 
วิชาชีพครูเข้ามาให้ศึกษา โดยถือว่าอยู่ในส่วนท่ีคาบเก่ียวกับ พ.ร.บ. สภาครูฯน่ันเอง 
อาจปรากฏในหัวข้อเก่ียวกับจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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41.  ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับ “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” 
     ก.  มาตรฐานการปฏิบัติตนท่ีก าหนดข้ึนเป็นแบบแผนซ่ึงต้องปฏิบัติตาม 
     ข.  มีเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
     ค.  สร้างความเช่ือถือ ศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม น ามาซ่ึงเกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ  
     ง.   กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนท่ีข้าราชการต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  
 
42.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตนเอง และมีวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางเศรฐกิจอยู่เสมอ 
      เป็นจรรยาบรรณด้านใด  
      ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ค.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ง.   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 
43.   ผู้ประกอบวิชาชีพซ่ือสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ค.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ง.   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 
44.  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ถือเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      ด้านใด 
      ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ค.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ง.   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 
45.  ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
      เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพด้านใด 
      ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ค.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ง.   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 
46.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ตามข้อบังคับคุรุสภา มีก่ีข้อ 
     ก.  1  ข้อ      ข.  3  ข้อ     ค.  5  ข้อ  ง.  9  ข้อ 
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47.  ครูดีจะต้องมีอุดมคติ 4 ประการ ยกเว้นข้อใด 
      ก.  ท างานเพื่อหน้าท่ี มิใช่เพื่อตนเอง ข.  ท าตนให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม   
      ค.  ท าตนให้เป็นผู้คงแก่เรียน  ง.  ท างานเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย์ควรจะได้ 
 
48.  ข้อใดสอดคล้องกับภาวนีโย  
      ก. ครูต้องท าตนให้ศิษย์รัก   ข.  ครูต้องใจหนักและหนักแน่นด้วยความรู้  
      ค. ครูต้องพร้อมอบรมพร่ าสอน  ง.  ครูต้องมีชีวิตท่ีสะอาด สดใส  เชิดชูคุณธรรม 
 
49.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีแห่งครูผู้เป็นปูชนียบุคคลของศิษย์ 
     ก.  ปราณีเรื่องศึกษา    ข.  เคร่งครัดวิชาการ 
     ค.  ยกย่องให้ปรากฏ    ง.  ไม่ปิดบังศิลปะวิทยา 

 
50.  ในอดีตครูปกครองศิษย์ด้วยหลัก 3 ประการ ท่ีครูสามารถตีเด็กได้ เพื่อหลาบจ า สอดคล้อง 
      กับข้อใด 
     ก.  สระน้ า  ต้นยอ  กอไผ่    ข.  ชอล์ค   กระดาน  ไม้เรียว 
     ค.  เมตตา  ส่ังสอน   สอนส่ัง  ง.   พรหมวิหาร 4    อริยจสัจ 4   อิทธิบาท 4   
 
51.  สังคมคาดหวังว่าครูจะเป็นเช่นไร 
      ก.  เป็นผู้ท่ีศิษย์เคารพและรัก   ข.   เป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษย์ 
      ค.  เป็นผู้ดูแลและส่ังสอนศิษย์   ง.   เป็นผู้ท่ีจะพัฒนาศิษย์ให้ได้ดี 
 
52.  เอกลักษณ์ของครูท่ีดี ยกเว้นข้อใด 
      ก.  อดทน รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหา  ข.  รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อตนเอง 
      ค.  ขยัน หมั่นเพียร รู้จักคิดริเริ่ม   ง.  สอนหนังสือด้วยความต้ังใจและจริงใจ  
 
53.  หลักของ  “ปิโย”  ท่ีสอดคล้องกับลักษณะของครูท่ีดี คือข้อใด 
      ก.  น่ารัก เป็นท่ีรักของศิษย์และบุคคลอ่ืน  ข.  มีความหนักแน่น มั่นคง 
      ค.  ประพฤติดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดี  ง.  สอนเข้าใจแจ่มแจ้ง ด้วยความต้ังใจ 
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54.  ครุหมายถึงความหนักแน่นของครูต้องประกอบด้วยไปพละ 5 ประการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
      ก.  ศรัทธาพละ  เช่ือในทางท่ีถูก ท่ีชอบ  ข.  วิริยะพละ  พากเพียรในทางท่ีถูก 
      ค.  สมาธิพละ ระลึกได้ รู้สึกตัวในการกระท า ง.   ปัญญาพละ รอบรู้ รู้อะไรดี อะไรช่ัว 
 
55.  โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ การรู้จักและแนะน าศิษย์ไปในทางถูกท่ีควร  ไม่น าศิษย์ไปในทางท่ี 
      เส่ือมเสีย หรือไปสู่อบายมุข วิธีแนะน าศิษย์ไปในทางท่ีถูกท่ีควรอยู่ 3 ประการ ยกเว้นข้อใด 
      ก.  ใช้วิธีขู่ก าหราบ เตือนให้ศิษย์รู้สึกตัว  ข.  ใช้วิธียกย่องชมเชย 
      ค.  ใช้วิธีกระท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง  ง.   ใช้วิธียกตัวอย่างส่ิงใดท่ีผิด ส่ิงใดท่ีดี  
 
56.  หากครูต้องการให้ศิษย์ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างไร ครูควรกระท าลักษณะใด 
      ก.  ลงโทษให้หลาบจ าเมื่อศิษย์ท าผิด  ข.  กระตุ้นส่งเสริมให้ศิษย์ท าส่ิงท่ีดี 
      ค.  ท าตัวเป็นแบบอย่างในการประพฤติดี  ง.  ส่ังสอนอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดี 
 
57.  อุดมการณ์ครูข้อใดท่ีครูควรมีก่อนเป็นพื้นฐานแรกสุด 
     ก.  เต็มคน             ข.   เต็มใจ       ค.   เต็มเวลา  ง.  เต็มรู้ 
 
58.  ข้อใดสอดคล้องกับอุดมการณ์ครู ในประเด็นของความ “เต็มใจ” 
     ก.  เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน   ข.   จริงจังอยากเป็นครู 
     ค.  ยินดีแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง   ง.   ท างานอย่างทุ่มเทและต้ังใจมาก 
 
59.  หลักธรรมท่ีครูควรน ามาใช้เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียนได้ดีคือข้อใด 
    ก.  พรหมวิหาร 4  ข.   อิทธิบาท 4 ค.  สังคหวัตถุ 4 ง.  ฆราวาสธรรม 4 
 
60.   ค่านิยมใดท่ีครูอาจถูกมองว่าเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีต่อนักเรียน 
    ก.  การแต่งตัวให้ทันสมัย    ข.   การรู้จักใช้มือถือยี่ห้อใหม่ๆ 
    ค.  การใช้จ่ายท่ีมากข้ึนเพื่อแสดงรสนิยม  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.  มาตรฐานวิชาชีพครูมีก่ีมาตรฐาน 
       ก.  3  มาตรฐาน     ข.  4  มาตรฐาน   
       ค.  5  มาตรฐาน     ง.  9  มาตรฐาน 
 
62.  ข้อใดหมายถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       ก.   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   ข.  มาตรฐานการปฏิบัติตน 
       ค.   มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ   ง.  มาตรฐานการรักษาความประพฤติ 
 
63.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
      ก.   มาตรฐานวิชาชีพครู  มี 3 มาตรฐาน  11  ข้อ 
      ข.   มาตรฐานการปฏิบัติงานครู  มี 3 มาตรฐาน 9 ข้อ 
      ค.   มาตรฐานวิชาชีพครู  มี 3 เรื่อง  5  ด้าน  
      ง.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มี 5 ด้าน 9 ข้อ 
 
64.  ข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ครูให้มีก่ีข้อ 
      ก.  มาตรฐานความรู้ครู  3  ข้อ            ข.  มาตรฐานความรู้ครู  6  ข้อ           
      ค.  มาตรฐานความรู้ครู  9  ข้อ    ง.  มาตรฐานความรู้ครู  11  ข้อ 
 
65.   ข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2562  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานครูตามข้อใด 
      ก.  ปฏิบัติงาน มี 3 สมรรถนะ 15  ข้อ  ข.   มาตรฐานการปฏิบัติงาน  12  ข้อ 
      ค.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน มี 6 ข้อ  ง.   ปฏิบัติงาน มี  5  สมรรถนะ  9  ข้อ  
 
66.  สมรรถนะหลักข้าราชการทุกสังกัดมี่ก่ีสมรรถนะ 
      ก.  3  สมรรถนะ     ข.   4   สมรรถนะ 
      ค.  5  สมรรถนะ     ง.   6   สมรรถนะ 
 
67.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของข้าราชการ 
      ก. คุณธรรมและจริยธรรม   ข.   การบริการท่ีดี 
      ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ง.   การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเท่ียงธรรม 
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68.   การรับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนวิชาชีพ เพื่อธ ารงรักษาศักด์ิศรีแห่งข้าราชการ 
       จัดเป็นสมรรถนะของข้าราชการตามข้อใด 
        ก.  คุณธรรมและจริยธรรม   ข.   การให้บริการท่ีดี 
        ค.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ง.   การผดุงเกียรติวิชาชีพ 
 
69.  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะด้าน “การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ”   
      ก.  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้   ข.   การขวนขวาย สนใจใฝ่เรียนรู้  
      ค.  การปรับปรุงประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ง.   การเต็มใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน  
 
70.  สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของวิชาชีพครู มีก่ีสมรรถนะ  
      ก.  สมรรถนะหลัก  3  ประการ  สมรรถนะประจ าสายงาน  4  ประการ 
      ข.  สมรรถนะหลัก  4  ประการ  สมรรถนะประจ าสายงาน  5  ประการ 
      ค.  สมรรถนะหลัก  5  ประการ  สมรรถนะประจ าสายงาน  6  ประการ 
      ง.  สมรรถนะหลัก  6  ประการ  สมรรถนะประจ าสายงาน  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 สมรรถนะประจ าสายงาน 
 

1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน    1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2.  การบริการท่ีดี        2. การพัฒนาผู้เรียน 
3.  การพัฒนาตนเอง        3. การบริหารจัดการช้ันเรียน 
4.  การท างานเป็นทีม        4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
5.  จริยธรรมและจรรยาบรรณครู      5. ภาวะผู้น า 
          6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
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   แถมแนวข้อสอบสมรรถนะวิชำชีพครูเพิม่เติม 
 
 สมรรถนะหลักวิชาชีพครู (คุรุสภา) มีก่ีสมรรถนะ 
 ก.  4 สมรรถนะ                 ข.  5  สมรรถนะ    เฉลย  5  สมรรถนะ 
 ค.  6 สมรรถนะ    ง.  8  สมรรถนะ 
 
สมรรถนะประจ าสายงานของวิชาชีพครู มีก่ีสมรรถนะ 
ก.  4  สมรรถนะ         ข.  5  สมรรถนะ         เฉลย  6  สมรรถนะ 
ค.  6  สมรรถนะ         ง.  7.  สมรรถนะ 
 
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักวิชาชีพครู 
ก.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน     ข.  การพัฒนาผู้เรียน   ข  ไม่ใช่สมรรถนะหลัก 
ค.  จริยธรรมและจรรยาบรรณครู            ง.  การท างานเป็นทีม        แต่เป็นประจ าสายงาน 
 
ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจ าสายงานวิชาชีพครู 
ก.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    ข  ไม่ถูกต้อง เพราะว่าท่ี 
ข.  การพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง    ถูก คือ การพัฒนาผู้เรียน 
ค.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  (ไม่มีการพัฒนาตนเอง) 
ง.  การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสมรรถนะประเภทใด 
ก.  สมรรถนะหลัก                 ข.  สมรรถนะประจ าสายงาน ตอบ  ข.  ประจ าสายงาน 
ค.  สมรรถนะตามสายงาน        ง.  สมรรถนะส่วนบุคคล 
 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ  ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสมรรถนะประจ าสายงานข้อใด 
ก.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน     ข.  การพัฒนาผู้เรียน  ตอบ  ค ลักษณะน้ีจัดเป็น 
ค.  การบริหารจัดการช้ันเรียน                ง.   การจัดการเรียนรู้      การบริหารจัดการช้ันเรียน 
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71.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ไม่ได้กล่าวถึงสถานท่ีใดเป็นโรงเรียน  
       ก. โรงเรียนของรัฐ   ข.   โรงเรียนเอกชน 
       ค. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ง.   โรงเรียนในสังกัดสถาบันพุทธศาสนา 
 
72.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
       ก.  การจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระบบ 
       ข.  การจัดการศึกษานอกระบบต้องมีการวัดผลและประเมินผล 
       ค.  การศึกษาตามอัธยาศัยก็เป็นหน่ึงในระบบการศึกษาของไทย 
       ง.  การศึกษาตลอดชีวิต คือ ระบบการศึกษาตามกฎหมายทางการศึกษา 
 
73.  ข้อใดไม่ใชบุคลากรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
       ก.  ผู้สอน     ข.   ผู้บริหารสถานศึกษา 
       ค.  ผู้บริหารการศึกษา    ง.   ครู 
 
74.  ศึกษานิเทศก์ ได้มีการก าหนดให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเภทใด  
       ก.  ผู้สอน    ข.   ผู้สนับสนุนการศึกษา 
       ค.  ผู้บริหารการศึกษา   ง.   บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 
75.  ต าแหน่งใดมีมาตรฐานต าแหน่งก าหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบ 
       ก.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ข.   ศึกษาธิการภาค 
       ค.  ผู้ปกครอง    ง.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
76.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการตีความตามบทบัญญัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก 
       ก.  เด็ก คือ บุคคลท่ีอายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
       ข.  หญิงสาวอายุย่าง 18 ปี แต่ได้มีการสมรส เป็นการบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
       ค.  เด็ก พึงได้รับการสงเคราะห์ และ พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามแต่สถานะ  
       ง.  ผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฏหมายคุ้มครองเด็กแล้วสามารถท าการเลือกต้ังได้ทุกคน    
 
       เฉลย   71.  ค   72. ง    73. ก   74. ง     75. ก   76.  ข    
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77.   ข้อใดหมายถึงการทารุณกรรม  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
       ก.  การท าร้ายร่างกายเด็ก       ข.   กระท าให้เด็กเส่ือมเสียเสรีภาพ 
       ค.  การใช้เด็กให้ประพฤติผิดศีลธรรม  ง.   ถูกทุกข้อ  
 
78.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้อใดถูกต้อง 
       ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3     
       ข.  มีผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเก่ียวกับงานด้านดูแลเด็ก 12 คน  
       ค.  มีผู้ท าหน้าท่ีรองประธานคณะกรรมการจ านวน 2 คน 
       ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 
 
79.   การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการข้อใดกล่าวถูกต้อง 
       ก.  จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       ข.  จัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
       ค.  จัดการศึกษาให้มีการเรียนแยกจากเด็กปกติโดยเรียนสถานศึกษาส าหรับคนพิการ  
       ง.  จัดการศึกษาไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี จนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
80.  บุคคลใดด ารงต าแหน่งรองประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการคนท่ี 2 
       ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
       ค.  สตรีจากองค์กรคนพิการ  ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้แทนองค์การคนพิการ 
 
 77.  ง    78.  ก   79.  ข   80.  ง 
 

       ต่อไปก็จะเป็นแนวข้อสอบแนวทางปฏิรูปการศึกษาท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

  ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องเก่ียวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย 
โดย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังสามารถปรากฏเป็นส่วนข้อสอบของ ภาค ข  
เรื่องเก่ียวกับสังคม บริบทต่างๆ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วย ควรศึกษา ฝึกฝนให้ดี 
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81. คติพจน์ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน คือ ข้อใด  
      ก. มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   ข. Thailand 4.0 
      ค. ผู้น าแห่งอาเซียน           ง.  คืนความสุขให้คนไทย 
 
82. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นระยะเวลาก่ีป่ี  

ก. 4 ปี                 ข. 10 ปี        ค. 15 ปี                   ง. 20 ปี 
 

83. แผนยุทธศาสตร์ชาติก าหนดระยะเวลาไว้อย่างไร 
ก. พ.ศ. 2560 – 2564   ข. พ.ศ.2560 – 2569  
ค. พ.ศ. 2560 – 2579   ง. พ.ศ.2561 – 2580 
 

84.  แผนยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวนก่ียุทธศาสตร์ 
ก. 5 ยุทธศาสตร์   ข.  6 ยุทธศาสตร์ 
ค. 7 ยุทธศาสตร์   ง.  10 ยุทธศาสตร์ 

 
85. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน เป็นฉบับท่ีเท่าไร 

ก. ฉบับท่ี 10   ข. ฉบับท่ี 11            ค. ฉบับท่ี 12  ง. ฉบับท่ี 13 
 

86.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนระยะก่ีปี 
ก.  ระยะ  4  ปี   ข. ระยะ 5 ปี          ค.  ระยะ 15 ปี  ง. ระยะ 20 ปี 

 

87. เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด  
ก. ฉบับท่ี 8    ข. ฉบับท่ี 9           ค. ฉบับท่ี 10  ง. ฉบับท่ี 11 
 

88. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีก่ียุทธศาสตร์ 
ก. 4 ยุทธศาสตร์    ข. 6 ยุทธศาสตร์  
ค. 7 ยุทธศาสตร์    ง. 10 ยุทธศาสตร์ 
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89.  sustainable development goals : SDGs หมายถึงอะไร 
ก. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน   ข. ดัชนีตัวบ่งช้ีประเทศไทย  
ค. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  ง. การปฏิรูปประเทศไทย 
 

90. ศาสตร์พระราชาเก่ียวข้องกับข้อใด 
ก. ศาสตร์เพื่อการปฏิรูป   ข. ศาสตร์แห่งการพัฒนา  
ค. ศาสตร์การด าเนินชีวิต   ง. ศาสตร์ความพอเพียง 

 
91.  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนระยะใด 
         ก.   แผนระยะส้ัน    ข.  แผนระยะกลาง   
         ค.   แผนระยะยาว     ง.  แผนระยะช่ัวคราว 
 
92.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 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. ทักษะเด็กไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 คือข้อใด 

ก.  3Rs8Cs     ข. SDGs  ค. 3R+4G  ง. ONET 
 
94.  ทักษะ 3Rs เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด  

ก.  พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน  ข. คิดวิเคราะห์  สงเคราะห์  สร้างสรรค์ 
ค.   การคิด แก้ปัญหา เทคโนโลยี  ง. อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น 
 

95.   ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีก่ียุทธศาสตร์ 
        ก.  4  ยุทธศาสตร์   ข.   5   ยุทธศาสตร์ 
        ค.  6  ยุทธศาสตร์   ง.  10   ยุทธศาสตร์ 
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96.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
         ก.   คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
         ข.   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ค.   ทันกับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 
         ง.   ก้าวสู่ผู้น าทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน 
 
97.   เป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดการสนับสนุนให้มีการเรียนฟรีก่ีปี 
        ก.   12  ปี       ข.   ไม่น้อยกว่า  12  ปี     
        ค.   15  ปี           ง.   ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 
98.   แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายด้านการจัดการศึกษาไว้ก่ีประการ  
        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.  ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวคิดท่ีใช้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       ก.  เศรษฐกิจพอเพียง   ข.   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       ค.  การพัฒนาท่ียั่งยืน   ง.   ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

 
เฉลยข้อ 81 – 100  
 
81. ก 82. ง 83. ง 84. ข 85. ค 
86. ข 87. ข 88. ง 89. ก 90. ข 
91. ค 92. ค 93. ก 94. ง 95. ค 
96. ง 97. ค 98. ง 99. ค 100. ข 
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ข้อ 100 – 120 น่ีแหล่ะ ส าคัญ คงได้เป็นข้อสอบจริงๆกัน ไม่น้อยกว่า 2 – 3 ข้อ 
              เรื่อง  “3. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร” 
 
101. กรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ คือข้อใด 
       ก. นโยบายรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา   
       ข. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       ค. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       ง. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
102.  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขับเคล่ือน 
        ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมายคือข้อใด 
        ก.  ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ   ข.  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ค.  ผู้เรียนในระบบการศึกษา   ง.  ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 
103. หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยกล่าว 
        กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนท่ีน ามาใช้เป็นหลักการ เป็นนโยบายเร่งด่วนข้อใด 
        ก.  การพัฒนาคนทุกช่วงวัย   ข.  ยกระดับศักยภาพแรงงาน  
        ค.  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  ง.  สนับสนุนการศึกษา 
 
        เฉลย  101. ค   102. ง  103. ง   104.  ค 
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สังเกตท่ีข้อ 103 ให้ดี ข้อน้ีมีความส าคัญและมีโอกาสเป็นข้อสอบสูงมากๆ  
คุณจะสอบครู สพฐ ในปี 2564 คุณจะไม่รู้ข้อน้ี “ไม่ได้” ถือเป็นพื้นฐานความรู้เบ้ืองต้น 

  ในการจัดท านโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเลย ตลอดช่วง 20 ปี โดยประมาณ  
 
     เรียกว่า  “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)” 
                  มีท้ังหมด 23 เล่ม ซ่ึงเรียกเป็น “ประเด็นๆ” โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นท่ี 11 และ 12  

         ภาษาทางการคือ  “11 ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต” 
         ภาษาทางการคือ  “12 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้” 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีเจอข้อสอบจริงในหัวข้อ “นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร” เกิดถาม 
 
ตามแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาด้านการศึกษาในหลักการตามนโยบายและ 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อใดถูกต้อง 
ต้องตอบ  11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
   
อย่าไปเสียคะแนนง่ายๆในข้อน้ีนะ (ต้องรู้จักว่า แผนแม่บทฯก าหนดไว้ 23 เล่ม) โดยเล่มท่ี 
11 และ 12 เป็นประเด็นท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้น ามาใช้เป็นแนวทางในนโยบายปีน้ีด้วย 
ซ่ึงมีท่ีน่าจะเก่ียวกับ “การศึกษา” ประเด็นอ่ืนๆด้วย เช่น ประเด็นท่ี 23 เรื่องของการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม แต่ หลักการตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธ. 
ไม่ได้กล่าวถึงประเด็นท่ี 23  อ้างอิงหลักการไว้เพียงประเด็นท่ี 11 และ 12 ข้างต้นน่ันเอง 
เพราะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนประเด็น 23 เป็นกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ไม่ใช่ ศธ .) 
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105.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้น ในปัจจุบัน 
        ก.  4 นโยบาย 6 จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ข.  5 นโยบาย 10 จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ค.  6 นโยบาย 12 จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ง.  12 นโยบาย 12 จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

        สังเกตข้อ 105 ให้ดีๆว่า “เป็นเน้ือหาพื้นฐานส าคัญตรงตัว ตามหลักสูตรท่ีจะสอบ” 
        
 
 
 
 
 
 

                น่ีคือหลักสูตรท่ีจะสอบ “เน้ือหาส าคัญ ตรงตัวตามหลักสูตรสอบเลย” “ต้องรู้” 
 ถ้าเกิดข้อสอบถาม อย่าเสียคะแนนง่ายๆ 1 – 2 คะแนน  เพราะเธออุตส่าห์ไปท่องคณิต ไทย 
 อังกฤษ โน่น น่ี น่ัน แทบเป็นแทบตาย แต่ถ้ามาเจอข้อสอบง่ายๆแบบน้ี ถามตรงตัว ข้อมูลท่ี 
 เป็นพื้นฐาน เรามาเสียคะแนนง่ายๆข้อน้ีเน่ียนะ ไม่ควรยิ่ง  คุณอาจเสียคะแนนในข้อยากๆท่ี 
 เป็นคณิตศาสตร์ ซับซ้อน อะไรต่างๆ ก็พอให้อภัย แต่ถ้าเจอข้อสอบตรงตัวแบบน้ี “ห้ามเสีย 
 คะแนนเด็ดขาด” ขอย้ าตรงน้ี  “นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564” 
 
       4  นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กระทรวงศึกษาธิการ) 
       6  จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 
 

4 นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่  
1.  ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ  
2.  ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  
3.  ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและ 
    พัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
4.  ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

ผู้อ่านสังเกตท่ี 
“4 นโยบายปรับรื้อ” 
นโยบายปีน้ีคือมา  
“รื้อ” กันเน่ียนะ 

น่ันแหล่ะ จดจ าครับ 
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106.  ข้อใดคือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อแรกสุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ก. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย 
        ข. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ 
        ค. เน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด19 
        ง. มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
 
 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ( 6 จุดเน้น)  
1.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
             1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5.  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 107.  ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         ก.  ปรับรื้อระบบบริหารจัดการ   ข.   เปล่ียนแปลงบริหารทรัพยากร 
         ค.  ปรับ เปล่ียน การพัฒนาก าลังคน  ง.   พัฒนาแนวทางการสอนช่วงโควิด19 
 
108.   จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 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.  การปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นจุดเน้นด้านใด 
        ก.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        ข.  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        ค.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        ง.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
110.  จุดเน้นเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือข้อใด 
        ก.  การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ   ข.  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        ค.  การจัดการศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ง.  ท้ัง ก และ ข  
 
111.  การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
        เป็นจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการในด้านใด 
        ก.  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        ข.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        ค.  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        ง.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
112.  ให้ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ 
        แนวทางมาใช้ โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ข้อใดไม่ใช่มาตรการ 4 ข้อดังกล่าว 
        ก.  งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี          ข.  เว้นระยะห่างทางสังคม  
        ค.  ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่        ง.  ยกเลิกการจัดงาน Event  
 
113.  ก าหนดการเปิดเทอม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 วันใด 

ก. 15  พฤษภาคม 2564   ข.  17  พฤษภาคม 2564 
ค.  1  มิถุนายน 2564    ง.  14  มิถุนายน 2564 
 

114.  พื้นท่ีควบคุมสูงสุด ใช้สัญลักษณ์พื้นท่ีสีใด 
ก. สีแดง     ข.  สีแดงเข้ม  
ค.  สีส้ม     ง.  สีแดงอ่อน  
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115.  การสอนในพื้นท่ีสีแดงเข้มช่วงเปิดเทอม ให้สอนได้ก่ีรูปแบบ 
        ก. 3  รูปแบบ     ข.   4  รูปแบบ 
        ค. 5  รูปแบบ     ง.   6  รูปแบบ 

 
116.  พื้นท่ีสีแดงเข้ม หมายถึงข้อใด 

                 ก.  พื้นท่ีควบคุม     ข.  พื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
                 ค.  พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ง.   พื้นท่ีเข้มงวดสูงสุด 
 

117. การสอนช่วงเปิดเทอมใหม่ 2564 ท่ียังมีภาวะเส่ียงเก่ียวกับโรคโควิด19 พื้นท่ีควบคุม  
       และพื้นท่ีควบคุมสูงสุด สถานศึกษาสามารถสอนได้ก่ีรูปแบบโดยท่ัวไป  
       ก. 3  รูปแบบ     ข.   4  รูปแบบ 
       ค. 5  รูปแบบ     ง.   6  รูปแบบ 
 
118. โรงเรียนต้องประเมินตนเองตามข้อใดเพื่อท าการเปิดสอนแบบ on site ได้ 
       ก.  SAR      ข.  TSC+ 
       ค.  TMSV     ง.   PDCA 
 
119.  การสอนแบบ on hand หมายถึงข้อใด 
      ก.  สอนผ่านแบบฝึก บทเรียนส าเร็จรูป  ข.   สอนผ่านระบบโทรศัพท์ 
      ค.  สอนด้วยมือ     ง.   สอบท่ีโรงเรียนตามปกติ 
 
120.  ข้อใดไม่ใช่มาตรการการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงเปิดเทอม  
       ก. ให้นักเรียนสวมใส่เครื่องแบบนักเรียน ขณะเรียนออนไลน์อยู่ท่ีบ้าน 
       ข. คืนหรือลดค่าธรรมเนียมในการเล่าเรียนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
       ค. พื้นท่ีสีแดงเข้มให้ครูและผู้บริหารหมุนเวียนกันมาท างานไม่เกินร้อยละ 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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เดือนพฤษภาคม 2564 ศบค มีการแบ่งพื้นท่ีควบคุมท่ีเก่ียวกับโควิด19 ออกเป็น 3 พื้นท่ี 
ได้แก่    1.   พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 
           2.  พื้นท่ีควบคุมสูงสุด (สีแดง) 
           3.  พื้นท่ีควบคุม (สีส้ม)  
 

  เริ่มต้นสีแดงเข้ม  จะมี 6 จังหวัด ประกอบด้วย  กทม  เชียงใหม่  สมุทรปราการ  
นนทบุรี  ปทุมธานี   แต่ต่อมากลางเดือนช่วงวันท่ี 15 พฤษภาคม ปรับลดเหลือ 4 จังหวัด 
ได้แก่  กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี  ปทุมธำนี  สมุทรปรำกำร 

 
   ผู้อ่านอย่าลืมว่า ข้อมูลพวกน้ี เปล่ียนได้ตลอดเวลา และสามารถน ามาเป็น 
   ข้อสอบได้ด้วย นึกออกไหม ณ ตอนท่ีปิดต้นฉบับเล่มน้ี ปลายเดือน พ.ค. 64 
           พื้นท่ีสีแดงเข้มมี 4 จังหวัด วันดีคืนดี เปล่ียนไป เปล่ียนมา เพิ่มอีก ลดอีกได้ 
   ต้องคอยติดตามเป็นระยะๆ แต่ ณ ตอนน้ีให้ยึดข้อมูลทางการแบบน้ีไว้ก่อน   
 
 
      จ าลองแนวข้อสอบความรอบรู้ เพื่อสอบครูผู้ช่วย สพฐ 
      การเปิดเรียนช่วงปี 2564 ค านึงถึงพื้นท่ีควบคุม ข้อใดไม่ใช่พื้นท่ีสีแดงเข้ม 
      ก.  กรุงเทพมหานคร     ข.  สมุทรปราการ 
      ค.  เชียงใหม่    ง.  ปทุมธานี 
 
 ถ้าเป็นแบบน้ี เราต้องตอบ ค นะ (ข้อมูล ณ ตอนแถลงเรื่องเล่ือนเปิดเทอม) 

 

เกร็ดความรอบรู้ใหม่ อัพเดต มีโอกาสออกสอบสูงมากๆ  

การเลื่อนเปิดเทอม ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนการเปิดเทอม 

จากเดิมทีแจ้งเลื่อนเป็น 1 มิถุนายน 2564 ก็มีการประกาศใหม่เลื่อนเป็น  

14 มิถุนายน 2564  (อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุด ที่มีโอกาสเป็นข้อสอบสูงมาก) 
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แนวข้อสอบควำมรอบรู้ท่ีให้ไป สำมำรถออก ภำค ข ส่วนน้ีได้ (นโยบำยกระทรวงฯ) 
หรือหัวข้อต่อไปก็ได้ ในกำรสอบปี พ.ศ. 2563 เน้ือหำส่วนน้ีถูกน ำไปออกใน ภำค ข  
หัวข้อ “มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” เก่ียวกับบริบทสังคมฯ 
 
 

  การเปิดเรียน 2564 พื้นท่ีสีแดงเข้มให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
  ก.   onsite  ข.  On demand             ค.   online    ง.  On  air  
 

  ตอบ  ก. onsite   ห้ามสอนเด็ดขาดในพื้นท่ีสีแดงเข้ม  (ไม่อนุญาต) 
 
 

เฉลยข้อสอบต่างๆท่ีถามช่วงน้ี (ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2564)   
ณ ตอนท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเล่ือนเปิดเทอม ให้ยึดข้อมูลน้ีเป็นค าตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการ

เรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล คือ On Air , Online , On Demand , 
On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) เท่าน้ัน ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
(สีแดง) หรือ พื้นท่ีควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ท้ัง 5 รูปแบบ คือ On Site ,  
On Air , Online , On Hand , On Demand โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 
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รูปแบบ On Site ไม่อนุญาต ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นท่ีสีแดงเข้มจัดการเรียน 
การสอน ตามมติของ ศบค. ท่ีห้ามใช้อาคารสถานท่ี ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นท่ีสีแดง 
และสีส้มท่ีประสงค์สอนในรูปแบบ On Site ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ 
Thai Stop COVID + (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขครบท้ัง 44 ข้อ หลังจากประเมินแล้วให้
โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนแบบ On Site  
 

ท้ังน้ี โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ ศธ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
 
สรุป คือ   On site  =   ไปเรียน ไปสอนท่ีโรงเรียน  
             On Air   =   สอนผ่านสัญญาณดาวเทียม  (ใช้ DLTV เป็นตัวหลัก) 
             On line  =  สอนทางอินเทอร์เน็ต (สอนออนไลน์) 
             On hand = สอนโดยใช้เอกสารแบบฝึก (อาจมีส่งทางไปรษณีย์) 
                             จัดเอกสารแบบฝึก ใบงานให้นักเรียน เป็นบทเรียนส าเร็จรูป  
             On demand =  สอนผ่านแอพพริเคช่ันต่างๆให้ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน 
 
 
โรงเรียนใดจะสอนแบบ On site ต้องผ่านเกณฑ์ระบบ Thai Stop COVID + (TSC+) 
 
 
อันน้ีแหล่ะ ท่ีมีโอกาสเป็นข้อสอบพอควร แล้วคนอาจตอบไม่ได้ ควรมารู้จักกับ TSC+  
“การประเมินตนเอง” ไม่ใช่ SAR นะ ไม่ใช่ว่า เห็นค าว่าประเมินตนเองก็จะไปนึกถึงแต่ 
ประกันคุณภาพ ไม่ใช่นะ คนละเรื่อง เพราะเรื่องน้ีเป็นเรื่องเก่ียวกับโควิด19 น่ีเรื่องใหม่ 
 
กำรประเมินตนเองผ่ำนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus 
ย่อว่า TSC+  จัดท าเป็นแพลตฟอร์มโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเมินตนเอง (ประเมิน TSC+) ของโรงเรียน 44 ข้อ 
เลขาธิการ กพฐ (เลขาธิการ สพฐ)  ได้ส่ังการให้โรงเรียนต่างๆต้องประเมินให้เสร็จ  
ภายใน 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อจะได้ดูว่าสามารถเปิดสอนแบบ onsite ได้ไหม 
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หัวข้อต่อไปจะเป็น ภำค ข ท่ีส ำคัญ (ควรท ำคะแนนตรงน้ีให้ได้มำกท่ีสุด) 
มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี  
  1.1  การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  1.3  หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
  1.4  การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  1.5  การออกแบบและการด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
  ข้อดีท่ีสุดของการสอบหลักเกณฑ์ใหม่ ครูผู้ช่วย สพฐ (ซ่ึงสอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563) 

คือวิชาการศึกษา ในภาค ข น้ัน ยังอยู่ในระดับความยากท่ีเป็นเกณฑ์ปกติๆ แต่ดูแล้วออกแนวว่า  
ง่ายไปซะด้วยซ้ า เพราะส่วนใหญ่ถามตรงตัวตามทฤษฎี ซ่ึงถ้าท าข้อสอบ ภาค ก ได้ผ่าน แล้วมา  
ท าคะแนน ภาค ข ยกระดับให้มากข้ึนไปช่วย ก็จะมีโอกาสบรรจุได้ไม่ยากทีเดียว 
 
 
 ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงในส่วนน้ีของปีท่ีแล้ว เช่น  
 

 ในสถานการณ์โควิด19 ให้จัดการศึกษาแบบใดตามบริบทของโรงเรียน 
         ก.  ทางออนไลน์   ข.  ทางโทรทัศน์ 
         ค.  ทางออนไลน์  ทางโทรทัศน์  ง.  ในช้ันเรียน  ทางออนไลน์  ทางโทรทัศน์  
  
 

         ตอบ ง.  Onsite  ท่ีห้องเรียนในโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนท่ีเปิดเรียนได้ (ปลอดภัย)   
                    Online  ทางออนไลน์ ผ่านแอพพริเคช่ันต่างๆ   
                    Onair    ทางโทรทัศน์ DLTV   
 
 อันน้ีคือ การตอบข้อสอบจริงของปี 2563 นะ  แต่ห้ามใช้ข้อมูลน้ีตอบของปี 2564 
เพราะว่าจะผิดได้ เน่ืองจาก ปี 2564 มี 5 แนวทาง (เว้นพื้นท่ีสีแดงเข้มท่ีมีได้ 4 แนวทาง)  
ซ่ึงเราได้อธิบายแนวทางไปแล้วในหน้าแรกๆส่วนของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการน่ันเอง 
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   ตัวอย่ำงแนวข้อสอบจริง ครู สพฐ 2563 เพ่ิมเติมใน ภำค ข  ศึกษำเตรียมสอบ ปี 2564 
 
 
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หมายถึงข้อใด 
ก.  เมืองท่ีพัฒนาประเทศไปสู่สังคมไทยแลนด์ 4.0 
ข.  เมืองท่ีเน้นพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีการแข่งขัน 
ค.  เมืองท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมดัชนีความสุขของประชาชน 
ง.  เมืองท่ีได้น าเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาผสมผสานกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
 
จากกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA : TCF)  
การจัดการเรียนการสอนของครูตามให้ค านึงถึงข้อใดเป็นส าคัญ 
ก.  อิงเนื้อหาสาระเป็นส าคัญ   ข.  อิงบริบทเป็นส าคัญ 
ค.  อิงมาตรฐานเป็นส าคัญ   ง.  อิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส าคัญ 
 

สองข้อด้านบน  ตอบ  ง  และ  ข  ตามล าดับ 
 

หัวข้อน้ี  1.1  การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อสอบจริงปีท่ีแล้วกลับถามแค่เรื่องสอนโควิด19 และดังกล่าวท่ีน่าสนใจสองข้อน้ี ข้อท่ีเหลือน้ัน 
จ านวนมากกลับเป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทบท้ังส้ินเลย ตัวอย่างข้อสอบจริง เช่น  
 

 
ข้อใดไม่ใช่การสอนผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก.  สอนให้นักเรียนรู้จักกล้าแสดงออก  ข.  สอนให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน 
ค.  สอนให้นักเรียนรู้จักพอประมาณ  ง.  สอนให้นักเรียนตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
 

 
ครูมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามข้อใด 
ก.  มีความรู้     ข.   มีเหตุผล 
ค.  พอประมาณ    ง.   มีภูมิคุ้มกัน 
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เน่ืองจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีออกข้อสอบเยอะมากๆ (ท่ีจริงปรัชญาน้ีและ
ศาสตร์พระราชา ก็ออกเยอะมาตลอดแทบทุกปีอยู่แล้วในการสอบราชการสังกัดต่างๆละเนาะ)  
เราจึงน าข้อสรุปย้ า มาให้ทบทวน ศึกษาและจดจ ากันเน้นๆอีกครั้ง ดังต่อไปน้ี  
 

 

 
 

 

เศ รษฐกิจ พอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้แน วทางการด ารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จ         

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึง    

อย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ปรากฏค าว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา 

 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิต บนทางสายกลาง  
ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 
1. ความพอประมาณ = ความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 
2. ความมีเหตุผล = การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
3. มีภูมิคุ้มกันท่ีดี = เตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่างๆ 
 
4. เงื่อนไขความรู้ = ความรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบการวางแผนและการปฏิบัติ 
5. เงื่อนไขคุณธรรม=มีความตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ความเพียร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
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เกษตรทฤษฎีใหม่  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ    การแบง่พืน้ที ่ 30 : 30 : 30 : 10 

ขั้นที่ 1 มีความพอเพียงโดยเลี้ยงตัวเองได้    1. ร้อยละ 30 ขุดสระ เก็บน้ า 

ขั้นที่ 2 รวมพลังในรูปสหกรณ์หรือกลุ่ม    2. ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ท านา 

ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่าย ขยายกิจกรรมให้หลากหลาย  3. ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่ พืชสวน 

  4. ร้อยละ 10 ที่อยู่อาศัย ลานบ้าน  

     เลี้ยงสัตว์ เพาะเห็ด 

 

 

มูลนิธ ิช ัยพัฒนา 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด าริให้จัดต้ัง "มูลนิธิชัยพัฒนา" 

โดยทรงด ารงต าแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้สมเดจ็พระเทพ

ร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เป็นองค์ประธาน  เพ่ือสนับสนุนชว่ยเหลอืประชาชนใน

ลักษณะของการด าเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีท่ีต้องถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ 

ระเบียบหรืองบประมาณท่ีระบบราชการไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีจนเป็นเหตุใหก้ารแกไ้ข

ปัญหาไม่สอดคล้องหรือทันกับสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระท าโดยเร็ว การที่

มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาด าเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จรงิ รวดเรว็

ฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใดๆทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานของมูลนิธิชัย

พัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ข้ึน  

 
 

สถานศึกษาพอเพียง 

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียง เป็นการประเมินระดับ

คุณภาพการปฏิบัติของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้   

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  

ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  
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ในการสอบราชการปีก่อนๆและสังกัดอ่ืนๆ ถ้าเป็นหัวข้อหลักสูตรสอบท่ีมีค าว่า “สังคม” 
มักจะเป็นการถามถึงแผนพัฒนา และเก่ียวกับเศรษฐกิจหรือโครงการของรัฐบาลปีต่างๆน่ันเอง 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ต้ังแต่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา การออกข้อสอบของ ม.สวนดุสิต นิยม
ถามเรื่องเศรษฐกิจ ณ ปีท่ีสอบอย่างมาก อย่างข้อสอบเมืองอัจฉริยะ ลูกศิษย์ของเราตอบได้กัน 
ทุกคน เพราะเราติวเรื่องน้ีและมีต ารามาต้ังแต่ปี 2559 แล้ว ตัวอย่างต าราของเราเรื่องน้ี 
 

 
 
 
 

แนวคิด Smart City ถูกพัฒนาข้ึนเพื่ อให้เกิดชุมชนเมืองท่ีอ านวยความสะดวกแก่            
ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิตท่ีสูง เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่น้อยท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าการเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน
แบบบูรณาการผ่านระบบ IT เพื่อให้การบริหารจัดการเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สมาร์ตซิต้ี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล 

หรือข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วย
ในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชน
สามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบ“เมืองอัจฉริยะ”
ช่วยลดปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ าเสีย ขยะ การระบายน้ า ช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี คุณภาพอากาศท่ีดี เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และลดปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อน (Heat Island Effect)  
 
 

     ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)   
     1. เมืองต้นแบบ ท่ีประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. เมืองนวัตกรรม มีท้ังนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะต้องการสร้างเมืองและนวัตกรรม 
              ท่ีเกิดการต่อยอดจากการมีเมืองอัจฉริยะ 

3.  เมืองท่ีบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ท่ีอยู่ในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
     มีความสะดวกสบาย สามารถ connect กับคนท่ีอยู่รอบโลก มีเวลาว่าง  
     สภาพแวดล้อมน้ีเอ้ือต่อการเกิดธุรกิจใหม่ๆ 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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เกณฑ์ประเมิน Smart City มีท้ังหมด ๗ หมวดด้วยกัน ได้แก่ 
1. พลังงานอัจฉริยะ (smart energy) 
2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility) 
3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community) 
4. ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment) 
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy) 
6. อาคารอัจฉริยะ (smart building) 
7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance) 
 
 

จังหวัดน าร่อง  
1. นครนายก เป็นจังหวัดแรกท่ีถูกเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อน าร่อง 
2. ภูเก็ต จุดเริ่มต้นของสมาร์ทซิต้ี เดิมทีรัฐบาลเคยวางไว้ว่าจะเป็นเมืองไอทีซิต้ี 
3. เชียงใหม่ และ ขอนแก่น ขอเข้าร่วมโครงการไมล์ซิต้ี ด้วยจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 

 
 
น่ีคือตัวอย่างต าราท่ีเราใช้ติวใช้จ าหน่ายสอบข้าราชการมาต้ังแต่ปี 2559 แล้ว มาจนปี 2564  
ไม่เคยท้ิงเนื้อหาตรงน้ี เพราะรู้ว่าส าคัญเชิงข้อมูลในการใช้สอบและก็เจอเข้าเต็มๆ ในปี 2563 
 

ผู้อ่านจะสังเกตว่า ต าราท่ีใช้ติวสอบมาตลอดส่ีห้าปีมาน้ี  
ตัวท่ีเราไม่เคยท้ิงเลยและเน้นตลอดๆ ได้แก่เรื่องต่อไปน้ี  

 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เช่ือมโยงกับนานา

ประเทศ เน้น กำรคมนำคมขนส่ง + เครือข่ำย ICT + พลังงำน  เช่น Smart city รถไฟรางคู่ 
รถไฟความเร็วสูง  ท่าเรือเฟอร์รี  ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก” Eastern Economic 
Corridor ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ GMS เป็นต้น 
 
 เรื่องพวกน้ีปรากฏในข้อสอบตลอด น่าเสียดายท่ีคนจ านวนไม่น้อย ไม่มีความเข้าใจเรื่องเหล่าน้ี 
 

แต่เน่ืองจากต าราเล่มน้ี เป็นชุด สรุปข้อสอบ (ไม่ใช่ต าราเล่มเน้ือหาอ่าน) ทางเราจึงไม่ได้
ใส่เรื่องเหล่าน้ีโดยละเอียดมาในส่วนน้ี ท่านใดสนใจศึกษาเรื่องเหล่าน้ัน ความรู้ดีๆใช้ต าราอีกเล่ม  
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เมื่อก้ี ผู้อ่านได้ลองศึกษาแนวข้อสอบจริงของปีก่อนในหัวข้อท่ี 1.1 ไปแล้วเนาะ ก็จะพบว่า  
มีเรื่องการสอนช่วงโควิด19 อยู ่3 ข้อ เรื่องเมืองอัจฉริยะ 1 ข้อ กับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดังน้ัน ลองมาดูข้อสอบจริงหัวข้ออ่ืนๆท่ีเป็นทฤษฎีทางการศึกษากันดีกว่า ซ่ึงไม่ได้ยากเท่าไหร่นัก 
 

 
 ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย สพฐ 2563  

ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาในการแนะแนวนักเรียน 
ก.  การช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง  ข.   การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
ค.  การให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ง.   การสอนให้นักเรียนเก่งเพื่อชนะผู้อ่ืน 
 
ง่ายปะละ อ่านโจทย์ และช้อยส์แล้ว คนปกติๆท่ีไม่อ่านหนังสือสอบ ยังตอบได้เลยนะ  
ใช่ไหม เฉลย ง.  ผู้เขียนถึงได้บอกไงว่าข้อสอบ ปีท่ีแล้ว ส่วน ภาค ข น้ี ไม่ได้ยากนัก 
 
 
มาดูข้อสอบจริงข้ออ่ืนๆท่ีออกสอบ 2563 ถือว่า “ถามตรงตัวตามทฤษฎีทางการศึกษา” 
 
วัยรุ่นแตกต่างจากวัยเด็กในข้อใดมากท่ีสุด 
ก.   การท่องค าศัพท์ได้     ถามตรงตัวตามทฤษฎีพัฒนาการ 
ข.   การใช้เหตุผลเชิงนามธรรม   ของเพียร์เจต์ มีสามข้ออยู่ในช่วง 
ค.   การเลียนแบบท่าทางของครูได้   พัฒนาการของเด็ก แต่วัยรุ่นจะมี 
ง.   การท่องแม่สูตรคูณแม่ 2 ถึง 12 ได้  ลักษณะต่างไปคือคิดนามธรรมได้ 
 
     เฉลยข้อ  ข  
 
การหยั่งเห็นเป็นทฤษฎีของบุคคลใด   ถามทฤษฎีของกลุ่มเกสตัลท์ 
ก.  ธอร์นไดค์  ข.  โคลเลอร์   ชาวเยอรมัน มีแกนน าหลักเช่น 
ค.   สกินเนอร์  ง.  พาฟลอฟ   โคลเลอร์ เวอร์ไทเมอร์ คอฟฟ์ก้า 
       ข้อน้ีเลือกมาคนเดียวคือโคลเลอร์ 
     เฉลยข้อ  ข     
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ข้อสอบจริง ภาค ข วิชาการศึกษา โดยหลักเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไปจะ
เรียกเน้ือหาส่วนน้ีว่า “มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” ลองมาดูตัวอย่าง
แนวข้อสอบท่ีออกจริงของปี 2563 กันดีกว่า 

 
เพราะเหตุใดเมื่อเติบโตข้ึนท าอะไรได้มากข้ึน 
ก.  พันธุกรรมและวุฒิภาวะ   ข.  วุฒิภาวะและส่ิงแวดล้อม 
ค.  วุฒิภาวะและการเรียนรู้   ง.  พันธุกรรมและส่ิงแวดล้อม 
 
ในช้ันเรียนเด็กง่วงนอนท าให้เรียนได้ไม่เข้าใจ เป็นไปตามทฤษฎีใดของธอร์นไดท์ 
ก. กฎแห่งความพร้อม     ข. กฎแห่งการฝึกหัด 
ค. กฎแห่งความใกล้ชิด    ง. กฎแห่งความพอใจ 
 
ข้อใดเป็นพฤติกรรมภายใน 
ก. การนอนกรน     ข. การทักทาย 
ค. การร้องเพลง     ง. ความรู้สึก ความคิด 
 
ข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด 
ก. ศึกษาจุดมุ่งหมาย     ข. ก าหนดขอบข่ายเน้ือหา 
ค. น าหลักสูตรไปใช้     ง. ประเมินหลักสูตร 
 
ครูท่ีปรึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมใดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนของนักเรียนได้ 
ก. กิจกรรมการไปเยี่ยมบ้าน    ข. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ค. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม    ง. กิจกรรมการส่ือสารกับผู้ปกครอง 
 
ในการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ต้องค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญท่ีสุด 
ก. ความทันสมัย     ข. ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ค. ประสิทธิภาพ     ง. ประโยชน์ในการใช้งาน 
 
เฉลย  ค  ก  ง  ก   ค  ข  ตามล าดับ 
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ข้อสอบจริงปี 2563  น่าสนใจและมีดราม่าเบาๆ 
 ในปี 2563 มีการเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด 
 ก.  การงานอาชีพ   วิทยาศาสตร์ 
         ข.  การงานอาชีพ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ค.  ภูมิศาสตร์   วิทยาศาสตร์ และ การงานอาชีพ 
         ง.  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  การงานอาชีพ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 ดราม่าตรงข้อ ก และ ข   คือ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเปล่ียนช่ือ 2 กลุ่มสาระ  

เริ่มในปี 2563  คือ ช่ือเดิม  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
      -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

                   ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 ให้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น -  การงานอาชีพ 
   -  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
 
 กล่าวคือ สมัยก่อนหลายปีมาแล้ว ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์จะอยู่ในหมวดการงานฯ  
         แต่ปัจจุบันให้ย้ายพวกครูวิชาคอมพิวเตอร์ ให้ไปอยู่หมวด วิทย์ฯ อะไรประมาณน้ัน  
 

มีดราม่าเบาๆตรงท่ีว่า ค าถาม “เปล่ียนช่ือกลุ่มสาระใด” 
ท าให้บางคนคิดว่า น่าจะตอบ ก ไหม  หมายถึงว่า น่าจะตอบของเก่าไหม เพราะเขาถาม

เปล่ียนช่ือกลุ่มใด ( ไม่เข้าใจว่าท าไมต้องดราม่า) เพราะถ้าเป็นของเก่ามันก็ไม่ถูกอยู่ดีใน ข้อ ก นะ 
เพราะถ้าเป็นของเก่า ก ต้องเป็น  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (จึงต้องตอบ ข้อ ข น่ันเอง ใหม่) 
 
 ท่ีจริงข้อน้ี ไม่ควรจะดราม่า เพราะดูจากเจตนาของคนออกข้อสอบคงอยากถามแหล่ะว่า 
น่ีๆ ผู้เข้าสอบท้ังหลาย เธอรู้ไหมว่า ปัจจุบันน้ี ช่ือกลุ่มสาระอะไรท่ีเปล่ียนใหม่ อะไรประมาณน้ัน 
เราก็ตอบว่า  “ฉันรู้สิ ช่ือท่ีใช้ปัจจุบัน คือการงานอาชีพ กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไงหล่ะ” 

 
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นสาระอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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                 แนวข้อสอบ ภำค ข  สอบครูผู้ช่วย สพฐ  
  
 วิชาภาค ข  ในส่วนวิชาการศึกษา เป็นวิชาเฉพาะต าแหน่งร่วมกับวิชาเอก ถือเป็นอีกหน่ึง
หัวใจส าคัญของการสอบได้บรรจุ เล่มน้ีจะเป็นตัวอย่างแนวข้อสอบเน้ือหา ภำค ข วิชำกำรศึกษำ 
หรือท่ีหลักเกณฑ์ใหม่ของ สพฐ เรียกกันว่า“มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน” 
เรารวบรวมข้อสอบท่ีน่าสนใจ ข้อสอบจริงของปีท่ีแล้วและปีอ่ืนๆ มาให้ปะปนกันศึกษาตามน้ีแล้ว 
 
 

1.  ปรัชญาการศึกษา หมายถึงข้อใด 
    ก.  ค่านิยม ซ่ึงถ่ายทอดกันมาจากอดีตในการใช้จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  
    ข.  วิสัยทัศน์ในการวางแผนส าหรับจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
    ค.  แนวความคิด หลักการและกฏเกณฑ์ในการก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  
    ง.  รูปแบบของการจัดการศึกษาตามความเช่ือ ความศรัทธาและสภาพของสังคมแต่ละพื้นท่ี 
 
2.  ปรัชญาของการศึกษาข้อใดส าคัญท่ีสุด 

ก.  การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตฃ 
ข.  การศึกษาคือการจัดการเรียนรู้ให้บุคคลพัฒนาตนเองและสังคม 
ค. การศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
ง.  การศึกษาคือการยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามอัตภาพ  

 
3.  การจัดการศึกษาในสมัยอดีตท่ีผู้สอนพยายามช้ีแจงให้เหตุผลต่างๆนาๆเพื่อให้ผู้เรียน 
    คล้อยตามและยอมรับหลักการ ความคิดและค่านิยมท่ีครูน ามาให้ เพื่อให้ยอมรับส่ิงท่ี 
    คนในสังคมเคยเช่ือและเคยปฏิบัติมาก่อน คือปรัชญาการศึกษาใด 
    ก. อัตถิภาวะนิยม    ข.  สารัตถนิยม 
    ค. พิพัฒนาการนิยม   ง.  สัจวิทยานิยม 
 
4.  การจัดการศึกษาตามแบบปรัชญาใดท่ีจะมุ่งเน้นกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการเป็น 
     สมาชิกท่ีดีของสังคม การพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ของตนท่ีมีต่อสังคม  
    ก. สารัตถนิยม    ข.  พิพัฒนาการนิยม 
    ค. ปฏิรูปนิยม    ง.  อัตถิภาวนิยม 
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5.  ปรัชญาการศึกษาแบบใดท่ีมีความขัดแย้งกับหลักจิตวิทยาทางการศึกษาเรื่องของ 
     ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจน เพราะเน้นว่าผู้เรียนทุกคนล้วนเหมือนกัน 
     ก. สารัตถนิยม    ข. ปฏิรูปนิยม 
     ค. อัตถิภาวนิยม    ง. นิรันตรนิยม 
 
6. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีเป้าหมายอย่างไร  

ก. สอนให้แก้ไขปัญหาได้   ข. สอนให้เด็กเกิดความรอบรู้ทางวิชาการ 
ค. สอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  ง. สอนให้คิดเป็นท าเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น 

 
7.  หลักสูตร หมายถึง อะไร 
    ก.  การจัดท าแผนการสอน   ข. มวลประสบการณ์การเรียนรู้  
    ค.  เอกสารประกอบการสอน  ง. ก าหนดการสอนของครู 

 
8. องค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน หลักการ จุดหมาย 
ข. วิสัยทัศน์ หลักการ  จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน  
ค. หลักการ จุดหมาย  วิสัยทัศน์  สมรรถนะของผู้เรียน  
ง. หลักการ วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะของผู้เรียน 
 

9.  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ คือข้อใด 
ก. วิสัยทัศน์             ข.  สมรรถนะ            ค. หลักการ  ง.  จุดหมาย 
 

10. ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ก. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  
ค. มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ง. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
   เฉลย   1. ค   2. ก     3. ข   4. ค   5. ง    6. ง        7. ข     8.  ข     9.  ก     10.  ข 
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11. ข้อใดคือหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ค. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย  
ง. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 

12. ข้อใด ไม่ใช่สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ก. ความสามารถในการส่ือสาร  ข. ความสามารถในการรู้ทันเทคโนโลยี 
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา ง. ความสามารถในการใช้เทคทักษะชีวิต 

 
13. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา 

ก. สุขศึกษาและพลศึกษา  ข. วิทยาศาสตร์ 
ค. สังคมศึกษา    ง. ภาษาอังกฤษ  
 

14. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามข้อใด 
ก. กิจกรรมแนะแนว   ข. กิจกรรมนักเรียน  
ค. กิจกรรมชุมนุม   ง. กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

15. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ก. กิจกรรมแนะแนว   ข. กิจกรรมนักเรียน 
ค. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

16. การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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  ข. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  
     ค. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ง. ใบรับรองผลการศึกษา 

 
18. หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถน าไปใช้ได้เมื่อไร  
     ก. เมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติให้ใช้ได้ 
     ข. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากศึกษาธิการจังหวัด 
     ค. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ง. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
19.  ผู้ลงนามในการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด 
      ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา   ข.  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
      ค.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ง.   ท้ัง ก  และ  ข 

 
20. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาสอดคล้องกับข้อใดต่อไปน้ี  
     ก. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดข้ันพื้นฐาน 
     ข. มุ่งเน้นให้นักเรียนส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  
     ค. มุ่งเน้นการคิดข้ันสูง เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
     ง. เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจของนักเรียน 

 
21. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้อใดสอดคล้องกับ Active learning มากท่ีสุด  
     ก.  Lecture    ข. Demonstration           
     ค.  Discussion    ง. Project 
 
22. วิธีสอนแบบใดจัดว่าเป็นการสอนแบบ Active learning มากกว่าวิธีอ่ืนๆ  
     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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ขอขยายความอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่ึง “น่าสนใจ” 
ดูข้อ 21 – 22 เห็นไหม เป็นเรื่องวิธีสอน ท่ีเน้นผู้เรียน หรือ Active learning  
 
 จะมีสองตัวท่ีส าคัญ (ท่ีจริงมีตัวอ่ืนๆด้วยแหล่ะ แต่ว่า ส าคัญๆหลักๆคือสองตัว)  

ท่ีเป็นข้อสอบบ่อยๆ ได้แก่  การสอนแบบท าโครงงาน (โครงการ) project  
     การสอบแบบ CIPPA Model ออกสอบทุกปี ประเด็นน้ี 
 
ท าไม เขาจึงน าประเด็นน้ีมาออกสอบบ่อยๆ 
เพราะเป็นวิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนน่ันเองเนาะ 

 
 

ข้อสอบจริงปีท่ีแล้ว (ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไป 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)  
อันน้ีเป็นแนวคิดตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ต้ังแต่ช่วงปี 2558 แล้ว 
ยุคพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษธิการ เห่อมากๆ  
กับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
 
แนวคิดของตัวน้ีคือ เรียนน้อยๆ เน้นท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จริงจัง 
ไม่ต้องเรียนเยอะ เรียนอะไรกันเยอะแยะ เอาเด็กๆ เรียนวิชาการช่วงเช้าๆให้หมด 
บ่ายๆก็ท ากิจกรรม teach less learn more น่ัน เป็นกระแสตอนปี 2558 – 59 
สรุป ก็คือ  “teach less learn more”  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แก่นส าคัญก็คือ 
การสอบแบบ Active learning หรือ “เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ” น่ันเอง = CIPPA 
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23. นวัตกรรมทางการศึกษาข้อใดต่างจากพวก 
     ก. บทเรียนส าเร็จรูป       ข. ส่ือ CAI      
     ค. เอกสารประกอบ       ง. เทคนิคการสอน 
   
24. ปัจจุบันนักการศึกษา ถือว่าอะไรส าคัญท่ีสุดในกระบวนการเรียนการสอน 
     ก. ครู          ข. หนังสือเรียน                
     ค. นักเรียน        ง. ส่ือการสอน 
 
25.  ข้อใดเป็นความหมายของการถ่ายโยงความรู้  
     ก. การให้เด็กร าลึกบทเรียนย้อนหลัง        ข. การใช้วิชาใดวิชาหน่ึงน าไปสู่วิชาอ่ืน 
     ค. การน าผลการทดลองมาใช้ได้จริง         ง. น าการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตมาใช้ 
 
26.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ 
      ก.  เด็กอาบน้ าแปรงฟันเองได้       ข.  แสดงพฤติกรรมท่ีซ่อนในใจเพราะเมาสุรา       
      ค.  ชักมือจากหนามเมื่อไปแตะโดน  ง.  อยากลาออกหลังท างานมาเหน่ือยล้า 
 
27. ข้อใดคือการรับรู้ 
     ก.  พยักหน้าเมื่อได้ฟังครูบรรยาย      ข.  สังเกตพฤติกรรมของครูแล้วแอบท าตาม         
     ค.  แก้ปัญหาได้กับเรื่องราวท่ีเคยศึกษา  ง.   เข้าใจและสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ 
 
28. การหยั่งรู้ต้องอาศัยส่ิงใดเป็นส าคัญ 
    ก.  ประสาทสัมผัส        ข.  ผู้สอน     
    ค.  ประสบการณ์         ง.  การฝึกฝน 
 
29.  สนใจฟังเนื้อหาท่ีครูสอนเป็นการเรียนรู้ระดับใด 
     ก.  ระดับพื้นผิว         ข.  ระดับสูง  ค.  ระดับลึก    ง. ระดับซับซ้อน 
 
30.  การเรียนรู้ระดับลึกสอดคล้องกับข้อใด 
     ก. สนใจฟังเนื้อหา        ข.  พยักหน้ารับรู้      ค. ซักถามข้อสังสัย       ง. แรงจูงใจต่ า 
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   เฉลยค าตอบ    23.  ง     24. ค    25. ง    26. ก    27. ก   28. ค    29.  ก   30. ค 
 
ผู้เขียนขอขยายความรู้ให้ ในข้อ  25 – 26 – 27 - 28  เพราะเป็นข้อสอบจริงท่ีน่าสนใจ 
 
25.  เป็นข้อสอบจริงท่ีออกสอบบ่อยมากๆ “ความหมายของการถ่ายโยงความรู้” 
 
      การถ่ายโยงความรู้ บางทีก็เรียกว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ คือ การน าส่ิงท่ีเรียนรู้แล้ว 
      ในอดีตมาใช้แก้ปัญหา หรือน ามาสัมพันธ์กับสภาพการณ์ใหม่ๆ ในปัจจุบันหรืออนาคต 
      นักจิตวิทยาสองพวกหลักๆเลยท่ีเก่ียวกับเรื่องน้ี ก็เช่น ธอนไดค์ กับ กลุ่มเกสตัลท์ 

 
การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ  
 

การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีผล 
ของการเรียนรู้งานหน่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหน่ึงได้เร็วข้ึน ง่ายข้ึน หรือดีข้ึน 

 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการเรียนรู้ท่ีผลการ

เรียนรู้งานหน่ึงไปขัดขวางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหน่ึงได้ช้าลง หรือไม่ได้ดีเท่าท่ีควร  
 
 
26.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ 
      ก.  เด็กอาบน้ าแปรงฟันเองได้       ข.  แสดงพฤติกรรมท่ีซ่อนในใจเพราะเมาสุรา       
      ค.  ชักมือจากหนามเมื่อไปแตะโดน  ง.  อยากลาออกหลังท างานมาเหน่ือยล้า 
 
 อันน้ีเป็นข้อสอบจริง ประมาณปี 59 – 60 น่ีแหล่ะ ท่ีคนเข้าห้องสอบแล้วออกมาถามว่า 
ตอบอะไรกัน สรุป มีดราม่า 2 ข้อค าตอบ ติวเตอร์บางเพจ เฉลยข้อหน่ึง อีกเพจเฉลยอีกข้อหน่ึง 
ดราม่ากันเลยทีน้ี  (การเฉลยผิด เกิดจากติวเตอร์ ไม่ได้มีความเข้าใจในทฤษฎีการศึกษา แต่ใช้วิธี
คิดเอาเอง ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบน้ีนะ ก็เลยเฉลยค าตอบตามแบบท่ีฉันคิด ซ่ึงคนไม่รู้ ก็คิดว่าเขา
เฉลยได้ถูก ทีน้ี เดือดร้อนติวเตอร์ค่ายอ่ืนๆท่ีเขาเฉลยถูกเลย เพราะดราม่ากัน)  ขออธิบายวิธีการ 
หาค าตอบข้อน้ี ดังต่อไปน้ี  



76 

 

 การถามข้อสอบแบบน้ี “ห้ามคิดเอาเอง” เขาถามตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
ข้อท่ีไม่ใช่การเรียนรู้ จะมี 4 ลักษณะ สรุปๆ ได้แก่ 
 

- อาการ (พฤติกรรม) ท่ีเกิดจากฤทธิ์ยา ส่ิงเสพติด อาการเมา  
- อาการ (พฤติกรรม) ท่ีเกิดจากความเหน่ือยล้า ร่างกาย  
- อาการ (พฤติกรรม) ท่ีเกิดจากความเหน่ือยใจ หดหู่ ป่วยจิต ป่วยใจ 
- อาการ (พฤติกรรม) ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะท้อน  

 
 

ข้อสังเกต พฤติกรรม  เมาแล้ว โวยวาย  น่ันไม่ใช่ตัวตนเขา ไม่ใช่การเรียนรู้ แต่เขาเมา 
   พฤติกรรม  ท างานมาเหน่ือยมาก หลังจากเลิกสอนมาวันน้ัน เต็มๆ 5 – 6 คาบ 
            ความรู้สึกจะแบบ ไม่อยากคุยกับใคร อยากลาออกจากงาน เป็นต้น 
                 น่ีไม่ใช่การเรียนรู้ พอพักดีๆ ก็หาย กลับมาเม้าท์แตกได้เหมือนเดิม  
   พฤติกรรม  อกหัก เศร้า เจ็บปวด ไม่อยากท าอะไร ไม่มีแรงเดินต่อไป ไม่อยาก 
                 รักใครอีกแล้ว ต้ังใจมั่นจะไม่รักใคร น่ันไม่ใช่การเรียนรู้ แค่ป่วยจิต 
         ป่ัดโธ่ ผ่านไปไม่ก่ีสัปดาห์ หาแฟนใหม่แล้ว เป็นต้น 
   พฤติกรรม  โดนเข็มจิ้มแล้วชักมือหนี น้ิวไปแตะโดนวัตถุร้อนๆ รีบชักกลับสะดุ้ง 
                 โหยงพร้อมอุทานเบาๆแต่พองาม และสะบัดมือบ๊ับๆ น่ันไม่เรียกว่า 
         พฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ (เป็นแค่ปฏิกิริยาอัตโนมัติ) 
 
 
ข้อสอบถาม เราก็เทียบจาก 4 ตัวน้ี อะไรเข้าส่ีตัวน้ี ก็ไม่ใช่ “การเรียนรู้”  
แค่น้ันเอง ลักษณะข้อสอบ ไม่ยาก ในปีน้ันท่ีมีดราม่าเพจเฉลยผิดเพราะ 
เขาไปคิดเอาเอง โดย 2 ข้อ ท่ีดราม่าคือข้อ “เด็กอาบน้ าแปรงฟันได้เอง” 
กับ “ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ” … ชัดจะตาย ค าตอบตามทฤษฎี ไม่เห็น 
ต้องดราม่าเลย การชักมือหนีจากหนามกุหลาบ (ข้อสอบปีอ่ืนๆ) หรือว่า 
วัตถุร้อนๆ หรือน้ าแข็งท่ีเย็นเฉียบ ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนเป็นปฏิกิริยาท่ีไม่ได้ 
เรียกกันว่า “การเรียนรู้” ค าตอบท่ีใช่ก็คือ “เด็กอำบน้ ำแปรงฟันได้เอง” 
เพราะเขาเริ่มเรียนรู้ จากแรกๆท าไม่ได้หรอก แม่ท าให้ ต่อมาก็ท าได้เอง 



77 

 

27. ข้อใดคือการรับรู้ 
     ก.  พยักหน้าเมื่อได้ฟังครูบรรยาย      ข.  สังเกตพฤติกรรมของครูแล้วแอบท าตาม         
     ค.  แก้ปัญหาได้กับเรื่องราวท่ีเคยศึกษา  ง.   เข้าใจและสามารถน าความรูไ้ปใช้ได้ 
 
 รับรู้ ไม่ใช่การเรียนรู้นะ ภาษาอังกฤษ  รับรู้ คือ perception  

เรียนรู้ คือ learning  
 
         รับรู้มักใช้ประสาทสัมผัสเป็นส าคัญ ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้รู้  
         ท่ีฉันอธิบายหน่ะ เข้าใจไหม?   “ครับ เข้าใจแล้วครับ ครู” น่ันคือ “รับรู้ส่ิงท่ีครูสอน” 
 
 
28. การหยั่งรู้ต้องอาศัยส่ิงใดเป็นส าคัญ    ตอบ   ค.  ประสบการณ์          
 
 หย่ังรู้ หรือ หย่ังเห็น (ภาษาอังกฤษว่า Insight) น่าสนใจเพราะเป็นข้อสอบปี 2563 ด้วย 
ตอนน้ันถามว่า “หยั่งรู้เป็นทฤษฎีของใคร” ท่ีจริง เป็นของกลุ่มเกสตัลท์  แต่ว่าในช้อยส์ท่ีให้ไม่มี
ช่ือกลุ่ม มีแต่ช่ือคน และคนเดียวท่ีมาจากกลุ่มเกสตัลท์ในช้อยส์น้ันก็คือ โคลเลอร์ น่ันเอง 
 
          การหยั่งรู้ หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะเกิดแนวความคิดในการเรียนรู้หรือการ
แก้ปัญหา ข้ึนอย่างฉับพลันทันทีทันใด (เกิดความคิดแวบข้ึนมาในสมองทันที) มองเห็นแนวทาง 
การแก้ปัญหาต้ังแต่จุดเริ่มต้นเป็น ข้ันตอนจนถึงจุดสุดท้ายท่ีสามารถจะแก้ปัญหาได้ 
 
 ลิงอยู่ในกรง กล้วยอยู่นอกกรง มีไม้ส้ัน ไม้ยาวต่างๆอยู่ในกรุง ตอนแรกลิงก็เอ้ือม 
 ไปหยิบกล้วยไม่ถึง ท าอะไรๆก็ไม่ได้ ปีนก็แล้ว ตะโกนร้องโหวกเหวกก็แล้ว สักพัก 
 ไปจับๆคล าๆเล่นไม้เหล่าน้ัน ตอนแรกจับไม้ส้ันไปลองเขี่ย ไม่ถึง สักพัก ป๊ิง ไอเดีย 
 จับไม้ท่ียาวๆ ไปเข่ียกล้วยมา อ้าว เป็นไง ได้กินเลย น่ีเขาสรุปว่าเป็น “การหยั่งรู้”  
 

การทดลองการเรียนรู้ด้วยการหยั่งรู้ สรุปได้ว่า โดยปกติแล้วคนเราจะมีวิธีการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา โดยอาศัยความ คิดและประสบกำรณ์เดิมมากว่าการลองผิดลองถูก เมื่อสามารถ
แก้ปัญหาในลักษณะน้ันได้แล้ว เมื่อเผชิญกับปัญหาท่ีคล้ายคลึง กันก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันที 
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31. Learning by doing เป็นแนวคิดของใคร 
ก. อริสโตเติล    ข. จอห์นดิวอ้ี  
ค. เพลโต    ง. ฟรอยด์ 
 

32. ทฤษฎีการสริมแรง เกิดจากแนวคิดของนักการศึกษาคนใด 
ก. พลาฟลอฟ    ข. วัตสัน 
ค. สกินเนอร์    ง. ธอร์นไดค 
 

33. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษา คือ ใคร 
ก. สกินเนอร์    ข. ฟรอยด์ 
ค. ธอร์นไดค์    ง. บรุนเนอร์ 
 

34. มาสโลว์แบ่งล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์เป็นก่ีข้ัน 
ก. 2 ข้ัน  ข. 4 ข้ัน      ค. 5 ข้ัน        ง. 7 ข้ัน 
 

35. I.Q ปกติของคนมีสติปัญญาปานกลางท่ีสามารถเรียนส าเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานได้คือข้อใด 
ก. 90   ข. 100          ค. 120        ง.  130 
 

36. นักเรียนท่ีมี I.Q เท่ากับ 85 หมายถึงอะไร 
ก. บกพร่องทางการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ช้า    ข. อัจฉริยะ  คิดสร้างสรรค์  
ค. มีความพิการทางสมอง บุคคลออทิสติค   ง. เด็กปกติ เรียนรู้ได้ตามเพื่อนท่ัวไป 
 

37. แนวคิดใดให้ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย 
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. การสอนแบบใดต่อไปน้ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ก. วจนสัญลักษณ์    ข. ชมนิทรรศการ 
ค. สถานการณ์จ าลอง    ง. ประสบการณ์รอง 

 
40.  เอดการ์เดลได้กล่าวถึงวิธีเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดตามกรวยประสบการณ์คือข้อใด 
         ก.  ประสบการณ์ตรง    ข. ประสบการณ์จ าลอง 
         ค.  ประสอบการณ์เรียนแบบ   ง.  ประสบการณ์นาฎกรรม 

  
41. ผู้ใดบ่งช้ีว่ามีความถนัดท่ีเกิดจากสมองซีกซ้ายมากท่ีสุด 

ก. คนท่ีเล่นบาสเกตบอลเก่ง ถนัดข้างซ้าย ชูตแม่น 
ข. คนท่ีเข้าร่วมประกวดร้องเพลงได้รางวัลเป็นประจ า 
ค. คนท่ีเรียนจบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ไม่ยาก 
ง.  คนท่ีสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้โดดเด่น สวยงาม 

 
42. ข้อใดต่อไปน้ีจัดเป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากท่ีสุด  

ก.  4MAT  ข. CIPPA  ข. หมวก 6 ใบ  ค. การทดลอง 
  
43. หากต้องการให้นักเรียนสรุปความรู้ของตนเองควรใช้วิธีสอนแบบใด  

ก. ผังมโนทัศน์     ข. อภิปราย 
ค. ระดมพลังสมอง    ง. ปัญหาเป็นฐาน 
 

44.  จุดเด่นส าคัญของโครงงานคือข้อใด 
         ก.  สนุก นักเรียนชอบเรียนรู้   ข.  ได้ฝึกทักษะครอบคลุมทุกด้าน 
         ค.  พัฒนาสมองท้ังสองซีก   ง.  สรุปองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด เข้าใจง่าย 

 
45.  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของบลูมได้แบ่งออกเป็นก่ีด้าน 
       ก.  2  ด้าน  ข.  3  ด้าน                ค.  4  ด้าน    ง.  5  ด้าน 
 
       39. ง    40. ก    41. ค    42. ข   43. ก    44. ข   45. ข 
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46. ข้อใดเป็นทักษะการคิดข้ันสูงท่ีสุดในปัจจุบัน 
      ก. การประเมินค่า   ข. ความเข้าใจ          ค. การน าไปใช้  ง. คิดสร้างสรรค์ 

 
47. องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม คือ ข้อใด 
     ก. พุทธิพิสัย  อัตพิสัย  จิตพิสัย   ข. พุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  
     ค. ปัญญาพิสัย พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย  ง. อัตถจริยา สมนัตตา ปัญญา 
 
48. ทักษะพิสัยข้ันพื้นฐานสุดของมนุษย์ คือข้อใด 
    ก.  เลียนแบบ    ข.   ท าตามแบบ      ค.   ท าโดยฉับพลัน ง. ท าเป็นธรรมชาติ 
 
49.  จิตพิสัยพื้นฐานเริ่มต้นคือข้อใด 
    ก.  ตอบสนอง    ข.  เห็นคุณค่า      ค.   ช่ืนชอบ  ง.  การรับรู้ 
 
50.  การคิดระดับแรกสุดของพุทธิพิสัยข้ันสูง คือข้อใด 
    ก.  คิดน าไปใช้    ข.  คิดวิเคราะห์           ค.   คิดสังเคราะห์  ง.  คิดประเมินค่า 
 

46. ง    47. ข   48. ก   49. ง   50. ข   
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แนวข้อสอบวิชำกำรศึกษำ 
 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านการปรับแก้ล่าสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
          ก.  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ยังคงมีจ านวนสาระมากท่ีสุด 
          ข.  ยังไม่มีนักเรียนระดับใดได้เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ในปี 2562 
          ค.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีสาระมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระท่ีมีจ านวน 5 สาระ 
          ง.  คณิตศาสตร์ ถูกปรับแก้จนเหลือ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2.   องค์ประกอบของหลักสูตรมีก่ีประเด็นองค์ประกอบ 
          ก.  2 องค์ประกอบ    ข.  3 องค์ประกอบ 
  ค.  4  องค์ประกอบ    ง.  5  องค์ประกอบ 
 
3.   องค์ประกอบสุดท้ายของหลักสูตรคือข้อใด 
          ก.  การก าหนดแผนการสอน   ข.   การประเมินผล 
          ค.  การสรุปผลหลักสูตร   ง.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
4.   ทาบาได้น าเสนอองค์ประกอบหลักสูตรใดท่ีสอดคล้องกับเคอ  
           ก.  วัตถุประสงค์    ข.   ประสบการณ์เรียน 
           ค.  การวัดผล     ง.    เน้ือหาสาระ 
 
5.   ข้ันตอนส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาหลักสูตร คือ ข้ันตอนใด 
          ก.  ข้ันการส ารวจความต้องการ  ข.  ข้ันตอนการน าหลักสูตรไปใช้ 
          ค.  ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร  ง.  ข้ันตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 
6.   ข้อใดไม่จ าเป็นต้องมีในข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร  
      ก.  การวิเคราะห์ความต้องการ หรือส ารวจความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา  
      ข.  การก าหนดสาระเน้ือหา หรือเลือกสรรเน้ือหาส าหรับร่างเป็นหลักสูตรสถานศึกษา  
      ค.  การศึกษาหาแนวทางและวิธีการในการใช้ส่ือการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ง.   การวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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7.   ข้อใดหมายถึง  Organization of  Contents 
     ก.  การเลือกเน้ือหา   ข.  การจัดเน้ือหา 
     ค.  การเรียบเรียงเน้ือหา   ง.  การก าหนดเน้ือหา 
 
8.   ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับระดับของการพัฒนาหลักสูตร 
      ก.  การพัฒนาหลักสูตรระดับกระทรวง  ข.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
      ค.  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา  ง.  การพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
 
9.   บทบาทหน้าท่ีพัฒนาและเช่ือมโยงหลักสูตรระดับท้องถ่ินให้สามารถน าไปใช้ได้คือ 
      ก.  สพฐ      ข.  เขตพื้นท่ีการศึกษา    ค.  จังหวัด           ง.  สถานศึกษา 
 
10.  บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน คือ ข้อใด 
       ก.  นักเรียน      ข.   ครูผู้สอน    ค.   หัวหน้ากลุ่มสาระ       ง.  ผู้บริหาร 
 
11.   วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับข้อใด 
          ก.  จิตส านึกของพลโลก  ข.   การพัฒนาเศรษฐกิจ 
          ค.  ยุทธศาสตร์ชาติ   ง.   แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
12.   ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพหมายถึงข้อใด 
         ก.  วิสัยทัศน์    ข.  ภารกิจ       ค.  หลักการ     ง.  สมรรถนะ  
 
13.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีก่ีหลักการ 
         ก.  4  หลักการ    ข.  5  หลักการ     ค.  6   หลักการ        ง.  7  หลักการ 
 
14.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีก่ีข้อ 
         ก.  4  ข้อ    ข.  5  ข้อ      ค.  6   ข้อ     ง.  7  ข้อ 
 
15.   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนท่ีก าหนดในหลักสูตร มีก่ีสมรรถนะ 
         ก.  4  สมรรถนะ   ข.  5  สมรรถนะ         ค.  6  สมรรถนะ    ง.  8  สมรรถนะ  
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16.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
          ก.  สุจริตและซ่ือสัตย์   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 มีทักษะในการด าเนินชีวิต เป็นข้อก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรระดับใด 
       ก.  ระดับประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 1  ข.  ระดับประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 
       ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ง.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
20.   หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถน าไปใช้ได้ เมื่อผ่านกระบวนการใด 
       ก.  ผ่านการส ารวจและยินยอมจากชุมชน    
       ข.  ผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหารสถานศึกษา 
       ค.  ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
       ง.  ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 เน้ือหา 20 ข้อแรก  เป็นวิชาการศึกษา เรื่องเก่ียวกับหลักสูตร  
 และต้ังแต่ข้อ 21 – 100  จะเป็นข้อสอบเก่ียวกับทฤษฏีทางการศึกษาอ่ืนๆต่อไป 
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21.   คนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  มีสมองซีกซ้ายท่ีท างานได้ดีมาก  ข.  มีความโดดเด่นด้านสมองซีกขวา 
 ค.  ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง  ง.  มีพรสวรรค์  
.   
22.  การสรุปองค์ความรู้ เขียนผังมโนทัศน์ได้ ต้องใช้กระบวนการคิดระดับใด 
 ก.  การคิดวิเคราะห์    ข.  การคิดแก้ปัญหา 
 ค.  การคิดสังเคราะห์    ง.   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 
23.   การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ได้ การคิดนอกกรอบ เรียกว่าการคิดระดับใด 
 ก.  ประเมินค่า     ข.   คิดสร้างสรรค์ 
 ค.  คิดสังเคราะห์    ง.    คิดวิเคราะห์ 
 
24.   การคิดสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดลักษณะใด 
         ก.  คิดแบบปรนัย    ข.   คิดแบบเอกนัย   

ค.  คิดแบบอเนกนัย    ง.   คิดแบบน าไปใช้ 
 

25.   ข้อใดกล่าวถึง  Cognitive  Domain  ได้ถูกต้อง  
 ก.   การคิดข้ันสูงคือการประเมินค่า   ข.   การน าไปใช้เป็นการคิดข้ันสูง 
 ค.   การคิดระดับต่ าสุดของข้ันสูงคือการเข้าใจ  ง.   การสรุปได้คือวิเคราะห์ได้ 
 
26.   การสอนแบบใดท่ีช่วยให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด 
          ก.  การสอนแบบโครงงาน   ข.   การสอนแบบผังมโนทัศน์ 
  ค.  การสอนแบบ CIPPA   ง.   การสอนแบบ 4MAT 
 
27.   การสอนใดท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจากผู้เรียนเป็นหลัก 
 ก.  CIPPA  ข.  Project  ค.    4MAT   ง.  Concept Map 
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28.  ข้อใดหมายถึง Activate Prior  Knowledge   
 ก.  การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ   ข.   การทบทวนความรู้เดิม 
 ค.  การประยุกต์ความรู้ท่ีมีให้น าไปใช้  ง.   การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 
29.  Process  Learning   หมายถึงอะไร 
 ก.  กระบวนการจัดการเรียนรู้   ข.   กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ค.  กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้  ง.   กระบวนการประเมินการเรียนรู้ 
 
30.  การใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มบ้าน เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรม เป็นการสอนแบบใด 
 ก.  การสอนแบบประยุกต์   ข.  การสอนแบบบูรณาการ 
 ค.  การสอบแบบน าไปใช้   ง.   การสอนแบบแบ่งกลุ่ม 
 
31.   การแบ่งกลุ่มบ้านต้องค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ 
 ก.  แบ่งกลุ่มให้มีจ านวนเท่าๆกัน  ข.   แบ่งกลุ่มตามใจนักเรียนให้เลือกเอง 
 ค.  แบ่งกลุ่มให้มีคนเก่งอ่อนคละเคล้ากัน ง.   แบ่งกลุ่มให้ได้จ านวนกลุ่มท่ีพอเหมาะ 
 
32.     การแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้านไปหาค าตอบคนละข้อ 

แล้วได้ค าตอบมาร่วมกันอภิปรายหรือสรุปเน้ือหา  เป็นการสอนโดยใช้เทคนิคใด 
ก.  STAD        ข.  TGT   
ค.   G.I      ง. TAI  

 
33.    เทคนิคการสอนแบบ  L.T.  ย่อมาจากอะไร 
         ก.  Local  Teaching    ข.   Learning  Together  
         ค.  Learning  and  Teaching  ง.   Legal  Theory  
 
34.   การสอนแบบครูคนเดียวบูรณาการวิชาอ่ืนๆให้ด้วย สอดคล้องกับข้อใด 
        ก.   การสอนแบบสอดแทรก   ข.   การสอนแบบคู่ขนาน 
        ค.   การสอนแบบสหวิทยากร   ง.   การสอนแบบข้ามวิชา 
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35.  การศึกษามลพิษภายในสังคมท่ีอยู่ใกล้ชุมชนควรท าโครงงานประเภทใด 
 ก.  โครงงานมลภาวะ    ข. โครงงานส ารวจ 
 ค.  โครงงานวิทยาศาสตร์   ง.  โครงงานทฤษฏี 
 
36.     ข้อใดไม่อยู่ในองค์ประกอบของข้ันตอนการท าโครงงาน 
 ก.  การก าหนดวัตถุประสงค์   ข.   การด าเนินงาน 
 ค.  การท าการทดลอง    ง.    การเขียนรายงาน 
 
37.     ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปส ารวจธรรมชาติบริเวณโรงเรียนแล้วกลับมาอธิบายเน้ือหา  
 ในห้องเรียนรวมกันในช่วงครึ่งช่ัวโมงสุดท้าย เป็นการสอนแบบใด 
          ก.  โครงงาน  ข.  นิรนัย  ค.  อุปนัย    ง.  วัฏจักรการเรียนรู้ 
 
38.   หมวกสีใด ไม่ถูกก าหนดไว้ในเทคนิคหมวกหกใบ 
 ก.  สีแดง  ข. สีด า   ค.  สีน้ าตาล     ง.  สีเหลือง 
 
39.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบ หมวก  6  ใบ 
         ก.  เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการฝึกคิด ข.   ฝึกนักเรียนสรุปองค์ความรู้ต่างๆ 
         ค.  เป็นการสอนท่ีเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ง.   ใช้ได้เหมาะสมเฉพาะกับเด็กมัธยม 
 
40.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอนใด 
 ก.  สรุปผล     ข.  ประเมินผล   
         ค.  วิเคราะห์ผล    ง.  น าเสนอผลงาน 
 
41.   ดร.สาโรจน์  บัวศรี  ได้เปรียบเทียบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าวิจัยไว้กับ 
       กระบวนการของหลักธรรมข้อใด 
        ก.  พรหมวิหาร 4    ข.  อิทธิบาท 4   
        ค.  สังคหวัตถุ 4     ง.  อริยสัจ 4 
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42.   พหุปัญญาด้านใดท่ีมีความส าคัญต่อครู อาจารย์ ซ่ึงเน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
         ก.  ด้านภาษา     ข.  ด้านมิติสัมพันธ์     

ค.  ด้านมนุษยสัมพันธ์     ง.  ด้านการเข้าใจธรรมชาติ 
 

43.  การคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ หลายทาง ผสมผสานกันในความคิดแบบต่างๆ 
      จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการน าเสนอแนวคิดโครงสร้างทางปัญญาของใคร 
      ก.  เอ็ดการ์ เดล  ข.  กิลฟอร์ต  ค.  เดอ โบ โน  ง.  สกินเนอร์ 

 
44.  หากไม่สามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนบทเรียนน้ันได้ ควรใช้การสอนจาก 
      ส่ิงใดจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 

ก. พยายามสอนให้เกิดประสบการณ์ตรงให้ได้  ข.  ใช้ประสบการณ์รอง 
ค.   ใช้ประสบการณ์นาฏกรรม    ง.  ใช้การทดลองท า 
 

45.   ข้อใดคือการคิดแบบเอกนัย 
 ก.   การคิดหลายมิติ และมีความสลับซับซ้อนในเงื่อนไขของการคิด        
         ข.   การคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาจากมุมมองต่างๆรอบด้านท่ีเก่ียวข้อง 
 ค.   การคิดหาค าตอบจริงด้านเดียว ค าตอบจะออกมาได้ลักษณะเดียว      
         ง.    การคิดด้วยเรื่องราวได้ค าตอบหลากหลาย เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
46.  เบนจามิน บลูม ได้จัดแบ่งพฤติกรรมของการเรียนรู้ได้ต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
        ก.  พุทธิพิสัย  ข.   ทักษะพิสัย  ค.   อัตถพิสัย  ง.  จิตพิสัย 
 
47.  ข้อใดคือ Cognitive  Domain   
 ก.  การวิเคราะห์  สังเคราะห์   ข.   การเลียนแบบ  

ค.  การท าด้วยความช านาญ   ง.   การมีเจตคติท่ีดี 
 

48.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับ  Psychomotor  Domain 
 ก.  เลียนแบบ     ข.   แก้ปัญญาได้ฉับพลัน  

ค.  ท าในสถานการณ์ต่างๆ   ง.    การประเมินค่าได้ 
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49.  ข้อใดเป็น  Affective  Domain 
 ก.  การรับรู้     ข.  การตอบสนองคุณค่า  

ค.  การสร้างลักษณะนิสัย   ง.  ถูกทุกข้อ 
 

50.  การสอนให้เด็กเข้าถึงวิธีคิดและสร้างความรู้ระดับใด คือการสอนท่ีดีท่ีสุด 
ก.  การคิดเพื่อน าไปใช้    ข.   การคิดวิเคราะห์ 
ค.  การคิดสร้างสรรค์    ง.   การคิดประยุกต์ 

 
51.   เอ็ดการ์เดล ได้เสนอกรวยประสบการณ์ โดยข้อใดต่อไปน้ี เป็นแนวทางการสอนท่ีจะ 
        ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้น้อยกว่าการสอนแบบให้ชมนิทรรศการ 
        ก.   การสาธิต     ข.   การมีประสบการณ์นาฏกรรม 
        ค.   การให้ศึกษานอกสถานท่ี   ง.   การชมภาพยนตร์ 

 
52.  พฤติกรรมลักษณะใดเป็นพฤติกรรมภายนอก 
 ก.  การคิด  ข.   การจ าได้  ค.  ความเข้าใจ ง.  การท าท่าทาง 
 
53.  จิตวิทยาการศึกษาสัมพันธ์กับข้อใด 
 ก.  พฤติกรรม  ข.  แรงจูงใจ  ค.  การเรียนรู้  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
54.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเรียนรู้  
        ก.  พฤติกรรมถาวรท่ีเกิดจากการฝึกฝน การฝึกหัด  
        ข.  พฤติกรรมท่ีค่อยๆเปล่ียนแปลงจากการท่ีมีบุคคลอ่ืนสอนให้ 
        ค.  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายจากทุกสถานการณ์ 
        ง.   พฤติกรรมสะท้อนต่างๆ เช่น ชักมือจากหนามแหลม จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
 
55.  บุคคลใดต่อไปน้ี อยู่ในจิตระดับส านึก 
 ก.  น่ังเรียนอยู่ในห้องเรียนซ่ึงน่าเบ่ือหน่าย        ข.  ละเมอออกมาเสียงดังมาก 
 ค.  ตะคอกใส่เพื่อนเพราะโมโหท่ีท าน้ าหกใส่       ง.  ยังมีจิตส านึกรู้ตัวทุกข้อท่ีกล่าวมา 
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56.  บุคคลใดต่อไปน้ี ควรจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าบุคคลอ่ืน 
 ก.  คนท่ีก าลังเตรียมสอบ   ข.  คนท่ีก าลังประกวดนางสาวไทย 
 ค.  คนท่ีก าลังพยายามก้าวหน้าในการงาน ง.  คนท่ีก าลังจะเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 
 
57.  การท่ีครูสอนดี  สอนสนุก ท าให้นักเรียนอยากเรียนอีก สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  แรงจูงใจส่วนบุคคล   ข.  แรงจูงใจภายนอก 
 ค.  แรงจูงใจภายใน   ง.   แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ 
 
58.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อนักเรียน 
 ก.  การให้รางวัล   ข.   การสร้างเงื่อนไขให้เกิดการแข่งขัน 
 ค.  เทคนิคและบุคลิกภาพของครู ง.   ความอยากเรียนและชอบวิชาท่ีเรียน 
 
59.   ความอยาก ความหิว โหยหาส่ิงท่ีต้องการ เป็นจิตระดับใด 
         ก.  ID          ข.  EGO   ค.   Super  Ego             ง.    ID-EGO 

 
60.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  การยึดโทรศัพท์ไว้ก่อน คือ การลงโทษทางลบ 
 ข.  การให้รางวัลและค าช่ืนชมเป็นการเสริมแรงทางบวก 
 ค.  การให้ท าฝึกทักษะเพิ่มเติมเป็นการเสริมแรงทางบวก 
 ง.   การตีมือ การดุด่า อย่างรุนแรง เป็นการลงโทษทางบวก  
 
61.  ข้อใดเป็นการบ่งช้ีถึงการกระท าในลักษณะของการเสริมแรง 
 ก.  การต าหนิสลับกับการชม  ข.   การตัดคะแนนแล้วคืนให้ทีหลังเมื่อท าดี 
 ค.  การหยุดบ่น เลิกต าหนิ  ง.   การส่ังให้ท าการบ้าน และคัดลายมือเพิ่ม 
 
62.  ครูมานี แยกนักเรียนสองคนท่ีไม่ชอบหน้ากัน และทะเลาะกันบ่อยๆให้น่ังห่างกัน 
 เป็นการกระท าท่ีสอดคล้องกับทฤษฏีใด 

ก.  การเสริมแรงทางลบ  ข.   การเสริมแรงทางบวก 
ค.   การลงโทษทางบวก  ง.   การลงโทษทางลบ 
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63.   เด็กคนหน่ึง ชอบวิชาน้ีมาก ครูสอนอะไร เมื่อสงสัยก็ถาม สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ข.   เป็นการเรียนรู้ระดับผิว 
 ค.  เป็นการเรียนรู้ระดับลึก  ง.   เป็นการสนใจใคร่เรียนรู้ 
 
64.   เมื่อเกิดการเรียนรู้ระดับลึก จะก่อให้เกิดส่ิงใด 
 ก.  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  ข. การสนใจแต่เน้ือหาท่ีสอน 
 ค.  การท่องจ าเน้ือหาได้อย่างดี   ง.  มีแรงจูงใจน้อย ก่อให้เกิดความกังวล 
 
65.   จิตไร้ส านึก สามารถแสดงออกมาได้ลักษณะใด 
       ก. สะสมไว้ในใจ พร้อมดึงมาใช้    ข.   ไม่รู้สึกตัวเลย  ก้าวร้าว เก็บกด 
       ค. สามารถดึงมาใช้ได้เมื่อตอนมีส านึกปกติ  ง.   แสดงออกเพราะขาดความยับยั้งช่ังใจ 
 
66.   ข้อใดต่อไปน้ี ไม่ถูกต้องเก่ียวกับนักวิทยาทางการศึกษาและทฤษฎีท่ีน าเสนอ 
       ก.  ธอนไดท์  -  ลองผิดลองถูก       ข.   เอ็ดการ์ เดล –  กรวยประสบการณ์ 
       ค. พาฟลอฟ  -  การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  ง.   วัตสัน – วุฒิภาวะ  
 
67.  ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดช้ันเรียน 
        ก.   ควรยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  ข.   ควรเสริมสร้างความรู้ทุกด้าน 
        ค.   ควรเสริมสร้างประชาธิปไตย  ง.   มุ่งให้เกิดการเรียนแบบแข่งขันพัฒนา 
 
68.   นักเรียนจะรู้สึกเครียดกับครูประเภทใด 
 ก. ครูเข้มงวด  ข.  ครูฉุนเฉียว  ค.  ครูหน้าน่ิวค้ิวขมวด    ง. ครูป่ันป่ึง 
 
69.   การจัดบรรยากาศทางกายภาพคือส่ิงรอบตัวนักเรียน ยกเว้นข้อใด 
 ก.  ลักษณะของครู    ข.   ลักษณะของโต๊ะเรียน 
 ค.  ลักษณะของห้องเรียน   ง.   ลักษณะของป้ายบอร์ดต่างๆ 
 
70.  มุมแสดงผลงานนักเรียนควรติดไว้ท่ีไหน 
 ก. บนป้ายนิเทศ ข.  ข้างประตู  ค.  บอร์ดหน้าห้อง  ง. ผนังห้อง 
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71.  ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการสอนของครู 
 ก.  เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ข.  การใช้หลักความยุติธรรม 
 ค.  การฝึกให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม  ง.  การใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีไม่น่าเบ่ือ 
 
72.   ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู 
 ก.  การใช้หลักพรมวิหาร 4   ข.  การใช้หลักประชาธิปไตย 
 ค.  การใช้หลักความยุติธรรม   ง.  การให้นักเรียนท างานเป็นกุล่ม 
 
73.   ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศท่ีพึ่งปรารถนาในช้ันเรียน 
 ก.  บรรยากาศท่ีแสนสุข   ข.  บรรยากาศท่ีท้าทาย 
 ค.  บรรยากาศท่ีมีอิสระ   ง.  บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือ 
 
74.   การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการจัดบรรยากาศอย่างไร 
 ก. บรรยากาศทางกายภาพ   ข.  บรรยากาศทางความสัมพันธ์ 
 ค. บรรยากาศทางจิตใจ   ง.  บรรยากาศทางสังคม 
 
75.   การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมทางจิตมักข้ึนอยู่กับข้อใดเป็นส าคัญ 
          ก.  ครู      ข.  นักเรียน  ค.   ห้องเรียน  ง.   ส่ิงแวดล้อม 
 
76.   การจัดบรรยากาศแบบไหนท่ีจะท าให้เด็กรักการมาเรียน รักโรงเรียน 
          ก.  แบบอบอุ่น  ข.   แบบตามสบาย    ค.  แบบเป็นกันเอง ง.   แบบแบ่งปัน 
 
77.   กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีก่ีข้ันตอน 
         ก.   3  ข้ันตอน  ข.  4  ข้ันตอน  ค.  5   ข้ันตอน  ง.  8   ข้ันตอน 
 
78.   ข้ันตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ข้ันตอนใด 
        ก.   แก้ไขปัญหา  ข.  ส่งต่อ  ค.  จัดการปัญหา ง.  ส่งเสริม พัฒนา 
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79.  การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
       ก.   กลุ่มเฝ้าระวัง ข.  กลุ่มพิเศษ  ค.  กลุ่มมีปัญหา  ง.  กลุ่มเส่ียง 
 
80.   หัวใจส าคัญของการแนะแนวคือข้อใด 
       ก.   การให้การช่วยเหลือ        ข.   การติดตามและคอยแนะน า 
       ค.   การให้ค าปรึกษา        ง.   การสอดส่อง ดูแล พฤติกรรมให้ถูกต้อง 
 
81.   ข้อใดเป็นการวัดผล 
      ก.  ระบุว่าเด็กชายแดงได้เกรด  4        ข.   จับเวลาการวิ่งระยะ 100 เมตร ได้ก่ีวินาที 
      ค.  ประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ      ง.   รายงานระดับความอ้วนท่ีมากกว่าเกณฑ์ 
 
82.  การน าผลท่ีวัดได้ มาตัดสินคุณค่า เรียกว่าอะไร 
 ก.  การวัดผล  ข.  การประเมินผล ค.  การตัดเกรด ง.  การตัดสินผล 
 
83.  การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมนิตามลักษณะต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
 ก.  การประเมินโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
 ข.  การประเมินได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอน 
 ค.  การประเมินความสามารถในการถ่ายโอนการเรยีนรู้ไปสู่ชีวิตจริง 
 ง.   การประเมินความรู้ทางวิชาการท่ีไม่มคีวามสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 
84.  ข้อใดเป็นเครื่องมือประเมินด้านพุทธิพิสัย 
 ก.  แฟ้มสะสมผลงาน      ข.   แบบทดสอบ  
         ค.  แบบประเมินทักษะ      ง.  แบบสัมภาษณ์   
 
85.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นค าถามแบบอัตนัย 
 ก.  ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงมุมห้องน้ี โดยการกระท าอย่างไร …………………… 
 ข.  เมื่อเช้าน้ีคุณต้องเดินตากฝนมาโรงเรียนใช่หรือไม่ ………….. 
 ค.  ประเทศท่ีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนปี 2562  คือประเทศ ……………….. 
 ง.  แก้วน้ าใบน้ีต้องแตกละเอียดเพราะใคร ………………… 
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86.  ค่า  Difficulty  ของชุดข้อสอบระดับดีท่ีสุด ควรอยู่ในผลใด 
 ก.  0.0       ข.  0.1            ค.  0.5   ง.    1.0  
 
87.   คุณภาพของเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ในข้อใด ส าคัญท่ีสุด 
        ก.  ความตรง  ข.  ความเช่ือมั่น ค.  ความยากง่าย ง.  อ านาจจ าแนก 
 
88.  เครื่องมือท่ีใช้วัดค่าความตรงของแบบทดสอบ คือ ข้อใด 
         ก.  KR20  ข.  KR21       ค.   SAR    ง.   IOC 
 
89.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความตรงในเครื่องมือการวัดผล 
 ก.  ตรงตามความพึงพอใจ  ข.  ตรงตามเน้ือหา 
 ค.  ตรงตามโครงสร้าง   ง.   ตรงตามเกณฑ์ 
 
90.  ค่าการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลใดต่อไปน้ี เป็นค่าท่ีไม่เหมาะสม ไม่ควรน ามาใช้ 
 ก.  วัดค่าความตรงได้ 0.9  ข.  วัดค่าความเช่ือมั่นได้ 0.9 
 ค.  วัดค่าความยากได้ 0.9  ง.  วัดค่าอ านาจจ าแนกได้ 0.9  
 
91.   ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
 ก.  Validity     ข.  Objectivity    ค.  Discrimination        ง.  Flexibility  
 
92.  ข้อใดกล่าวถึงมาตรวัดท่ีมีระดับสามารถเป็น ตัวแปรแบบมาตราอัตราส่วนได้ไม่ถูกต้อง 
 ก.  จะไม่มีการวัดค่าผลตัวเลขในระดับการติดลบ 
 ข.  เป็นมาตราท่ีสามารถมีจ านวนศูนย์แท้ 
 ค.  เป็นมาตราระดับท่ีละเอียดท่ีสุดในการหาค่าทางสถิติ 
 ง.  เป็นมาตราท่ีประเมินผลได้ในระดับการหาค่าท่ีไม่มีศูนย์แท้ 
 
93.  การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาใช้วงจรการวิจัยใดเป็นส่วนใหญ่ 
 ก.  PAOR  ข.   PAVI  ค.  MIOT  ง.  PAST  
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94.   เพราะเหตุใดการวิจัยทางการศึกษาในช้ันเรียนจึงเน้นวิจัยแบบ action research  
 ก.  เน่ืองจากเป็นการวิจัยท่ีมีแบบแผนง่าย ท าได้ทันที 
 ข.  เน่ืองจากการวิจัยในช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน 
 ค.  เน่ืองจากเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวกันจากนักวิชาการท่ัวโลก 
 ง.  เน่ืองจากการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการช้ันเรียนต้องท างานอย่างมีระบบวิจัย 
 
  
ข้อสอบชุด 95 – 100  ใช้ข้อมูลการวิจัยน้ีในการตอบค าถาม 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 450 คน เข้าโครงการการพัฒนาทักษะ 
การออกก าลังกายเพื่อช่วย ให้เกิดการเผาผลาญไขมัน ลดปัญหาเริ่มอ้วนในวัยรุ่น ทีมครูผู้สอน 
ร่วมกันวางแผนเพื่อสร้างชุดกิจกรรมส าหรับออกก าลังกาย และวางโปรแกรมการออกก าลังกาย 
นอกเวลาเรียนให้นักเรียนทุกคนไปฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลารวมตลอดสามเดือน และ  
ได้ผลการวิจัยจากการสุ่มข้อมูลนักเรียนจ านวน  90 คน  พบว่ามีอัตราสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน อีกท้ัง 
การควบคุมน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยลดน้ าหนักได้จริงด้วย 
  
95.  ตัวแปรต้นในการวิจัยดังกล่าวน้ีคืออะไร 
 ก.  นักเรียนช้ัน ม.ต้น    ข.  ชุดกิจกรรมส าหรับออกก าลังกาย 
 ค.  โปรแกรมการออกก าลังกายนอกเวลา ง.   ท้ัง ข และ ค  
 
96.   ตัวแปรตามในเรื่องน้ีคือ ข้อใด 
 ก.  ชุดกิจกรรมออกก าลังกาย   ข.   โปรแกรมการลดน้ าหนัก 
 ค.  ผลการควบคุมน้ าหนักของนักเรียน  ง.   สุขภาพจิตของนักเรียน 
 
97.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
         ก.   n  =  450    ข.   N  =  90 ค.    n  =  90  ง.   N  =  540 
 
98.   การวิจัยดังกล่าวกลุ่มประชากร คือ ข้อใด 
 ก.  นักเรียนช้ัน ม.ต้น    ข.   นักเรียนท่ีสุ่มมาท าการวิจัย 
 ค.  นักเรียนและครูท าการวิจัย   ง.   ทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
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99.   การวิจัยน้ี ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  เป็นการวิจัยประชากร   ข.   เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง 
 ค.  เป็นการวิจัยเพื่อท านายผล   ง.   เป็นการวิจัยเชิงวิชาการ 
 
100.   ส่ิงท่ีจะได้รับจากการวิจัยน้ี คือข้อใด 
 ก.  นักเรียนท่ีมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีข้ึน  
         ข.  เครื่องมือในการแก้ปัญหาภาวะอ้วน 
 ค.  นวัตกรรมใหม่ส าหรับพัฒนานักเรียน  
         ง.   ความรู้ ความเข้าใจในการออกก าลังกาย 
   
 
 
 
                                                                                                          

   เฉลยข้อสอบ อธิบำยดี  ภำค ข  วิชำกำรศึกษำ 
 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านการปรับแก้ล่าสุด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
    วิทยาศาสตร์ เคยเป็นวิชาท่ีมีกลุ่มสาระมากท่ีสุด จ านวน 8 สาระ แต่ในปัจจุบันปรับเหลือ 
    4 สาระเท่าน้ัน  ส่วนคณิตศาสตร์ เดิมทีมี 6 สาระ  ในปี 2560  ปรับเหลือ  4 สาระ และ 
    ในปี 2561  มีการปรับอีกครั้ง เหลือ 3 สาระ (สรุป ปี 2562  วิทย์ฯ 4 สาระ / คณิตฯ 3) 
 
    ดังน้ัน ข้อท่ีถูกคือ ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีสาระมากท่ีสุด คือ กลุ่มสาระท่ีมีจ านวน 5 สาระ 
            ได้แก่   ภาษาไทย   /  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  /  สุขศึกษาและพลศึกษา  
 
2.   องค์ประกอบของหลักสูตรมีก่ีประเด็นองค์ประกอบ   ใช้ค าอธิบายเดียวกัน  เฉลย  ค. 
3.   องค์ประกอบสุดท้ายของหลักสูตรคือข้อใด        ใช้ค าอธิบายเดียวกัน  เฉลย  ข. 
4.   ทาบาน าเสนอองค์ประกอบหลักสูตรใดท่ีสอดคล้องกับเคอ  ใช้ค าอธิบายเดียวกัน  เฉลย  ง. 
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 องค์ประกอบของหลักสูตร  มี  4 องค์ประกอบ   (ใช้เฉลยข้อ 2 – 3 – 4 )  
 
 ทาบา  เสนอไว้      เคอ  เสนอไว้  

1) จุดมุ่งหมาย       1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
2) เน้ือหาสาระ      2) เน้ือหาสาระ   
3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน  3) ประสบการณ์การเรียน  
4) การประเมินผล     4) การประเมินผล    
 

 
5.   ข้ันตอนส าคัญท่ีสุดของการพัฒนาหลักสูตร คือ ข้ันตอนใด 
      เฉลย  ข.  ข้ันตอนการน าหลักสูตรไปใช้  หรือ  Curriculum  implementation 
      คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ระบุมโนทัศน์ของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า  :  การน าหลักสูตรไปใช้  
      เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการน าอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายของ 
      หลักสูตร เน้ือหา วิชา และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีคัดสรรค์อย่างดีแล้วไปสู่ผู้เรียน นักพัฒนา  
      หลักสูตรทุกคนต่างก็ยอมรับความส าคัญของข้ันตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ว่ามีความส าคัญ 
      กว่าข้ันตอนอ่ืนใดท้ังหมด เป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรโดยตรง 
 

 
 
 จึงขอแถมให้ค าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับข้ันตอนการน าหลักสูตรไปใช้   
 ข้อสอบมักจะถามถึง “บทบาท” ของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร  
 ก าหนดผู้ท่ีมีบทบาซ่ึงอยู่ในข้ันตอนการน าหลักสูตรไปใช้  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา   
2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชา  
3. ครูผู้สอน 

 
    ดูให้ดีนะ  น่ีคือ ตรงตามคู่มือและแนวทางเรื่องหลักสูตรของ สพฐ เลย  
    ข้อสอบจริง  ข้อใดไม่ใช่ผู้ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้ 

               ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา    ข.  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
                    ค.  ฝ่ายวิชาการ     ง.   ครูผู้สอน 
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         ข้อสอบเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรถูกน ามาใช้สอบจ านวนหลายข้อแต่ละช่วงปีท่ีผ่านมา  
    

 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ 

  -  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพชุมชนและความต้องการของชุมชน 
  -  การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา 

       -  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
ข้ันตอนท่ี 2  การร่างหลักสูตร 

  -  การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
  -  การก าหนดเน้ือหาสาระ 
  -  การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และส่ือต่างๆ 
  -  การก าหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ข้ันตอนท่ี 3  การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 4  การน าหลักสูตรไปใช้ 
ข้ันตอนท่ี 5  การประเมินผลหลักสูตร  

 
 

ทาบา ได้เสนอแนวทางข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปน้ี  
ข้ันท่ี 1 การส ารวจความต้องกา ร (diagnosis of needs) 

 ข้ันท่ี 2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (formulation of objectives) 
 ข้ันท่ี 3 การเลือกเน้ือหา (Selection of contents)  
 ข้ันท่ี 4 การจัดเน้ือหา (Organization of contents)  
 ข้ันท่ี 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน(Selection of learning experiences) 
 ข้ันท่ี 6 การจัดประสบการณ์เรียน (organization of learning experiences) 
 ข้ันท่ี 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล(evaluation and means of evaluation)  
 
       1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ 

       การพัฒนาหลักสูตร     2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
       แบ่งเป็น  4  ระดับ    3.  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

4.  การพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
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ใช้ข้อมูลสรุปหน้าก่อนน้ี ตอบค าถามค าอธิบายเฉลยในข้อ 6 – 10  
 
6.   ข้อใดไม่จ าเป็นต้องมีในข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร  
      ก.  การวิเคราะห์ความต้องการ หรือส ารวจความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา 
      ข.  การก าหนดสาระเน้ือหา หรือเลือกสรรเน้ือหาส าหรับร่างเป็นหลักสูตรสถานศึกษา  
      ค.  การศึกษาหาแนวทางและวิธีการในการใช้ส่ือการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
      ง.   การวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
ตอบ  ค.   เป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการสอน 
     อันเป็นประเด็นหัวข้อต่างหาก  ไม่ใช่  เรื่องราวในหมวดหมู่ของข้ันตอนในการ 
             พัฒนาหลักสูตร  แต่สังเกตว่า ตัวเลือกอ่ืนๆน้ันมีก าหนดไว้เป็นข้ันตอนท่ีส าคัญ 
             ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดเน้ือหาสาระจัดสรรเน้ือหา  
             และการประเมินผลหลักสู ตร ต่างก็เป็นเงื่อนไขข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
  
7 .   ข้อใดหมายถึง  Organization of  Contents              ตอบ  ข.  กำรจัดเน้ือหำ 
  
8 .   ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับระดับของการพัฒนาหลักสูตร 
       ตอบ  ก.  กำรพัฒนำหลักสูตรระดับกระทรวง  (ชาติ / ท้องถ่ิน / โรงเรียน / ห้องเรียน) 
  
9 .   บทบาทหน้าท่ีพัฒนาและเช่ือมโยงหลักสูตรระดับท้องถ่ินให้สามารถน าไปใช้ได้คือ 
       ตอบ  ข.  เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ  
  
1 0.  บุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน คือ ข้อใด 
        ตอบ ข.   ครูผู้สอน ระวังตัวหลอก  มี ข้อ ก. นักเรียน คนอาจสับสน อันน้ีไม่ใช่นะ 
     นักเรียนเป็นผู้เรียนตามหลักสูตร ไม่ได้ถูกก าหนดให้มีบทบาท 
     ส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร โอเค การจัดหลักสูตร 
    หรือจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งให้ “ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด” หรือ 
    เน้นผู้เรียน แต่ว่าน่ันเป็นคนละประเด็นกับเรื่อง บทบาทการ 

พัฒนาหลักสูตร  พึงแยกแยะ (วิเคราะห์)  อย่างเข้าใจถ่องแท้ 
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11.   วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับข้อใด      ตอบ  ก.  จิตส ำนึกของพลโลก
  
12.   ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพหมายถึงข้อใด        ตอบ  ก.  วิสัยทัศน์   
 
 
       วิสัยทัศน์   
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติ 
      ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น 
      พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ 
      มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติท่ีจ าเป็นต่อ 
      การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 
 
13.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีก่ีหลักการ 
      ตอบ   ค.  6  หลักกำร      
 
14.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีก่ีข้อ 
      ตอบ   ข.  5  ข้อ  
 
15.   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนท่ีก าหนดในหลักสูตร มีก่ีสมรรถนะ 
       ตอบ  ข.  5  สมรรถนะ 
 

 
         หลักสูตรแกนกลาง  มี  6  หลักการ และ / 5  จุดมุ่งหมาย  /  5  สมรรถนะส าคัญ   
         และ  8  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  /  8  กลุ่มสาระ  /  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  
16.  ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
       ตอบ  ก.  สุจริตและซ่ือสัตย์    เพราะท่ีถูกต้องคือ    ซ่ือสัตย์สุจริต 
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17.   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ประเมินอย่างไร 
       ตอบ  ข.   ไม่ผ่ำน  ผ่ำน  ดี  ดีเย่ียม 
 
 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     5. อยู่อย่างพอเพียง 
      2. ซ่ือสัตย์สุจริต        6. มุ่งมั่นในการท างาน 

     3. มีวินัย        7. รักความเป็นไทย 
     4. ใฝ่เรียนรู้         8. มีจิตสาธารณะ 

 

 
18.   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินผลอย่างไร   ตอบ  ค.  ไม่ผ่ำน และ ผ่ำน 
 
19.   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน  มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ 
       คิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต เป็นข้อก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรระดับใด 
       ตอบ  ค.  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น    
       ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานปัจจุบัน มี 3 ระดับ  โดยสรุป 
       ระดับประถมศึกษา   =  สร้างทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ และการเรียนแบบบูรณาการ 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  =  ส ารวจความถนัดและความสนใจ เน้นการคิดตามโจทย์ข้อน้ี 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย =  เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ฝึกฝนการคิดข้ันสูง 
            ตอบสนองความถนัด ความสามารถและความสนใจท้ังใน 
             ทางวิชาการและวิชาชีพ  ประยุกต์สู่การประกอบอาชีพ 
 
20.   หลักสูตรสถานศึกษาจะสามารถน าไปใช้ได้ เมื่อผ่านกระบวนการใด 
       ตอบ  ค.  ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

       หลักสูตรสถานศึกษา ท่ีร่างกันข้ึนมาและจัดท าตามกระบวนการน้ันต้องผ่านความเห็นชอบ 
       ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และต้องลงนามโดยบุคคลสองคนจึงใช้ได้ ได้แก่ 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา          น่ีก็เป็นข้อสอบประจ า 
 

   ดีเยี่ยม 

   ดี 

   ผ่าน 

   ไม่ผ่าน 
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21.   คนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับข้อใด 
       ตอบ  ข.  มีควำมโดดเด่นด้ำนสมองซีกขวำ 
       สมองซีกขวาควบคุมการท างานเก่ียวกับการคิดหลายมิติ  คิดสร้างสรรค์  ศิลปะ ดนตรี   
 
22.  การสรุปองค์ความรู้ เขียนผังมโนทัศน์ได้ ต้องใช้กระบวนการคิดระดับใด 
      ตอบ  ค.  กำรคิดสังเครำะห์   เป็นการท่ีสามารถสรุปองค์ความรู้ สร้างผังมโนทัศน์ได้  
 
23.   การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ การคิดนอกกรอบเรียกว่าการคิดระดับใด   ตอบ  ข. คิดสร้ำงสรรค์ 
 
24.   การคิดสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องใช้กระบวนการคิดลักษณะใด   ตอบ  ค.   คิดแบบอเนกนัย                                       
       เอกนัย คือ คิดมิติเดียว ค าตอบด้านเดียว  อย่างเดียว  เช่น  2 + 8 =  เท่าไหร่   
       อเนกนัย คือ คิดหลากหลาย มีค าตอบมากมายหลายรูปแบบ  หลายมิติ ท่ีสลับซับซ้อน 
  
25.   ข้อใดกล่าวถึง  Cognitive  Domain  ได้ถูกต้อง  
 ก.   กำรคิดขั้นสูงคือกำรประเมินค่ำ   ข.   การน าไปใช้เป็นการคิดข้ันสูง 
 ค.   การคิดระดับต่ าสุดของข้ันสูงคือการเข้าใจ  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  ข้ัน คือ   ขั้นพ้ืนฐำน  กับ  ขั้นสูง 
 พื้นฐาน  ได้แก่    การรู้  การจ าได้   /   การเข้าใจ   /   การน าไปใช้ได้   (คิดข้ันพื้นฐาน) 
 ข้ันสูง    ได้แก่    การวิเคราะห์  /  การสังเคราะห์  /   การประเมินค่า  (คิดข้ันสูงได้แล้ว) 
 

ก. ตอบข้อน้ีถูกต้องแล้ว  
ข.   การน าไปใช้ เป็นแค่การคิดระดับข้ันพื้นฐานเท่าน้ัน 
ค.  เข้าใจเป็นแค่ข้ันพื้นฐาน และข้ันสูงท่ีระดับต่ าสุดคือ วิเคราะห์  
ง.   สรุปได้ คือ การสังเคราะห์ ส่วนนิยามของการวิเคราะห์ คือ แยกแยะได้ 
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26.   การสอนแบบใดท่ีช่วยให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด     ตอบ  ข.  ผังมโนทัศน์  
       ก.  การสอนแบบโครงงาน = ได้ทักษะครอบคลุมทุกด้านมากท่ีสุด 
       ข.  การสอนแบบผังมโนทัศน์ = สรุปองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด 
       ค.  การสอนแบบ CIPPA  = เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
       ง.   การสอนแบบ 4MAT = เน้นพัฒนาสมองท้ังสองซีก 
 
27.   การสอนใดท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจากผู้เรียนเป็นหลัก    ตอบ  ง.  คือ  ผังมโนทัศน์ 
       ก.  CIPPA  ข.  Project  ค.    4MAT      ง.  Concept Map 
  

      สังเกตข้ออ่ืนๆ เน้นมาท่ีนักเรียน  แต่ว่า   Concept  Map  (ผังมโนทัศน์)  จุดเด่นคือว่า 
      ช่วยสรุปความรู้ได้ดี  แต่ไม่ได้แปลว่า จะเน้นท่ีเด็ก  เช่น  ภาพสรุปได้ดี  ครูสรุปดี แต่ว่า  
      บางทีไม่ได้เน้นการปฏิบัติ  จุดเด่นของผังมโนทัศน์ ก็คล้ายๆ ครูบรรยาย ไม่เน้นท่ีตัวเด็ก 
 
 
28.  ข้อใดหมายถึง  Activate  Prior  Knowledge    ตอบ   ข.   กำรทบทวนควำมรู้เดิม 
 
29.  Process  Learning   หมายถึงอะไร    ตอบ   ก.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้   
 
30.  การใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มบ้าน เพื่อให้นักเรียนจัดกิจกรรม เป็นการสอนแบบใด 
      ตอบ  ข.  กำรสอนแบบบูรณำกำร 
  
31.   การแบ่งกลุ่มบ้านต้องค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ    
       ตอบ ค.  แบ่งกลุ่มให้มีคนเก่งอ่อนคละเคล้ำกัน  
 
32.  การแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้านไปหาค าตอบคนละข้อ 
      แล้วได้ค าตอบมาร่วมกันอภิปรายหรือสรุปเน้ือหา  เป็นการสอนโดยใช้เทคนิคใด 
      ตอบ   ค.   G.I (Group  Investigation)   สืบหาความรู้  ให้คนกระจายกันไป 
           หาข้อมูลแล้วน ามาอภิปรายร่วมกัน   
 
33.    เทคนิคการสอนแบบ  L.T.  ย่อมาจากอะไร    ตอบ  ข.   Learning  Together 
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34.   การสอนแบบครูคนเดียวบูรณาการวิชาอ่ืนๆให้ด้วย สอดคล้องกับข้อใด 
        ตอบ  ก.  กำรสอนแบบสอดแทรก  (Infusion)  บางทีก็เรียกว่าการสอนแบบหลอมรวม 
 
35.  การศึกษามลพิษภายในสังคมท่ีอยู่ใกล้ชุมชนควรท าโครงงานประเภทใด 
       ตอบ  ข. โครงงำนส ำรวจ   
 
          ประเภทโครงการส าหรับนักเรียนแบ่งเป็น 4 ประเภท 
          1. โครงงำนประเภทส ำรวจ เช่น โครงงานส ารวจแหล่งมลพิษในชุมชน โครงงานศึกษา 
   สภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น   
          2. โครงงำนประเภทกำรทดลอง เช่น ทดลองปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน  
   ศึกษาผลการลดน้ าหนักด้วยกิจกรรมลดน้ าหนักท่ีสร้างข้ึน  
          3. โครงงำนประเภทสิ่งประดิษฐ์ เช่น โครงงานประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา  
    โครงงานประดิษฐ์เครื่องดักจับยุงลาย เป็นต้น 
          4. โครงงำนประเภททฤษฎี เช่น โครงงานการศึกษาค าซ้อนในวรรณคดี โครงงาน 
    การศึกษาข้อคิดจากวรรณกรรมล้านนา โครงงานการศึกษาการเกิดของแผ่นดินไหว เป็นต้น 
 
36.     ข้อใดไม่อยู่ในองค์ประกอบของข้ันตอนการท าโครงงาน 
 ตอบ   ค.  กำรท ำกำรทดลอง    คือ ท าโครงการไม่ได้จ าเป็นว่าต้องมีการทดลอง 
 
37.     ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกไปส ารวจธรรมชาติบริเวณโรงเรียนแล้วกลับมาอธิบายเน้ือหา  
 ในห้องเรียนรวมกันในช่วงครึ่งช่ัวโมงสุดท้าย เป็นการสอนแบบใด 
         ตอบ  ค.  อุปนัย   คือ  อธิบายย่อยก่อนแล้วค่อยมาสรุปหลักการ 
 
38.   หมวกสีใด ไม่ถูกก าหนดไว้ในเทคนิคหมวกหกใบ      ตอบ   สีน้ ำตำล 
 
39.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเทคนิคการสอนแบบ หมวก  6  ใบ 
        ตอบ  ก.  เป็นกำรสอนท่ีเน้นกระบวนกำรฝึกคิด  
 



104 

 

40.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอนใด   ตอบ  ก.  สรุปผล  
 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ท่ีแบ่งเป็น 5  ข้ันตอน และ ดร.สาโรจน์  ได้เปรียบไว้ดังน้ี  
 
  1.  ก าหนดปัญหา (ทุกข์)    เปรียบเป็นหลักธรรม อริยสัจ 4 
  2.  ตั้งสมมติฐาน (สมุทัย)    ทุกข์   =  ก าหนดปัญหา 
  3.  ทดลองเก็บข้อมูล (นิโรธ)   สมุทัย  =  ตั้งสมมติฐาน  (หาเหตุแห่งทุกข์) 
  4.  วิเคราะห์ข้อมูล    นิโรจน์ =  ทดลองเก็บข้อมูล  
  5.  สรุปผล (มรรค)    มรรค   =  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  (ดับทุกข์) 
 
 
41.   ดร.สาโรจน์  บัวศรี  ได้เปรียบเทียบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าวิจัยไว้กับ 
       กระบวนการของหลักธรรมข้อใด     ตอบ   ง.  อริยสัจ 4 
    
42.   พหุปัญญาด้านใดท่ีมีความส าคัญต่อครู อาจารย์ ซ่ึงเน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
       ตอบ  ค.  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์   ส าหรับครู อาจารย์กับการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
  
43.  การคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดหลายแบบ หลายทาง ผสมผสานกันในความคิดแบบต่างๆ  
      จนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการน าเสนอแนวคิดโครงสร้างทางปัญญาของใคร 
      ตอบ  ข.  กิลฟอร์ต    ทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญา   

 
44.  หากไม่สามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการสอนบทเรียนน้ันได้ ควรใช้การสอนจาก 
      ส่ิงใดจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด      ตอบ  ข.  ใช้ประสบกำรณ์รอง 

 
45.   ข้อใดคือการคิดแบบเอกนัย   (เอกนัย – อเนกนัย น้ันต่างกัน  ดูค าอธิบายก่อนน้ี มีอยู่) 
       ตอบ   ค.   กำรคิดหำค ำตอบจริงด้ำนเดียว ค ำตอบจะออกมำได้ลักษณะเดียว      
 
46.  เบนจามิน บลูม ได้จัดแบ่งพฤติกรรมของการเรียนรู้ได้ต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
       ตอบ  ค.   อัตถพิสัย   (ดูค าอธิบายก่อนน้ี  ช่วงต้นๆ มีค าอธิบายอยู่เก่ียวกับสามด้าน) 
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47.  ข้อใดคือ Cognitive  Domain     ตอบ  ก.  กำรวิเครำะห์  สังเครำะห์ (เป็นการคิดข้ันสูง) 
 ข.   การเลียนแบบ  =  Psychomotor  Domain 

ค.   การท าด้วยความช านาญ =  Psychomotor  Domain   
ง.   การมีเจตคติท่ีดี  =  Affective  Domain  
 

48.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับ Psychomotor  Domain  ตอบ ง  กำรประเมินค่ำได้ =  Affective 
 
49.  ข้อใดเป็น  Affective  Domain    ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
50.  การสอนให้เด็กเข้าถึงวิธีคิดและสร้างความรู้ระดับใด คือการสอนท่ีดีท่ีสุด 
      ตอบ  ค.  กำรคิดสร้ำงสรรค์    (เป็นการคิดระดับสูงสุดในปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมได้) 
 
51.   เอ็ดการ์เดล ได้เสนอกรวยประสบการณ์ โดยข้อใดต่อไปน้ี เป็นแนวทางการสอนท่ีจะ 
        ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้น้อยกว่าการสอนแบบให้ชมนิทรรศการ 
        ตอบ  ง.   กำรชมภำพยนตร์     (กรวยประสบการณ์ ยิ่งสอนแบบด้านบน ยิ่งรู้น้อย) 
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52.  พฤติกรรมลักษณะใดเป็นพฤติกรรมภายนอก     ตอบ   ง.  กำรท ำท่ำทำง 
 
53.  จิตวิทยาการศึกษาสัมพันธ์กับข้อใด    ตอบ   ก.  พฤติกรรม  
       จิตวิทยา หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม  แบ่งเป็น  พฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก 
 
54.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเรียนรู้  ตอบ  ก.  พฤติกรรมถาวรท่ีเกิดจากการฝึกฝน ฝึกหัด  
     
55.  บุคคลใดต่อไปน้ี อยู่ในจิตระดับส านึก   ตอบ   ก.  น่ังเรียนอยู่ในห้องเรียนซ่ึงน่าเบ่ือหน่าย  
       รู้ตัว ปกติ  รู้สึกตัวท่ัวไป  เพียงแต่อยู่ในอารมณ์แนวๆ เบ่ือๆ เหมือนคนท่ัวไปท่ีน่ังเรียนอยู่ 
       แต่ถ้าเป็นข้ออ่ืน จะออกไปในทางไม่รู้ตัวละ คุมไม่ได้ จะเป็นจิตอ่ืนๆ ไม่ใช่ระดับ จิตส านึก 
 
   จิตสามระดับ      จิตส านึก  /  จิตก่อนส านึก  /  จิตไร้ส านึก 
 
56.  บุคคลใดต่อไปน้ี ควรจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากกว่าบุคคลอ่ืน 
      ตอบ ค.  คนท่ีก ำลังพยำยำมก้ำวหน้ำในกำรงำน 
  
57.  การท่ีครูสอนดี  สอนสนุก ท าให้นักเรียนอยากเรียนอีก สอดคล้องกับข้อใด 
      ตอบ  ข.  แรงจูงใจภำยนอก   ส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดรู้สึกชอบ รู้สึกสนุก ไม่ได้เกิดจากชอบเอง  
      อยู่ดีๆก็ชอบ ไม่ใช่เช่นน้ัน แต่มีเรื่องภายนอก คือ เทคนิคการสอนของครูมาช่วยให้ช่ืนชอบ 
  
58.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต่อนักเรียน 
      ตอบ  ง.   ควำมอยำกเรียนและชอบวิชำท่ีเรียน   --  เป็นแรงจูงใจภายใน เกิดข้ึนเอง 
 
59.   ความอยาก ความหิว โหยหาส่ิงท่ีต้องการ เป็นจิตระดับใด  ตอบ    ก.  ID 
 
 ID     เป็นจิตใจระดับความต้องการพื้นฐานท่ัวไปของมนุษย์ 
   เห็นแล้วอยากได้  ร้องไห้เอาของเล่น  หิว หรืออยากมีต่างๆ  
 Ego   เป็นจิตใจระดับท่ีได้รับการพัฒนามาแล้ว จึงควบคุม ID ได้ดี 
 Super  Ego เป็นจิตใจระดับสูงท่ีประมาณว่า มีคุณธรรม จริยธรรมสูงมาก          
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60.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
       ตอบ  ค.  กำรให้ท ำฝึกทักษะเพ่ิมเติมเป็นกำรเสริมแรงทำงบวก  อันน้ีคือลงโทษทางบวก 
 
61.  ข้อใดเป็นการบ่งช้ีถึงการกระท าในลักษณะของการเสริมแรง 
       ตอบ  ค.  กำรหยุดบ่น เลิกต ำหนิ    อันน้ีเรียกว่าเสริมทางลบ  ลบส่ิงท่ีไม่พอใจออก  
 
62.   ครูมานี แยกนักเรียนสองคนท่ีไม่ชอบหน้ากัน และทะเลาะกันบ่อยๆให้น่ังห่างกัน 
       เป็นการกระท าท่ีสอดคล้องกับทฤษฏีใด 
       ตอบ  ก.  กำรเสริมแรงทำงลบ   ลบส่ิงท่ีไม่พอใจออกไป  ท าให้เพิ่มพฤติกรรมหรือความถ่ี 
 
63.   เด็กคนหน่ึง ชอบวิชาน้ีมาก ครูสอนอะไร เมื่อสงสัยก็ถาม สอดคล้องกับข้อใด 
       ตอบ  ค.  เป็นกำรเรียนรู้ระดับลึก  (เข้าถึง  ลึกซ้ึง  จริงจัง  ต้ังใจ)   
 
64.   เมื่อเกิดการเรียนรู้ระดับลึกจะก่อให้เกิดส่ิงใด  ตอบ  ก.  สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
  

    แบบกำรเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ระดับ 

 ระดับพื้นผิว  ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ และสนใจเกี่ยวกับ เน้ือหา ปริมาณ การได้ค าตอบที่
ถูกต้อง  พยายามจ าข้อมูล เพ่ือตอบค าถาม 
 
 

 ระดับลึก  ผู้เรียนเป็นฝ่ายรุก สนใจเกี่ยวกับแกนของเรื่อง เหตุผล ภาพรวม การ       
    สรุปการเช่ือมโยง ตรรกะของข้อเสนอ ความคิดเห็น การตั้งค าถาม หาข้อสรุป   
 
 

 
   ระดับพ้ืนผิว                        ระดับลึก  
-  สนใจเน้ือหา                  -  สนใจความส าคัญ  
-  ไม่ปรับเปล่ียน  ท่องจ าตามน้ัน       -  ประยุกต์ใช้ได้  
-  แรงจูงใจน้อย กังวล          -  มีแรงจูงใจ มีความสุข พอใจในการเรียน 

 

 



108 

 

65.   จิตไร้ส านึก สามารถแสดงออกมาได้ลักษณะใด   ตอบ  ข.   ไม่รู้สึกตัวเลย  ก้าวร้าว เก็บกด 
       จิตไร้ส านึก  บางทีก็เรียกว่า  จิตใต้ส านึก   ภาษาอังกฤษคือ  Unconscious  Mind  
  
66.   ข้อใดต่อไปน้ี ไม่ถูกต้องเก่ียวกับนักวิทยาทางการศึกษาและทฤษฎีท่ีน าเสนอ 
       ตอบ  ง.   วัตสัน – วุฒิภำวะ    วัตสัน ทดลองเด็กกับหนูตะเภาขาว  ทฤษฏีการเรียนรู้ 
 
67.  ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดช้ันเรียน ตอบ  ง.   มุ่งให้เกิดกำรเรียนแบบแข่งขันพัฒนำ 
 
 
     หลักกำรจัดชั้นเรียน      1. การจัดช้ันเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  
         2. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน 
         3. ควรจัดช้ันเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
         4. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีงาม  
         5. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ  
         6. ควรจัดช้ันเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย 
         7. ควรจัดช้ันเรียนให้เอ้ือต่อหลักสูตร  
 
 
68.   นักเรียนจะรู้สึกเครียดกับครูประเภทใด   ตอบ   ค.  ครูหน้ำน่ิวคิ้วขมวด 
 ก. ครูเข้มงวด      ข.  ครูฉุนเฉียว   ค.  ครูหน้าน่ิวค้ิวขมวด ง. ครูป่ันป่ึง 
 
 การจัดครู  3   ประเภท  ในคู่มือปฏิบัติราชการครู  ซูมมาดูเฉพาะประเภท ท่ี 2  
 

ครูประเภทท่ี 2 
ถ้าครูเข้มงวด    นักเรียนจะหงุดหงิด 
ถ้าครูหน้าน่ิวค้ิวขมวด   นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
ถ้าครูฉุนเฉียว    นักเรียนจะอึดอัด 
ถ้าครูป้ันป่ึง    นักเรียนจะกลัว 
ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน   นักเรียนจะหวาดกลัว 
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69.   การจัดบรรยากาศทางกายภาพคือส่ิงรอบตัวนักเรียน ยกเว้นข้อใด 
       ตอบ  ก.  ลักษณะของครู เรียกว่า บรรยากาศทางจิต ช่วยส่งเสริมผลทางด้านจิตใจ 
     ให้อยากเรียน หรือ ไม่อยากเรียน  ข้ึนอยู่กับครูแต่ละคน 
 
70.  มุมแสดงผลงานนักเรียนควรติดไว้ท่ีไหน ตอบ   ก. บนป้ำยนิเทศ 
      ถ้าข้อสอบถามว่า  ป้ายนิเทศ  ควรจัดไว้ท่ีไหน  ให้ตอบ  บอร์ดสองข้างหน้ากระดาน 
  
71.  ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการสอนของครู       ตอบ   ข.  กำรใช้หลักควำมยุติธรรม 
 
72.   ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู    ตอบ  ง.  กำรให้นักเรียนท ำงำนเป็นกุล่ม 
 
 พฤติกรรมกำรสอนของครู 

2.1 ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงท่ีเหมาะสม  
2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน  
2.3 ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม 
2.4 ใช้เทคนิคและวิธีสอนท่ีไม่ท าให้นักเรียนเบ่ือหน่ายในการเรียน  

 
 

เทคนิคกำรปกครองชั้นเรียนของครู 
3.1 หลักประชาธิปไตย  
3.2 หลักความยุติธรรม  
3.3 หลักพรหมวิหาร 4  
3.4 หลักความใกล้ชิด 
 
 

73.   ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศท่ีพึ่งปรารถนาในช้ันเรียน   ตอบ  ก.  บรรยำกำศท่ีแสนสุข 
 
74.   การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการจัดบรรยากาศอย่างไร  
        ตอบ  ค. บรรยำกำศทำงจิตใจ    
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75.   การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมทางจิตมักข้ึนอยู่กับข้อใดเป็นส าคัญ    ตอบ   ก.  ครู 
 
76.   การจัดบรรยากาศแบบไหนท่ีจะท าให้เด็กรักการมาเรียน รักโรงเรียน 
      ตอบ    ก.  แบบอบอุ่น (เน้นจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น เด็กจะรักโรงเรียน รักครู) 
 
77.   กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีก่ีข้ันตอน      ตอบ  ค.  5   ขั้นตอน  
 
78.   ข้ันตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ ข้ันตอนใด   ตอบ   ข.  ส่งต่อ 
     
79.   การคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
       ตอบ   ก.   กลุ่มเฝ้ำระวัง 
       แบ่งคัดกรองนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  คือ  กลุ่มปกติ   กลุ่มเส่ียง  กลุ่มมีปัญหา  กลุ่มพิเศษ 
  
80.   หัวใจส าคัญของการแนะแนวคือข้อใด     ตอบ  ค.  กำรให้ค ำปรึกษำ    
 
81.   ข้อใดเป็นการวัดผล   ตอบ   ข.   จับเวลำกำรว่ิงระยะ 100 เมตร ได้ก่ีวินำที 
        การวัดผล คือ การน าเครื่องมือไปวัด  ไม่สามารถท าอะไรได้มากกว่าน้ัน ได้แค่รู้ 
        เช่น  วัดแล้วรู้ว่ายาวก่ีเซนติเมตร   ช่ังน้ าหนักได้ก่ีกิโลกรัม  สอบได้ก่ีคะแนน  เป็นต้น 
 
 
     หากวัดแล้ว น าผลท่ีได้น้ัน มาเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินคุณค่า จะเรียกว่า “ประเมินผล”    
     เช่น  สอบได้  60 คะแนน คือ “วัดผล” เอา 60 น้ัน ไปเทียบเป็นเกณฑ์ได้ว่า  “พอใช้” 
     หรือ “เกรด 2”  แบบน้ี จึงเรียกว่า “การประเมินผล”  (พอใช้ / เกรด 2 =  ประเมิน) 
 
 
       วิ่ง 100 เมตร  ได้ก่ีวินาที  เรียกว่าวัดผล  หากเทียบดูแล้ว  “วิ่งเร็ว”  เรียกว่าประเมิน 
       “อ้วน” น่ีคือ “ประเมินผล”  เป็นการ “ตีคุณค่า”   “ตัดสินคุณค่า”   (เฉลยข้อ 82)  
 
82.  การน าผลท่ีวัดได้ มาตัดสินคุณค่า เรียกว่าอะไร    ตอบ   ข.  กำรประเมินผล 
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83.  การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมนิตามลักษณะต่างๆ ยกเว้นข้อใด 
      ตอบ   ง.   การประเมินความรู้ทางวิชาการท่ีไม่มคีวามสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
      ประเมินตามสภาพจริง ต้องค่อนข้างมีวิธีท่ีซับซ้อนในการดูผล จึงเห็นจริง เช่น สังเกตแล้ว 
      ก็ไม่ใช่แค่น้ัน แต่ต้องสังเกตแล้ว เอามาแปลงเป็นคะแนน จะแปลงอย่างไร เท่าไร ยังไงกัน 
 
84.  ข้อใดเป็นเครื่องมือประเมินด้านพุทธิพิสัย    ตอบ  ข.  แบบทดสอบ  (วัดควำมรู้) 
       ก.  แฟ้มสะสมผลงาน    วัดทักษะพิสัย 
       ข.  แบบทดสอบ  วัดพุทธิพิสัย 
       ค.  แบบประเมินทักษะ วัดทักษะพิสัย 
       ง.  แบบสัมภาษณ์    วัดทักษะพิสัย 
 
85.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นค าถามแบบอัตนัย ตอบ  ก   อัตนัย 
 ก.  ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงมุมห้องน้ี โดยการกระท าอย่างไร …………………… 
 ข.  เมื่อเช้าน้ีคุณต้องเดินตากฝนมาโรงเรียนใช่หรือไม่ ………….. 
 ค.  ประเทศท่ีจะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนปี 2562  คือประเทศ ……………….. 
 ง.  แก้วน้ าใบน้ีต้องแตกละเอียดเพราะใคร ………………… 
 
 อัตนัย  คือ  ค าตอบถูกหลากหลาย  ตอบอะไรก็ถูกหมด  ไม่ผิดหรอก   
         คะแนนท่ีได้รับจะข้ึนอยู่กับคนตรวจ หรือ คนให้คะแนน 
 
 ปรนัย คือ  ค าตอบชัดเจน  หน่ึงเดียว   สังเกตจากช้อยส์ท่ีเหลือ 

ข้อ  ข.  ถ้าไม่ตอบว่า  ใช่  ก็  ไม่ อย่างใดอย่างหน่ึง  เฉลย  ชัดเจน 
ข้อ  ค.  คุณจะตอบอะไรเรื่องของคุณแต่ เฉลยต้องเหมือนกันคือ  ประเทศไทย 
ข้อ  ง.  ใครเป็นคนท าแตก ก็คนน้ันแหล่ะ คือ ค าตอบ  ค าตอบชัดเจน หน่ึงเดียว 
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86.     ค่า  Difficulty  ของชุดข้อสอบระดับดีท่ีสุด ควรอยู่ในผลใด     ตอบ  ค.  0.5  
 ค่าความยาก  (Difficulty)   จะมีระดับต้ังแต่  0.0 – 1.0 
         0.80 – 1.00 หมายถึง  เป็นข้อสอบท่ีง่ายมาก (ควรตัดท้ิง)   บรรทัดนี้ใช้เฉลยข้อ 90 ด้วย 
 0.60 – 0.80 หมายถึง  เป็นข้อสอบค่อนข้างง่าย (ใช้ได้) 
 0.40 – 0.60 หมายถึง  เป็นข้อสอบท่ีความยากปานกลาง (ดีมาก) ดีท่ีสุด คือ 0.5 
 0.20 – 0.40 หมายถึง  เป็นข้อสอบท่ีค่อนข้างยาก (ใช้ได้) 
 0.00 – 0.20 หมายถึง  เป็นข้อสอบท่ียากมาก (ควรตัดท้ิง) 
 

 ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป พอดี กลางๆ (ข้อสอบเคยถามว่ายากระดับใด ใช้ได้ ตอบ 0.2 – 0.8) 
 
87.   คุณภาพของเครื่องมือวัดผล ประเมินผล ในข้อใด ส าคัญท่ีสุด   ตอบ  ก.  ควำมตรง 
       ในความเป็นจริง  ส าคัญหมดทุกอย่าง  แต่ถ้าถามว่า ส าคัญท่ีสุด เป็นข้อสอบประจ าเลย 
       ต้องตรง ตามวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมาย  เช่น  สอบครูผู้ช่วย ข้อสอบมันก็ควรจะเป็น 
       เน้ือหาสาระท่ีเป็นของคนไปเป็นครู  ไม่ใช่เอาเน้ือหาพวกการเมือง  พวกต ารวจมาเยอะ  
 
88.  เครื่องมือท่ีใช้วัดค่าความตรงของแบบทดสอบ คือ ข้อใด  ตอบ  ง.  ง.   IOC 
 
          การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์  
          (IOC : Index of Item – Objective Congruence)   
          ค่าท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00   ค่าความตรงท่ีดีท่ีสุด  คือ  1.00  
 
          ข้อสอบจริงครูผู้ช่วยบางปี  ถามว่า  IOC  ย่อมาจากอะไร ก็เคยถามอยู่นะ  
 
   
89.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความตรงในเครื่องมือการวัดผล 
      ตอบ  ก.  ตรงตำมควำมพึงพอใจ    อันน้ีไม่มีในทฤษฏีการวัดผลและประเมินผล 
 
90.  ค่าการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลใดต่อไปน้ี เป็นค่าท่ีไม่เหมาะสม ไม่ควรน ามาใช้ 
       ตอบ  ค.  วัดค่ำควำมยำกได้  0.9   เพราะง่ายเกินไป ลองไปดูก่อนหน้าน้ีท่ีลงไว้ให้ 
       ค่าความยากระดับ 0.9  แปลว่า  มีคนสอบ 10  คน ท าถูกต้ัง  9 คนแหน่ะ  ง่ายเก๊ิน 
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91.   ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือการวัดผลประเมินผล   ตอบ  ง.  ควำมยืดหยุ่น 
 ก.  Validity    ข.  Objectivity   ค.  Discrimination        ง.  Flexibility  
 

1. ความตรง (Validity)  = วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
2. ความเช่ือมั่น (Reliability) = มีความคงท่ี วัดก่ีครั้งก็ได้ใกล้เคียงกับค าตอบเดิม 
3. ความยาก (Difficulty) = คุณลักษณะของข้อสอบท่ียากหรือง่ายเกินไป 
4. อ านาจจ าแนก (Discrimination) = ความสามารถในการแยกคนเก่ง อ่อนได้ถูกต้อง 
5. ความเป็นปรนัย (Objectivity) = ความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชา เข้าใจตรงกัน 

 
 
92.  ข้อใดกล่าวถึงมาตรวัดท่ีมีระดับสามารถเป็น ตัวแปรแบบมาตราอัตราส่วนได้ไม่ถูกต้อง 
 ตอบ  ง.  เป็นมาตราท่ีประเมินผลได้ในระดับการหาค่าท่ีไม่มีศูนย์แท้ 
 

ระดับของกำรวัด แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  
1. มำตรำนำมบัญญัติ (nominal Scale) เป็นระดับท่ีหยาบท่ีสุด ไม่สามารถน ามาบวก

ลบ คูณ หาร กันได้ เป็นลักษณะนาม เช่น เพศ อาชีพ เป็นต้น 
 

2. มำตรำเรียงอันดับ (ordinal Scale) เป็นระดับท่ีไม่สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หาร
กันได้ แต่สามารถน ามาเรียงหรือจัดอันดับได้ เช่น ล าดับท่ีของการสอบ ระดับสีผิว 
ต าแหน่งนางสาวไทย 

 
3. มำตรำอันตรภำค ( Interval Scale) เป็นระดับท่ีสามารถน ามาหาค่าทางสถิติได้ แต่

ไม่มีศูนย์แท้ แปลว่าค่าของ 0 ไม่ได้หมายความว่าไม่มี อาจมีแต่วัดไม่ได้ เช่น คะแนน 
อุณหภูมิ เป็นต้น นักเรียนท่ีได้คะแนน 0 ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้ เขาอาจจะรู้แต่
ข้อสอบไม่ได้ถามในส่ิงท่ีเขารู้ หรือ อุณหภูมิเป็น 0 ไม่ได้แปลว่าไม่มีอุณหภูมิ ก็ยังคงมี
อุณหภูมิอยู่ 

 
4. มำตรำอัตรำส่วน (Ratio Scale) เป็นระดับท่ีละเอียดท่ีสุด สามารถหาค่าทางสถิติ 
   ได้ และมีศูนย์แท้ เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น น้ าหนักท่ีเป็น 0 ก็แปลว่า ไม่มีน้ าหนัก 
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 93.  การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาใช้วงจรการวิจัยใดเป็นส่วนใหญ่    ตอบ  ก.  PAOR 
Plan การวางแผน 

    Action การปฏิบัติตามแผน   วงจรการวิจัยในช้ันเรียน 
    Observe การสังเกต    มุ่งแก้ปัญหาท่ีพบเจอน้ัน 
   Reflex การสะท้อนผล 
 
94.   เพราะเหตุใดการวิจัยทางการศึกษาในช้ันเรียนจึงเน้นวิจัยแบบ action research  
       ตอบ  ข.  เน่ืองจากการวิจัยในช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน 
  
95.  ตัวแปรต้นในการวิจัยดังกล่าวน้ีคืออะไร    ตอบ  ง.  ท้ัง ข และ ค 
      ตัวแปรต้น คือ ตัวต้นเรื่อง ท่ีอยากจะวิจัย  วิจัยอะไร ก็อันน้ันแหล่ะ ท่ีเป็นตัวแปรต้น  
 
96.   ตัวแปรตามในเรื่องน้ีคือ ข้อใด  ตอบ   ค.  ผลกำรควบคุมน้ ำหนักของนักเรียน 
       ตัวแปรตาม ก็คือผล หรือส่ิงท่ีผันแปรตามตัวแปรต้น  ถ้าดี ก็ดีตาม / ถ้าไม่ดี ก็ไม่ดีตามกัน 
 
97.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตอบ  ค.    n  =  90 
       N   ใช้แทนจ านวนประชากร  (คือท้ังหมดท่ีอยากศึกษา)   ต้องเป็น  N = 450 
       n   ใช้แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มเลือกมา  ต้องเป็น   n =  90 
 
98.   การวิจัยดังกล่าวกลุ่มประชากร คือ ข้อใด     ตอบ  ก.  นักเรียนชั้น ม.ต้น 
       ประชากร  ในทางการวิจัย  หมายถึง  ท้ังหมดท่ีเราอยากรู้    เช่น  สมมติเราต้องการจะ  
       วิจัยเรื่อง ดัชนีความสุขของคนหมู่บ้านน้ี  (สมมติว่าหมู่บ้านน้ี มี 542  คน)   น่ันแหล่ะท่ี 
       เขาเรียกว่า “ประชากร” แต่ถ้าวิจัยประชากรไม่ได้ เยอะเกิน ก็จะใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  
99.   การวิจัยน้ี ข้อใดกล่าวถูกต้อง   ตอบ  ข.  เป็นกำรวิจัยกลุ่มตัวอย่ำง   เลือกมา 90  คน 
 
100.   ส่ิงท่ีจะได้รับจากการวิจัยน้ี คือข้อใด   ตอบ  ข.  เครื่องมือในกำรแก้ปัญหำภำวะอ้วน 
 วิจัยอะไร ก็ต้องได้อันน้ัน  เริ่มต้นจากปัญหาความอ้วน  ก็เลยคิดค้น เพื่อวิจัยแนวทาง 
         ว่า เอ.. เอาไงน้อ  เลยลองใช้ ชุดกิจกรรมออกก าลังกายและวางโปรแกรม ดังน้ัน ถ้าว่า  
         วิจัยได้ดีตามสมมติฐาน ควรจะได้กิจกรรมและโปรแกรมท่ีเป็นเครื่องมือดังกล่าวน่ันเอง เป็ 
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      แนวข้อสอบวิชำกำรศึกษำ  
 
101. ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของหลักสูตรมากท่ีสุด 
   ก.  มวลความรู้และทักษะท่ีจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
   ข.  มวลประสบการณ์ท่ีจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ค.  เน้ือหา สาระท่ีจัดให้ผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างชีวิต 
   ง.  ประสบการณ์จากครูผู้สอนท่ีถ่ายทอดให้ผู้เรียน 
 
102.  หลักสูตรเป็นเอกสารซ่ึงเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาท่ีระบุแนวทางการจัด 
       มวลประสบการณ์ ซ่ึงส าคัญด้วยเหตใด 
   ก.  เป็นส่วนก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
       น าไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
   ข.  เป็นหลักฐานทางวิชาการท่ีสามารถอ้างอิงผลการศึกษาเพื่อใช้ในการประกาศระดับความรู้ 
       ความสามารถของผู้ผ่านการศึกษาได้ถูกต้อง 
   ค.  เป็นเงื่อนไขของผู้ให้บริการทางการศึกษาสามารถวางกรอบเน้ือหาในการสอนได้สอดคล้อง 
       กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
    ง. เป็นส่วนในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
       กฎหมายทางการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ 
 
103.  องค์ประกอบของหลักสูตร  มีก่ีองค์ประกอบ 
     ก.  2  องค์ประกอบ    ข.  3  องค์ประกอบ 
     ค.  4  องค์ประกอบ    ง.  5  องค์ประกอบ 
 
104.  ผู้ใดมีอ านาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        พ.ศ.2551 
     ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
     ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ค. ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ง. ประธานคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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105.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ.2551 
    ก.  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน   ข.   เป็นหลักสูตรอิงจุดมุ่งหมาย 
    ค.  เป็นหลักสูตรอิงตัวช้ีวัด    ง.   เป็นหลักสูตรอิงการประเมินผล 
 
106. วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ก.  ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
     ข.  ทุกคนได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
     ค.  ทุกคนได้รับเงินอุดหนุนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เหล่ือมล้ า 
     ง.  ทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคมและรับผิดชอบในหน้าท่ีตนเอง 
 
107.  หลักการของหลักสูตรแกนกลางฯ มีก่ีหลักการ 
    ก.  3  หลักการ  ข.  4  หลักการ  ค.  5  หลักการ  ง. 6.  หลักการ 
 
108.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึงข้อใด 
    ก.  วิสัยทัศน์  ข.  หลักการ  ค.  จุดมุ่งหมาย ง.  สมรรถนะ 
 
109.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและ 
        พลโลก จึงต้องจัดให้มีส่ิงใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ข.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
    ค.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ง.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 
110.  กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถตัดสินใจ  
       คิดแก้ปัญหา คือกิจกรรมในข้อใด 
     ก. กิจกรรมแนะแนว    ข. กิจกรรมนักเรียน  
     ค. กิจกรรมโครงการ   ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 
111.  ข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรท่ีผู้เก่ียวข้องต้องด าเนินการคือ 
   ก.  การส ารวจความคิดเห็นจากชุมชน  ข.  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   ค.  ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร     ง.  การก าหนดเน้ือหาการเรียนรู้ 
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112.  ข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ 
   ก.  ประเมินหลักสูตร    ข.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
   ค.  ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร   ง.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 
113.  บุคคลในข้อใดมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
      ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา    ข. ชุมชน 
      ค.  ครูผู้สอน     ง. ถูกทุกข้อ 
 
114.  ข้อใดไม่ใช่ระดับของการพัฒนาหลักสูตร  
      ก.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ   ข. การพัฒนาหลักสูตรระดับเขตพื้นท่ี 
      ค.  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา  ง. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน 
 
115.  มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน เป็นหลักการจัดการศึกษาระดับใด 
       ก. ระดับก่อนประถมศึกษา   ข. ระดับประถมศึกษา 
       ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
116.  ข้อใดหมายถึงจุดเน้นของเนื้อหาหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       ก.  เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งส ารวจความถนัดและความสนใจ 
       ข.  เป็นช่วงท่ีต้องพัฒนาตามพัฒนาการของวัยรุ่น เน้นสอนแบบบูรณาการ 
       ค.  เน้นเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
       ง.  ถูกทุกข้อ 
 
117.  ท1.1  ป.1/4  จากรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดน้ี ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก.  วิชาภาษาไทย    ข.  ระดับช้ัน ป.1/4 
       ค.  สาระท่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1   ง.  ตัวช้ีวัดช้ัน ป.1 ข้อท่ี 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. ผู้ใดลงนามประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือใคร 
      ก.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
      ข.   ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
      ง.   ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
120.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
        ไว้ตามข้อใด 
     ก.  ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีทันสมัยส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     ข.  ยึดถือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและทฤษฏีทางการศึกษา  
     ค.  อาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมาย 
     ง.   ส่งเสริมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
 
121.  ข้อใดเป็นกระบวนการส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเจริญงอกงามในระบบการเรียนการสอน 
     ก.  การค้นคว้าข้อมูล   ข.  ต ารา เน้ือหา สาระ 
     ค.  การสอน    ง.  การประเมินผล 
 
122.  ครู  หลักสูตร ส่ือการสอน หมายถึงองค์ประกอบใดของหลักการสอน 
    ก.  ตัวป้อน       ข.  กระบวนการ      
    ค.  ผลผลิต              ง.  ข้อมูลย้อนกลับ 
 
123. การสอนโดยยึดเอาเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นหลักแล้วพยายามน าเน้ือหาวิชาอ่ืนท่ีพอเหมาะ  
     มาผสมผสานให้เป็นเรื่องกลมกลืนกันเป็นชีวิตของผู้เรียน เป็นการสอนแบบใด 
     ก.  แบบอนุมาน    ข.  แบบประสบการณ์ 
     ค.  แบบบูรณาการ    ง.  แบบสร้างสรรค์ 
 
124.  ข้อใดคือพฤติกรรมท่ีครูกระตุ้นเมื่อจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหูปัญญา คือ 
    ก.  ครูให้นักเรียนลองฝึกต้ังค าถาม  ข.  ครูให้นักเรียนปรับเปล่ียนความคิด 
    ค.  ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิม ง.  ครูให้เพื่อนท่ีเก่งสอนนักเรียนท่ีอ่อน 
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125.   ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของผู้เข้ารับการศึกษาตามทฤษฎีของเบนจามิน บลูม 
      ก.  ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ ข.  ด้านการลอกเลียนแบบ  ท าท่าทาง 
      ค.  ด้านการตระหนักในคุณค่า  ง.  ด้านการตอบสนองต่อความคิดตนเอง 
 
126.  การจัดการสอนแบบใดท่ีครูต้องเข้าใจการท างานและความถนัดของสมองซีกซ้ายกับ 
        สมองซีกขวา 
      ก.   CIPPA  ข.  4 MAT           ค.   Project     ง.  Inductive   
 
127.   การสอนแบบใดท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด 
    ก.  ผังมโนทัศน์     ข.   ท าการทดลอง 
    ค.  สอนแบบบรรยาย    ง.   การสาธิต 
 
128.  Constructivity เป็นการจัดการเรียนรู้ตามข้อใด 
   ก.  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   ข.  การศึกษาเป็นรายบุคคล 
   ค.  บูรณาการความรู้    ง.  แบบเน้นประสบการณ์ 
 
129. วิธีการสอนแบบใดช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกตมากท่ีสุด 
     ก.  สอนแบบแสดงบทบาทสมมติ   ข.  สอนแบบนิรนัย  
     ค.  สอนแบบสาธิต     ง.  สอนแบบบรรยาย 
 
130.  Pre-test  มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
    ก.  เพื่อตรวจสอบความรู้เบ้ืองต้นของผู้เรียน   ข.  เพื่อดูความก้าวหน้าของผู้เรียน 
    ค.  เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   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 หมวกสีใดแทนการหยั่งรู้ซ่ึงแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด 
        ก.  สีเหลือง  ข.  สีแดง  ค.  สีเขียว  ง.  สีน้ าเงิน 
 
132.   เทคนิคหมวก 6 ใบ สีเขียว แทนส่ิงใด 
         ก.  ความรู้สึก  ข.  ภาวะผู้น า  ค.  แนวคิดเชิงลบ ง.  คิดสร้างสรรค์ 
 
133.   เทคนิคแบบ L.T.  หมายถึงข้อใด 
         ก.  Learning  and  Teaching  ข.  Learning   Together 
         ค.  Long  period  Teaching   ง.  Look  at  Teacher  
 
134.   ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการสอนท่ีเป็นหลักการสอนแบบร่วมมือ 
         ก.  TAI   ข.  TGT   ค.  GUP             ง.  CIRC 
 
135.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเรียนรู้ตามหลักการสอน 
         ก. ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านสติปัญญา หรือด้านความรู้และการคิด 
         ข. ด้านทักษะพิสัย หรือด้านทักษะทางกาย หรือด้านการปฏิบัติ  
         ค. ด้านจิตพิสัย หรือด้านอารมณ์ จิตใจ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรม 
         ง. ด้านสุนทรียพิสัย หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
 
136.   การท าได้ถูกต้องหลายรูปแบบ การท าได้อย่างเป็นธรรมชาติท่ีเกิดจากการเลียนแบบหรือ 
         ฝึกฝน เป็นการเรียนรู้ลักษณะใด 
         ก.  Cognitive Domain    ข.  Psychomotor Domain 

ค.  Directive Domain    ง.  Effective Domain 
 
137.   ข้อใดหมายถึงลักษณะการสอนท่ีดีของอาจารย์และครูผู้สอน 
         ก.  มีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นครู 
         ข.  มีลักษณะท่าทางท่ีจริงใจ มีเมตตา สนใจต่อผู้เรียน 
         ค.  ไม่ควรยึดมั่นในวิธีสอนวิธีใดวิธีหน่ึงเพียงวิธีเดียว 
         ง.  ถูกทุกข้อ 



121 

 

138. วิธีการสอนใดท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอยู่เสมอ 
       ก. การซักถามให้แสดงความคิดเห็น    ข. การให้สังเกตวิธีการทดลอง 
       ค. การให้ดูภาพยนตร์และคติสอนใจ         ง. การจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหาท่ีสอน 
 
139. ข้อใดไม่ใช่ ไตรยางค์การศึกษา หรือ ไตรยางค์การสอน 
       ก. เน้ือหาสาระ        ข.  จุดมุ่งหมาย 
       ค. การจัดประสบการณ์       ง.  การประเมินผล 
 
140.  ข้อใดต่อไปน้ี ไม่ใช่รูปแบบการสอนท่ีเน้นด้านพุทธิพิสัย 
       ก. การสอนมโนทัศน์        ข.  การสอนตามแนวคิดของการเย 
       ค. การสอนโดยใช้ผังกราฟิก       ง.  การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
 
141. กระบวนการเรียนการสอนแบบ M-I-A-P มีก่ีข้ันตอน 
       ก. 2 ข้ันตอน         ข. 3 ข้ันตอน 
       ค. 4 ข้ันตอน         ง. 8 ข้ันตอน 
 
142.  กระบวนการสอนแบบ M-I-A-P เริ่มต้นด้วยส่ิงใด 
        ก. ข้ันศึกษาข้อมูลพื้นฐาน        ข. ข้ันสนใจปัญหา 
        ค. ข้ันเตรียมความพร้อม        ง. ข้ันต้ังสมมติฐาน 
 
143. การสอนแบบ 4MAT  ได้แบ่งแยกลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ  
       โดยผู้เรียนท่ีมีการรับรู้ผ่านทางความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม และชอบใช้กระบวนการ 
       สังเกตอย่างไตร่ตรอง จะเป็นผู้เรียนลักษณะใด 
        ก. ผู้เรียนท่ีถนัดจินตนาการ       ข. ผู้เรียนท่ีถนัดการวิเคราะห์ 
        ค. ผู้เรียนท่ีถนัดใช้สามัญส านึก       ง. ผู้เรียนท่ีถนัดในการปรับเปล่ียน 
 
144. รูปแบบใดท่ีเป็นการสอนซ่ึงส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยกันไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้ 
       ร่วมกัน 
       ก. L.T                  ข. CIRC                  ค. TGT                   ง. GI 
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145.  ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเก่ียวกับพหุปัญญา ของ Howard Gardner 
        ก.  สมองน้ันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายน้ิวมือ 
        ข.  ปัญญาน้ันเป็นส่ิงท่ีสอนกันได้ หากเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม  
        ค.  ผู้เรียนมีปัญญามากกว่าหน่ึงด้าน สามารถค้นพบส่ิงท่ีตนเองถนัดได้   
        ง.   ปัญญาแต่ละคนจะไม่ปรับเปล่ียน คงทนถาวรและเป็นเช่นน้ันตลอดไป  
 
146. การสอนแบบ Cooperative Learning คือข้อใด 
       ก.  การเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์  ข.  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
       ค.  การเรียนรู้แบบลงมือกระท า   ง.   การเรียนรู้แบบพึ่งพาอาศัยกัน 
 
147. ข้อใดกล่าวเรื่องหลักการสอนไม่ถูกต้อง 
       ก.  สอนจากทฤษฏีไปหาตัวอย่าง   ข.  สอนจากง่ายไปหายาก 
       ค.  สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม  ง.  สอนจากส่ิงใกล้ตัวไปสู่ส่ิงไกลตัว 
 
148.   หลักการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ได้ระบุให้จุดเน้นใน 
         ระดับการจัดการเรียนรู้ ช้ันต่างๆค านึงถึงข้อใดเป็นส าคัญ 
       ก.  สอนด้วยจิตใจท่ีมุ่งมั่นในผลส าฤทธิ์  ข.  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       ค.  ตรงตามสาระการเรียนรู้ท่ีจัดไว้  ง.  จิตวิทยาและการเลือกใช้ส่ือการสอน 
     
149. การสอนแบบอุปมัย (Indeductive Method) มีลักษณะตามข้อใด 
       ก.  การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย  ข.  การสอนจากสวนย่อยไปหาส่วนรวม 
       ค.  การสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ง.  การสอนท่ีมีการแสดงหรือการกระท า 
 
150. การสอนแบบนิรมัย (Deductive Method) มีลักษณะตามข้อใด 
       ก.  การสอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย  ข.  การสอนจากสวนย่อยไปหาส่วนรวม 
       ค.  การสอนให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ง.  การสอนท่ีมีการแสดงหรือการกระท า 
 
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.  ใช้ซ่อมเด็กท่ีเรียนอ่อน   ข.  ใช้เสริมเด็กท่ีเรียนเก่ง 
       ค.  ใช้สอนเด็กเพิ่มเติม    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
152. การสอนตามข้อใดท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ก.  การสอนแบบนิรนัย    ข.  การสอนแบบเป็นทีม 
      ค.  การสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม  ง.  การสอนแบบสาธิต 
 
153. แนวทางการสอนของครูท่านใดท่ีมีผลต่อการเรียนของนักเรียนมากท่ีสุด 
      ก. ครูป๊อบสนใจนักเรียนและหมั่นไปเยี่ยมเยียนนักเรียนถึงท่ีบ้านสม่ าเสมอ 
      ข. ครูจอยสามารถแนะน าความรู้ให้นักเรียนสามารถสอบผ่านในวิชาท่ีเรียน 
      ค. ครูพรรณมีความสามารถชักจูงนักเรียน ให้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาท่ีตนสอน 
      ง. ครูตุ้มบ่นและดุด่าว่ากล่าวนักเรียนเมื่อไม่สามารถส่งงานหรือการบ้านได้ทันเวลา  
 
154. ข้อความใดแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน 
       ก. นักเรียนเล่าเรื่องจากการฟังวิทยุได้  ข. นักเรียนสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ 
       ค. นักเรียนประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุได้  ง. นักเรียนอธิบายการเกิดฝนเทียมได้ 
 
155.  จิตวิทยาการศึกษาสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
       ก.  การศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนน ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
       ข.  การศึกษาจิตใจของผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       ค.  การศึกษาความคิดของผู้เรียนท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง 
       ง.  การศึกษาความรู้สึก นึกคิด จิตใจ ของผู้เรียน เพื่อน ามาเสาะหาเลือวิธีสอนท่ีดีจริง 
 
156.  ข้อใดจับคู่นักจิตวิทยาการศึกษากับสัตว์ทดลองไม่ถูกต้องและสอดคล้องทฤษฎี 
     ก. อีวาน ฟาฟลอฟ กับ สุนัข ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสิค 
     ข. สกินเนอร์ กับ แมว ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระท า 
     ค. วัตสัน กับ นกพิราบ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมแรงทางบวกและลบ 
     ง.  ธอร์นไดค์ กับ แมว  ทฤษฎีความสัมพันธ์แบบเช่ือมโยงตอบสนองแบบลองผิดลองถูก 
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157.  ข้อใดไม่ใช่ระดับของจิตมนุษย์ท่ีฟรอยด์ได้จัดแบ่งไว้ตามทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา  
     ก. จิตส านึก    ข. จิตก่อนส านึก 
     ค. จิตหลังส านึก    ง. จิตไร้ส านึก 
 
158. คนเป็นครูจะต้องรู้จิตวิทยาเพราะว่าจิตวิทยาช่วยครูได้ตามข้อใด 
     ก.  ช่วยครูให้รู้จักลักษณะนิสัยของนักเรียน 
     ข.  ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจะได้ช่วยนักเรียนเป็น   
          รายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
     ค.  ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัย และข้ันพัฒนาการ 
          ของนักเรียน 
     ง.  กล่าวถูกต้องทุกข้อเก่ียวกับจิตวิทยาการศึกษาท่ีช่วยครูในการสอนได้ 
 
159. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับทฤษฏีทางจิตวิทยาการศึกษา 
     ก.  ทฤษฏีความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่มีส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาเพราะห้องเรียน 
         เดียวกันต้องเรียนรู้เหมือนกันได้ 
     ข. พฤติกรรมของบุคคลจะข้ึนอยู่กับพัฒนาการ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติและเมื่อถึงวัย 
        ก็จะสามารถ กระท าพฤติกรรมต่างๆ ได้เอง ไม่จ าเป็นต้องฝึก หรือเร่งเมื่อยังไม่พร้อม 
        ในการจัดการเรียนการสอน 
     ค. จิตวิทยาสังคม น ามาใช้ทางการศึกษาได้กล่าวถึง คุณค่า จริยธรรม และการรวมกลุ่ม  
         ของบุคคล รวมท้ังอิทธิพลของกลุ่มและสภาพแวดล้อม 
     ง. ความพร้อมของเด็กสามารถจะปรับได้ซ่ึงสามารถจะเสนอเน้ือหาหาใดๆ แก่เด็กใน 
        อายุเท่าใดก็ได้แต่จะต้องรู้จักการตัดเน้ือหาและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ  
 
160.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นแนวทางตามทฤษฎีของจิตวิทยาทางการศึกษาท่ีไม่ถูกต้อง   
     ก.  เด็กท่ีขาดความอบอุ่นจะเป็นคนเก็บกด ก้าวร้าว 
     ข.  เด็กท่ีขาดความรักจะมีความริษยา มักอิจฉาคนอ่ืน     
     ค.  เด็กท่ีขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จะโกรธหรือกลัวอย่างไม่มีเหตุผล    
     ง.   ผู้ใหญ่ไม่สามารถหลอกให้เด็กกลัวส่ิงท่ีไม่สมเหตุสมผลต้องกลัวให้เด็กกลัวส่ิงน้ันได้              
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161. เด็กท่ีมีความอิจฉาริษยา ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มักมีสาเหตุมาจากอะไร  
     ก. ขาดความอิสระ    ข. ขาดความรัก 
     ค. ขาดความเข้าใจ    ง. ขาดความอบอุ่น 
 
162. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม 
     ก.  เพื่อทะนุบ ารุงและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
     ข.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางปัญญา 
     ค.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
     ง.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักและท าความเข้าใจในตนเอง 
 
163. การเตรียมการสอนท าเพื่ออะไร 
    ก.  ช่วยให้ครูเข้าใจในตัวเด็กและเข้าใจตัวเอง 
    ข.  ช่วยให้ครูสอนด้วยความมั่นใจและถูกต้อง  
    ค.  ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในบทเรียน 
    ง.  ช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเล่ือมใสในตัวครู 
 
164. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 
     ก.  หลักความใกล้ชิด    ข. หลักประชาธิปไตย 
     ค.  หลักความเช่ือมั่น    ง.  หลักความยุติธรรม 
 
165.  การจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีส่งเสริมทางด้านจิตวิทยา สอดคล้องกับข้อใด 
     ก.  ลักษณะของครู     ข.   ความสะอาดของห้องเรียน 
     ค.  การจัดโต๊ะครูและโต๊ะนักเรียน   ง.   การจัดป้ายนิเทศให้น่าสนใจ 
 
166.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบัน 
        ก. เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
        ข. เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
        ค. เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
        ง. เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
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167.  ข้ันตอนกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีก่ีข้ัน 
        ก. 2 ข้ันตอน     ข. 3 ข้ันตอน 
        ค. 4 ข้ันตอน     ง. 5 ข้ันตอน 
 
168.  ข้ันตอนแรกสุดในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด 
        ก. การแนะน านักเรียน    ข. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
        ค. การคัดกรองนักเรียน   ง. การรับมอบตัวนักเรียน 
 
169.  ข้ันตอนสุดท้ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด 
        ก. การสรุปผล     ข. การส่งเสริมนักเรียน 
        ค. การแก้ไขปัญหา    ง. การส่งต่อ 
 
170.  ข้อใดหมายถึงการส่งต่อในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ก. ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก 
        ข. ส่งต่อสถานศึกษาและส่งต่อสถานอ่ืนๆ 
        ค. ส่งต่อเพื่อรักษาและส่งต่อเพื่อบ าบัด 
        ง. ส่งต่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาและส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหา 
 
  เฉลย  151. ก  152. ข  153. ค  154. ง   155. ก     
          156. ค  157. ค  158. ง   159. ก  160. ง      
          161. ข  162. ง   163. ข  164. ค  165. ก      
          166. ง  167. ค   168. ข  169. ง   170. ก 
 
   วิชาการศึกษา เป็นวิชาท่ีช่วยเรื่องคะแนนได้ดีมาก 
   เราช่วยได้ตลอด บางทีอาจช้ีวัดถึงการบรรจุทีเดียว 
   อยากให้โกยคะแนนจากตรงน้ีเยอะๆ สอบครูผู้ช่วย 
 

 
    แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา แนะน าเพิ่มเติมความรู้จากเล่ม ภาค ข  สีเขียว / ชมพู ช่วยได้ดี 
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แนวข้อสอบกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ / แนวข้อสอบกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
 
171.  ข้อใดเป็นการวัดผล 
     ก.  ตัดเกรดผ่านและไม่ผ่าน   ข.   บ่งช้ีระดับความอ้วนของนักเรียน 
     ค.  สอบเพื่อรู้คะแนนประจ าบทเรียน  ง.   ตัดสินคุณค่าของโครงงานท่ีท า 
 
172.  ข้อใดคือการประเมินผล 
     ก.   สอบเพื่อทราบคะแนน    ข.   นับจ านวนคนเข้าเรียน 
     ค.   จับเวลาในการวิ่งแข่งขัน   ง.   ให้เกรดเป็นระดับต่างๆตามเกณฑ์ 
 
173.  ข้อใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในการประเมินผล 
     ก.  อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   ข.   การก าหนดคุณค่า ตัดสิน ลงข้อสรุป 
     ค.  อาศัยการใช้ดุลพินิจร่วมด้วย   ง.   พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
174.  การวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ยกเว้นข้อใด 
      ก. ระดับพฤติกรรม    ข.   ระดับผลงาน  
      ค. ระดับผลลัพธ์     ง.   ระดับประสิทธิผล 
 
175.  แบบทดสอบท่ีดี ต้องมีคุณภาพของเครื่องมือใดส าคัญท่ีสุด  
      ก.  ความเป็นปรนัย    ข.   อ านาจจ าแนก 
      ค.  ความเท่ียงตรง    ง.   ความยากง่ายท่ีเหมาะสม 
 
176.  ลักษณะค าถามท่ีดีไม่ถามกว้างเกินไป ไม่ถามคลุมเครือหรือเล่นส านวนจนผู้สอบงง 
        ผู้อ่านอ่านแล้วต้องมีความชัดเจนว่าครูถามอะไร หมายถึงข้อใด 
      ก. ความเท่ียงตรง     ข. ความเป็นปรนัย 
      ค. ความจ าเพาะเจาะจง     ง. ความมีประสิทธิภาพ 
 
      เฉลย  171. ค  172. ง  173. ก  174. ข    175. ค     176.  ค 
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177.  แบบสร้างค าถามเพื่อวัดผล ท่ีมีลักษณะเป็นค าถามท่ีท้ายทายให้ผู้สอบอยากคิดอยากท า  
        มีลีลาการถามท่ีน่าสนใจ ไม่ถามวกวน ซ้ าซากน่าเบ่ือ อาจใช้รูปประกอบค าถาม การเรียง 
        ข้อค าถามในข้อสอบ ควรเรียงหลายแบบคละกัน อาจเรียงล าดับ เน้ือหา เรียงล าดับความ  
        ยากง่าย สลับกัน เป็นลักษณะค าถามแบบใด 
        ก. ค าถามยั่วยุ      ข. ค าถามคุณภาพ 
        ค. ค าถามเชิงซ้อน     ง. ค าถามลึก 
 
178. เครื่องมือการวัดท่ีท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ประโยชน์สูงสุด ประหยัด โดยลงทุนน้อย 
       ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา แรงงาน ความสะดวกสบาย แบบทดสอบท่ีพิมพ์ผิดพลาดตกหล่นน้อย  
       รูปแบบดูง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านง่าย สอดคล้องกับลักษณะส าคัญใดในการวัดและ  
       ประเมินผล 
       ก.  ความเท่ียงตรง     ข. อ านาจจ าแนก 
       ค.  ความมีประสิทธิภาพ    ง. ความจ าเพาะเจาะจง 
 
179. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับเครื่องมือในการวัดผล 
       ก.  ค่าความเท่ียงตรงท่ีดีท่ีสุด คือ 1 
       ข.  ค่าความยากง่ายในระดับ 0.1 หมายถึง ข้อสอบง่ายเกินไป 
       ค.  ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในระดับ 0.1 หมายถึง จ าแนกแยกแยะไม่ได้ 
       ง.  ค่าความเช่ือมั่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1.00 
 
180. ข้อใดเป็นการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดด้านพุทธิพิสัยในลักษณะของแบบทดสอบเชิงปรนัย 
       ก. แบบเลือกตอบ     ข. แบบเติมค า 
       ค. แบบจับคู่      ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 
181. ข้อใดมักไม่นิยมใช้เป็นเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย 
       ก. การทดสอบ      ข. แบบทดสอบปรนัย 
       ค. แบบส ารวจรายการ     ง. การสังเกต 
 
      เฉลย  177. ก   178. ค   179. ข   180. ง   181. ข 
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182.  การประเมินทักษะพิสัยด้านการเตรียมความพร้อม ข้อใดไม่ใช่ระดับของความพร้อม 
       ก. ความพร้อมด้านร่างกาย   ข. ความพร้อมด้านสมอง 
       ค. ความพร้อมด้านอารมณณ์   ง. ความพร้อมด้านสังคม 
 
183. ข้อใดไม่ใช่ระดับตัวแปรของการวัด 
       ก. การวัดระดับนามมาตรา            ข. การวัดระดับอันดับมาตรา  
       ค. การวัดระดับระยะห่างมาตรา         ง. การวัดระดับอัตราส่วนมาตรา  
 
184. ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์เป็นการวัดตัวแปรมาตราระดับใด  
      ก. Nominal Scale    ข. Ordinal Scale 
      ค. Interval Scale    ง. Ratio Scale 
 
185.  มาตราการวัดตัวแปรระดับเป็นเป็นระดับท่ีมีศูนย์แท้ 
      ก. Nominal Scale    ข. Ordinal Scale 
      ค. Interval Scale    ง. Ratio Scale 
 
186.  กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นความหมาย 
       ท่ีสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก. การค้นคว้าหาความรู้    ข. การทดลองด้านการศึกษา 
      ค. การวิจัยทางการศึกษา   ง. การสืบเสาะวิธีการสอน 
 
187. เพราะเหตุใดครูและผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องมีการท าวิจัยทางการศึกษา  
      ก. เป็นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา 
      ข. เพื่อช่วยในการแกปัญหาของการจดการศึกษา 
      ค. เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
      ง.  กล่าวถูกต้องทุกข้อ 
 
188.  การน าส่ิงท่ีคิดค้นข้ึนใหม่ไปทดลองปฏิบัติเพื่อไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องหมายถึงข้อใดในการวิจัย 
        ก. action              ข.  setting        ค. development           ง. evaluation 
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189.  การวิจัยในช้ันเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยแบบใด 
        ก. development  research                ข.  action research 
        ค. evaluation  research                    ง.  observation  research 
 
190. ข้อใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
        ก.  เป็นงานวิจัยขนาดเล็ก 
        ข.  มุ่งท่ีการแสวงหาค าตอบเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในห้องเรียน 
        ค.  เป็นกระบวนการท่ีไม่ใช้เวลาในการด าเนินงานนานเกินไป 
        ง.  เน้นท่ีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 
191. ปฏิบัติการทางการศึกษา เป็นองค์ประกอบใดของการวิจัยในช้ันเรียน 
       ก.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย        ข.  วิธีการวิจัย 
       ค.  ส่ิงท่ีถูกวิจัย          ง.  ผู้ท่ีท าการวิจัย 
 
192. ข้อใดเป็นลักษณะของ formal research 
       ก. มีการออกแบบการวิจัยท่ีรัดกุมเพื่อตอบค าถามการวิจัยได้ชัดเจน 
       ข. มุ่งเน้นตอบค าถามมากกว่ายึดรูปแบบการวิจัย 
       ค. มีการสรุปผลการวิจัยไม่มากมายเพียง 1 - 2 หน้าเพื่อน าเสนอ 
       ง. พยายามใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วจากการเรียนการสอนตามปกติ 
 
193. วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมักใช้ตามข้อใด 
      ก. PISA                     ข. PAOR                     ค. SPAS                  ง. PDCA 
 
194. วงจรการวิจัยแบบ  R1D1,  R2D2 …… จะเป็นรูปแบบการวิจัยใด 
      ก. วิจัยเชิงปฏิบัติการ     ข. วิจัยประเมินตามความต้องการจ าเป็น 
      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 หาข้อมูลเก่ียวกับสภาพความเป็นจริงหรือลักษณะท่ัวๆ ไป 
       ของส่ิงท่ีท าการวิจัย จุดประสงค์เพื่อทราบปัญหา และแก้ปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
       นิยมใช้เพื่อการปรับปรุงงานหรือแก้ปัญหาในการจัดการศึกษา เป็นการวิจัยลักษณะใด 
       ก. วิจัยเชิงคุณภาพ    ข. วิจัยเชิงปริมาณ 
       ค. วิจัยเชิงทดลอง    ง. วิจัยเชิงส ารวจ 
 
196. การสอนทักษะการเดาะตะกร้อ ของนักเรียนช้ัน ป.6 ด้วยโปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อ 
      ของครูอานนท์ หากจะท าการวิจัยเรื่องน้ีตัวแปรต้นของการวิจัยคือข้อใด 
      ก. ลูกตะกร้อ     ข. โปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อของครูอานนท์ 
      ค. นักเรียนช้ัน ป.6    ง. ทักษะการเดาะตะกร้อ 
 
197. จากข้อ 196 ตัวแปรตามของการวิจัยดังกล่าวคือข้อใด 
      ก. ครูอานนท์     ข. โปรแกรมการฝึกเดาะตะกร้อ 
      ค. นักเรียนช้ัน ป.6    ง. ทักษะการเดาะตะกร้อของนักเรียน ช้ัน ป.6 
 
198. ตัวแปรท่ีเกิดข้ึนก่อนหรือเป็นตัวแปรท่ีเป็นเหตุ ท าให้เกิดผลตามมา คือข้อใด 
      ก. ตัวแปรอิสระ     ข. ตัวแปรตาม 
      ค. ตัวแปรเกิน     ง. ตัวแปรสอดแทรก 
 
199. การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ข้อใดไม่สามารถ 
      เป็นตัวแปรตามได้ 
      ก. พฤติกรรมด้านการเสียสละ  ข. พฤติกรรมด้านความซ่ือสัตย์ 
      ค. พฤติกรรมด้านการเรียนรู้  ง. พฤติกรรมด้านความมีน้ าใจนักกีฬา 
 
200.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นตัวแปรตามของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 
      ก. แบบฝึกทักษะ     ข. ผลสัมฤทธิ์ 
      ค. จ านวนนักเรียน            ง. นวัตกรรมท่ีได้จากการวิจัย 
 
      เฉลย   195. ง   196. ข    197. ง   198.ก   199. ค    200. ข 
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     ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ 
     ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี 

1.1  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือ
สถานการณ์ต่างๆ  

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ 
สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
พอเพียงของข้อมูล  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  เราจ าเป็นต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงท่ีว่า ข้อสอบในส่วนน้ี เป็นควำมสำมำรถท่ัวไป  
(หรือความสามารถส่วนบุคคล) เป็นข้อสอบท่ีออกได้กว้างมากๆ ท่ีส าคัญข้อสอบจริงในปีก่อน 
เช่น สพฐ กรณีท่ัวไป พ.ศ. 2563 มีความยากระดับ “ยาก” ท าให้มีคนสอบผ่านกันน้อยมาก 
 
       สถิติที่น่ำสนใจนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เปลี่ยนเป็นระบบ กศจ (รอบสอบปี 2559)  
        พ.ศ. 2559  ผู้สมัคร  134,819 คน  เปอร์เซ็นต์ผู้ท่ีสอบผ่านร้อยละ  8.14 
        พ.ศ. 2560 ผู้สมัคร  198,683 คน  เปอร์เซ็นต์ผู้ท่ีสอบผ่านร้อยละ  14.72 
        พ.ศ. 2561  ผู้สมัคร  185,773 คน  เปอร์เซ็นต์ผู้ท่ีสอบผ่านร้อยละ  34.10 
        พ.ศ. 2562  ไม่มีการสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไป 
        พ.ศ. 2563  ผู้สมัคร  159,641 คน  เปอร์เซ็นต์ผู้ท่ีสอบผ่านร้อยละ  6.49 
 
 ปีล่ำสุดก่อนน้ี ท่ีผ่ำนกันแค่ 6.49 % คนส่วนใหญ่ก็มำพลำดท่ี ภำค ก ส่วนน้ีแหล่ะ 
อย่ำงไรก็ตำมลองมำศึกษำข้อสอบจริงในปีก่อนๆท่ีน่ำสนใจ และฝึกฝนเพ่ิมเติมดีกว่ำเนำะ 
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ตัวอย่ำงแนวข้อสอบจริงของ ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป พ.ศ. 2563 
 
 

 

ข้อใดไม่ใช่อาหาร      ครูแจ้งว่าไม่เข้าสอนวันน้ี นักเรียนดีใจกัน 
ก.  ส้มฉุน   ข.  ส้มกล้ิง     จนออกนอกหน้า สอดคล้องกับข้อใด 
ค.  ส้มเช้ง   ง.  ส้มล้ิม     ก.   ก้ิงก่าได้ทอง    ข.  กระด่ีได้น้ า  
        ค.   หัวล้านได้หวี    ง.  หนุมานได้แก้ว 
  
ส่ิงท่ีทุกคนควรตระหนักก็คือ จากสถิติแล้วน่ัน ม.สวนดุสิต ไม่เคยออกข้อสอบซ้ าปีก่อน 

(หมายถึงครั้งก่อน) เช่น ถ้าเราสอบปี 2563 แล้วไปอ่านข้อสอบปี พ.ศ. 2563 เก็งว่าจะออกอีก 
ในปี พ.ศ. 2564 แทบเป็นไปไม่ได้เลย คุณจะเข้าไปไม่เจอข้อสอบจริงในปี 2564 ถ้ามุ่งอ่านเน้น  
ของปี 2563 นะ เพราะในประวัติจากข้อมูลท่ีรวบรวมมาน่ัน ไม่เคยมีการออกสอบด้วยข้อสอบ 
เก่าของปีก่อนเลย ถ้าเจอก็ฟลุ๊คเจอแค่ 1 – 2 ข้อ จาก 300 – 400 ร้อยข้อน่ันหน่ะ ท่ีเคยออก 
แบบใช้ของปีก่อนๆมาออกซ้ าในปีถัดไป ส่วนใหญ่จะมีแค่ “วิชาภาค ข ในทฤษฎีการศึกษา”  
 
 แต่ถ้าเป็นข้าราชการสังกัดอ่ืนๆ เช่น กทม ก็ดี ของท้องถ่ิน หรือของอะไรๆ แม้กระท่ัง 
ของครูผู้ช่วย สพฐ (กรณีพิเศษ) อันน้ียังพอมีแนวโน้มว่าได้ใช้ข้อสอบเก่าปีก่อน มาออกซ้ าอีก 
ในปีถัดไปอยู่บ้าง แต่ส าหรับ สพฐ กรณีท่ัวไป (โดยเฉพาะการออกสอบโดย ม.สวนดุสิต) แทบ 
จะเป็นไปไม่ได้เลย ท่ีเราจะพบข้อสอบเก่าของปีก่อน มาใช้ซ้ าของปีน้ีอีกครั้ง แต่มีโอกาสเป็น 
ไปได้ท่ีข้อสอบในปีก่อนหน้าน้ัน ย้อนไป 3 – 5 ปี จะถูกวนเลือกกลับมาใช้ซ้ าอีกครั้งในปีน้ีไง 
 
  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงแนะน าว่าศึกษาข้อสอบเก่าปี 2563 เอาไว้บ้าง ตามสมควร ดูแนวทาง  
แต่ว่าควรเน้นไปท่ีข้อสอบส าคัญในปีก่อนหน้าน้ี เช่น ของปี 2561 ย้อนไป 2560 อะไรพวกน้ัน  
มีโอกาสเจอข้อสอบจริงปังๆ ในปี 2564 มากกว่าการท่ีไปเน้นอ่านแต่ข้อสอบของปี 2563 เนาะ 
แต่ปัญหาคือ ปี 2563 เป็นครั้งแรกท่ีใช้เกณฑ์ใหม่ สพฐ กรณีท่ัวไป ปี 2564 จึงเป็นครั้งท่ีสอง 
ของการใช้เกณฑ์แบบน้ี ดังน้ัน ข้อสอบเก่าของเกณฑ์ใหม่จึงมีแค่ปีเดียว แต่อย่างไรก็ดี เราน า
ตัวอย่างข้อสอบจริงของปี 2563 มาให้ศึกษา พร้อมสะสมข้อสอบย้อนหลังของปีอ่ืนๆมาเพื่อ 
ให้ศึกษาและฝึกฝนกันต่อไปตามน้ี  
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    ข้อสอบจริงปี 63  ข้อใดไม่ใช่ท่าร า 
ก.  พรหมส่ีหน้า     ข.  สอดสร้อยมาลา 
ค.  ชักแป้งผัดหน้า    ง.  หักงวงไอยรา 
 
ตอบ  ง. หักงวงไอยรา  อันน้ีเป็นท่าแม่ไม้มวย 
 

ท่าท่ีเหลืออีกสามท่าน้ัน นอกจากเป็นท่าร าของ “ท่าร าไทย” แล้วยังถือเป็น “ท่าร ามวย” ใช้ใน
การไหว้ครูมวยก่อนการชกด้วยนะ” แต่ท่าหักวงไอยรา ไม่มีในท่าร ามวย เป็นท่าใช้ต่อสู้ รับขา 
ของคู่ต่อสู้ขณะท่ีเขาเตะมา จับขาไว้แล้วใช้ศอกฟันลงไปท่ีหน้าขา  
 
 “สอดสร้อยมาลา” ถูกใช้เป็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ มาแล้วหลายครั้ง  

ตัวอย่างข้อสอบจริงในปีก่อนๆ เช่น  
 

 การฟ้อนร าท่าสอดสร้อยมาลาใช้ในเพลงใด 
 ก.  หญิงไทยใจงาม  ข.  งามแสงเดือน    ตอบ  ข. งำมแสงเดือน 
         ค.  ดวงจันทร์วันเพ็ญ  ง.   ร าซิมาร า 
 
 
         ข้อใดคือท่าร าไทยในเพลงร าวงมาตรฐาน 
 ก.  กวางเหลียวหลัง  ข.   กวางเดินดง 
         ค.  แม่ลายกนก   ง.   สอดสร้อยมาลา    ตอบ ง. สอดสร้อยมำลำ 
 
 

      น่ีคือท่าสอดสร้อยมาลา  
เพราะอะไร “ท่าสอดสร้อยมาลา” จึงถูกใช้เป็นข้อสอบบ่อย  
เพราะว่า “เป็นท่าร าไทยพื้นฐานไง” ถามว่าร าไทย คืออะไร  
ทุกคนก็คงจะนึกไปถึง “สอดสร้อยมาลา” น่ันแหล่ะ เขาจึง 
ถือว่าทุกคนควรจะรู้จักท่าน้ี คือได้เรียนมาต้ังแต่ประถมแล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องเรียนสายตรงนาฎศิลป์ก็ควรตอบข้อสอบได้นะ 
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ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563 ท่ีน่ำสนใจคัดเลือกมำให้ศึกษำกัน 
 

 มีข้อสอบบางข้อท่ีง่ายมากๆ (อย่าไปพลาดง่ายขนาดน้ัน) โอเค ข้อสอบบางตัวอาจยากเว่อร์  
 เราก็ต้องยอมรับ แต่ข้อสอบท่ีง่ายระดับน้ี ไม่ควรพลาด เช่น ข้อสอบจริง  
 
       16xy = 23xy – 14   ให้หำค่ำของ xy  
       ก็เป็นเพียง สมการพื้นฐาน ย้ายข้างไปซะ ดังต่อไปน้ี 
 
       16xy – 23xy   =   -14       (23xy เป็นบวก ย้ายข้างไปก็ต้อง เป็นลบ) 
                 -7xy   =   -14       (16 – 23  ได้ติดลบ 7 นะ โอเคเนาะ ห้ามงง) 
                    xy   =  - 14       (-7 คูณตัวแปรอยู่ ก็ต้องย้ายข้างมาหาร) 
                                 - 7   
                    xy  =    2         (ลบหารลบ ได้ค าตอบเป็น บวก)  -14 หาร -7 ตอบ 2   
 
 ข้อน้ีตอบ  2  น่ันเอง เป็นความสามารถด้านการคิดตัวเลขเก่ียวกับสมการพื้นฐาน  
  
 
 แบบฝึกเพิ่มเติม จ าลองสมการคล้ายๆข้อน้ี      7xy + 5xy – 9xy =  30 + 6xy 
                จงหาค่าของ xy  
        ก.  6   ข.  -6 

 ค. 10   ง.  -10 
 
         วิธีท ำ    รวบด้านหน้าก่อน  7 + 5 – 9         จะเป็น   3xy   =  30 + 6xy 

 ย้ายข้างตัวแปรมา   จะเป็น  3xy – 6xy   =  30 
               -3xy    =  30 
 ย้าย –3ไปหาร (เพราะคูณอยู่)  จะเป็น   xy   =  30 
                                                                              -3 

          บวกหารลบ จะได้ค าตอบติดลบ            xy    =  -10    
 

     เฉลย  ค. -10 
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แนวข้อสอบควำมสำมำรถในกำรกำรวิเครำะห์ (100 คะแนน) ฝึกฝน เพ่ิมเติม 
 

แนวข้อสอบท้ังหมดน้ีได้รวบรวมข้อเก่าท่ีเคยออก ตลอดจนข้อสอบท่ีน่าสนใจในภาษาไทย 
รวมถึงข้อสอบท่ีเคยออกจริงในปี 2563 ให้แล้ว สอดแทรกอยู่ในข้อต่างๆ ลองศึกษากันได้ 

 
1.   ข้อใดไม่ถูกต้อง  (ข้อสอบปี 2563) 
 ก.  ฝนตกจั๊กๆ     ข.  ตัวร้อนรุมๆ 
 ค.  ท างานง่กๆ     ง.  ปลาด้ินโดดๆ  
 

2.   ข้อใดไม่เข้าพวก 
         ก.  สู้ยิบตา     ข.   สู้ถวายหัว 
         ค.  สู้รบปรบมือ    ง.   สู้ตาย 
 

3.  ข้อใดตรงข้ามกับค าว่า งมเข็มในมหำสมุทร 
         ก.  ปอกกล้วยเข้าปาก    ข.  หนวดเต่า เขากระต่าย           
         ค.  ฝนท่ังให้เป็นเข็ม    ง.   พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ          
 
4.  นักมวยไทยต่อยชนะได้เพราะมีครูสอนมวยเป็นอดีตแชมป์โลก สอดคล้องกับข้อใด 
          ก.  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย             ข.  ศิษย์มีครู 
          ค.  ความพากเพียร    ง.  ขยันขันแข็ง 
 

5. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด 
         ก.  ร่ม – คัน     ข.  ขลุ่ย – เลา  
         ค.  ไฝ – จุด              ง.   ดินสอ – แท่ง  
 

        เฉลย  1.  ง    2. ค   3.  ก   4. ข   5.  ค  (ไฝ ต้องเรียกเป็น “เม็ด”) 
 

         ผู้อ่านสังเกตข้อแรกให้ดีๆ เป็นข้อสอบจริง ปี 2563  ท่ีไม่ถูกคือ ปลาด้ินโดดๆ  
แต่มีบางคนไม่เข้าใจ เลยคิดว่า ท างานง่กๆ ผิด (เพราะมีไม้เอก) ไม่ผิดนะครับ 
คือ งกๆ ในพจนานุกรม มีสองแบบ ได้แก่ งกๆ กับ ง่กๆ แปลคล้ายๆกัน ก็คือ 
ต้ังใจท าส่ิงใดอย่างขยันขันแข็งโดยไม่สนใจความเหน่ือยล้า อะไรประมาณน้ัน 
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    6.    โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีชนบท เดินทางไกลยากล าบาก สอดคล้องข้อใด  
 ก. ป่าดงพงพี     ข. ไกลปืนเท่ียง 
 ค. เข็นครกข้ึนภูเขา    ง. งมเข็มในมหาสมุทร 

 
   7.    เห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีความหมายตามข้อใด 

     ก.  เห็นส่ิงท่ีถูกต้องเป็นส่ิงท่ีผิด   ข.  ชอบท าความช่ัวมากกว่าท าดี  
     ค.  ลุ่มหลงอยู่ในอบายมุข   ง.  เห็นผิดเป็นชอบ 

 
    8.  รีดเลือดจากปูมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
         ก.  บีบเลือดเอาจากปูท้ังท่ีปูไม่มีเลือด      
         ข.  เรียกเก็บเงินจากคนยากจนซ่ึงไม่มีจ่ายแน่ๆ 
         ค.  เก็บเงินจากคนรวยมาช่วยคนจน      
         ง.  เก็บภาษีประชาชนสูงกว่าอัตราท่ีควรจะเป็น 
 
    9.  ข้อใดมีความหมายถึงการสู้รบกันเสียงดังกึกก้อง ไม่รู้ว่าผู้ใดจะแพ้หรือชนะได้ 
         ก.  เห็นประภาพเจ้าช้าง     เช่ียวกว่าเหลืออ้าง 
              เอิกเอ้ืออัศจรรย์       ยิ่งนา 
         ข.   สองฝ่ายหารใช่ช้า        คือสีหสู้สีหกล้า 
              ต่อแกล้วในกลาง       สมรนา 
         ค.   ดังตรลบโลกแล้       ฤาบ่ร้างรู้แพ้ 
              ชนะผู้ใดดาล              ฉงนนา 
         ง.   กองทัพตามกันเต้า       เสียงสน่ันล่ันเท้า 
              พ่างพื้นไพรพัง       เพิกฤา 
 
  10. ส านวนใดมีความหมายว่า”ขอเล่ือนเวลาไปเรื่อยๆ” 

ก.  ผ่อนส้ันผ่อนยาว   ข. ผ่อนหนักเป็นเบา 
  ค.  เผ่ือเหลือเผ่ือขาด   ง. ผัดวันประกันพรุ่ง  

 
     เฉลย   6.  ข    7. ง    8. ข    9. ค   10. ง 
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“ไกลปืนเท่ียง” เป็นข้อสอบจริงในปี 2563 แต่รู้หรือไม่ว่า “ค าๆน้ี” เป็นข้อสอบจริง 
ท่ีเคยออกตอนท่ีผู้เขียนสอบครูผู้ช่วยเมื่อเกินกว่าสิบปีท่ีแล้วด้วย “นานมากแล้วล่ะ” 
 
  ผู้เขียนจ าได้ดี ... เพราะว่าท าข้อน้ีได้ 
   เน่ืองจากชอบละครเรื่อง “หัวใจไกลปืนเท่ียง” ก็เลยค้นหาค าว่า 
  ไกลปืนเท่ียงแปลว่าอะไร ต้ังแต่สมัยเด็กๆ รู้ความหมายและมาเจอ 
  ข้อสอบจริงด้วย แสดงว่าข้อสอบส านวนน้ี ถูกน ามาใช้ตลอดๆเลย 
  เกือบยี่สิบปีแล้วท่ีสอบมาเจออีกทีในปี พ.ศ. 2563 และถ้าจ าไม่ผิด 

จะเคยออกครั้งหน่ึงในช่วงประมาณปี 2553 – 2555 ราวๆน้ีแหล่ะ 
 

ลองดูข้อสอบท่ีผู้เขียนเคยสอบเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาเล่าสู่กันฟัง    
     เป็นข้อสอบท่ีจ าได้แม่นเลย   เช่น ข้อสอบกฎหมาย  ถามว่า   
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในเคหะสถาน 
ตามกฎหมายการศึกษาได้ในระหว่างเวลาใด  จ าได้ข้ึนใจเลย เพราะว่าข้อน้ีคิด 
ก.  ระหว่างตะวันข้ึน ถึงช่วงเวลาตะวันตก  นานมากๆ (ตอนน้ันไม่รู้ )ใช้เวลา 
ข.  ระหว่างตะวันออกและช่วงเวลาตะวันตก  ร่วมสองนาทีในการลังเลค าตอบ 
ค.  ระหว่างพระอาทิตย์ออกถึงพระอาทิตย์ตก  ของข้อน้ี เฉลยข้อ ง น่ันเอง 
ง.  ระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก   
 

 
 อีกข้อหน่ึงท่ีจ าได้ภาษาไทย  ถามว่า    ครูให้รางวัล ……. นักเรียนท่ีเรียนดี 

ก.  กับ   ข.  แก่ 
ค.  แด่   ง.  ส าหรับ 

 
   "แก่" ใช้น าหน้าค าท่ีเป็นฝ่ายรับอาการ  เช่น ครูให้รางวัลแก่นักเรียน 
   "แด่" ใช้แทนค าว่า "แก่" ในท่ีเคารพ  เช่น นักเรียนมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์ 
 
  เหล่าน้ีก็เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างข้อสอบท่ีใช้กันมานานร่วมยี่สิบปีแล้ว ศึกษาไว้ก็คงดีนะ 
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     ข้อสังเกต คือ  ข้อสอบพวกน้ีล้วนเป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออกมาแล้วท้ังส้ิน  
     ในข้อ 9 เป็นบทประพันธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย ซ่ึงเป็นบทท่ีถูกใช้เป็นข้อสอบ 
     ประจ าทุกปี ปีละ 1 – 3 ข้อ บางปี ก็ถามติดกันเลย กับลิลิตตะเลงพ่าย  
     เพราะเป็นบทท่ีมีการประพันธ์สละสลวย ความหมายลึกซ้ึง บางค ายาก 
     แก่การท าความเข้าใจ เป็นบทประพันธ์ท่ีมีคุณค่าทางภาษาอย่างแท้จริง 
 
 
 

 
ข้อน้ีถามถึงการสู้รบท่ีเสียงดังกึกก้อง ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ  
ตอบ ค. เพราะมีค าบ่งช้ีชัดอยู่และ   
เข้าถึงภาพบรรยากาศในการต่อสู้       “ดังตรลบโลกแล้” เสียงดังตลบโลกทีเดียว 
          ตรลบ (ใช้ในค าประพันธ์)  คือค าว่า ตลบ 
 
ฤาบ่ร้างรู้แพ้  ชนะผู้ใดดาล   ฉงนนา    =   ไม่มีรู้แพ้ รู้ชนะกันเลย  ใครจะชนะ  
           น่าฉงนใจ น่าสงสัยอยากรู้จริงๆนะ 
           ฉงน บางทีก็แปลว่า  “ไม่แน่ใจ” 
           ฉงนนา คือ ไม่แน่ใจว่า  ใครนะจะเป็นผู้ชนะ 
 
 

     เห็นข้อ 10.  ไหม เป็นข้อสอบจริงท่ีเฉลย ข้อ ง.  ผัดวันประกันพรุ่ง = เล่ือนเวลาออกไป 
     นอกจากจะถามแบบน้ีแล้ว ส านวนน้ีก็เคยเป็นข้อสอบจริงเช่นกัน โดยถามว่าข้อใด “ผิด” 
     ซ่ึงหลายคนไม่รู้ดูตัวเลือกในโจทย์ต่างๆแล้วตอบว่า “ผัดวันประกันพรุ่ง” เป็นข้อเขียนผิด 
     เพราะไปคิดว่าท่ีถูกน่าจะเขียน  ผลัดวัน (แต่ไม่ใช่นะ  จริงๆเขียนว่า  “ผัดวัน” ถูกแล้ว) 

 
 ผัด นอกจำกจะแปลว่ำ ผัดอำหำร ตำมท่ีเรำรู้กันแล้ว ข้ำวผัด ผัดไท เป็นต้น 

          ยังแปลว่ำ “ขอเลื่อนเวลำออกไป”  ส่วนค ำว่ำ  “ผลัด” แปลว่ำเปลี่ยน เช่น 
          ผัดวันประกันพรุ่ง   /  ขอผัดหน้ีไปก่อน /  ต้นไปผลัดใบ  /  เธอผลัดเสื้อผ้ำ 
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11.  พระอาทิตย์ลับของฟ้า แต่ยังเห็นท้องฟ้าสีแดงเข้ม คือข้อใด 
      ก.  ตะวันทอแสง   ข.   ตะวันยอแสง 
      ค.  อาทิตย์อัสดง   ง.   ฑิฆัมพร 
 
12.  ข้อใดหมายถึงตะวันยอแสง 
      ก.  ย่ ารุ่ง    ข.   ย่ าค่ า 
      ค.  พระอาทิตย์ข้ึน   ง.   พระอาทิตย์ตก 
 
13.  ข้อใดหมายถึงอาทิตย์อัสดง 
      ก.  ตะวันข้ึน    ข.   ตะวันฉายแสง 
      ค.  ตะวันลับฟ้า   ง.   ตะวันคล้อยบ่าย 
 
ข้อ  11 – 13 เก่ียวกับเรื่อง “พระอาทิตย์ตก” น ามาใช้เป็นข้อสอบบ่อยพอสมควรนะ 
ผู้อ่านควรได้ศึกษา แนวความรู้ ปี 2563 ถาม “ท้องฟ้าสีแดง” ก็ตอบ “ตะวันยอแสง”  
 
     อัสดง ก็คือ พระอาทิตย์ตก  /  ตะวันยอแสง น่ีก็ “พระอาทิตย์ตก” 
     แต่ค าว่าตะวันยอแสง จะเน้นท่ี “ท้องฟ้าสีแดงเรื่อๆหรือสีแดงเข้ม”  
     พระอาทิตย์ตกไป เราจะเห็นสีแดงขอบฟ้าน่ันคือ “ตะวันยอแสง” 
         ส่วนค าว่า “อัสดง” คือ การบ่งบอกว่าตะวันก าลังค่อยๆตกลงไป 
      มักใช้เป็น “อาทิตย์อัสดง” ไม่ได้เน้นเรื่องสีของท้องฟ้าอะไรมาก 
 
    ตะวันทอแสง (ช่วงเช้าใหม่ๆ)  จะตรงข้ามกับ  ตะวันยอแสง  (ช่วงเย็นๆค่ าๆ) 
    เพราะทอแสง คือ พระอาทิตย์ก าลังค่อยๆข้ึนมาช่วงเช้าๆแสงสีทองค่อยๆปรากฏ  
 

ตะวันทอแสง  ใช้แทนความรู้สึกแบบว่า มีความหวังใหม่ เริ่มต้นใหม่ งดงาม ความอบอุ่น  
ตะวันยอแสง  มักใช้แทนความรู้แบบว่า เหงา เดียวดาย หวิวๆ ก าลังจะผ่านวันน้ีไปแล้วนะ 
 
 

เฉลย  11.  ข   12.  ง   13.  ค   (ข้อ 12 โอกาสถูก คือ ค าว่า ย่ าค่ า กับ พระอาทิตย์ตก  
แต่ในโจทย์ มีค าว่า “ตะวัน” ไง ก็ตอบ ข้อ ง น่ันเอง) 
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แนวข้อสอบข้อ 14 – 15  จะเน้นมาท่ีเรื่องของการใช้ “ค า” หรือ “ค าศัพท์” ท่ีเคยออกจริง 
 
14. การสร้างบ้านหลังน้ีบานปลายมากค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าท่ีขีดเส้นใต้คือ 

        ก.  ก าไร          ข. ขาดทุน    ค.  รายจ่าย         ง.  รายรับ    
 
    15.  ค าใดเป็นค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า “เมตตา” มากท่ีสุด 
        ก. โหดร้าย  ข. ทารุณ   ค.  หยาบกระด้าง    ง.  ใจแคบ      
 
    16.  เขาคงไม่ยอม …………….. ง่ายๆแน่ ต้องหาทางแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นผู้ชนะให้ได้ 
         ก.  จนใจ  ข.  จนมุม  ค.  จนแต้ม    ง.  จนตรอก 
 
    17.  “ขัน” ในข้อใดเป็นค านาม 
        ก.  เขาชอบพูดข าขัน    ข.  ไก่ขันเสียงดังแต่เช้าตรู่ 
        ค.  ขันใบน้ีราคาแพงมาก   ง.  อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ 
 
    18.   การ………..…….. หมายถึง การส่ือความหมายของค าและขอความท้ังหมดตามท่ีผูเขียน 
         ตองการส่ือโดย……………ถึงความหมาย โดยนัยท่ีไมใชความหมายหลักหรือท่ีรูกันท่ัวไป 
 ก.  ส่งข่าว       ค านึง    ข.   ตีความ       พิจารณา   
 ค.  บรรยาย     ตระหนัก   ง.   อธิบาย       ช้ีแจง 
 
    19.   นักการเมืองท่ีมีข้อ ……… เก่ียวกับการทุจริต ก าลังถูก ………. โดยเจ้าหน้าท่ีปราบปราม 
 ก.  บ่งช้ี พิจารณา   ข.   กังขา ไต่สวน 
 ค.  เก่ียวพัน   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
ค าท่ีรู้ว่าคนไทยจ านวนมากน่าจะตอบผิด (แต่คิดว่าตัวเองถูก) เพราะมักใช้เซ้นส์ทางภาษามากกว่า
การใช้ความรู้ทางภาษาน่ันเอง  ดูวิธีอธิบายในหน้าถัดไป 
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ข้อ 15.  เขาถามหาค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เมตตา”  จริงๆเหมือนจะง่ายนะ  
         แต่ว่ามันเป็นกับดักข้อสอบ วางเอาไว้ให้ผู้เข้าสอบไปตกหลุมพราง ท าข้อน้ีผิดไป 
         ลองเมคเซ้นส์ดู เช่ือว่า คนไทยจ านวนมากคงอยากตอบ โหดร้ำย  ใช่หรือเปล่าล่ะ 

มันเป็นข้อสอบจริงท่ีคนเข้าสอบแล้วน าออกมาเผยแพร่ แล้วมีเพจต่างๆหลายเพจ 
น าไปเฉลย น าไปท าเป็นข้อสอบและเฉลยผิดด้วยนะ เฉลยว่า “โหดร้าย” อันน้ีผิด 
 
 
ท่ีถูกจริงๆต้องตอบว่า “ทำรุณ” เป็นค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เมตตำ” 
จริงๆมันใช้ได้ท้ัง “ทารุณ” และ “โหดร้าย” น่ันเอง ต่างถือว่าตรงข้ามเมตตาท้ังส้ิน 
แต่ตามหลักภาษาไทย เมื่อเลือกตัวเดียวท่ีตรงข้ามจะต้องเลือก  “เมตตา – ทารุณ”  
 

เขามีความเมตตา ต่อสัตว์  -   เขาทารุณสัตว์   
 
 
ในพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานได้ระบุค าตรงข้ามไว้ชัดเจน ดังน้ี 
เมตตา –  ทารุณ    /    โหดร้าย  -  ใจดี    /   ทารุณโหดร้าย  -  เมตตา  
ตามหลักภาษาไทย ตอบ ทารุณ  แต่ตามวิธีคิดของคนท่ัวไปคงตอบ โหดร้าย 
 
 
 
ข้อ 16. น่ีก็กับดักเช่นกัน เพราะเช่ือว่าคนมากมายคงอยากตอบจนตรอกหรือจนมุม 
แต่โจทย์ได้ระบุไว้ชัดในเงื่อนไขทางภาษา มีลักษณะท่ีว่า “ต้องการสู้ต่อ ไม่มีทางสู้” 
 
แม้ค าว่า  จนตรอก   จนแต้ม   จนใจ   จนมุม  จะมีความหมายใกล้เคียงกันมาก 
แต่ก็มีวิธีใช้อยู่  คือ    จนตรอก -  ไม่มีทางไป  

จนมุม    -  ไม่มีทางหนี 
จนแต้ม  -  ไม่มีทางสู้  (โดยเฉพาะท่ีใช้ส าหรับการแข่งขัน) 
จนใจ     -  ไม่มีทางท่ีจะท าได้อย่างท่ีคิด 
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ข้อ 20 – 24  ขอน าส านวนต่างๆท่ีออกสอบบ่อย และเป็นข้อสอบจริงมาให้ได้ศึกษากัน 
 
20.  ส านวนใดมีความหมายตรงข้ามกับ “มือถือสากปากถือศีล” 
      ก. หน้าเน้ือใจเสือ     ข.  ปากร้ายใจดี 
      ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว    ง.  ยุแยงตะแคงรั่ว 
 
21.  คุณสมพรเป็นคน  ...............  เมื่อเจอคุณครูท่ีสอนลูกของตนก็ยกมือไหว้คุณครูก่อน 
      แม้ว่าครูจะอายุน้อยกว่าตนเอง ค าในข้อใดถูกต้องเติมในช่องว่าง 
      ก.  มีสัมมาคารวะ    ข.   อ่อนน้อมถ่อมตน 

  ค.  มีมารยาท     ง.   รู้จักกาลเทศะ     
 

22.   “เขาต้ังใจเรียนขยันท าการบ้านและรับผิดชอบภาระงานท่ีครูมอบหมาย รวมถึงยังต้อง 
      ท างานบ้านทุกอย่างแทนพ่อและแม่ด้วย”  ข้อความน้ีสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก.  น้ าข้ึนให้รีบตัก    ข.  โลภมากลาภหาย    
      ค.  หนักเอาเบาสู้     ง.  จับปลาสองมือ   
 
23.  ส านวนใดหมายถึง การท าตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
     ก. กาในฝูงหงส์     ข. เห็นช้างข้ีข้ีตามช้าง 
     ค. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด   ง. เข้าเมืองตาหล่ิวต้องหล่ิวตาตาม  
 
24.  “คนเรามีจิตใจต่างกัน” สอดคล้องกับส านวนใดมากท่ีสุด 
      ก.  ลางเนื้อชอบลางยา    ข.  ขนมพอผสมน้ ายา 
      ค.  อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า   ง.  คอหยักสักแต่ว่าคน 
 
     เฉลย  20. ข   21. ก  22. ค   23. ง  24.  ก 
 
    ข้อ 24.  เป็นข้อสอบจริงท่ีหลายคนออกห้องสอบมาแล้ว มึนๆ เพิ่งรู้ว่า “อ๋อ มันตอบ ก น่ีเอง”     
    เพราะเอามาถามกันท่ีเพจต่างๆ หรือไปค้นหาข้อมูล พบ ส านวนลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง 
    คนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ชอบต่างกันไป ลาง (แปลว่า บาง)  คือ ยาบางตัวถูกกับคนบางคน 
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ข้อ 25 – 28  จงเรียงล าดับประโยคต่างๆท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง 
25.  1. ความงามคือคุณสมบัติของส่ิงตางๆ   2. ติดตรึงใจอยูเปนนิจ  
      3. ท าใหผูไดเห็น ไดสัมผัส    4. เกิดความช่ืนชมยินดีเบิกบาน  
 
   

      ก. 2 3 4 1                       ข. 1 3  4  2             
      ค. 3 2 1 4               ง. 1 3  2  4  
 
26.   1.  ความเครียดเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนได้กับทุกคน  
       2.  ท่ีเกิดความต่ืนตัวรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  
       3.  ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ 
       4.  จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา การคิด การประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน  
 
 ก.   1   2   3   4    ข.   3   2  1   4        
         ค.   1   4   3   2     ง.   3   4   1   2 
 
 
27.     1.  ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถจึงจะท าคะแนนสอบ ภาค ก ได้ดี 

2.  ในการสอบจะเป็นการวัดพื้นฐานและทักษะความรู้เบ้ืองต้น 
3.  การคัดเลือกเข้ารับราชการจะมีเน้ือหาของการสอบหลากหลาย 
4.  ปกติแล้ว ภาค ก จะเป็นการทดสอบเก่ียวกับความสามารถท่ัวไป 
 

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

 
 
28.   1.  ท าให้รถยนต์ราคาถูกลง            2. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี 
       3.  เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน   4. และคงจะถูกลงกว่าน้ีอีก  
           ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 3  
 
       ก.  ข้อความท่ี 1     ข.   ข้อความท่ี  2 
       ค.  ข้อความท่ี 3     ง.   ข้อความท่ี  4    
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29.   ประโยคในข้อใดเรียงค าขยายได้ถูกต้อง 
         ก.   การท างานให้ส าเร็จต้องมีวินัย        ข.   ต้ังแต่เช้าฝนตกหนัก 
 ค.   ขยันให้มากๆและต้ังใจอ่านหนังสือ     ง.   ละครไทยพัฒนาไม่เท่าท่ีควร 
 
30. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม 
         ก. หนังสือเล่มน้ีวางอยู่ตรงน้ันมาหลายวันแล้ว 
         ข. จดหมายหลายฉบับส่งมาโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
         ค. คนไทยสมัยน้ีต่างก็ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือกันท้ังน้ัน   
         ง. รถคันใหญ่ของใครก็ไม่รู้จอดอยู่หลังตึกโรงงานด้านโน้น 
 
31. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
         ก. ผู้ชายท่ีฉันแอบชอบไม่ได้ให้กุหลาบฉัน          ข.  เขาบอกกับเธอว่าอย่างไรเหรอ 
         ค. มันไม่ค่อยยุติธรรมกับพวกเราสักเท่าไร          ง.  สุพจน์รักเธอแต่เธอกลับรังเกียจเขา 
 
32.  ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม 
         ก.  ถ้าเขาไม่รักเธอ เขาก็คงรักฉันแล้วล่ะ          ข.  ฝนตกหนักมากเลยนะน่ัน   

ค.  เด็กน้อยร้องไห้งอแงก่อนจะหลับไป      ง.  เมื่อวานแก้วมาท่ีน่ีแต่ฉันไม่อยู่ 
 
33.  ประโยคใดมีจุดประสงค์การใช้ท่ีแตกต่างจากข้ออ่ืน 
         ก.  อย่าเดินช้าได้ไหม               ข.  ช่วยเดินให้เร็วๆหน่อยสิ 
         ค.  ลองเดินเร็วๆกันไหม                ง.  เราต้องเดินเร็วกว่าน้ีแล้วละ 
 
34.  ค าท่ีอยู่ในวงเล็บในข้อใดเป็นค าบุพบท 
         ก. ฉันอยากได้หนังสือ (ท่ี) เธออ่าน             ข.  มันไม่เห็นจะต่างกัน (เลย) 
         ค. คุณนายคงรู้เรื่องเก่ียวกับคดี (น้ี)             ง.  เขาอยากจะน่ัง (ใกล้) เธอ  
 
35.   ข้อใดต่อไปน้ีเป็นวลี 
        ก.  เธอถามหาอะไร      ข.  จากน้ีจนนิรันดร์    
        ค.  ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ      ง.   ไก่เห็นตีนงู  
 



146 

 

36.  ข้อใดมีอกรรมกริยา 
         ก.  นางร้ายตบนางเอกอย่างแรง           ข.  เมื่อคืนเธอหลับสบายเกินไป  
         ค.  มีคนขโมยอะไรบางอย่างจากห้องน้ี     ง.  พวกเราพบเขาในกระท่อมร้าง 
 
37.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีสหกรรมกริยา 
 ก.  ลูกสาวเธอร้องไห้กระจองอแง  ข.   นกบางชนิดบินได้ไกลมาก 
 ค.  เขาสามารถดูแลตัวเองได้     ง.   พวกเด็กๆก าลังน่ังอยู่ท่ีใต้ต้นไม้ 
 
38.  ประโยคใดไม่มีกรรม 
         ก.  เธอควรจะบอกฉันให้เร็วกว่าน้ี           ข.  เขากระโดดโลดเต้นท้ังว่ีท้ังวัน   
         ค.  อย่าเปิดประตูบานน้ันเด็ดขาด           ง.  พวกเราเห็นคนแปลกหน้าด้านโน้น 
 
39.  ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค 
         ก.  นักเรียนหญิงมัธยมปลายใส่กระโปรงสีด า ส่วนมัธยมต้นกระโปรงสีน้ าเงิน 
         ข.  นักฟุตบอลสามคนขาดซ้อม อย่างไรก็ดีโค้ชไม่ได้ลงโทษท้ังสามคน 
         ค.  พวกเราไปดูคอนเสิร์ตวงแอบรักมา และจะไปดูวงลาบานูนด้วย 
         ง.  คุณอาของฉันอาศัยอยู่กับฉัน แต่คุณอาของเธอไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ   
 
40. ส านวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกัน 
         ก.  ก้ิงก่าได้ทอง  หัวล้านได้หวี     ข.  ข่ีช้างจับต๊ักแตน   จับเสือมือเปล่า 
         ค.  หาเหาใส่หัว  เขียนเสือให้วัวกลัว           ง.  เห็นข้ีดีกว่าไส้   เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ 
 
41.  เด็กชายธรรมนูญเช่ือฟังครูบาอาจารย์ และส่ิงท่ีคุณแม่คอยบอกกล่าว สอดคล้องกับส านวนใด 
 ก.  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น   ข.   ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ 
 ค.  ว่านอนสอนง่าย      ง.   รู้จักผิดชอบช่ัวดี 
 
42.  ค าใดสะกดผิด   

ก. ฌาปนกิจ     ข.  วัดวาอาราม 
ค. ท าทัณฑ์บน     ง.  เกษรดอกไม้   
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43. ข้อใดใช้ถ้อยค าผิด 
ก.  อะไรก็เกิดข้ึนได้อย่างไม่คาดคิด  ข.  คุณสามารถท าอะไรได้ตามสะดวก 
ค.   ฉันสอบได้ด้วยความรู้ความสามารถ  ง.  วันเสาร์เด็กๆอยู่กันเองโดยล าพัง  
 

44.   ประโยคในข้อใด ใช้ลักษณนามผิด 
 ก.  ขลุ่ยอันน้ี เป่าเพราะจัง     ข.   ปากกาด้ามน้ีราคาแพงมาก 
 ค.  ปิศาจตนน้ันอาละวาดหนัก   ง.   ร่มท้ังสองคันไม่ได้ใช้มานานแล้ว 
 
45.    การออกเงินส ารองล่วงหน้าไปก่อน คือข้อใด  (ข้อสอบจริงปี 2563)  
        ก.   ทดลองจ่าย     ข.   ทดรองจ่าย  
        ค.   จ่ายคืน     ง.   เบ้ียประกัน 
 
อ่านบทความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 46 – 50 
  พื้นท่ีทางภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ีป่าจะถูกไฟไหม้……..พื้นท่ีหลายตารางกิโลเมตร 
ส่งผลกระทบให้พื้นท่ีป่าหายไปเป็นจ านวนมาก สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์และเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกปี  
การป้องกันคือการท าแนวก้ันไฟ การรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ พื้นท่ีเส่ียงต่อภัยแล้งจะเป็น 
พื้นท่ีประสบปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรง ดังน้ัน ข้อสรุปในตรงน้ีคือไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด 
 
46.   จาก ……… ท่ีหายไปควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
 ก.   ใน   ข.  กับ   ค.   กิน     ง.  ตลอด 
 
47.  จากบทความปัญหาคืออะไร 

ก.  สัตว์ป่าสูญพันธ์    ข.  พื้นท่ีป่าโดนท าลาย 
ค.  ชาวบ้านท าลายป่าไม้   ง.  เกิดไฟป่าทางภาคเหนือ   

 
48.  ข้อมูลใด ไม่เก่ียวข้องกับบทความ 

ก.   ไฟป่าเกิดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่    ข.  ไฟป่าเกิดจากชาวบ้านจุดข้ึน 
ค.   ไฟบ่าป้องกันได้โดยขุดแนวก้ันไฟ  ง.  ไฟป่าท าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
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49.  “ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด”  จากข้อสรุปมีหลักการอะไรท่ีท าให้เป็นจริง 
ก.   มีใบไม้เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี  ข.  มีลมพัดท าให้ไฟลุกไหม้เร็ว 
ค.   ฤดูแล้งอากาศแห้งจะท าให้ไฟติดดี   ง.  เกิดการเสียดสีของก่ิงไม้ท าให้ไฟติด 

 
50.  ส่ิงใดส่งผลกระโดยตรงท าให้พื้นท่ีป่าหายไปจ านวนมาก 

ก.   การตัดไม้ท าลายป่า   ข.  การท าไร่เล่ือนลอย 
ค.   ไฟป่าและความแห้งแล้ง     ง.  การเพิ่มจ านวนของประชากร 

 
 
อ่านบทความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 51 – 53  
 

สจ. หนุ่มอุบลราชธานีเส้นเลือดในสมองแตก วูบดับคารถลือเหตุเพราะผีแม่ม่ายท าผู้ชาย
ตายมาแล้วหลายคน จนต้องหาเครื่องรางของขลังป้องกันปลัดขิก ทาเล็บแดง นุ่งผ้าถุง 

 

 ผู้ใหญ่บ้านเผยเหตุชาวบ้านไหลตาย………..ยาฆ่าแมลงท่ีชาวบ้านใช้ แพทย์ลงความเห็นว่า 
เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน และหัวใจหยุดเต้นทันที  
 
51.   จาก ……………………. ท่ีหายไปควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
 ก.   ด้วย  ข.   โดย      ค.   เป็นเพราะ    ง.   จาก 
 
52.   จากบทความใจความส าคัญคืออะไร 

ก.   สจ. ตายเพราะผีแม่ม่าย   ข.  สจ. ตายเพราะยาฆ่าแมลง 
ค.   สจ. ตายเพราะไม่มีเครื่องรางของขลัง ง.  สจ. ตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตก   

 
53.   บุคคลใดน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
        ก.  ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้และใกล้ชิดชาวบ้านมากท่ีสุด 
        ข.  แพทย์ เพราะแพทย์มีความรู้เก่ียวกับเรื่องโรคต่างๆ   
        ค.  ชาวบ้าน เพราะเช่ือว่าผีแม่ม่ายจะฆ่าผู้ชายเท่าน้ัน 
        ง.  พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นบุคคลท่ีให้การรักษาผู้ป่วย 
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54.   ข้อความใดเป็นค าโฆษณา 
 ก.  เรามีส่ิงของท่ีดีกว่าร้านน้ัน   ข.   เชิญมาร่วมงานเล้ียงด้วยกันนะครับ 
 ค.  สินค้าลดราคากระหน่ าวันน้ี  ง.   เครื่องครัวชุดน้ี ใช้งานง่าย ทนทาน   
 
55.   ประโยคส้ันดีกว่าประโยคยาวเพราะ 
 ก.  มีความสละสลวยกว่า   ข.   ใช้ถ้อยค าไม่ฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ   
 ค.  ท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า   ง.   ได้ความหมายครอบคลุมมากกว่า 
 
56.   ประโยคใดใช้ค าก ากวม 
 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายแล้ว   ข.   อากาศเสียมากข้ึนทุกวัน 
 ค.  คุณยายเสียแล้วจริงๆเหรอ   ง.   ฉันรับไม่ได้กับการสูญเสียเธอไป 
 
57. ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 1 
         ก.  ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้น าคอยช้ีน า   
         ข.  ซ่ึงท าให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ นอกจากการท าตามค าส่ัง 
         ค.  แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
         ง.  ท าให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีท่ีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ 

 
58.    ข้อความใดควรอยู่ล าดับท่ี 3 
         ก.  เพื่อเป็นท่ีเสด็จประพาส 
         ข.  วังพญาไทยสร้างในรัชกาลท่ี 5 
         ค.  ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
         ง.  และให้เป็นแหล่งเพาะปลูกทดลองธัญพืชต่างๆ    

 
59.     ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 4 

 ก.   สะท้อนให้เห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาท่ีทวีความส าคัญ 
 ข.   แม้ว่าสถิติโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิได้มีอัตราเพิ่มข้ึนมาก 
 ค.   และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย   
 ง.   แต่การเพิ่มปริมาณการใช้วัคซีนในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
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60.      เรียงล าดับข้อความน้ีให้เหมาะสม 
1. การใช้ส่ิงของ  เครื่องมือ เครื่องใช้  ทุกอย่างท่ีให้บริการ 
2. ท้ังน้ีเพื่อให้ส่ิงของ  เครื่องใช้  เหล่าน้ันเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
3. และให้ประโยชน์แก่เราน้ัน 
4. จ าเป็นท่ีผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น 

ก.  1 – 2 – 3 – 4   ข.  1 – 4 – 2 – 3 
ค.  1 – 3 – 4 – 2  x  ง.  1 – 3 – 2 – 4  

  
อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 61 – 62 
 หากท่านไม่อาจหลับใหลในยามราตรีน้ี ใคร่ครวญให้ดี ยังมีผู้ไร้ซ่ึงท่ีซุกหัวนอน จะรันทดไปใย 
 หากท่านอยู่ในรถท่ีติด ไม่เขยื้อนไปไหน  คิดก่อน ยังมีคนอีกมากมายไม่มีโอกาสได้น่ังในรถ 
 หากท่านวันน้ีท่านมีงานกวนใจ เหน่ือยหนักมาก แต่ยังไม่เท่าคนทุกข์ใจไม่มีงานท ามาหลายเดือน 
 หากท่านหัวเสียเดินไกลลิบเพราะรถพัง ลองนึกถึงคนท่ีน่ังขาพิการ ไม่มีโอกาสแม้จะเดินแทนท่าน 
 
61.    ข้อความท่ีอ่านสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก.   มองต่างมุม     ข.    อย่าท้อใจในส่ิงท่ีพบเจอ   
 ค.   ทุกข์ สุข อยู่ท่ีใจ     ง.    แต่ละคนล้วนมีหนทางของตน 
 
62.    ผู้เขียนมีเจตนาเช่นไรกับข้อความดังกล่าว 
 ก.   บอกเล่าสู่กันฟัง    ข.    บรรยาย และ พรรณนา 
 ค.   ให้ข้อคิดเตือนใจ      ง.    แสดงทัศนะและความคิดเห็น 
 
จากข้อความต่อไปน้ี ตอบค าถามข้อ 63 – 65 
             ทรัพย์ท่ีเสียไปแล้ว อาจหาได้ใหม่ด้วยความเพียร ความรู้ท่ีเส่ือมไปแล้ว อาจบ ารุงได้อีก
ด้วยการเล่าเรียน  ความส าราญอันตรธานไปแล้ว อาจท าให้เกิดได้อีกด้วยรู้ประมาณในการบริโภค
แลกินยา ส่วนเวลาท่ีเสียไปแล้ว…………….ไปเลย เอาคืนไม่ได้ 
 
63.   จาก ………………… ท่ีหายไป ควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
        ก.   ก็          ข.   ล่วง         ค.  จาก   ง.    หมด 
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64.   ข้อใดคือสาระส าคัญของข้อความท่ีอ่าน 
 ก.  เงื่อนไขของเวลา    ข.   คุณค่าของเวลา   
 ค.  การเสียเวลา    ง.   การเส่ือมสลายของส่ิงต่างๆ 
 
65.   เจตนาของผู้เขียนคือข้อใด 
 ก.   ให้ท าเวลาต่างๆอย่างรวดเร็ว        ข.  บอกให้เข้าถึงการเส่ือมถอยของเรื่องใดๆ 
 ค.   ให้ตระหนักในคุณค่าของเวลา          ง.  ตักเตือนให้คนท าส่ิงต่างๆด้วยความต้ังใจ 
 
        ข้อสอบการคิดเชิงภาษา (ภาษาไทย)  มีการอ่านบทความยาวมากๆ ควรฝึกฝนบ่อยๆ  
 
อ่านบทความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 66 – 67 
          มนุษย์มักพาตัวเองให้เข้ามาพัวพันกับวังวนของความ "ไม่จีรังย่ังยืน" แล้วยึดส่ิงนอกกาย 
เป็นสรณะ มนุษย์จึงด้ินรนและเป็นทุกข์อย่างย่ิง เพราะตกเป็นทาสของ "บ่วง"ท่ีตนเองสร้างข้ึนมา 
แต่ "บ่วง" จะท าอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราเป็นนายมัน ช่ือเสียง เงินทอง เกียรติยศ ความรัก ไม่ได้เป็น
ตัวการท่ีท าให้ทุกข์ แต่เราทุกข์ เพราะครอบครอง "บ่วง"เหล่าน้ี "ไม่เป็น"  จึงตกเป็นทาสของมัน 
 

มนุษย์ท่ีไม่ใช่ผู้ละแล้วซ่ึงกิเลส อย่างไรก็คงหนีไม่พ้นจะต้องพบเจอ อยากได้ และแสวงหา 
ความอยากแต่พอประมาณเป็นเหตุเป็นผลท าให้การแสวงหาไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายไขว่คว้า
จนเกินก าลัง อะไรท่ีเรามีสิทธิ์ได้มาตามความสามารถโดยไมไ่ปแย่ง ท าร้าย ท าลายหรือเบียดเบียน
ผู้อ่ืนมาเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นสิทธิ์พึงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิเสธ เพราะการแสวงหาน้ีมิได้สร้าง
ทุกข์ให้ตนเองและผู้อ่ืน เมื่อได้มาควรมีจิตพิจารณาว่าส่ิงเหล่าน้ี ไม่จีรังย่ังยืนแต่อย่างใด แต่มิได้
บอกให้ปล่อยท้ิงไว้ไม่ดูแลรักษา เพราะเห็นว่าสักวันก็หายไปไม่ใช่ของเรา ในทางตรงข้ามเรากลับ
ต้องรักษาไว้ ให้สมกับตัวเราท่ีได้สิทธิ์มา มีรักก็ถนอมรัก มีวาสนาบารมี เงินทอง ก็ใช้เก้ือกูลผู้อ่ืน 
ใช้มันต่อยอดความดีให้สมกับท่ีเราเกิดมามีวาสนาท้ังที เมื่อมีอ านาจวาสนาอยู่ควรสร้างสมบารมี
คุณงามความดีไว้ให้มากๆ เวลาท่ีผ่านไปไม่มีวันหวนคืนกลับมา  อ านาจวาสนาท่ีให้มาน้ันไม่ได้ติด
ตัวไปตลอดชีวิต ทุกอย่างมีเวลาจ ากัด จงท าวันน้ีให้ดีท่ีสุด บ้ันปลายชีวิตจะได้หันกลับมามองชีวิต
ท่ีผ่านมาอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในโอกาสดีๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต สุดท้ายเมื่อทุกส่ิงหายไป 
เราจะไม่ทุกขเวทนา เพราะเราครอบครองอย่างดีท่ีสุด ท าประโยชน์สูงสุดแล้ว 

การคลายมือท่ียึด "บ่วง" ไว้จะไม่ท าให้เรา "บาดเจ็บ" แต่อย่างใดเลย 
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66.   อารมณ์ของผู้เขียนบทความน้ี ก าลังพยายามถ่ายทอดส่ือความหมายถึงผู้อ่านลักษณะใด 
 ก.   ก าลังพากเพียรท างาน เพื่อสร้างอนาคต 
 ข.   อกหัก รักผิดหวัง ถูกคนรักท้ิงไป หรือก าลังจะถูกยึดบ้าน ยึดรถ ส่งค่างวดไม่ทัน   
 ค.   คนท่ีก าลังเข้าสู่วัยชรา และหาทางเข้าหาธรรมะเพื่อจิตใจท่ีสงบในบ้ันปลายชีวิต 
 ง.   คนท่ีรู้สึกท้อ พยายามท าความดี แต่ดูเหมือนไม่ได้รับส่ิงดีๆตอบแทนกลับให้สมควร 
 
67.   “บ่วง” จากบทอ่านข้างต้น หมายถึงข้อใด 
 ก.  รัก โลภ  โกรธ  หลง    ข.  ทรัพย์สิน เงินทอง อ านาจ วาสนา   
 ค.  คนรัก ครอบครัว เพื่อน ญาติมิตร  ง.  ส่ิงใดๆท่ีท าให้เราจมทุกข์เวทนา 
 
68.   บทความบางเรื่อง…….……มีเน้ือหาไม่ถูกต้อง ขาดเหตุผล แต่ก็………..เป็นบทความท่ีดีได้ 
 ก.  แม้          อาจ      ข.    ถึง            ยัง 
 ค.  ซ่ึง  กลาย    ง.    ยัง   สามารถ 
 
69.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …………….  ยังความโศกเศร้าแก่ไพร่ฟ้าประชาชนท้ังแผ่นดิน 
 ก.   ทรงสวรรคต    ข.   ทรงส้ินพระชนม์ 
 ค.   เสด็จสวรรคต      ง.   ส้ินพระชนม์  
 
70. ต่อหน้าท าดี ลับหลังท าช่ัว หมายถึงอะไร 
 ก. ผักชีโรยหน้า    ข. ซ่ือเหมือนแมวนอนหวด 
 ค. ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก      ง. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก 
 
71. ข้อใดมีความหมายผิดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. ฉันท าเงินหาย    ข. ปรีชาหายหน้าไปนาน 
 ค. คนป่วยหายใจไม่ออก     ง. ภาพเก่าๆหายไปหมดเลย 
 
72. ข้อความใดมีความหมายต่างจากพวก 
 ก. ก้ิงก่าได้ทอง     ข. หัวล้านได้หวี  

ค. ตาบอดได้แว่น                 ง. ใกล้เกลือกินด่าง   
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73.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล.........พลเมืองดีท่ีให้ความร่วมมือ........เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 ก. ต่อ,แก่  ข. แก่,กับ   ค. กับ,ต่อ  ง. แก่,แด่ 
 
74.  คนจะมาเป็น........ ควรผ่านการศึกษา...........จากสถาบันผลิตครู  
 ก. ครู, อบรม   ข. ครู,ส่ังสอน  ค. ครู, วิชาการ  ง. ครู,ฝึกฝน 
 
75. รัฐบาลมี..................ท่ีจะต้องจัดบริการ.......... ...........ให้แก่ประชาชน 
 ก. ความรับผิดชอบ,รักษาโรค   ข. ความรับผิดชอบ,การศึกษา 
         ค. หน้าท่ี,สาธารณประโยชน์     ง. หน้าท่ี,พยาบาล 
 
 
 เฉลยค าตอบ  

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

 
 รวบรวมแนวข้อสอบ อัพเดตข้อมูล โดยสถำบันส่งเสริมอุดมศึกษำและข้ำรำชกำรไทย 
 ต้ังใจท างานและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้เกิด 
 องค์ความรู้ท่ีดีมีแนวทางในการเตรียมสอบอย่างมีคุณภาพ เราก็ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคน 
 หากมีเน้ือหาหรือข้อสอบส่วนใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ท่ีน่ี  โดยท่านสามารถสอบถาม 
 ข้อสอบหรือค าตอบท่ีสงสัยได้ตามสมควรท่ีเพจ www.facebook.com/sobkroothaii 
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แนวข้อสอบ 
 
      ข้อสังเกต : การคิดวิเคราะห์ทางภาษาจะเป็นลักษณะของข้อความหรือประโยค 
      เป็นส่วนใหญ่ ต้องอ่านประโยค อ่านข้อความ แล้ววิเคราะห์หาค าตอบ 
 

 ผู้อ่านจะต้องสามารถจับใจความได้ รวมถึงสรุปความได้ถูกต้อง 
 บางครั้งอ่านข้อความยาวๆ เพื่อจะตอบค าถามเพียงแค่นิดเดียว 

 
76.  "ข้าราชการคือผู้ท่ีท างานเพื่อประชาชน โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก 
     งบประมาณแผ่นดิน อีกท้ังยังมีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อยกย่อง  
     เชิดชูเกียรติข้าราชการผู้จงรักภักดี และท างานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต อันเกิดคุณ 
     ประโยชน์แก่ราษฎร” สาระส าคัญข้อความน้ีเก่ียวข้องกับข้าราชการในเรื่องใด 
      ก. หน้าท่ี             ข. สวัสดิการ            ค. เกียรติ              ง. ภารกิจ 
 
 
77.   “ตอนน้ีเราคงหวังพึ่งวัคซีนส าหรับโควิดได้ยาก ถ้าโชคดีมาก วัคซีนท่ีทดลองอยู่  
       ได้ผลดี ก าลังผลิตก็ไม่น่าพอในเร็ววัน ต้องใช้เวลาอีกมากในการผลิตให้พอใช้ 
       ขนาดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดกันทุกปี เรามีโรงงานผลิตวัคซีนน้ีอยู่ท่ัวโลก   
       ข้ันตอนการผลิตก็รู้หมดอยู่แล้ว ยังต้องใช้เวลาในการผลิตถึงครึ่งปีนับจากท่ี 
       องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ส าหรับท าวัคซีนในปีน้ันๆ ถึงจะใช้เวลา 
       ขนาดน้ันแล้ว เราก็ยังเห็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขาดตลาดอยู่บ่อยๆ” ข้อความน้ี 
       สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
       ก. บทความวิชาการ       ข.  ความคิดเห็น 
       ค. บทวิจารณ์        ง.  ข้อมูล ข่าวสาร 
 
 
78. “เด็กยากจนอายุแรกเกิดถึง 3 ปีประมาณ 400,000 คน ได้รับเงิน อุดหนุนท่ีจะช่วย 
     ให้พวกเขาเข้าถึงโภชนาการและการดูแลสุขภาพท่ีดีข้ึน  ผู้ปกครองอย่างน้อยร้อย 
     ละ 80 เข้าใจถึงความส าคัญของนมแม่และโภชนาการเด็กท่ีมีต่อการพัฒนาสมอง  
     สภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็กในอนาคต” ข้อความน้ีเก่ียวข้องกับข้อใด 
     ก.  นมแม่       ข.  การพัฒนาความรู้ของเด็กเล็ก 
     ค.  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย    ง.  โภชนาการและการพัฒนาเด็กเล็ก 
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79.  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 600 แห่ง มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ   
      องค์รวมท่ีมีคุณภาพและบุคลากรของศูนย์ฯกว่า 2,300 คน มีขีดความสามารถ 
      ในการน าสมรรถนะเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาตามวัยไปใช้ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเพียง  
      214 คนในปีก่อน” ข้อความน้ีสรุปได้ว่าอย่างไร  
      ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมาก     
      ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
      ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนบุคลากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
      ง. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ยกระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
 
80.   “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนท่ี  
       ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการพัฒนา 
       ประเทศในท่ีสุด" ข้อความน้ีสรุปว่าอย่างไร 
       ก. การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยทันที  
       ข. การพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ  
       ค. การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศมีความส าคัญเท่าๆกัน  
       ง. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปพัฒนาประเทศ  
 
81.  "การสนองคุณชาติน้ัน หาได้จ ากัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ 
     ชาติก็พอ จึงมีการก าหนดเพียงเป็นกรอบกว้างๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 
     กลับเข้ามาท างานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจ านวนปีท่ีไปเล่าเรียนมา" สาเหตุ 
     ส าคัญของข้อความน้ีเก่ียวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด 
      ก. สิทธิ             ข. เงื่อนไข            ค. โอกาส              ง. ข้อจ ากัด 
 
 
จงอ่านบทความท่ีก าหนดให้แล้วใช้เน้ือความจากบทความตอบค าถามในแต่ละข้อ 
 
กฎหมายไทยอนุญาตให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะ
มีหรือไม่มีสัญชาติ หรือมีสถานะใด แม้ปัจจุบันน้ีมีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทย
ร้อยละ 95 ก าลังเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา แต่ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษาเห็นได้
อย่างชัดเจนข้ึนในระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กท่ีอยู่ในวัยมัธยมร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ 
เด็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่คือเด็กท่ียากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ   
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82. สาระส าคัญของเรื่องน้ี คือข้อใด 
    ก. จ านวนเด็กแต่ละช่วงวัยท่ีเข้ารับการศึกษา 
    ข. โอกาสและความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของเด็ก 
    ค. ยิ่งมีอายุเพิ่มข้ึนจ านวนเด็กท่ีได้รับการศึกษายิ่งน้อยลง 
    ง.  เด็กจากชาติพันธุ์อ่ืนๆ แทบจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา 
 

 
83. “เด็กท่ีไม่เข้าเรียนส่วนใหญ่ คือเด็กท่ียากจน” ข้อความน้ีบ่งช้ีอะไร 
    ก. รายได้      ข.  สิทธิ            ค.  ฐานะ     ง.  โอกาส 
 

 
84.  “แม้ปัจจุบันน้ีมีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 95 ก าลังเรียนใน 
      ระดับช้ันประถมศึกษา”  เป็นผลมาจากข้อใด 
      ก.  การสนับสนุนของภาครัฐ 
      ข.  ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนดูแลบุตรหลาน 
      ค.  กฎหมายไทยให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
      ง.  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงจนเกินไป 
 
 

85.  “โดยเด็กท่ีอยู่ในวัยมัธยมถึงร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ” ข้อความน้ีสามารถ 
       บ่งช้ีถึงส่ิงใดตามมาเมื่อเด็กท่ีไม่ได้เรียนหนังสือเหล่าน้ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
      ก.  คุณภาพของคน   ข.  อาชญากรรม 
      ค.  ความยากจน    ง.  ปัญหาสังคม 
 
 
แนวข้อสอบการเลือกใช้ค าท่ีถูกต้องเติมลงในช่องว่าง  
 
จงอ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม 
หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้น้ัน 
 
86. สังคมในยุคปัจจุบัน มีสองคมคู่ขนานข้ึนมาพร้อมๆกับสังคมจริง ซ่ึงคนสังคมใหม่ 
     ท่ีว่าน้ันเป็นโลกโซเชียล โดยผู้คนท่ีเข้าสู่โลกโซเชียลจะถูก ………… ว่า “ชาวเน็ต”  
     ชาวเน็ตมักมีบทบาทในส่ือออนไลน์และสังคมต่างๆหรือกลุ่มท่ีตนเองสนใจ 
     ก.  กล่าวขาน         ข.  นิยาม            
     ค.  ขนานนาม            ง.  บ่งบอก 
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87. การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้น าเทคโนโลยีและส่ือการศึกษาดิจิตัลเข้ามา 
     ช่วยในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน ท าให้ผู้เก่ียวข้องต้องมีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ท้ัง 
     ในส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากร ……….. ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
     ก.  กับ     ข.  ร่วมด้วย   
     ค.  ตลอดจน    ง.  ประกอบกับ 
 
88. ช่วงเริ่มต้นในการเรียนแบบออนไลน์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 
     โควิด-19 ต่างเกิดเสียง ……………… ถึงปัญหาหลายเรื่องเก่ียวกับการเรียนดังกล่าว 
     ก.  วิพากษ์วิจารณ์    ข.  ครหา 
     ค.  ต าหนิ     ง.  สะท้อน 
 
89.  ราคาน้ ามันผันผวนไปตามสถานการณ์ของโลก สงครามก็มีผลต่อราคาน้ ามัน 
      เช่น สหรัฐอเมริกา มีข่าวจะโจมตีฐานทัพอิหร่าน ก็จะส่งผลให้ราคาน้ ามันพุ่ง 
      สูงข้ึนในคืนเดียว ……….. ตลาดหุ้นพลังงานจะได้รับการคาดหมายว่าท าเงินได้ 
      นักลงทุนจึงเส่ียงเทขายหุ้นอ่ืนๆมาลงทุนกับหุ้นพลังงาน ราคาน้ ามันจึงสูงข้ึน 
      ก.  เน่ืองจาก    ข.  ด้วยความท่ี 
      ค.  เป็นเรื่องของ    ง.  ดังน้ัน  
 
90.  ถ้าไม่มีฝ่ายใดท าอะไร เพื่อลดความ ......... ลง ผลสุดท้ายคงต้องใช้อาวุธกัน 
      ก.  เคร่งเครียด        ข. เข้มงวด    
      ค.  เคร่งครัด     ง. ตึงเครียด  
 
 

91.  การออมทรัพย์ไว้เป็นทองค า อาจเป็นวิธีท่ีฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถ 
      คาดหมาย ......... ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปท า 
      อะไรจึงจะดีท่ีสุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนรูปแบบใด 
      ก.  ราคา            ข.  ตลาด              
      ค.  เหตุการณ์              ง.  ความนิยม 
 
92.  ความเป็นข้าราชการท่ีดี ต้องอาศัยจิตส านึกของข้าราชการเป็นส าคัญ ไม่ใช่ 
      เพียงแต่ต้องรักษากฎ ระเบียบ ตามหน้าท่ี แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมใน 
      การท างานเพื่อ ………. ประชาชน 
      ก.  สนองคุณ    ข.  ตอบแทน 
      ค.  รับใช้     ง.  ให้บริการ 
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93.  การท างานเพื่อให้บรรลุผลตามแนวนโยบบายของฝ่ายการเมือง ย่อมน ามาซ่ึง 
      ความช่ืนชมของประชาชนฝ่ายหน่ึงและค าติฉิน ไม่พึงพอใจของอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 
      ธรรมดาในการท างาน ข้าราชการผู้ปฎิบัติหน้าท่ีจึงจ าเป็นต้อง …….. เป็นกลาง 
      ทางการเมืองและท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
      ก.  วางตัว          ข.   ท าตัว            ค.  วางใจ           ง.   ท าใจ 
 
 

        ศาลเป็นสถาบันท่ีต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย 
โดยพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆตามพยานหลักฐาน ในส านวนศาลจะน าข้อเท็จจริงนอก
ส านวนมาพิจารณามิได้ คดีอาญาน้ันเป็นหน้าท่ีของโจทก์ท่ีจะต้องน าสืบพิสูจน์ความผิด
ของจ าเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ าเลย  
 
94. สาระส าคัญของบทความน้ีกล่าวถึงศาลในเรื่องใด 
    ก. หน้าท่ี         ข. อ านาจ  
    ค. วิธีการน าสืบพิสูจน์ความผิด       ง. หลักการในการพิจารณาคดีอาญา 
  
95  "หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่" สอดคล้องกับข้อใด 
    ก. แม้เข้าใจว่าจ าเลยกระท าผิด       ข. หากเช่ือว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด  
    ค. หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจ าเลยกระท าผิด       ง. แม้แน่ใจว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด 
 
จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงล าดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบค าถาม 
96. ข้อความใดเป็นล าดับแรก 
     ก.  ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน   
     ข.  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
     ค.  และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างครอบคลุม 
     ง.  จะมุ่งเน้นไปท่ีการสอนบูรณาการทักษะ 
 
97. ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 3 
     ก. ท าให้รถยนต์ราคาถูกลง       ข. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี    
     ค. และคงจะถูกลงกว่าน้ีอีก          ง. เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 
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98. ข้อความใดเป็นล าดับสุดท้าย  
     ก.  ของมนุษย์โดยไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม 
     ข.  อุณหภูมิโลกเริ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
     ค.  อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
     ง.   สภาพแวดล้อมของโลกจึงเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วเพียงสองศตวรรษ 
 
99.  ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 2 
    ก. เพราะเป็นรากฐานในการยกระดับ ข.  ความรู้ ความสามารถในการท างาน 
    ค. ต้องให้ความส าคัญของการศึกษา ง.  การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
 
100. 1. ซ่ึงเป็นวัคซีนโรคโควิด-19 ตัวแรกท่ีผ่านการทดลองทางคลินิกระยะท่ี 1  
     2. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีน  
     3. ปรากฏผลว่าปลอดภัย ทนทาน  
     4. วารสารการแพทย์เดอะเปิดเผยการทดลองวัคซีน 
     5. และสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเช้ือไวรัสฯในมนุษย์ได้ 
 

    ข้อใดเรียงล าดับข้อความท่ีให้มาได้ถูกต้อง 
     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.   คนท่ีมีความเมตตาทุกคน มีความสุข  ฉันเป็นคนมีเมตตา ดังน้ัน 
  ก. ฉันมีความสุข   ข.  ฉันไม่มีความสุข 
  ค. คนมีความสุขมีเมตตา   ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
102.   ค าดีสูงกว่าด ารัส  ด ารัสสูงกว่าประไพ  ดังน้ัน 
  ก. ประไพสูงกว่าค าดี   ข. ค าดีสูงกว่าประไพ 
  ค. ค าดีสูงเท่าประไพ   ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
103.   คนไม่นับถือศาสนาใดๆเลยทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์  ฉันนับถือศาสนาพุทธ ดังน้ัน 
  ก. ฉันเป็นคอมมิวนิสต์   ข. ฉันไม่เป็นคอมมิวนิสต์ 
  ค. ฉันจะไม่นับถือศาสนาอิสลาม ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
104.    คนไทยบางคนมั่งมี  คนมั่งมีทุกคนใจบุญ  ฉะน้ัน 
  ก. คนมั่งมีบางคนเป็นคนไทย  ข. คนไทยบางคนใจบุญ 
  ค. คนมั่งมีบางคนใจบุญ  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
105.     สัตว์เลือดอุ่นเท่าน้ันท่ีเล้ียงลูกด้วยนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น  ฉะน้ัน 
  ก. ช้างเล้ียงลูกด้วยนม   ข. ช้างไม่ได้เล้ียงลูกด้วยนม 
  ค. ช้างอาจเล้ียงลูกด้วยนม  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
106.    เลข  3  ตัวเดียวเท่าน้ันท่ีหาร 28 ลงตัว  A  หาร  28 ลงตัว  ฉะน้ัน 
  ก.  3  หารด้วย  28  ไม่ลงตัว  ข. A  ไม่ใช่เลข  3 
  ค.  A  เป็นเลข 3    ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
107.    A  ต้ังฉากกับ  B    C ต้ังฉากกับ  B   ดังน้ัน  
  ก.  A  ขนานกับ B    ข.  A  ต้ังฉากกับ  C  
  ค.  A  ขนานกับ  C     ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
         เฉลย  101. ก  102. ข   103. ง   104. ข   105. ข   106.  ค   107.  ค    
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108.   
           รูปถัดไป คือข้อใด 
 

ก.                           ข.       ค.     ง. 
 

         
 
109.       +    +                    +                 =  ? 
 
 
     ก.                           ข.       ค.      ง. 
 
 
                                                         
110.     

        ถ้าพับรูปน้ีตามรอยจะมองเห็นรูปใด 
 
 
 
 
 
 

ก.                                               ข. 
 
 

 
ค.         ง.    

 

D C B 

A 

 

A B 

C D 
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111.  ปลาวาฬทุกตัวเล้ียงลูกด้วยน้ านม  ช้างเป็นปลาวาฬ ฉะน้ัน 
     ก. ช้างไม่ใช่ปลาวาฬ     ข. ช้างเล้ียงลูกด้วยน้ านม 
     ค. ช้างไม่ได้เล้ียงลูกด้วยน้ านม   ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
112.  ธนบัตรทุกฉบับมีเลขอารบิก กระดาษใบน้ีมีเลขอารบิก ฉะน้ัน 
     ก.  กระดาษใบน้ีเป็นธนบัตร   ข.  กระดาษใบน้ีไม่ใช่ธนบัตร 
     ค.  กระดาษใบน้ีอาจเป็นธนบัตร  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
113.  คนข้ีเหร่ทุกคนสนใจฉัน  ภรรยาของฉันไม่ได้เป็นคนข่ีเหร่ ฉะน้ัน 
     ก.  ภรรยาของฉันสวย   ข.  ภรรยาของฉันไม่สนใจฉัน 
     ค.  ภรรยาของฉันสนใจฉัน   ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
114.  สัตว์ท่ีค ารามเสียงดังทุกตัวจะกลัวหนู เสือไม่ได้กลัวหนู ฉะน้ัน 
      ก. เสือเป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง  ข.  เสือไม่ได้เป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง 
      ค. หนูไม่กลัวเสือ    ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
115.  ฉันรักพ่อมากกว่าพี่รักพ่อ พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ฉะน้ัน 
     ก. ฉันรักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ข. พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ 
     ค. พี่รักพ่อมากกว่าฉัน   ง. ฉันรักพ่อมากกว่าพี่ 

  
       116.  ด าสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะน้ัน 

   ก. ด าสูงกว่าเขียว     ข. เขียวสูงกว่าแดง 
   ค. เขียวสูงกว่าด า     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 
117. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่า  งูดินมีพิษมากกว่างูเห่า  ฉะน้ัน 
   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.  คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ ารวย คนร่ ารวยเป็นคนใจบุญ ฉะน้ัน 
    ก. คนร่ ารวยบางคนเป็นคนจีน   ข. คนจีนหลายคนในเมืองไทยใจบุญ  
    ค. คนร่ ารวยบางคนใจบุญ    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
119.  คนท างานออฟฟิศบางคนขับรถยนต์มาท างาน ฉันไม่ได้ท างานออฟฟิศ ฉะน้ัน 
     ก. ฉันขับรถยนต์มาท างาน   ข.  ฉันไม่ได้ขับรถยนต์มาท างาน 
     ค. คนขับรถยนต์มาท างานไม่ใช่ฉัน  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
120.  เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล เด็กท่ีชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิส  
       เด็กท่ีชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล 
      ก. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
      ข. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ค. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ง. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบฟุตบอล และบางคนชอบแบดมินตัน 

         
             118. ข  119. ง   120. ข 

 
ข้อ 120 เป็นข้อสอบจริง สรุปความ เหตุผล ตรรกะ ซ่ึงต้องขออธิบายวิธีคิดแยกข้อ  
ก.  ไม่ถูก เพราะ เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
    แสดงว่าเด็กท่ีชอบเทนนิส (ซ่ึงบางคนชอบแบดมินตันด้วย) ก็ชอบฟุตบอลน่ันเอง 
    ข้อความน้ีก็เลยผิด เพราะในโจทย์บอกว่า “ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล” 
    คือถ้าชอบแบดมินตันแล้วจะไม่ชอบฟุตบอล ถ้าชอบฟุตบอลก็จะไม่ชอบแบดมินตัน 
 

ข.  อันน้ีได้ บางคนท่ีเล่นเทนนิสก็ไปตีแบดด้วย บางคนเล่นเทนนิสก็ไปเตะบอลด้วย 
    ข้อน้ีไม่มีอะไรขัดแย้งกับโจทย์ จึงเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง (เฉลย ข้อ ข)  
 

ค.  ชอบเทนนิส ต้องเล่นแบด (ชอบ) ทุกคนเลย ดังน้ัน คุณจะมาชอบฟุตบอลได้ยังไง 
     เมื่อโจทย์ระบุว่า “ถ้าเธอเป็นคนท่ีชอบตีแบดแล้ว เธอจะไม่ชอบฟุตบอล” ค. ไม่ถูก 
 

ง.   ใครท่ีตีเทนนิสต้องเตะบอลด้วย เมื่อทุกคนเตะบอล จะไม่เล่นแบด (เพราะเงื่อนไข 
     ในโจทย์คือ ต้องไม่มีการเตะบอล และเล่นแบดในตัวคนๆน้ัน)  ดังน้ันข้อ ง. จึงไม่ถูก  
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121.   คน : อาหาร   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ต้นไม้   ปุ๋ย   ข.   ดิน   หญ้า 
    ค.   น้ า   ราก   ง.    ใบ   ก่ิง 
  
122. เต้าเจี้ยว : ถ่ัวเหลือง   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ข้าว   เกลือ       ข.   น้ าเช่ือม   น้ าตาล 
    ค.   นม   ขนม       ง.   น้ าปลา   ซีอ๊ิว 
  
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.  ช านาญ   เช่ียวชาญ 
  
125. ผู้ว่าราชการจังหวัด  : 7  -> …………..  :  ……………. 
     ก. นายอ าเภอ : 6     ข. เจ้าพนักงานปกครอง  : 3         
     ค. เจ้าหน้าท่ีทะเบียน :5       ง. ปลัดจังหวัด : 3 
 
126.  ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ -> …………..  :  ……………. 
     ก.  ร า : ข้าวเปลือก   ข.  ถ่าน : ไม้ 
     ค.  พวงมาลัย : รถยนต์  ง.  ด้าย : เทียนไข 
 
127. กีฬา : พระ  ->     กติกา : ………………… 
    ก.วัด                ข. ศีล           ค. ข้อก าหนด               ง. ธรรม 
 
128. รุ้งกินน้ า : เขียว  ->   ธงชาติไทย  :  …………………. 
   ก. ขาว             ข. แดง                   ค. น้ าเงิน                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        ข. เครื่องบิน : รถยนต์       
     ค. เดินเท้า : วิ่ง          ง. วิ่ง :  จักรยาน 
 
131. ราชสีห์ : สิงโต    -> …………..  :  ……………. 
    ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                      ข. นก : วายุภักษ์ 
    ค. ช้าง : คชสาร                           ง. มังกร : งู 
 
132. คน : กวน      -> …………..  :  ……………. 
     ก. สุนัข : เช่ือง                             ข. ป้ิง : ย่าง 
     ค. แมว : นอนหวด                        ง. ทอด : ผัด 
 
133. รถเมล์ : โรงเรียน   ->  …………..  :  ……………. 
     ก. เบาะท่ีน่ัง   :  ห้องเรียน                  ข.  เท้า :  ร่างกาย 
     ค. พนักงานขับรถ :  ผู้อ านวยการ             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   ข.  ขยะมูลฝอย : ตลาด 
     ค.  ข้าวโพด : ผู้ซ้ือ    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. ถ่ี  :  ห่าง  ->  ละเอียด :  ……………. 
     ก.  ป่น     ข.  ละออง   
     ค.  หยาบ     ง.   ไกล  
 
141.  ครูเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร 
       จากน้ันข้ึนทางเหนืออีก 1 กิโลเมตร และหักศอกกลับไปทางทิศตะวันออกอีกครั้ง 
       รวมระยะทางท้ังหมด 3 กิโลเมตร จงหาว่าบ้านนักเรียนต้ังอยู่ทิศใดของโรงเรียน 
       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  ท างาน 240 ช้ิน  รวมกันใช้เวลา 24 ช่ัวโมง  
ถ้าใช้เครื่องจักร A จ านวน 2 เครื่อง และ เครื่องจักร A จ านวน 1 เครื่องใช้เวลา 
18 ช่ัวโมง แต่ถ้าใช้เครื่องจักร A จ านวน 1 เครื่อง และ B จ านวน 2 เครื่องจะ 
 ใช้เวลาประมาณก่ีช่ัวโมง  
ก.  10   ช่ัวโมง     ข.   12  ช่ัวโมง 
ค.  14   ช่ัวโมง     ง.   16  ช่ัวโมง 
 

 144.   32563    มีหลักหน่วยเป็นเลขใด 
       ก.  1                    ข.   3           ค.   7     ง.   9 
 
145.  หมูกับห่าน มีหัวรวมกัน 100 หัว และมีขารวมกันท้ังหมด 280 ขา มีหมูก่ีตัว 
     ก.  30 ตัว       ข.  40  ตัว   
     ค.  60 ตัว          ง.  80  ตัว 
 
146. เครื่องบิน A บินด้วยความเร็ว 580 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ออกเดินทางเวลา 6.00 น. เครื่องบิน B 
    บินด้วยความเร็ว 700 กิโลเมตร / ช่ัวโมง 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. ซ้ือผลไม้ 45 กิโลกรัม ราคา 600 บาท  ขายผลไม้ไป 27 กิโลกรัมแรก กิโลกรัมละ 18 บาท 
     ท่ีเหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท จะได้ก าไร หรือขาดทุน คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 
    ก.  ขาดทุน 20 %     ข.  เท่าทุน   
    ค.  ก าไร 15 %     ง.  ก าไร 20 % 

 
148. สนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 150 x 200 ม. คนยืนท่ีมุม เดินตามวงรอบขอบสนาม 1 รอบ  
    แล้วเดินตามเส้นทแยงมุมไปมุมตรงข้าม จงหาระยะทางท้ังหมด  
    ก.  750 เมตร     ข.  850  เมตร   
    ค.  950  เมตร     ง.  1,050  เมตร 
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149.  ดินสอแท่งละ 3 บาท ปากกาแท่งละ 5 บาท ซ้ือดินสอและปากกาด้วยจ านวนเงินเท่ากัน  
        จะได้จ านวนรวมท่ีน้อยท่ีสุดก่ีแท่ง 
       ก.  3  แท่ง     ข.  5  แท่ง   
       ค.  8  แท่ง     ง.  12  แท่ง  
 
150.  รูปทรงสามเส่ียมมีมุมภายใน 180 องศา รูปทรงหกเหล่ียมมีมุมภายในเท่าใด  
       ก.  360 องศา     ข.  450  องศา   
       ค.  720 องศา     ง.  900 องศา 
 
151.  1o + 2o + 3o +  … + 100o  มีค่าเท่าใด 
       ก.  0             ข.  1    
       ค.  100      ง.  101  
    
152.  ค่าเฉล่ียของ 15 , 29 , 43 , 57 , … , 169  คือข้อใด 
      ก.  90           ข.  91    
      ค.  92      ง.  93  
 

153.  7  8  9  10   18   66   …….. 
     ก.  384            ข.  450            
     ค.  540      ง.  650 
 

154.  5  6  11  22  41  …… 
     ก.  50           ข.  60    
     ค.  70      ง.  80 

 
155.  121    143   165  …….  209  
      ก.  187            ข.  192            
      ค.  200      ง.  205 
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156.  ล าดับ  -43 , -34 , -25 , - 16  , …… มีก่ีพจน์ ท่ีน้อยกว่า 300 
      ก.  30           ข.  32    
      ค.  39     ง.  72 
 
157. เส้นขนานแนวนอน 4 เส้น และ แนวต้ัง 4 เส้น ตัดกัน จะเกิดเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานก่ีรูป 
      ก.  16 รูป     ข.  28 รูป   
      ค.  32  รูป    ง.  36 รูป 
 

158. เมื่อ 18 ปีท่ีแล้ว อัตราส่วนอายุบุตรชายต่อบิดา ท่ี 2 : 5  ปัจจุบันอายุบิดาต่อบุตรเป็น 7 : 4 
      ถามว่าปัจจุบันบิดาอายุก่ีปี  
      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     36     42     ……………..   ตัวเลขถัดไปคือข้อใด 
       ก.   44                    ข.   48              
       ค.   49              ง.   52 
 
161. นักเรียน 24 คน แลกของขวัญซ่ึงกันและกัน ได้รับของจากทุกคน จะมีของขวัญท้ังหมดก่ีช้ิน 
       ก.  24  ช้ิน       ข.  32  ช้ิน        
       ค.  48  ช้ิน           ง.  552  ช้ิน 
 
162.   เงินจ านวน  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 ซ้ือเงาะ 2.5 กิโลกรัม จะเหลือเงินทอนก่ีบาท 
       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.  ตอนน้ีพ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แต่เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ลูกมีอายุ 1 ใน 7 ของพ่อ  
       ตอนน้ีลูกมีอายุกี่ปี 
      ก.  10 ปี     ข.  15  ปี   
      ค.  18  ปี    ง.  21 ปี 
 
166.  ร้อยละ 12 ของ  25  ต่างจากร้อยละ  10  ของ  50  อยู่เป็นจ านวนเท่าใด 
      ก.  1     ข.  2    
      ค.  3     ง.  5 
 
167.  ประกาศป้ายราคาสินค้าชนิดหน่ึง 1,200 บาท และมีส่วนลดให้ 20 %  หากซื้อสินค้า 
      ชนิดน้ันด้วยธนบัตร 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 ดังน้ัน 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.   ราคาสินค้าชนิดหน่ึงต้ังไว้ท่ี  720  บาท  ลดราคาลงจากราคาท่ีต้ังไว้ เท่ากับราคา 
       ก าไรท่ีได้รับ ถ้าต้นทุนของสินค้าชนิดน้ีคือ  600 บาท แสดงว่าราคาขายจริงก่ีบาท 
       ก.  620  บาท      ข.  640  บาท  
       ค.  660  บาท           ง.  680  บาท 
 
172.   ปีน้ีแดงอายุ เป็นสองเท่าของด า อีก 10 ปี แดงจะอายุ 34 ปี ตอนน้ันด าจะมีอายุเท่าไหร่ 
       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 เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการส่ือสาร โดย 
ใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสม ท้ังในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความ 
สามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการท า
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น 
 

   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  b. How long have you lived in 
      c. How long is he staying 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  b. So do I                
      c. Also I do       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   b.  was  telling  me 
        c.  had  told  me  d.  have  been  telling   me 
 
10.   a.   told     b.   didn’t  tell 
        c.   haven’t  been  told   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  ประโยคท่ีมีความหมาย
สอดคล้องหรือถูกต้องกับการส่ือสาร  สนทนาลักษณะน้ี จะไม่อ้างอิงเชิงไวยากรณ์มาก แต่เน้น 
ท่ีว่า ใครรู้ประโยค รู้วิธีการใช้ส านวน คนน้ัน ก็จะตอบถูก  ใครรู้แบบผิดๆ เข้าใจประโยคผิดไป 
ก็อาจตอบได้ผิด  ผู้สอบต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านและเรียนรู้ประโยคบ่อยๆ สังเกตว่า   
บางข้อจะง่ายมากๆ  ง่ายจนน่าตกใจ บางข้อดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆคือเป็นตัวหลอก บางข้อ 
ก็ยากมากๆ ส านวนไม่คุ้นเลย  ผู้อ่านควรศึกษา และสังเกต แยกแยะ แต่ละแบบให้ดี ท่ีส าคัญ  
ถ้าเจอข้อง่ายมากๆ หากมั่นใจ ก็เลือกค าตอบเลย 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  b. The  menu  is  on  the  table. 
         c.  We'll go to  see  the  menu.  d. Lots of delicious dishes. 
 
16.    Robert  : I'm starving!              
        Pep : .......... 
         a. It's a shame   b.  Serve you right. 
         c. Let's eat now.   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? 
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ข้อสอบท่ัวไป  ไวยำกรณ์  ค ำศัพท์  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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จ ำลองแนวข้อสอบบทอ่ำนภำษำอังกฤษและเลือกค ำศัพท์ 
 
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   ข.  evaluated  
     ค.  provided    ง.   used 
 
50.  ก.  get   ข. study 
     ค.  know   ง. support  
 

 

21. ข 22. ก 23. ง 24. ค 25. ค 26. ข 27. ค 28. ง 
29. ก 30. ค 31. ง 32. ก 33. ก 34. ค 35. ข 36. ก 
37. ง 38. ง 39. ง 40. ก 41. ง 42. ข 43. ค 44. ข 
45. ค 46 ค 47. ก 48. ก 49. ข 50. ง     
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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 ?        ข.   Where  is  the  hotel? 
        ค.  Which  one  is  your   car?        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           ข.  offer 
        ค.  further            ง.  upper 
 
99.    ก.   provided                   ข.  subdivided 
        ค.   enrolled                 ง.  extended 
 
100.  ก.   Primary                   ข.  Secondary 
        ค.   Kindergarten              ง.  Higher Education 

 
 

 

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