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แนวข้ อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
1.ในการผลิตสือ่ การสอนประเภทใดก็ตาม ขันตอนที
้
่ต้องทาเป็ นขันแรกและขั
้
นสุ
้ ดท้ าย คือข้ อใด
ตอบ สารวจปั ญหาและความต้ องการประเมินผล
2. ท่านจะต้ องสอนเรื่ อง “แมลง” ท่านควรแบ่งหัวเรื่ องตามลาดับอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สดุ
ตอบ รูปร่างลักษณะประเภทวงจรชีวิตประโยชน์
3. สือ่ ประสมที่จดั เป็ นชุดแต่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสอนเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เท่านันเรี
้ ยกว่า
ตอบ ชุดการสอน
4. ทัศนสัญลักษณ์คืออะไร
ตอบ สิง่ แทนของจริงที่มองเห็นได้
5. ถ้ าต้ องการอธิบายระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ควรใช้ แผนภูมิแบบใดประกอบการอธิบาย
ตอบ แผนภูมิแบบอธิบายภาพ
6. ข้ อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการ์ ตนู ต่อการเรี ยนการสอน
ตอบ ทาให้ ทราบสัดส่วนของของจริ ง
7. วิธีสอนและสือ่ การสอนประเภทใดที่สมั พันธ์กบั ศูนย์การเรี ยนมากที่สดุ
ตอบ การสอนแบบโปรแกรมโดยใช้ ชดุ การสอน
8. ต่อไปนี ้ข้ อใดให้ ความหมายของกลุม่ สัมพันธ์ได้ ดีที่สดุ
ตอบ ลงแขก
9. เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 คือข้ อใด
ตอบ ให้ เป็ นคนเก่ง คนดีและใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข
10. ข้ อใดที่สอดคล้ องกับความเป็ นครูในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพ
ตอบ ผู้นาทางความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้และเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
11. เป้าหมายที่สาคัญที่สดุ ของการประกอบวิชาชีพครูคือข้ อใด
ตอบ การพัฒนาผู้เรี ยนถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ
12. ข้ อใดให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ถกู ต้ องที่สดุ
ตอบ เอกสารที่ครูจดั เตรี ยมเพื่อในการจัดประสบการณ์ทงมวลให้
ั้
กบั นักเรี ยนโดยฝึ กให้ นกั เรี ยนฝึ กคิดฝึ กทาฝึ กจิตใจ
เอกสารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตร ทาให้ ครูผ้ สู อนสามารถนาไปจัดการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยนเป็ นราย
คาบหรื อรายชัว่ โมง
รายละเอียดเกี่ยวกับสาระสาคัญจุดประสงค์การเรี ยนรู้เนือ้ หาวิชากิจกรรมการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแหล่งการ
เรี ยนรู้
13. ท่านคิดว่าสาเหตุใดจึงเปลีย่ นชื่อแผนการสอนมาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตอบ แผนการจัดการเรี ยนรู้เน้ นทีก่ ารเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
14. ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ได้ แก่ข้อใด
ตอบ เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นครูแบบมืออาชีพมีการเตรี ยมการล่วงหน้ า
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ช่วยส่งเสริ มให้ ครูได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตร เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอื่ นวัตกรรมและวิธีการวัด
ประเมินผล
ทาให้ ครูผ้ สู อน และครูที่จะทาการสอนแทน สามารถจัดกิจกรรมได้ อย่างมัน่ ใจและมีประสิทธิ ภาพ
15. จัดการเรียนรู้เพื่ออะไรสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
16. จัดการเรียนรู้อย่างไรสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ การเรี ยนการสอนที่จะทาให้ บรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั้
17. จัดการเรียนรู้แล้ วได้ ผลตามที่ต้องการหรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ ตรวจสอบว่าผู้เรี ยนบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
18. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่เน้ นความสามารถทางสมองหรื อความรอบรู้ในเนื ้อหาวิชาหรื อทฤษฎีเป็ นจุดประสงค์ด้านใด
ตอบ ด้ านพุทธิพิสยั
19. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่เน้ นการปฏิบตั ิที่ต้องลงมือทาเป็ นจุดประสงค์ด้านใด
ตอบ ด้ านทักษะพิสยั
20. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่เน้ นคุณธรรมหรื อเจตคติหรื อความรู้สกึ ในใจเป็ นจุดประสงค์ด้านใด
ตอบ ด้ านจิตพิสยั
21. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบแปรงฟั นทุกครัง้ หลังอาหารท่านคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด
ตอบ ด้ านทักษะพิสยั
22. นักเรี ยนแปรงฟั นของตนเองอย่างถูกวิธีได้ ทา่ นคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด
ตอบ ด้ านทักษะพิสยั
23. นักเรี ยนบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาฟั นให้ สะอาดได้ ทา่ นคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด
ตอบ ด้ านพุทธิพิสยั
24. การตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ เปลีย่ นพฤติกรรมด้ านความรู้ทกั ษะและเจตคติเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่โดย
ใช้ เครื่ องมือต่างๆตรวจสอบ
ตอบ การวัดผล
25. บทสรุปของเนื ้อหาเรื่ องใดเรื่องหนึง่ ที่ผ้ สู อนต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนจดจาได้ ตรงกับข้ อใด
ตอบ สาระสาคัญ
26. จุดประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ ผลที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนในขณะที่ปฏิบตั กิ ารสอน
27. ข้ อใดต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นชัดว่าครูกาลังสนองตอบความต้ องการทางกายของเด็ก
ตอบ แนะนาให้ เด็กรับประทานอาหารที่ถกู หลักโภชนาการ
28. พฤติกรรมใดต่อไปนี ้เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
ตอบ การกล่าวคาขอโทษ
29. ถ้ าเด็กชายณรงค์ ถามท่านว่า มีวิธีเรี ยนวิธีใดดีที่สดุ ท่านควรตอบอย่างไร
ตอบ วิธีใดก็ได้ ที่ณรงค์ร้ ูสกึ ว่าตัวเองถนัด

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
30. ข้ อใดคือความหมายของแรงจูงใจ
ตอบ สิง่ กระตุ้นที่ทาให้ บคุ คลกระทากิจกรรมอย่างมีจดุ หมายปลายทาง
31. ข้ อใดเป็ นพื ้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับผู้เรี ยนตามวิสยั ทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
ตอบ ผู้เรี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพ
32. หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ตอบ กาหนดโครงสร้ างไว้ ชดั เจนทังสาระเวลาและการจั
้
ดการเรี ยนรู้
33. ข้ อใดเป็ นจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551
ตอบ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการคิด การแก้ ปัญหามีทกั ษะชีวิต มีสขุ ภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี มีสขุ นิสยั และรักการออกกาลังกาย
34. หลักการและแนวคิดสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 คือข้ อใด
ตอบ มีมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยน
35. หน่วยงานใดมีบทบาทหน้ าทีใ่ นการกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้
ตอบ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
36. หน่วยงานใดประกาศให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
ตอบ กระทรวงศึกษาธิการ
37. หน่วยงานใดมีหน้ าทีจ่ ดั ทากรอบหลักสูตรท้ องถิ่น
ตอบ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
38. ข้ อใดคือลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพศ 2551
ตอบ Content-based curriculum
39. หัวใจของหลักสูตรคือข้ อใด
ตอบ มาตรฐาน
40. การออกแบบหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบ backward Design ขันตอนใดควรท
้
าเป็ นลาดับแรก
ตอบ วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้
41. การออกแบบหลักสูตรโดยใช้ รูปแบบ backward Design ขันตอนใดต้
้
องทาเป็ นลาดับสุดท้ าย
ตอบ กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
42. การพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดในหลักสูตรจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 กี่ประการ
ตอบ 5 ประการ
43. ข้ อใดไม่ใช่สมรรถนะของผู้เรียนที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
ตอบ ความสามารถในการเรียนรู้
44. การรู้จกั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ที่สง่ ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเป็ นสมรรถนะของผู้เรี ยนด้ านใด
ตอบ ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต
45 .คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนที่กาหนด ไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ 2551
ตอบ 8 ข้ อ
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46. ข้ อใดคือความหมายของการวิจยั ชันเรี
้ ยน
ตอบ การวิจยั ที่ทาโดยครูเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชันเรี
้ ยน
47. การใช้ ผลการวิจยั ในชันเรี
้ ยนเน้ นด้ านใด
ตอบ เน้ นการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงาน
48. บุคคลในข้ อใดเหมาะสาหรับทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ตอบ นักวิจยั ครูประจาชัน้ ผู้บริ หารโรงเรี ยน
49. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง ในการตังปั
้ ญหาการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
ตอบ สัน้ ควรเลือกเรื่ องทีม่ ีขนาดเล็ก ไม่ควรเสียเวลาขบคิดปั ญหาที่ไม่สามารถดาเนินแก้ ไขได้ ในระยะเวลาอันสัน้ ควรเลือกเรื่ อง
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและนักเรี ยนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องในงานของโรงเรี ยน
50. การพัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยการวิจยั นัน้ เน้ นการวิจยั ประเภทใด
ตอบ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
51. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้ กาหนดเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไว้ ในมาตราใด
ตอบ มาตรา 30
52. ข้ อใดคือจุดเริ่ มต้ นในการทาวิจยั
ตอบ การเลือกปั ญหา
53. ลักษณะใดต่อไปนี ้เป็ นการจากัดขอบเขตการวิจยั
ตอบ การกาหนดเวลาที่ใช้ ในการวิจยั
54. ข้ อใดควรหลีกเลีย่ งมากที่สดุ ในการเลือกปั ญหาเลือก
ตอบ ปั ญหาที่ผ้ วู ิจยั ไม่ร้ ู
55. ข้ อใดเป็ นความหมายของการวิจยั
ตอบ มนตรี ค้นหาว่าเพื่อนๆทาไมไม่ชอบแมว
56. การค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีความสาคัญอย่างไร
ตอบ ใช้ เป็ นแบบอย่างการวิจยั
57. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ ในบทใดของเอกสารการวิจยั
ตอบ บทที่ 2
58. ข้ อใดเป็ นความหมายของสมมติฐาน
ตอบ การเดาอย่างมีเหตุผล
59. การวิจยั คืออะไร
ตอบ การแสวงหาข้ อเท็จจริ งโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์
60. การเขียนโครงร่างวิจยั มีประโยชน์ในข้ อใดมากที่สดุ
ตอบ ช่วยให้ ทราบถึงวิธีวิจยั ชัดเจน
61 ข้ อใดกล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ ถกู ต้ อง
ตอบ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ รู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุง่ มัน่ ทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
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62. การจัดการเรี ยนการสอนหน้ าที่พลเมืองให้ สถานศึกษา จัดรายวิชาหน้ าที่พลเมืองอย่างไรสาหรับนักเรี ยนทุกระดับและช่วงชัน้
ตอบ จัดเป็ นรายวิชาเพิม่ เติม
63. ระดับชันประถมศึ
้
กษา (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6) ให้ สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้ าที่พลเมืองจานวนกี่ชวั่ โมงต่อปี
ตอบ 40 ชัว่ โมง
64 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3) ให้ สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้ าที่พลเมืองจานวนกี่ชวั่ โมงต่อปี
ตอบ 40 ชัว่ โมง
65. ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6) ให้ สถานศึกษาจัดรายวิชาหน้ าที่พลเมืองจานวนกี่ชวั่ โมงตลอด 3
ปี
ตอบ 80 ชัว่ โมง
66. วิชาหน้ าที่พลเมืองอยูใ่ นกลุม่ สาระการเรียนรู้ใด
ตอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
67. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ กาหนดสาระการเรี ยนรู้ไว้ อย่างไร
ตอบ 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
68. ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับตัวชี ้วัด
ตอบ ตัวชี ้วัดชันปี
้ ให้ ใช้ ระดับชัน้ ป.1- ม.3
69. การกาหนดรหัสกากับมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด ว.1.2 ป.1/3 ป.1/3 หมายถึงอะไร
ตอบ ตัวชี ้วัดชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ข้ อที่ 3
70. หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงกาหนดไว้ ในสาระใดของกลุม่ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตอบ เศรษฐศาสตร์
71. ข้ อใดถูกต้ องเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตอบ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรี ยนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
72. หลักการพื ้นฐานของการวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู้คืออะไร
ตอบ เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน เพื่อตัดสินผลการเรี ยน
73. ข้ อใดไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับระดับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551
ตอบ การประเมินระดับประเทศ
74. การตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรี ยนเป็ นรายปี /รายภาคเป็ นการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ระดับใด
ตอบ การประเมินระดับสถานศึกษา
75. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ มีระดับผลการประเมินอย่างไร
ตอบ ดีเยีย่ ม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น
76. เอกสารหลักฐานการศึกษาชนิดใดที่สถานศึกษากาหนด
ตอบ ระเบียนสะสม
77. ข้ อใดกล่าวถูกต้ อง
ตอบ ใช้ หลักสูตรสถานศึกษาเป็ นแนวทางการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่น
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78. ขันตอนแรกของการจั
้
ดทาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้ อใด
ตอบ กาหนดวิสยั ทัศน์
79. ใครมีหน้ าที่ในการกาหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา
ตอบ คณะกรรมการการบริ หารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา
80. ผู้มีหน้ าที่ในการจัดทาโครงสร้ างรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรี ยนรู้คือข้ อใด
ตอบ ครู
81. การประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาควรเน้ นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้ องด้ านใดเป็ นสาคัญ
ตอบ คุณภาพของผู้เรี ยน
82. นวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ แก่ข้อใด
ตอบ แบบเรี ยนสาเร็ จรูป
83. นวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองความพร้ อม (Readiness) ได้ แก่ข้อใด
ตอบ ศูนย์การเรี ยน
84. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธีแบคเวิร์ดดีไซน์ เรี ยกได้ ตามข้ อใด
ตอบ การออกแบบย้ อนกลับ
85. ข้ อใดคือขันที
้ ่ 1 ของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธี backward Design
ตอบ กาหนดความรู้ความสามารถของผู้เรี ยนทีต่ ้ องการให้ เกิดขึ ้น
86. ข้ อใดคือขันที
้ ่สองของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธี backward Design
ตอบ กาหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรี ยนทีต่ ้ องการให้ เกิด
87. ข้ อใดคือขันที
้ ่ 3 ของการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยวิธี backward Design
ตอบ ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
88. ขันตอนการออกแบบการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบ backward Design ขันตอนใดควรเป็
้
นขันตอนแรก
้
ตอบ กาหนดชื่อหน่วยการเรี ยนรู้จดั ทาหน่วยการเรี ยนรู้ทมี่ ีคณ
ุ ค่าต่อผู้เรี ยนและสังคม
89. ความรู้ที่จดั ว่าเป็ นความเข้ าใจที่คงทนตรงกับข้ อใด
ตอบ เป็ นความรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถนาไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ใหม่ที่หลากหลาย
90 ยึดหลักคา/นึงความจา สอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาตามข้ อใด
ตอบ ปรัชญาสารัตถนิยม
91 สร้ างคุณธรรม/ปั ญญา สอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาตามข้ อใด
ตอบ ปรัชญานิรันตรนิยม
92. ทุกอย่างในโลกเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา สอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาตามข้ อใด
ตอบ ปรัชญาพิพฒ
ั น์นิยม
93. เนื ้อหาสาระให้ ผ้ เู รียนมีความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาตามข้ อใด
ตอบ ปรัชญาปฏิรูปนิยม
94. ข้ อใดคือลาดับความสามารถทางสติปัญญา ลาดับแรกเมื่อเรี ยงลาดับจากระดับพื ้นฐานถึงระดับสูง
ตอบ ความรู้ความจา
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95. ความสามารถในการจาแนกสิง่ ที่ซบั ซ้ อนออกมาเป็ นส่วนย่อยได้ อย่างชัดเจนเพื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ตา่ งๆสอดคล้ อง
กับข้ อใด
ตอบ การวิเคราะห์
96. ความสามารถในการริเริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถนาส่วนประกอบย่อยมาผสมผสานให้ เกิดความกลมกลืน สอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ การสังเคราะห์
97. ข้ อใดคือลาดับการเรี ยนรู้ด้านจิตพิสยั ลาดับแรกตรงกับข้ อใด
ตอบ การรับรู้เกี่ยวกับเจตคติและค่านิยม
98. ลาดับการเรี ยนรู้ด้านจิตพิสยั ลาดับสุดท้ ายตรงกับข้ อใด
ตอบ การสร้ างลักษณะนิสยั
99. การจัดลาดับการเรี ยนรู้ด้านทักษะพิสยั ลาดับแรกตรงกับข้ อใด
ตอบ การเรี ยนแบบ
100. การจัดหลักสูตรและการสอนระบบนี ้ ยึดเอาการถ่ายทอดเนื ้อหาวิชาความรู้เป็ นหลักการสอนดาเนินไปตามลาดับความรู้ที่
หลักสูตรกาหนดการสอนตามลาดับ สอดคล้ องกับหลักสูตรประเภทใด
ตอบ หลักสูตรแบบเนื ้อหาวิชา
101. การจัดหลักสูตรแบบนี ้ได้ รวมเอาวิชาต่างๆทีม่ ีเนื ้อหาสาระใกล้ เคียงกันเอาไว้ เป็ นหมวดเดียวกัน สอดคล้ องกับหลักสูตร
ประเภทใด
ตอบ หลักสูตรสหสัมพันธ์
102. การจัดหลักสูตรแบบนี ้ยึดเอาสังคมและชีวติ จริงของเด็กเป็ นหลักเพื่อผู้เรี ยนจะได้ นาความรู้ไปใช้ ในชีวติ ประจาวันได้
สอดคล้ องกับหลักสูตรประเภทใด
ตอบ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม
103. หลักสูตรแบบนี ้ยึดเอาประสบการณ์และกิจกรรมเป็ นหลัก การเรี ยนรู้เกิดจากประสบการณ์การสอนเน้ นให้ นกั เรียนแสดง
หรื อทาเองมากที่สดุ สอดคล้ องกับหลักสูตรประเภทใด
ตอบ หลักสูตรกิจกรรมหรื อประสบการณ์
104. หลักสูตรที่กาหนดให้ วิชาใดวิชาหนึง่ เป็ นแกนกลางของหลักสูตรแล้ วจัดให้ วชิ าอื่นๆเป็ นวิชารองที่จะต้ องสอนให้ สมั พันธ์กบั
วิชาแกนสอดคล้ องกับหลักสูตรประเภทใด
ตอบ หลักสูตรแบบแกน
105. องค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของ ฮิลดา ทาบา (Hillda taba) คือข้ อใด
ตอบ วัตถุประสงค์ทวั่ ไปเนื ้อหาวิชากระบวนการเรี ยนการสอนโครงการประเมินผลตามหลักสูตร
106. การสอนมีความหมายตามข้ อใด
ตอบ การกระทาอันเป็ นการอบรมสัง่ สอนนักเรี ยนตามสถานศึกษาโดยทัว่ ๆไปการจัดสภาพการณ์ การจัดสถานการณ์ หรื อจัด
กิจกรรมอันเป็ นการวางแผน การที่จะทาให้ การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนดาเนินไปด้ วยความสะดวก การแนะแนวทางให้ กบั ผู้เรี ยน
107. ข้ อความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่คาดว่าผู้เรี ยนจะสามารถกระทาได้ หลังจากผ่านการเรียนการสอนที่กาหนดไว้
ตอบ จุดประสงค์
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108. ข้ อใดไม่ใช่องค์ประกอบของจุดประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม
ตอบ ความรู้ความสามารถ
ข้ อความใช้ ตอบคาถามข้ อที่ 109-111
“กาหนดก้ อนหินให้ 10 ก้ อนผู้เรี ยนจะชี ้บอกก้ อนหินแบบ Sandstones ได้ ทงหมดโดยไม่
ั้
ต้องใช้ อปุ กรณ์ใดๆ”
109. ข้ อความ “กาหนดก้ อนหินให้ 10 ก้ อน” สอดคล้ องกับองค์ประกอบของจุดประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรมข้ อใด
ตอบ สภาวการณ์หรื อเงื่อนไข
110. ข้ อความ “ผู้เรี ยนจะชี ้บอกก้ อนหินแบบ Sandtones ได้ ” สอดคล้ องกับองค์ประกอบของจุดประสงค์การเรี ยนเชิงพฤติกรรมข้ อ
ใด
ตอบ พฤติกรรมปลายทาง
111. ข้ อความ “ได้ ทงหมดโดยไม่
ั้
ต้องใช้ อปุ กรณ์ใดๆ” สอดคล้ องกับองค์ประกอบของจุดประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรมข้ อใด
ตอบ เกณฑ์หรื อมาตรฐานการยอมรับความสามารถ
112. ผู้เรี ยนทุกคนมีความต้ องการที่จะได้ รับการสัมผัสและความเอาใจใส่หรื อความสนใจจากผู้สอนครูผ้ สู อนควรสร้ าง
บรรยากาศในชันเรี
้ ยนอย่างไร
ตอบ บรรยากาศแห่งความใกล้ ชิด
113. ผู้สอนมีความเข้ าใจผู้เรียนมีความเป็ นมิตรช่วยชี ้แนะเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนอย่างมีระบบเป็ นขันตอนท
้
าให้ ผ้ เู รียนรู้สกึ ว่า
มีการช่วยเหลือกันและกันทาให้ ร้ ูสกึ อยากเรี ยนสอดคล้ องกับบรรยากาศในชันเรี
้ ยนข้ อใด
ตอบ บรรยากาศทีม่ ีความอบอุน่
114. ผู้สอนเห็นคุณค่าในตัวผู้เรี ยนเป็ นบุคคลสาคัญมากกว่าการเรี ยนการสอนเพราะว่าผู้เรี ยนสามารถรู้ได้ ในสถานการณ์ที่
แตกต่างกันสอดคล้ องกับบรรยากาศในชันเรี
้ ยนข้ อใด
ตอบ บรรยากาศทีม่ ีการยอมรับนับถือ
115. วิธีสอนแบบอุปมาน สอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ เป็ นการสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์
116. วิธีสอนแบบอนุมานสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ เป็ นการสอนที่เริ่ มจากกฎหรื อหลักการต่างๆ
117. ข้ อใดเป็ นสือ่ การสอนประเภทเครื่ องมืออุปกรณ์ (Hardware)
ตอบ เครื่ องฉายภาพยนตร์
118. ข้ อใดเป็ นสือ่ การสอนประเภทวัสดุ (Software)
ตอบ ลูกโลก
119. ข้ อใดเป็ นสือ่ การสอนประเภทเทคนิคหรื อวิธี (Techniques or Methods)
ตอบ การศึกษานอกสถานที่
120. ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายตรงตามข้ อใด
ตอบ หนัก
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121. ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือข้ อใด

ตอบ ผู้สงั่ สอนศิษย์
122. ลักษณะของครู ที่ดต
ี ามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ที่ทรงพระราชทานไว้ ในเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

2523 คือข้ อใด
ตอบ ครูที่แท้ นนจะต้
ั ้ องทาแต่ความดี
123. ค่าธรรมเนียมขึ ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพของการศึกษาคือ

ตอบ 500 บาท
124. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอายุใช้ ได้ กี่ปี

ตอบ 5 ปี
125. ข้ อใดคือความหมายของคาว่า proession

ตอบ อาชีพที่ต้องใช้ ความรู้ความชานาญผ่านการฝึ กฝนจนเชี่ยวชาญเป็ นอย่างดี
126. คูค
่ วรเป็ นแบบอย่างทีด่ ีให้ แก่ศิษย์มีความหมายตรงกับข้ อใดมากที่สดุ

ตอบ แม่พิมพ์ของชาติ
127. ข้ อบังคับว่าด้ วยจรรยาบรรณของวิชาชีพเกิดจากมาตราใดของพรบสภาครู และบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2546

ตอบ มาตรา 50
128 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องรักศรัทธาซื่อสัตย์สจุ ริ ตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพคือ

จรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้ อใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
129. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องมีวินยั ในตนเองพัฒนาตนเองด้ านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์เป็ นจรรยาบรรณของ

วิชาชีพตามข้ อใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อตนเอง
130. ครู แดงไปร่ วมงานกับชุมชนทีว่ ดั ในวันเข้ าพรรษาแสดงว่าครู แดงมีจรรยาบรรณในข้ อใดมากที่สดุ

ตอบ จรรยาบรรณต่อสังคม
131 มาตรฐานด้ านความรู้ ตามข้ อบังคับคุรุสภาว่าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ. ศ. 2548 ความรู้ ในข้ อใด

สาคัญที่สดุ เป็ นลาดับแรก
ตอบ ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
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132. คุณธรรมตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพ. ศ. 2542 คือข้ อใด

ตอบ สภาพคุณความดี
133. ข้ อใดสาคัญที่สดุ เป็ นลาดับแรกในค่านิยมหลักของข้ าราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาทัง้ 11 ประการ

ตอบ ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรม
134. ผอ. แดงสัง่ ให้ ครู ดาเซ็นรับมอบพัสดุซงึ่ จะใช้ ในวันเด็กอีก 3 เดือนครู ดาเห็นว่าผิดสังเกตควรปฏิบตั ิตามข้ อใด

ตอบ ที่แจ้ งเป็ นหนังสือภายใน 7 วัน
135. Human relation มีความหมายตามข้ อใด

ตอบ มนุษย์สมั พันธ์
136. สมองส่วนใดที่เกี่ยวข้ องกับการคิดสร้ างสรรค์

ตอบ สมองซีกขวา
137. โมเดลปลาทูสว่ นใดเปรี ยบเสมือนวิสยั ทัศน์

ตอบ หัวปลา
138. Attitude หมายถึงข้ อใด

ตอบ เจตคติ
139. ครู แดงมาโรงเรี ยนและตังใจสอนอย่
้
างสมา่ เสมอจนนักเรียนมีผลงานเรี ยนที่ดีขึ ้นตรงกับข้ อใด

ตอบ สมานัตตตา
140. ด้ านใดถือเป็ นหัวใจที่จะต้ องปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมความมีวินยั ความเป็ นไทย
ตอบ ด้ านจิตพิสยั
141. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สดุ
ตอบ ยุโรปตะวันตก
142. ขนบธรรมเนียมหมายถึง
ตอบ แบบอย่างที่นยิ มกัน
143. หน่วยงานใดที่มีหน้ าทีด่ แู ลจรรยาบรรณของครู
ตอบ คุรุสภา
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144. การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักการใด
ตอบ ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ
145. การพักใช้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกาหนดระยะเวลากี่ปี
ตอบ 5 ปี
146. แผนซึง่ กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการเรี ยกว่าอะไร
ตอบ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
147. จังหวัดใดที่มีการทดลองเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแห่งแรก
ตอบ สระบุรี
148. เป้าหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ตอบ สามารถพึง่ ตนเองได้
149. ไข้ เลือดออก : ยุง
ตอบ อหิวาตกโรค : แมลงวัน
150. สี : เขียว
ตอบ วิตามิน : เอ
150. ทันสมัย : โบราณ
ตอบ ปั จจุบนั : อดีต
151. แข็งแรง : อ่อนแอ
ตอบ อ้ วน : ผอม
152. นิ ้ว : มือ
ตอบ ตา : จอตา
153. 4 1 16 3 36 5 ……..
ตอบ 64
154. 9 23 14 51 71 …..
ตอบ 94

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
155. 17 19 23 31 ……
ตอบ 47
156. จุดเน้ นและแนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายด้ านการศึกษาประกอบด้ วยกี่สว่ น
ตอบ 2 ส่วน
157. สานักงานวิจยั มะเร็ งนานาชาติสงั กัดองค์การอนามัยโลกระบุวา่ เนื ้อแปรรูปทาให้ เกิดโรคใด
ตอบ มะเร็ งลาไส้
158. พระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูมคี าสอนในเรื่ องเดียวกันยกเว้ นข้ อใด
ตอบ หลักธรรมคาสอนเรื่ องพระเจ้ า
159. เหตุการณ์ใดไม่ได้ เกิดขึ ้นในวันอาสาฬหบูชา
ตอบ โกณฑัญญะได้ ดวงตาเห็นธรรม
160. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเพิ่มโรงเรี ยนศึกษาพิเศษจานวนกี่แห่ง
ตอบ 2 แห่ง
161. หลักการจัดการศึกษาข้ อใดไม่ถกู ต้ อง
ตอบ ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ ในการจัดการศึกษา
162. นักเรี ยนที่จะเข้ าเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ในปี พศ. 2560 นักเรี ยนต้ องเกิดในปี พศ. ใด
ตอบ พ. ศ. 2553
163. จุดเน้ นปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีกี่ด้าน
ตอบ 6 ด้ าน
164. ข้ อใดไม่ใช่จดุ เน้ นการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ งบประมาณ
165. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการจะต้ องมีการวางแผนให้ สอดคล้ องเชื่อมโยงกันกี่สว่ นอะไรบ้ าง
ตอบ 3 ส่วนคือ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และจุดเน้ นการปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
166. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไร
ตอบ ฉบับที่ 9
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167. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ้ได้ รับการเชิดชูจากหน่วยงานใดว่าเป็ นปั ญญาทีม่ ีประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ตอบ United Nation
168. สิง่ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิตนของครูคอื ข้ อใด
ตอบ จรรยาบรรณ
169. ครูทเี่ รี ยกร้ องรับเงินจากผู้เรียนแสดงว่าผิดจรรยาบรรณด้ านใด
ตอบ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริ การ
170. ผู้ที่จะเป็ นครูต้องผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาเป็ นเวลาเท่าใด
ตอบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
171. ครูพบว่านักเรี ยนแอบสูบบุหรี่ ควรทาอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ตอบ สอบถามตักเตือน
172. เพราะเหตุใดต้ องมีวชิ าแนะแนวในโรงเรี ยน
ตอบ เพื่อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
173.วิธีการที่จะวัดพฤติกรรมแต่ละด้ านให้ ครอบคลุมและเหมาะสมนันจะต้
้ องปฏิบตั ิอย่างไร
ตอบ ใช้ วิธีการวัดหลายๆวิธี
174.เราควรทฤษฎีของฟรอยด์ (Sigmund Fueud) ในเรื่ องใดมากที่สดุ
ตอบ การเลี ้ยงดูบตุ ร
175.คากล่าวทีว่ า่ ทาแบบฝึ กหัดมากๆ จะเกิดการเรี ยนรู้ตรงกับทฤษฎีของใคร
ตอบ ธอร์ นไดค์
176.สือ่ ประเภทใดที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริ ยธรรมคือคุณธรรมสาหรับเด็กระดับประถมศึกษา
ตอบ นิทาน
177.ตามทฤษฎีของฟรอยด์ พฤติกรรมที่เราแสดงออกมานันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นผลของอะไร
ตอบ จิตใต้ สานึก
178.ผู้สอนจะต้ องทาอย่างไรเพื่อให้ การสอนของตนมีประสิทธิภาพ
ตอบ ผู้สอนต้ องออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้ลว่ งหน้ า
179.การจัดการเรี ยนรู้แบบใดที่มอี ิทธิพลต่อการเรียนรู้มากที่สดุ
ตอบ การทากิจกรรมร่วมกัน
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180.ข้ อใดเป็ นความต้ องการพื ้นฐานอันดับแรก
ตอบ ด้ านร่างกาย
181.เด็กวัยใดที่เลียนแบบคนใกล้ ชิดครูหรื อพ่อแม่มากที่สดุ คือ
ตอบ วัยเตาะแตะ
182.ข้ อใดเป็ นจุดมุง่ หมายของการแนะแนว
ตอบ เพื่อส่งเสริ มนักเรี ยนให้ พฒ
ั นาเด็กตามศักยภาพ
182.การให้ คาปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเหมาะสาหรับบริ การกับผู้เรี ยนระดับใด
ตอบ มัธยมศึกษา
183.ครูควรใช้ วิธีการใดช่วยเหลือนักเรี ยนที่ไม่เห็นคุณค่าของตนเอง
ตอบ ทาให้ กระจ่าง
184.บุคลิกภาพเกิดจากส่วนประกอบใด
ตอบ สิง่ แวดล้ อม-พันธุกรรม
185.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ตรงกับข้ อใด
ตอบ เป็ นหลักสูตรอิงมาตรฐาน
186.หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ใช้ สงิ่ ใดเป็ นตัวกาหนดคุณภาพของผู้เรียน
ตอบ มาตรฐานการเรี ยนรู้
187.ข้ อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องเปลีย่ นแปลงหลักสูตร ฯ พ.ศ. 2544
ตอบ ผลจากการแข่งขันด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
188.ข้ อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอบ มีความต่อเนื่อง 12 ปี
189.ขันตอนแรกของการสร้
้
างหลักสูตรสถานศึกษาคือข้ อใด
ตอบ กาหนดวิสยั ทัศน์
190.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 แบ่งออกเป็ นกี่ลกั ษณะ
ตอบ 3 ลักษณะ
191.บทบาทของครูในการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ตอบ ผู้สง่ เสริ มช่วยเหลือ
192.บทบาทของผู้ให้ คาปรึกษาที่ควรใช้ ตามความจาเป็ นคือข้ อใด
ตอบ ผู้ชี ้แนะแนวทาง
193.ครูสามารถนาความรู้ด้านการแนะแนวไปบูรณาการการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการใด
ตอบ นาข้ อมูลและการสังเกตพฤติกรรมมาช่วยเหลือนักเรี ยน
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194.ข้ อใดเป็ นมาตรฐานการแนะแนว
ตอบ พัฒนาระบบบริ หารจัดการ
195.การสอนแบบนิรนัย มีลกั ษณะตรงกับข้ อใดคือ
ตอบ ครูแดง สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย
196.สือ่ ประสบการณ์ตามรูปแบบของเอดการ์ เดล มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมมากที่สดุ คือ
ตอบ ประสบการณ์ตรง
197.ข้ อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักสูตรฯ 51
ตอบ ช่วงชัน้
198.คาว่า" ซื่อสัตย์ สุจริต "กาหนดไว้ ในข้ อใด
ตอบ คุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์
199.ความสามารถเข้ าใจในเรื่ องนนามธรรม เกิดขึ ้นในวัยช่วงใด
ตอบ 11 - 15 ปี
200.แรงจูงใจข้ อใดที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ตอบ การพัฒนาตนเอง
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แนวข้ อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2
1. ข้ อใดมีความหมายสอดคล้ องมากที่สดุ กับคาว่าผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ การจัดการศึกษาต้ อง

ตอบ คานึงถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
2. ในการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสูพ
่ หุปัญญานันผู
้ ้ สอนจะพัฒนาปั ญญาพิเศษของผู้เรี ยนแต่

ละคนได้ อย่างไร
ตอบ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงปั ญญาพิเศษของตนเองร่วมกับครูคณะจัดการเรี ยนรู้
3. กลุม
่ ประสบการณ์นิยมเป็ นแนวคิดพื ้นฐานทางด้ านปรัชญาของกระบวนการเรี ยนรู้ใดต่อไปนี ้

ตอบ แบบกระบวนการแก้ ปัญหา
4. แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการสูพ
่ หุปัญญามีขนตอนการจั
ั้
ดการเรี ยนรู้ที่แตกต่างจากแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่

เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญรูปแบบอื่นๆอย่างไร
ตอบ มีขนตอนการแสดงพหุ
ั้
ปัญญาของนักเรี ยนทุกท่าน
5. หากคุณต้ องการกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้ การเล่นเกมการแข่งขันตอบปั ญหาควรเลือกใช้ ข้อใด

ตอบ TGT
6. ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงานใดถูกต้ องที่สดุ

ตอบ ครูและนักเรี ยนร่วมกันสารวจรังผึ ้งในป่ าอยูใ่ นขันปฏิ
้ บตั ิ
7. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ในข้ อใดทีท
่ าให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ งมากที่สดุ

ตอบ การแบ่งกลุม่ ทางานตามความสนใจ
8. การเขียนเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาสาระสาคัญลงสูเ่ นื ้อหาสาระรายละเอียดเป็ นหลักการเขียนรายงานวิจยั ตามข้ อใด

ตอบ ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
9. ข้ อใดคือจุดประสงค์หลักทีจ่ ด
ั แหล่งเรี ยนรู้หรื อสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ขึ ้นภายในโรงเรียน

ตอบ เพื่อเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ สะดวกและรวดเร็ ว
10. ลักษณะการเรี ยนรู้ แบบใดส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจตนเองมากที่สดุ

ตอบ การเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้ของตน
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11. หลักการจัดการเรี ยนรู้ แบบกระบวนการแก้ ปัญหาช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรี ยนอย่างเป็ นขันตอนโดยใช้
้
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ เปรี ยบได้ กบั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใด
ตอบ หลักอริ ยสัจ 4
12. บทบาทของผู้เรี ยนที่ไม่สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบสร้ างองค์ความรู้

ตอบ เชื่อมัน่ ในตนเองมากผลการค้ นคว้ าผลงานที่ได้ รับย่อมถูกต้ องเสมอ
13. แนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ แบบที่เน้ นการปฏิบตั ิข้อใดถูกต้ อง

ตอบ เป็ นการจัดกิจกรรมลักษณะกลุม่ ปฏิบตั ิการด้ วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริ ง
14. บทบาทหน้ าที่ของครู ที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบสร้ างองค์ความรู้ คือ

ตอบ ครูสนับสนุนการคิดอิสระเจตคติที่ดตี อ่ การแสวงหาและสร้ างความรู้ของตนเอง
15. ไม่วา่ ใครจะมีความทุกข์หรื อมีปัญหาใดเมื่อเราให้ ครู ฟังเพราะสุดท้ ายจะได้ รอยยิ ม้ กลับไปข้ อใดสอดคล้ องกับเรื่ องนี ้

ตอบ คิดยืดหยุน่
16.กิจกรรมการเรี ยนรู้ ข้อใดทีม
่ งุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คดิ วิเคราะห์สร้ างประสบการณ์เพื่อความเข้ าใจ

ตอบ กิจกรรมที่ผ้ เู รียนลงมือปฏิบตั ิ
17. แนวคิดสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบกระบวนการแก้ ปัญหาคือ

ตอบ การนาปั ญหามาใช้ ในกระบวนการเรี ยนรู้
18. ข้ อควรคานึงในการใช้ สอื่ ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ อง

ตอบ การใช้ สอื่ สิง่ พิมพ์ครูควรให้ นกั เรี ยนศึกษาเองตามลาพัง
19. จัดทาระเบียบว่าด้ วยการวัดและประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบตั ิที่เป็ นข้ อกาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานหน่วยงานตามข้ อใดมีหน้ าที่
ตอบ สถานศึกษา
20. ในการตัดสินผลการเรี ยนของกลุม
่ สาระการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม

พัฒนาผู้เรี ยนนันผู
้ ้ สอนต้ องคานึงถึงข้ อใด
ตอบ เวลาเรี ยนและการเข้ าร่วมกิจกรรม
21. ให้ ระดับผลการเรี ยนหรื อระดับคุณภาพการปฏิบตั ิของผู้เรี ยนเป็ นระบบตัวเลขระบบตัวอักษรคือ

ตอบ ประถมศึกษา
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22.ดี เยี่ยมดี ผ่าน และไม่ผา่ น สอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
23. ผ่าน และไม่ผา่ น สอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24. บุคคลใดที่เป็ นต้ นกาเนิดของแนวคิดทางจิตวิทยากลุม
่ หน้ าทีแ่ ห่งจิตทีเ่ ชื่อความสาคัญของสิง่ แวดล้ อมว่ามีผลต่อพฤติกรรม

มนุษย์และเชื่อว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการทางสังคมในอันที่จะเตรี ยมบุคคลเพื่อให้ สามารถใช้ ชีวติ สร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพและ
ประโยชน์แก่สงั คมต่อไป
ตอบ William james
25. บิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาคือ

ตอบ William james
26. การเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีการให้ รางวัลและการลงโทษคือ

ตอบ Edward Thorndike
27. จิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวข้ องกับจิตวิทยาอย่างไร

ตอบ แนวคิดและเทคนิควิธีการศึกษาทางจิตวิทยาถูกนามาใช้ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
28. ใครให้ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

ตอบ John Dewey
29. การประเมินเพื่อตรวจสอบความสาเร็ จของนักเรี ยนอยูใ่ นขันตอนใด
้

ตอบหลังเรี ยน
30. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการให้ คะแนนแบบรู บิคแบบองค์รวม

ตอบเป็ นเกณฑ์การให้ คะแนนที่มกี ารวิเคราะห์งานออกเป็ นประเด็น
31. สือ่ ประเภทใดใช้ เสริ มสร้ างประสบการณ์โดยนาความรู้ จากบทเรี ยนไปใช้ แก้ ปัญหาหรื อนาไปอธิบายในชีวต
ิ ประจาวันได้

ตอบสือ่ วิธีการ
32. ข้ อใดเป็ นการประเมินผลเพือ่ สรุ ปผลการเรี ยนรู้

ตอบคุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรี ยนรู้
33. การประเมินผลการเรี ยนการสอนของครู คนใดเหมาะสมที่สดุ
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ตอบขณะที่นกั เรียนทาแบบฝึ กทักษะครูสวุ ิมลสังเกตทรัพย์ฐานบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
34. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551

ตอบการวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้ องใช้ ข้อสอบ
35. สือ่ ประเภทใดที่นกั เรี ยนได้ ทาการทดลองการศึกษาและสารวจเพื่อนาไปสูข่ ้ อค้ นพบข้ อสรุ ป

ตอบบทเรี ยนแบบกิจกรรม
36. การสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยตัวอย่างข้ อมูลสถานการณ์ไปสูข่ ้ อสรุ ปหลักการหรื อกฎเกณฑ์เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ แบบ

ใด
ตอบวิธีสอนแบบอุปนัย
37. ข้ อมูลจากเว็บไซต์ตา่ งๆจัดเป็ นสือ่ ประเภทใด

ตอบสือ่ เทคโนโลยี
38. ยึดหลักการว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาได้ ถือว่าผู้เรี ยนรู้มีการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญตาม

มาตราใดของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ตอบมาตรา 22
39.

ข้ อใดไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญาของ

Howard Gardner

ตอบปั ญญาในคนมีไอคิวสูงกว่าคนมีไอคิวต่าเสมอ
40. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับหลักการสาคัญของการเรี ยนแบบร่ วมมือ

ตอบ นักเรี ยนในกลุม่ จะมีโอกาสในการช่วยให้ กลุม่ ประสบความสาเร็ จได้ ดีไม่เท่าเทียมกัน
41. วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ในข้ อใดที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างมีความหมายและสัมพันธ์กบ
ั ชีวติ จริงมากที่สดุ

ตอบการแบ่งกลุม่ ทางานตามความสนใจ
42. ระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินเพื่อให้ ระดับผลการเรี ยนรายวิชาให้ ใช้ ตวั เลขแสดงระดับผลการเรี ยนเป็ นกี่ระดับ

ตอบ 8 ระดับ

43. การรายงานผลการเรี ยนเป็ นการสือ่ สารให้ ผ้ ป
ู กครองและผู้เรี ยนทราบความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนซึง่ สถานศึกษา

ต้ องสรุปผลการประเมินและจัดทาเอกสารรายงานให้ ผ้ ปู กครองทราบเป็ นระยะระยะหรื ออย่างน้ อยภาคเรี ยนละกี่ครัง้
ตอบ 1 ครัง้
44. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็ นกี่ระดับ
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ตอบ 3 ระดับ
45. ผู้เรี ยนเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็ นรายวิชาพื ้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพิม
่ เติมตามที่สถานศึกษา

กาหนดสอดคล้ องกับระดับใด
ตอบ มัธยมศึกษาตอนต้ น
46. ผู้เรี ยนต้ องได้ หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็ นรายวิชาพื ้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพิม
่ เติมไม่

น้ อยกว่า 11 หน่วยกิตสอดคล้ องกับระดับใด
ตอบ มัธยมศึกษาตอนต้ น
47. ผู้เรี ยนเรี ยนรายวิชาพื ้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็ นรายวิชาพื ้นฐาน 41 หน่วยกิตและรายวิชาเพิม
่ เติมตามที่สถานศึกษา

กาหนดสอดคล้ องกับระดับใด
ตอบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
48. ผู้เรี ยนต้ องได้ หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็ นรายวิชาพื ้นฐานเศรษฐกิจหน่วยกิตและรายวิชา

เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตสอดคล้ องกับระดับใด
ตอบ มัธยมศึกษาตอนปลาย
49. เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็ นเอกสารสาคัญที่บน
ั ทึกผลการเรี ยนข้ อมูลและสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้ องกับพัฒนาการของผู้เรี ยน

ในด้ านต่างๆแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท
ตอบ 2 ประเภท
50. เอกสารแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยนของผู้เรี ยนตามรายวิชาผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผล

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้ องบันทึก
ข้ อมูลและออกเอกสารมีให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นรายบุคคลเมื่อผู้เรียนจบการศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จบการศึกษาภาคบังคับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จบการศึกษาชันพื
้ ้นฐานชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณีสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
51. ข้ อใดกล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรได้ ถกู ต้ อง

ตอบ เป็ นโครงการและแนวทางในการให้ การศึกษา
52. เมื่อกาหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตรแล้ วกิจกรรมขันต่
้ อไปคือข้ อใด

ตอบ การเลือกเนื ้อหาประสบการณ์
53. การดาเนินการสอนอยูใ่ นองค์ประกอบใดของหลักสูตร

ตอบ การนาหลักสูตรไปใช้
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54. ปรัชญาการศึกษากลุม
่ นี ้สนับสนุนการอ่านออกเขียนได้ คดิ เลขเป็ นผู้เรี ยนคือดวงจิตเล็กๆและประกอบด้ วยระบบประสาท

สัมผัสครูคือต้ นแบบที่ดีจงึ ต้ องทาหน้ าที่อบรมสัง่ สอนนักเรี ยนสอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาสาขาใด
ตอบ สารนิยม
55. ธรรมชาติของคนก็ดีสภาพแวดล้ อมทางสังคมก็ดีเป็ นสิง่ ที่ไม่ตายตัวคนแต่ละคนสามารถกาหนดชีวต
ิ ของตนเองได้ เพราะมี

อิสระในการเลือกสอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาสาขาใด
ตอบ อัตถิภาวะนิยม
56. ลักษณะของความรู้จะต้ องมีลกั ษณะจีรังยัง่ ยืนอย่างแท้ จริ งนับถือลักษณะของการศึกษาที่ ยด
ึ หลักการฝึ กอบรมให้ เป็ นบุคคล

ที่มีเหตุผลสอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาสาขา
ตอบ สารนิยม
57 นักเรี ยนเป็ นบุคคลที่มีทกั ษะพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ ครู นนเป็
ั ้ นผู้นาทางในด้ านการทดลองและวิจยั หลักสูตรเป็ นเนื ้อหาสาระ

ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ตา่ งๆของสังคมสอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาสาขาใด
ตอบ พิพฒ
ั นาการนิยม
57. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมและหลักสูตรแบบแกนสอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาสาขาใด

ตอบ ปฏิรูปนิยม
59. องค์ประกอบของพัฒนาการของมนุษย์ที่สาคัญได้ แก่

ตอบ วุฒิภาวะและการเรี ยนรู้
60. ระยะนี ้เป็ นระยะทีม
่ ีการเปลีย่ นแปลงด้ านบุคลิกภาพมากที่สดุ มักปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คอ่ นข้ างดื ้อมีความซุกซน

มากสอดคล้ องกับพัฒนาการเด็กวัยใด
ตอบ วัยเด็กตอนต้ น
61. อยากเป็ นที่หนึง่ หรื อเป็ นคนแรกไม่วา่ จะทาสิง่ ใดต้ องการแสดงตนให้ เป็ นที่ชื่นชมเด็กวัยนี ้ชอบคุยโอ้ อวดและเปรี ยบเทียบสิง่ ที่

ตนมีสอดคล้ องกับพัฒนาการเด็กวัยใด
ตอบ วัยเด็กตอนกลาง
62. เด็กผู้หญิงจะมีพฒ
ั นาการและเจริ ญเติบโตกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันสอดคล้ องกับพัฒนาการเด็กวัยใด

ตอบ วัยเด็กตอนปลาย
63. การเรี ยนรู้ อย่างไม่เป็ นระบบสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ

Nonformal Learning
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64 การเรี ยนรู้ นอกระบบสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ Informal Learning
65. การเรี ยนรู้ ในระบบสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ Formal Learning
66. การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ เร้ ากับการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไขสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของนักจิตวิทยาคน

ใด
ตอบ ฟาฟลอฟ
67. สิง่ ใดก็ตามหากได้ มีการกระทาบ่อยๆก็จะเกิดความชานาญเกิดทักษะสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของนักจิตวิทยาคนใด

ตอบ ธอร์ นไดค์
68. การเรี ยนรู้ เกิดจากการลองเพียงครัง้ เดียวเท่านันสอดคล้
้
องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยาคนใด

ตอบ กัทรี
69. ถ้ าครู ไม่สามารถตังจุ
้ ดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรมได้ ครูก็ไม่อาจบอกได้ วา่ ผู้เรี ยนประสบผลสาเร็ จในสิง่ ที่มงุ่ หมายหรื อไม่และครู

ไม่อาจเสริ มแรงได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยาคนใด
ตอบ สกินเนอร์
70. นิทานเรี ยนรู้ ที่สว่ นรวมมากกว่าส่วนย่อยสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของนักจิตวิทยากลุม
่ ใด

ตอบ เกสตอลท์

71. การจัดหลักสูตรและการสอนยึดเอาหลักการถ่ายทอดเนื ้อหาสาระความรู้ ของวิชาต่าง

และความรู้ในแต่ละวิชาถูกจับไปเพื่อการถ่ายทอดอย่างมีระบบระเบียบตรงกับรูปแบบหลักสูตรข้ อใด
ตอบ หลักสูตรเนื ้อหาวิชา
72. จัดรักสูตรทีจ่ ด
ั เนื ้อหาสาระให้ มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ จริง 1 กิจกรรมของมนุษย์เช่นการป้องกันชีวิตและสุขภาพการประกอบ

อาชีพการดารงชีวิตในครอบครัวตรงกับรูปแบบหลักสูตรข้ อใด
ตอบ หลักสูตรเพื่อชีวติ และสังคม
73. ผู้เรี ยนได้ แสดงออกด้ วยการลงมือกระทาลงมือวางแผนเพื่อหาประสบการณ์อน
ั เกิดจากการแก้ ปัญหานันๆด้
้ วยตนเองตรงกับ

รูปแบบหลักสูตรข้ อใด
ตอบ หลักสูตรกิจกรรม
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74. การยอมรับและการให้ เกียรติผ้ เู รี ยนสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของนักจิตวิทยาคนใด

ตอบ คาร์ ล โรเจอร์
75. หลักสูตรที่ประสานสัมพันธ์ เนื ้อหาวิชาต่างๆเข้ าด้ วยการมุง่ ทีจ่ ะสนองความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยนและส่งเสริ ม

การมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยนตรงกับรูปแบบหลักสูตรข้ อใด
ตอบ หลักสูตรแบบแกน
76. การประเมินผลผู้เรี ยนด้ านทักษะความสามารถควรเลือกวิธีการใด

ตอบ สังเกตการปฏิบตั งิ าน
77. การที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือศึกษาและค้ นพบคาตอบด้ วยตนเองจะทาให้ เกิดสิง่ ใด

ตอบผู้เรี ยนมีความรู้ที่คงทนฝั งแน่น
78. หากคุณต้ องการกระตุ้นความสนใจของนักเรี ยนโดยใช้ การเล่นเกมแข่งขันตอบปั ญหา

ตอบ TGT
79. ข้ อใดมีความหมายสอดคล้ องมากที่สดุ กับคาว่าผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ การจัดการศึกษาต้ อง

ตอบ คานึงถึงวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
80. ผู้เรี ยนแยกกันไปศึกษาค้ นคว้ าและนาความรู้ กลับมานาเสนอภายในกลุม
่ จากนันต้
้ องทาอย่างไร

ตอบ สรุปเป็ นองค์ความรู้
81. เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาสถานศึกษาให้ ไว้ แก่ผ้ จู บการศึกษาภาคบังคับ

และผู้จบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ ประกาศนียบัตร
82. ผู้เรี ยนที่ได้ รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้ องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้ อยกี่ภาคเรี ยน

ตอบ 1 ภาคเรี ยน
83. ทาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เช่นความต้ องการการแก้ ปัญหาการปรับตัวอารมณ์และความรู้ สกึ

ในสถานการณ์ตา่ งๆสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ จิตวิทยา
84. การกระทาของบุคคลจึงเกิดจากการควบคุมและสัง่ การจิตใจสอดคล้ องกับจิตวิทยากลุม
่ ใด

ตอบ กลุม่ โครงสร้ างแห่งจิต
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85. กลุม
่ นี ้เชื่อว่าจิตมีหน้ าที่ควบคุมพฤติกรรมเพื่อปรับตัวให้ สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับ

จิตวิทยากลุม่ ใด
ตอบ กลุม่ หน้ าที่แห่งจิต
86. การกระทาหรื อการแสดงออกทังหมดเกี
้
่ยวข้ องกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลพฤติกรรมของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน

ออกไปสอดคล้ องกับจิตวิทยากลุม่ ใด
ตอบกลุม่ หน้ าที่แห่งจิต
87. จิตมีลกั ษณะเป็ นพลังงานเรี ยกว่าพลังจิตซึง่ ควบคุมกิจกรรมต่างๆของบุคคลสอดคล้ องกับจิตวิทยากลุม
่ ใด

ตอบ กลุม่ จิตวิเคราะห์
88. เป็ นสัญชาตญาณและแรงขับที่ติดตัวมาแต่กาเนิดเป็ นความต้ องการดังเดิ
้ มของมนุษย์เป็ นแหล่งเก็ บพลังงานจิตทังหมดที
้
่มี

อยูใ่ นจิตไร้ สานึกสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ id
89. เป็ นพลังงานจิตส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมซึง่ บุคคลได้ จากการเรี ยนรู้ และการอบรมเป็ นพลังงานที่ควบคุม ID ให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สงั คมไม่ยอมรับให้ เป็ นไปในทางทีเ่ หมาะสมไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมสอดคล้ องกับ
ข้ อใด
ตอบ Ego
90. ค่านิยมความรู้ สกึ ผิดชอบชัว่ ดีระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมคุณธรรมหลักศีลธรรมเป็ นพลังทีก่ าหนดให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรม

ที่สอดคล้ องกับหลักแห่งความจริงและเลือกใช้ กลวิธีในการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ super ego
91. เป็ นขันที
้ ่ความสุขของมนุษย์อยูท่ ี่การใช้ ปากการแสดงความสุขและความพอใจของมนุษย์ระยะนี ้อยูท่ ี่การได้ รับการ

ตอบสนองจากการใช้ ปากเช่นการดูดนมการดูดนิ ้วมือนิ ้วเท้ ารวมทังการสั
้
มผัสสิง่ ต่างๆด้ วยปากตรงกับข้ อใด
ตอบ ขัน้

Oral stage (0-2ปี )

92. เป็ นขันที
้ ่มีความสุขของมนุษย์ที่อยูท่ ี่ทวารหนักเด็กจะมีความสุขมีความพอใจในการขับถ่ายจึงเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมใน

การฝึ กเด็กขับถ่ายให้ ตรงเวลาด้ วยวิธีการผ่อนปรนและปะนีปะนอมซึง่ จะทาให้ เด็กไม่เครี ยดและเติบโตขึ ้นอย่างบุคคลที่มี
บุคลิกภาพเหมาะสมตรงกับข้ อใด
ตอบ ขัน้ Anal Stage (2-3 ปี )
93. เป็ นขันที
้ ่มีความสุขของมนุษย์ที่อวัยวะเพศเด็กจะเริ่ มสนใจอวัยวะเพศและเริ่ มเรี ยนรู้การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองและจะ

เริ่ มรักพ่อแม่เป็ นเพศตรงข้ ามกับตนเองตรงกับข้ อใด
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ตอบ ขัน้ Phallic Stage (3-6 ปี )
94. เรี ยกว่าท่านแสงเป็ นระยะสงบเงียบทีเ่ ด็กจะต้ องเปลีย่ นแปลงเข้ าสูว่ ยั รุ่ นและเด็กจะมีพฒ
ั นาการด้ านสังคมและสติปัญญา

เต็มที่และไม่มีปัญหาในเรื่ องเพศตรงกันตรงกับข้ อใด
ตอบ ขัน้ Latency Stage (6-12ปี )
95. ศึกษาพฤติกรรมทางจิตเป็ นส่วนรวมจะแยกเป็ นทีละส่วนไม่ได้ สอดคล้ องกับจิตวิทยากลุม
่ ใด

ตอบ กลุม่ เกสตอลท์
96. พฤติกรรมทังหลายเกิ
้
ดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้ ากับการตอบสนองสอดคล้ องกับจิตวิทยากลุม่ ใด

ตอบ พฤติกรรมนิยม
97. แรงผลักดันที่เกิดจากความต้ องการมากระทบให้ บค
ุ คลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ ยงั จุดหมายปลายทางหรื อเป้าหมายตรงกับข้ อ

ใด
ตอบ แรงจูงใจ
98. ความหิวความอยากรู้ อยากเห็นความรักความสนใจความเห็นอกเห็นใจความสงสารความพอใจความศรัทธาความต้ องการ

สอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ แรงจูงใจภายใน
99. การแข่งขันการร่ วมมือการให้ รางวัลการลงโทษสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ แรงจูงใจภายนอก
100. มาสโลว์แบ่งความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์เป็ นกี่ระดับ

ตอบ 5 ระดับ
101. จากข้ อหนึง่ ร้ อยความต้ องการขันที
้ ่ 1 ตรงกับข้ อใด

ตอบ ความต้ องการทางสรี ระ
102. จากข้ อ 101 ความต้ องการขันสุ
้ ดท้ ายตรงกับข้ อใด

ตอบ ความต้ องการที่จะรู้จกั ตนเองตามสภาพที่แท้ จริ งและพัฒนาศักยภาพของตน
103. กระบวนการทีช่ ่วยให้ บค
ุ คลรู้จกั ตนเองเข้ าใจตนเองและสิง่ แวดล้ อมสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองและรู้ถึงแนวทางที่จะ

ใช้ ความสามารถความสนใจและความถนัดของตนให้ เป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสอดคล้ องกับข้ อใด
ตอบ การแนะแนว
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104. จัดเป็ นระเบียนสะสมจะนาข้ อมูลมาใช้ ในกรณีการให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนในด้ านต่างๆเช่นนัง่ การศึกษาต่อ

ทุนการศึกษาตรงกับขอบข่ายงานแนะแนวข้ อใด
ตอบ บริ การรวบรวมข้ อมูล
105. เป็ นบริ การนาเสนอข้ อมูลต่างๆให้ นกั เรี ยนและประชาชนทัว่ ไปทราบเพื่อที่จะได้ นาข้ อมูลไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในด้ าน

ต่างๆเช่นหนังสือเอกสารข้ อมูลแผ่นพับจัดป้ายนิเทศตรงกับขอบข่ายแนะแนวข้ อใด
ตอบ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
106. กระบวนการต่างๆที่จะช่วยให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้ านสติปัญญา มีความเฉลียวฉลาด เช่น วิธีศกึ ษาค้ นคว้ าวิชาต่างๆ

วิธีใช้ อปุ กรณ์ในการเรี ยนวิธีปรับตัวภายในโรงเรียนวิธีเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อการใช้ ห้องสมุดการแก้ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการ
เรี ยนต้ องตรงกับการแนะแนวด้ านใด
ตอบ แนะแนวด้ านการศึกษา
107. การให้ ความช่วยเหลือความใกล้ ชิดความอบอุน
่ ความมัน่ ใจ สติปัญญา ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตัดสินใจและเลือกได้

อย่างฉลาดถูกต้ องเหมาะสมกับสภาพปั ญหาความต้ องการความจาเป็ นซึง่ การให้ คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจาเป็ นต้ องมีข้อมูล
ที่ถกู ต้ องลึกซึ ้งอย่างเพียงพอตรงกับขอบข่ายงานแนะแนวข้ อใด
ตอบ บริ การให้ คาปรึกษา
108. บริ การที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดาเนินการตามที่ตดั สินใจเลือกไว้ เช่นได้ เรี ยนในวิชาหรื อประกอบอาชีพทีเ่ ลือกไว้ ตรงกับ

ขอบข่ายงานแนะแนวข้ อใด
ตอบ บริ การค้ นหาตนเอง
109. ตัวอย่างปั ญหาด้ านการบริ หารวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษาตามลาดับในการสอนภูมิศาสตร์ ประเทศ

ใดประเทศหนึง่ คือ
ตอบ ไม่มีเงินซื ้อแผนที่ไม่ใช้ แผนที่ใช้ แผนที่ไม่เป็ น
110. ในกรวยแห่งประสบการณ์ของ เอดการ์ เดล ประสบการณ์ขนที
ั ้ ่อยูฐ่ านกรวยและยอดกรวยคือ

ตอบ ประสบการณ์ตรงทีเ่ กิดขึ ้นตามพจนสัญลักษณ์
111. ต่อไปนี ้ข้ อใดไม่ใช่บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน

ตอบ ช่วยครูสอนเนื ้อหาวิชาต่างๆตามความต้ องการ
112. ต่อไปนี ้ข้ อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์ ระหว่างเทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตร

ตอบ เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นเครื่ องมือฝึ กนักพัฒนาหลักสูตร
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113. การกาหนดหน่วยและหัวเรื่ องอยูใ่ นขันตอนใดของการพั
้
ฒนาหลักสูตร

ตอบ ขันยกร่
้ างเนื ้อหาและประสบการณ์
114. ข้ อใดคือจุดมุง่ หมายหลักของกระบวนการสือ่ ความ

ตอบ การเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้รับตามที่ผ้ สู ง่ กาหนดไว้
115. ต่อไปนี ้ข้ อใดไม่ใช่ปัจจัยทีม
่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ของครู

ตอบ เพศและวัยของครู
116. ชุดการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมกิจกรรมกลุม
่ ในการเรี ยนเนื ้อหาสาระต่างๆเรี ยกว่า

ตอบชุดการสอนอเนกประสงค์

117. ข้ อใดให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ได้ ถกู ต้ องที่สดุ

ตอบ เอกสารที่ครูจดั เตรี ยมเพื่อการจัดประสบการณ์ทงมวลให้
ั้
กบั นักเรี ยนโดยฝึ กให้ นกั เรี ยนฝึ กคิดฝึ กทาฝึ กจิตใจ
เอกสารที่จดั ทาขึ ้นเพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตรทาให้ ครูผ้ สู อนสามารถนาไปจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนเป็ นรายคาบหรื อ
รายชัว่ โมง รายละเอียดเกี่ยวกับสาระสาคัญจุดประสงค์การเรียนรู้เนื ้อหาวิชากิจกรรมการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผลแหล่งการ
เรี ยนรู้
118. ท่านคิดว่าสาเหตุใดจึงเปลีย่ นชื่อแผนการสอนมาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้

ตอบ แผนการจัดการเรี ยนรู้เน้ นทีก่ ารเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
119. ความสาคัญของแผนการจัดการเรี ยนรู้ ได้ แก่ข้อใด

ตอบ เป็ นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็ นครูแบบมืออาชีพมีการเตรี ยมการล่วงหน้ าช่วยส่งเสริ มให้ ครูได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหาความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สอื่ นวัตกรรมและวิธีการวัดประเมินผลทาให้ ครูผ้ สู อนและครูที่จะทาการสอน
แทนสามารถจัดกิจกรรมได้ อย่างมัน่ ใจและมีประสิทธิภาพ
120. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นความสามารถทางสมองหรื อความรอบรู้ ในเนื ้อหาวิชาหรื อทฤษฎีเป็ นจุดประสงค์ด้านใด

ตอบ ด้ านพุทธิพิสยั
121. การจัดการเรี ยนรู้ เพื่ออะไรสอดคล้ องกับข้ อใด
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ตอบ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
122. จัดการเรี ยนรู้ อย่างไรสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ การเรี ยนการสอนที่จะทาให้ บรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั้
123. จัดการเรี ยนรู้ แล้ วได้ ผลตามที่ต้องการหรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ ด่วนสอบว่าผู้เรี ยนบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
124. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นการปฏิบตั ิที่ต้องลงมือทาเป็ นจุดประสงค์ด้านใด

ตอบ ด้ านทักษะพิสยั
125. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทเี่ น้ นคุณธรรมหรื อเจตคติหรื อความรู้ สกึ ในจิตใจเป็ นจุดประสงค์ด้านใด

ตอบ ด้ านจิตพิสยั
126. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบแปรงฟั นทุกครัง้ หลังอาหารท่านคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด

ตอบ ด้ านจิตพิสยั
127. นักเรี ยนแปรงฟั นของตนเองอย่างถูกวิธีได้ ทา่ นคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด

ตอบ ด้ านทักษะพิสยั
127. นักเรี ยนบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาฟั นให้ สะอาดได้ ทา่ นคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด

ตอบ ด้ านพุทธิพิสยั
128. การตรวจสอบว่าผู้เรี ยนได้ เปลีย่ นพฤติกรรมด้ านความรู้ ทกั ษะและเจตคติเป็ นไปตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่

โดยใช้ เครื่ องมือต่างๆตรวจสอบ
ตอบ การวัดผล
129. บทสรุ ปของเนื ้อหาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่ผ้ สู อนต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนจดจาได้ ตรงกับข้ อใด

ตอบ สาระสาคัญ
130. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ ผลที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนในขณะที่ปฏิบตั กิ ารสอน
131. “นักเรี ยนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามคาบอกของครู ได้ ” จากข้ อความที่กาหนดพฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนแสดงออกได้ แก่ข้อใด

ตอบ การเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
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132. “นักเรี ยนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามคาบอกของครู ได้ ถกู ต้ องจานวน 10 คาจาก 15 ค่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้ อความที่กาหนดมีสถานการณ์หรื อเงื่อนไขเวลาได้ แก่ข้อใด
ตอบ การเขียนตามคาบอกของครูภายในเวลา 20 นาที
133. “นักเรี ยนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามคาบอกของคุณได้ ถกู ต้ องจานวน 10 คาจาก 15 ค่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้ อความที่กาหนดเกณฑ์หรื อตัวบ่งชี ้ได้ แก่ข้อใด
ตอบ เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้ องจานวน 10 คาจากคาทังหมดที
้
่ครูบอก 15 ค่า
134. ต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนาเองได้ สอดคล้ องกับข้ อใดตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ตอบ หลักการจัดการศึกษา
135. เน้ นความสาคัญทังความรู
้
้ คณ
ุ ธรรมกระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมสอดคล้ องกับข้ อใดตาม พ.ร.บ

การศึกษาแห่งชาติ
ตอบ หลักการจัดการศึกษา
136. ต้ องจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรี ยนสอดคล้ องกับข้ อใด

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
ตอบ กระบวนการเรี ยนรู้
137. พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรี ยนตามพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน

ตอบ การประเมินผลการเรี ยนรู้
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วิชาความรอบรู้
1. หัวใจนักปราชญ์ตรงกับข้ อใด
ตอบ สุ จิ ปุ ลิ
2. วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็ นวันสาคัญตามข้ อใด
ตอบ วันช้ างไทย
3. สมเด็จพระเทพมีพระราชดารัสในเรื่ องการศึกษาว่าการจัดการศึกษาจะต้ องดูภาพรวมทังประเทศเพราะทุ
้
กวันนี ้การศึกษา
อย่างค่อนข้ างอ่อนแอและมุง่ เน้ นการเรี ยนการสอนเนื ้อหาบางเรื่ องมากเกินไปพระองค์ทา่ นทรงอยากให้ กาหนด
องค์ 4 หมายถึงข้ อใด
ตอบ พุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพลศึกษา
4. สุ จิ ปุ ลิ คาว่าจิหมายถึงข้ อใด
ตอบ คิด
5. สุจิปลุ คิ าว่าลิหมายถึงข้ อใด
ตอบ เขียน
6. ส่วนที่เป็ นกะทิคือก็อย่าให้ เสียเวลามากนักบางทีก็ไม่ใช่เรื่ องของเราไม่ได้ เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมจงเติมคาในช่องว่างให้
ถูกต้ อง
ตอบ เปลือกนอก
7. ช้ างตัวผู้เราเรียกว่า
ตอบ ช้ างพลาย
8. ช้ างตัวเมียเราเรี ยกว่า
ตอบ ช้ างพัง
9. เมื่อช้ างนามาฝึ กมาเลี ้ยงไว้ ใช้ ในบ้ านเราเรี ยกว่า
ตอบ เชือก
10. สายด่วนระบบรับเรื่ องราวร้ องทุกข์ของรัฐบาลตรงกับข้ อใด
ตอบ สายด่วน 1111
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11. ภัยเงียบจากการที่ถว่ งความเจริ ญของสังคมมาช้ านานจงเติมคาในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง
ตอบ ทุจริ ต
12. โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศทีด่ ีที่สดุ จาก 80 ประเทศถึง 3 ด้ านหมายถึงเรื่องใด
ตอบ การทาธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการ การท่องเทีย่ วผจญภัย
13. นัง่ การท่องเที่ยวผจญภัยเป็ นผลจากความเป็ นมิตรกับนักท่องเที่ยวของคนไทยสยามเมืองยิ ้มประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่
ตอบ ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 4
14. คสช. มีวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนในการที่จะสร้ างความมัน่ คงมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนโดยการผลักดันให้ มียทุ ธศาสตร์ ชาติระยะเวลา 20 ปี
มีแผนปฏิรูปประเทศที่เริ่ มเป็ นรูปเป็ นร่างโดยโอกาสการเติบโตในอนาคตไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ประเทศไทยอยูใ่ น
ตอบ อันดับที่ 6
15. ปั จจุบนั รัฐบาลรณรงค์แต่งชุดไทยในวันใด
ตอบ วันอังคาร
16. Programme for International Student assessment (PISA) ข้ อใดไม่ใช่
ตอบ การคิด
17. การขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืนซึง่ จะทาในพื ้นที่ทกุ ระดับตังแต่
้ จงั หวัดอาเภอตาบลและ
หมูบ่ ้ านประกอบด้ วยหลักกี่ประการ
ตอบ หลัก 9 ประการ
18. คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืนระดับอาเภอมีใครเป็ นประธาน
ตอบ นายอาเภอ
19. รัฐบาลตังเป
้ ้ าหมายภาคตะวันออกเป้าหมายหมายถึงข้ อใด
ตอบ ฐานเศรษฐกิจชันน
้ า
20. รัฐบาลตังเป
้ ้ าหมายภาคเหนือเป้าหมายหมายถึงข้ อใด
ตอบ ฐานเศรษฐกิจสร้ างสรรค์มลู ค่าสูง
21. รัฐบาลตังเป
้ ้ าหมายภาคใต้ เป้าหมายหมายถึงข้ อใด
ตอบ เมืองท่องเทีย่ วตากอากาศ
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22. รัฐบาลตังเป
้ ้ าหมายภาคกลางเป้าหมายหมายถึงข้ อใด
ตอบ มหานครทันสมัย
23. หลัก 9 ประการการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยัง่ ยืนหมายถึงข้ อใด
ตอบ คนไทยไม่ทิ ้งกันด้ วยการดูแลผู้มีรายได้ น้อย
24. คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคมีชื่อย่อว่า
ตอบ ก.บ.ภ
25. คณะกรรมการนโยบายบริ หารงานจังหวัดมีชื่อย่อว่า
ตอบ ก.น.จ
26. วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันใด
ตอบ วันมาฆบูชา
27. ขึ ้น 15 คา่ เดือน 3 หมายถึงวันใด
ตอบ วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
28. วันอาสาฬหบูชาหมายถึงวันใด
ตอบ วันพระพุทธเจ้ าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
29. รายงานผลการวิเคราะห์ดชั นีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์ รัปชันประจาปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่เท่าใด
ตอบ ลาดับที่ 96 จากประเทศที่เข้ าร่วมประมูลทังหมด
้
180 ประเทศ
30. ประเทศที่มคี วามทุกข์ยากด้ านเศรษฐกิจน้ อยที่สดุ ในโลกปี 2017-2018 แชมป์อันดับ 1 คือประเทศใด
ตอบ ไทย
31. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ประกาศตัวเลขการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยว่า
ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2560 อยูท่ ี่ร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้ อยละ 4.0
32. บุญผะเหวดหรื อพระเวสสันดรฟั งเทศน์เรื่ องพระเวสสันดรจบทังมี
้ กี่กณ
ั ฑ์
ตอบ 13 กัณฑ์
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33. อนุสาวรี ย์ปราบฮ่อตังอยู
้ ท่ จี่ งั หวัดใด
ตอบ หนองคาย
34. วันสหกรณ์แห่งชาติตรงกับข้ อใด
ตอบ 26 กุมภาพันธ์
35. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ตรงกับข้ อใด
ตอบ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
36. น้ องแบมหรื อปนิดายศปั ญญาเปิ ดโปงแฉขบวนการโกงเงินสงเคราะห์คนยากไร้ และผู้ติดเชื ้อเอดส์ของศูนย์ค้ มุ ครองคนไร้ ที่พงึ่
เกี่ยวข้ องกับกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
37. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 สานักงานหมายความว่า
ตอบ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
38. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ใครมีอานาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวงนี ้
ตอบ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
39. ใครเป็ นผู้ประกาศใช้ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ฉบับนี ้
ตอบ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
40. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ให้ ไว้ ณวันที่
ตอบ 20 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2561
41 ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตามภาคตะวันออกหมายถึงข้ อใด
ตอบ พลเอกประยุทธ์จนั ทร์ โอชา
42. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหมายถึงข้ อใด
ตอบ นายคนิศ แสงสุพรรณ
43. สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้ าให้ จดั งานอุน่ ไอรักคลายความหนาวจัดงานนี ้ขึ ้นทีใ่ ด
ตอบ สนามเสือป่ า
44. รัฐบาลสนับสนุนจังหวัดจันทบุรีให้ เป็ นเรื่ องใด
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ตอบ นครอัญมณี
45. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบไทยนิยมยัง่ ยืนต่อยอดมาจากข้ อใด
ตอบ ประชารัฐ
46.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยการใช้ ม.44 มีกี่จงั หวัดข้ อใดตอบถูก
ตอบ มี 2 จังหวัดคือจังหวัดนครพนมจังหวัดกาญจนบุรี
47. วันกีฬาแห่งชาติตรงกับวันทีเ่ ท่าไร
ตอบ วันที่ 16 ธันวาคม
48. สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงขึ ้นครองราชย์เมื่อวันที่เท่าไร
ตอบ 1 ธันวาคม 2559
49. การเลือกตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐอเมริ กา ผู้ได้ รับเลือกตังคื
้ อ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็ นประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่
ตอบ 45
50. ไม้ จนั ทร์ หอมที่นามาใช้ ในพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในพระบรมโกศนามาจากจังหวัดใด
ตอบ อาเภอกุยบุรีจงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
51. ไม้ จนั ทร์ หอมที่นามาใช้ ในพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในพระบรมโกศเป็ นต้ นไม้ ยืนต้ นตายจานวนกี่ต้น
ตอบ 4 ต้ น
52. รัฐบาลให้ เงินสาหรับผู้ที่มีรายได้ 30,001 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทจานวนเท่าใด
ตอบ 1,500 บาท
53. รัฐบาลให้ เงินสาหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี จานวนเท่าใด
ตอบ 3,000 บาท
54. สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติที่มกี ารเพิม่ ใหม่เป็ นพลเรื อนกี่คนและทหารกี่คน
ตอบ พลเรื อน 5 คนทหาร 28 คน
55.การประชุม ACD : ACD Summit 2 มีชื่อเรี ยกภาษาไทยว่าอะไร
ตอบ การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย
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56.การประชุม ACD : ACD Summit 2 จัดขึ ้นที่ประเทศใด
ตอบ ไทย
57.การประชุม ACD : ACD Summit 2 มีกี่ประเทศเข้ าร่วม
ตอบ 34 ประเทศ
58.นักธุรกิจระดับโลกที่มชี ื่อเสียงคนหนึง่ ที่เข้ าร่วมคือใน นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ บริ ษัทอาลีบาบาอยูใ่ นประเทศใด
ตอบ จีน
59. ประเทศไทยได้ เปลีย่ นผ่านในโมเดลไทยแลนด์ 1.0
ตอบ พี่เน้ นภาคเกษตร
60 ประเทศไทยได้ เปลีย่ นผ่าน Model Thailand 2.0 หมายถึงข้ อใด
ตอบ ที่เน้ นอุตสาหกรรมเบา
61. ประเทศไทยได้ เปลีย่ นผ่าน Model Thailand 3.0 หมายถึงข้ อใด
ตอบ ที่เน้ นอุตสาหกรรมหนัก
62. ประเทศไทยได้ เปลีย่ นผ่านโมเดลไทยแลนด์ 4.0 หมายถึงข้ อใด
ตอบ New Engines of Growth
63. ฟุตบอลโลก 2018 ใครเป็ นเจ้ าภาพ
ตอบ รัสเซีย
64. คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติข้อใดถูกต้ อง
ตอบ มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี
65. คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งสภาปฏิรูปแห่งชาติข้อใดถูกต้ อง
ตอบ มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี
66. คนพิการข้ อใดมีลกั ษณะตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551
ตอบ วารี บกพร่องทางการเห็น
สมชายบกพร่องทางการได้ ยิน
นทีบกพร่องทางการเคลือ่ นไหว

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
67. ข้ อใดมิได้ หมายถึง “ผู้ดแู ลคนพิการ” ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551
ตอบ พยาบาล
68. เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ สาหรับคนพิการ สิง่ ที่สาคัญที่สดุ คือข้ อใด
ตอบ เพื่อการดารงชีวติ
69. ข้ อใดคือความหมายของครูการศึกษาพิเศษ
ตอบ ครูที่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
70. “การเรี ยนร่วม” ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 หมายความว่าอย่างไร
ตอบ การจัดให้ คนพิการได้ เข้ าศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ ไปทุกระดับ
71. ข้ อใดเกี่ยวข้ องกับ “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551
ตอบ สาหรับคนพิการโดยเฉพาะ
72. “ศูนย์การศึกษาพิเศษ” มีหลักสาคัญอย่างไร
ตอบ สถานศึกษาของรัฐทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบ หรื อตามอัธยาศัยแก่คนพิการ
73. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
ตอบ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
74. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้มีหน้ าที่อะไร
ตอบ ออกกฎกระทรวงระเบียบหรื อประกาศเพื่อปฏิบตั ิการ
75. ให้ ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสทิ ธิ์ได้ รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่กฎหมายกาหนดตรงกับมาตราใด
ตอบ มาตรา 6
76. สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จดั การเรี ยนร่วมสถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จดั การการศึกษาสาหรับคนพิการโดยเฉพาะ
และศูนย์การเรี ยนเฉพาะ ความพิการที่ได้ รับรองมาตรฐาน ได้ รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือพิเศษจากดัดตรงกับมาตราใด
ตอบ มาตรา 7
77. ใครเป็ นรองประธานกรรมการคนที่ 1 ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551
ตอบ รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย
78. กรรมการโดยตาแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีจานวนกี่คน
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ตอบ 10 คน
79. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีกี่คน
ตอบ 13 คน
80. กรรมการมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้ อยกี่คน
ตอบ อย่างน้ อย 7 คน
81. ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมวี าระอยูใ่ นตาแหน่งกี่ปี
ตอบ 3 ปี
82. ให้ จดั ตังกองทุ
้
นขึ ้นเรี ยกว่า ”กองทุนส่งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ” โดยมีใครเป็ นประธานกรรมการ
ตอบ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
83. ผู้รับสนองพระราชโองการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 คือใคร
ตอบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
84. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่เท่าไร
ตอบ 5 กุมภาพันธ์ 2551
85. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ. ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ วนั ที่เท่าไร
ตอบ 6 กุมภาพันธ์ 2551
86. จัดการเรี ยนรู้ แล้ วได้ ผลตามทีต
่ ้ องการหรื อไม่สอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ ตรวจสอบว่าผู้เรี ยนบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
87.ต่อไปนี ้ข้ อใดไม่ใช่บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ตอบ ช่วยครูสอนเนื ้อหาวิชาต่างๆตามความต้ องการ
88.การจัดการเรี ยนรู้ เพื่ออะไรสอดคล้ องกับข้ อใด

ตอบ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่ต้องการให้ เกิดกับผู้เรี ยน
89.บทสรุ ปของเนื ้อหาเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่ผ้ สู อนต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนจดจาได้ ตรงกับข้ อใด

ตอบ สาระสาคัญ
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90.ท่านคิดว่าสาเหตุใดจึงเปลีย่ นชื่อแผนการสอนมาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้

ตอบ แผนการจัดการเรี ยนรู้เน้ นทีก่ ารเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
91.นักเรี ยนบอกประโยชน์ของการดูแลรักษาฟั นให้ สะอาดได้ ทา่ นคิดว่าเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมด้ านใด

ตอบ ด้ านพุทธิพิสยั
92.“นักเรี ยนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษตามคาบอกของคุณได้ ถกู ต้ องจานวน 10 คาจาก 15 ค่าภายในเวลา 20 นาที”จาก

ข้ อความที่กาหนดเกณฑ์หรื อตัวบ่งชี ้ได้ แก่ข้อใด
ตอบ เขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้ องจานวน 10 คาจากคาทังหมดที
้
่ครูบอก 15 ค่า
93.บริ การที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถดาเนินการตามที่ตดั สินใจเลือกไว้ เช่นได้ เรี ยนในวิชาหรื อประกอบอาชีพทีเ่ ลือกไว้ ตรงกับ

ขอบข่ายงานแนะแนวข้ อใด
ตอบ บริ การค้ นหาตนเอง
94.ต่อไปนี ้ข้ อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอท
ิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ของครู

ตอบ เพศและวัยของครู
95.ท่านคิดว่าสาเหตุใดจึงเปลีย่ นชื่อแผนการสอนมาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้

ตอบ แผนการจัดการเรี ยนรู้เน้ นทีก่ ารเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
96.จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่เน้ นคุณธรรมหรื อเจตคติหรื อความรู้ สกึ ในจิตใจเป็ นจุดประสงค์ด้านใด

ตอบ ด้ านจิตพิสยั
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รอบรู้ ภาษาไทย
เรื่ อง คาทีม่ ีความหมายเหมือนกัน
๑.ที่เมืองกาญจน์ มีร้านขายทองจานวนไม่น้อย
จากประโยคมีคาชนิดใด
ก.คาพ้ องรูป
ข. คาพ้ องเสียง
ค.คาพ้ องความหมาย

คาพ้ องความหมาย ได้ แก่ กาญจน์ มีความหมายว่า ทอง

ง.ถูกทุกข้ อ
๒.ข้ อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคา
ก.พนา ไพร

พนา, ไพร แปลว่า ป่ า

ปั กษี, วิหค แปลว่า นก

ข.ปั กษี ยักษ์
ค.วิหค วิหาร
ง.นคร วัง
๓.ข้ อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.ราชสีห์
ข.สิงโต
ค. ราชา ราชา ความหมายว่า พระเจ้ าแผ่นดิน, พระมหากษัตริ ย์
ง. ไกรสร
๔.ข้ อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคา
ก.มัจฉา มีนา ปลา

มัจฉา มีนา และปลา มีความหมายเดียวกัน

ข. บุรี อาชา พาชี

บุรี นคร แปลว่าเมือง

ค.เทพ เทวัญ นที

อาชา พาชี แปลว่าม้ า

ง.นที นคร คงคา

เทพ เทวัญ แปลว่าเทวดา
นที คงคา แปลว่าน ้า

นคร แปลว่า เมือง
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๕.ข้ อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก. พนา
ข.พง
ค.พารา พารา แปลว่า เมือง

พนา พง วนา แปลว่า ป่ า

ง.วนา
๖.ข้ อใดไม่ได้ มคี วามหมายว่า “เมือง”
ก. กรุง
ข. ราชธานี
ค. พารา
ง.ไม่มีคาตอบ

ไม่มีคาตอบ เพราะ กรุง ราชธานี และ พารา แปลว่าเมือง

๗.ข้ อใดต่อไปนี ้ มีความหมายเดียวกับคาว่า “ปั กษี”
ก.ปั กษา
ข.สกุณ
ค.นก
ง.ถูกทุกข้ อ

เพราะ ปั กษี ปั กษา สกุณ แปลว่านก ทังหมด
้

๘.คาในข้ อใดมีความหมายว่า “สัตว์ที่แหวกว่ายอยูใ่ นน ้า”
ก.วิหค
ข.งู
ค.มัจฉา มัจฉา แปลว่า ปลา
ง.พาชี

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
๙.ข้ อใดคือลักษณะของสัตว์ทเี่ รียกว่า กุญชร
ก.เป็ นสัตว์ที่รูปร่างใหญ่โต
ข.มีจมูกยาวมาก เรี ยกว่า งวง
ค. มีปีกบินได้
ง.ถูกทัง้ ก และ ข กุญชร แปลว่า ช้ าง
๑๐.ข้ อใดมีความหมายต่างจากพวก
ก.บุตรี
ข.ธิดา
ค.เด็กผู้หญิง
ง. พระโอรส

พระโอรส แปลว่า ลูกชาย

บุตรี ธิดา เด็กผู้หญิง แปลว่า ผู้หญิง
เรื่ อง การสะกดคา
๑๑ข้ อใดถูกต้ องที่สดุ เกี่ยวกับการสะกดคา
ก.การออกเสียงตามพยัญชนะต้ นและพยัญชนะท้ าย
ข.การอ่านไม่ออกเสียงสระ
ค.การออกเสียงตามพยัญชนะและสระ

พราะ การสะกดคา คือ การออกเสียงตามพยัญชนะและสระทีป่ ระสมกันเป็ นคา

ง.การออกเสียงตามสระและวรรณยุกต์
๑๒.การสะกดคาที่มเี สียงสระ อะ มีทงหมดกี
ั้
่แบบ
ก.๒ แบบ
ข.๓ แบบ
ค.๔ แบบ
ง.๕ แบบ

๒ แบบ คือ คาที่ออกเสียง อะ เต็มเสียง เช่น คะแนน และ คาที่ออกเสียง อะ จากการกร่ อนเสียง เช่น ฉะนัน้ มาจากคาว่า ฉันนัน้
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รอบรู้ภาษาไทย ชุดที่ 2
๑.ประโยคชนิดใดเป็ นประโยคบอกเหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ หรื อเพื่อแสดงความคิดเห็น
ก.ประโยคบอกเล่า

ข.ประโยคคาถาม

ค.ประโยคคาสัง่

ง.ประโยคปฏิเสธ

๒.ประโยคชนิดใด มักมีคาว่า “ไม่” อยูใ่ นประโยค
ก.ประโยคคาถาม

ข.ประโยคปฏิเสธ

ค.ประโยคคาสัง่

ง.ประโยคขอร้ อง

๓.ประโยคที่มีคาว่า อยาก หรื อ ปรางค์ เป็ นประโยคชนิดใด
ก.ประโยคคาสัง่

ข.ประโยคขอร้ อง

ค.ประโยคคาถาม
ง.ประโยคแสดงความต้ องการ
ความต้ องการ มักมีคาว่า อยาก, ต้ องการ หรื อ ประสงค์ อยูใ่ นประโยค

ประโยคแสดงความต้ องการเป็ นประโยคที่บอก

๔.คาในข้ อใดมักพบในประโยคคาสัง่
ก.อย่า

ข.จง

ค.ห้ าม
ง.ถูกทุกข้ อ
เพราะ ประโยคคาสัง่ คือ ประโยคที่สงั่ ให้ ผ้ อู ื่นทาอย่างใดอย่างหนึง่
หรื อห้ ามไม่ให้ ทาอย่างใดอย่างหนึง่ มักมีคาว่า อย่า, จง, ห้ าม เป็ นต้ น
๕.คาในข้ อใดต่างจากพวก
ก.ใคร

ข.อะไร

ค.ไม่ได้

ง.ทาไม

เพราะ คาว่า “ไม่ได้ ” มักอยูใ่ นประโยคปฏิเสธ

๖.คาในข้ อใดเรามักพบในประโยคขอร้ อง
ก.กรุณา
และจง มักพบในประโยคคาสัง่

ข.ต้ อง

ค.อย่า

ง.จง

เพราะ คาว่า “กรุณา” มักพบในประโยคขอร้ อง ส่วนคาว่า ต้ อง, อย่า

๗.ประโยคในข้ อใดจัดอยูใ่ นประโยคบอกเล่า
ก. ตุ๊กกี ้อยูห่ ้ องสมุด
บอกเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์

ข.เธอกินข้ าวหรื อยัง

ค.ห้ ามเสียงดัง

ง.โปรดรักษาความสะอาด

"ตุ๊กกี ้อยูห
่ ้ องสมุด" เป็ นประโยคบอกเล่า ซึง่ เป็ นประโยคที่
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๘.“เธอจะไปกับฉันหรื อไม่” จากประโยคข้ างต้ นคือประโยคชนิดใด
ก.ประโยคปฏิเสธ

ข.ประโยคบอกเล่า

ค.ประโยคคาถาม

ง.ประโยคขอร้ อง

๙.ประโยคในข้ อใดต่างจากพวก
ก.เธอต้ องไปโรงเรี ยน

ข.อย่าวิง่ เสียงดัง

ค.จงทาตามที่ครูบอก

ง.ช่วยเก็บขยะในห้ องเรี ยนให้ สะอาด เพราะ "ช่วยเก็บขยะในห้ องเรียนให้ สะอาด" เป็ น
ประโยคขอร้ อง เพราะมีคาว่า ช่วย
ส่วนข้ อ ๑, ๒, และ ๓ เป็ นประโยคคาสัง่

๑๐.ประโยคคาถามมีกี่ประเภท
ก.๒ ประเภท

ข.๓ ประเภท
๒ ประเภท คือ ประโยคคาถามทีต่ ้ องการคาตอบและ
ประโยคคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ

ค.๔ ประเภท

ง.๑ ประเภทเท่านัน้

๑๑.ข้ อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอักษรนา
ก.คาที่มี ห นาพยัญชนะต้ นตัวที่ สอง
ข.คาที่มี อ นาพยัญชนะต้ นตัวที่ สอง
ค. คาที่มีพยัญชนะต้ นตัวแรกและตัวที่สองออกเสียงพร้ อมกัน
พร้ อมกัน คือคาควบกล ้า

เพราะคาที่มีพยัญชนะต้ นตัวแรกและตัวที่สองออกเสียง

ง.คาที่มีพยัญชนะต้ นออกเสียง อะ ครึ่งเสียง
๑๒.ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับอักษรนา
ก.มีพยัญชนะ อ นาตัว ร, ล, ว
ข.คาที่มี อ นา ย มีทงหมด
ั้
๕ คา
ค.มีวิธีการอ่านแบบเดียวคือ ออกเสียงร่วมกัน สนิทกันเป็ นพยางค์เดียว
ง.คาว่า หมู อยู่ ขนม เป็ นอักษรนาทังหมด
้
หมู และ อยู่ เป็ นอักษรนาที่ออกเสียงร่วมกันสนิทเป็ นพยางค์เดียว ส่วน ขนม
เป็ นอักษรนาที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะประสมอยูค่ รึ่งเสียง
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๑๓.คาในข้ อใดไม่เข้ าพวก
ก.หนู

ข.อยาก

ค.แกร่ง

ง.ตลก แกร่ง เป็ นคาควบกล ้า ส่วนคาอื่นเป็ นอักษรนา

๑๔.คาในข้ อใดเป็ นอักษรนาทุกคา
ก.หญ้ า ทรง หลับ

ข.อย่า ถนน ตลาด ข้ อ ๑. ทรง เป็ น คาควบไม่แท้

ข้ อ ๓. ไทร, สร้ อย เป็ นคาควบไม่แท้
ข้ อ ๔. ศรี เป็ นคาควบไม่แท้
ค.เหมือน ไทร สร้ อย

ง.ศรี หลง หนาว

๑๕.ข้ อใดอ่านถูกต้ อง
ก.หลับ อ่านว่า หะ-ลับ

ข.อยู่ อ่านว่า อะ-ยู่

ค.ผนวช อ่านว่า ผะ-หนวด

ง.ถนน อ่านว่า ถะ-นน

หลับ อ่านว่า หลับ

อยู่ อ่านว่า หยู่
ถนน อ่านว่า ถะ-หนน
๑๖.คาในข้ อใดมีวิธีการออกเสียงต่างจากพวก
ก.จรวด
รวมกันสนิทเป็ นคาเดียว

ข.อยู่

ค.หนาว

ง.ใหญ่

เพราะ ออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยูก่ ึ่งเสียง ส่วนคาอื่นออกเสียงแบบ

๑๗.คาในข้ อใดออกเสียงร่วมกันสนิทเป็ นพยางค์เดียว
ก.หลงใหล

ข.แขนง แขนง, ฉลาด, สนุก จะอ่านออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยูก่ งึ่ เสียง

ค.ฉลาด

ง.สนุก

๑๘.คาในข้ อใดออกเสียงเหมือนมีสระ อะ ประสมอยูค่ รึ่งเสียง
ก.อยู่

ข.หนี

ค.หลับ

ง.ตลาด คาว่า อยู,่ หนี, หลับ จะอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็ นพยางค์เดียว
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๑๙.“หมีแพนด้ าตัวใหญ่ นอนหลับ บนสนามหญ้ า”
จากข้ อความข้ างต้ น มีอกั ษรนาทังหมดกี
้
่คา
ก.๕ คา

ข.๖ คา

ค.๗ คา

ง.๘ คา

๕ คา คือ คาว่า หมี, ใหญ่, หลับ, สนาม, หญ้ า

๒๐.ประโยคในข้ อใดมีอกั ษรนามากที่สดุ
ก.ทุกคนอย่าแอบหลับในห้ องเรี ยน
ข.เขาดูตลกอย่างสนุกสนาน

ข้ อ ก. มี ๒ คา คือ อย่า, หลับ

ข้ อ ข. มี ๔ คา คือ ตลก, อย่าง, สนุก, สนาน
ข้ อ ค. มี ๑ คา คือ หนาว
ข้ อ ง. มี ๒ คา คือ หลง, ใหล
ค.อากาศหนาวต้ องใส่เสื ้อแขนยาวด้ วย
ง.เธอหลงใหลในความงามของดอกไม้
๒๑. ข้ อใดมีคาที่สะกดไม่ถกู ต้ อง
ก. ตลบตะแลง ชมดชม้ อย ประดิดประดอย
ข. กระเบียดกระเสียร คะยันคะยอ
้
ปลาจะละเม็ด
ค. กิจจะลักษณะ ขะเย้ อแขย่ง ขมักเขม้ น
ง. ละลา่ ละลัก มะงุมมะงาหรา ประนีประนอม
๒๒. การพูดในข้ อใดเป็ นการพูดระหว่างบุคคล
ก. การโต้ วาที
ข. กาอภิปราย
ค. การรายงาน
ง. การเจรจาธุรกิจ

//ขะมักเขม้ น
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๒๓.การคิดเพื่อสือ่ สารให้ เกิดประสิทธิผลคือข้ อใด
ก. เขียนตัวอักษรอ่านง่าย
ข. แต่งประโยคให้ มีใจความบริ บรู ณ์
ค. เลือกใช้ คาทีม่ ีความหมายชัดเจน
ง. ลาดับความคิดว่าจะกล่าวข้ อใดก่อน
๒๔.การพูดกับผู้อาวุโสควรพูดลักษณะได้
ก. พูดตรงไปตรงมา
ข. พูดจาสุภาพอ่อนน้ อม
ค. พูดด้ วยความซื่อตรง
ง. พูดด้ วยความสนิทสนม
๒๕. ข้ อใดมีคาทีเ่ ขียนไม่ถกู ต้ อง
ก. เขาสันนิษฐานว่าโลกมีสณ
ั ฐานกลมคล้ ายผลส้ ม
ข. เรื่ องที่เขาเล่าน่าสะพรึงกลัวจนต้ องไปสักการบูชาสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
ค. เขามีหน้ าตาเลิก่ ลัก่ เพราะได้ ยนิ คาร่ าลือต่างๆ นาๆ

//เขามีหน้ าตาเลิก่ ลัก่ เพราะได้ ยน
ิ คาร่ าลือต่างๆ นานา

ง. แกงมัสมัน่ จานนี ้มีรสชาติดีเพราะปรุงด้ วยเกลือสินเธาว์
๒๖.ข้ อใดมีคาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเขียนถูกต้ องทุกคา
ก. พลาสติก ลิปสติก สติ๊กเกอร์
ข. ขนมเค้ ก บิสกิต บังกาโลว์

//สติกเกอร์
//บังกะโล

ค. แบตเตอรี่ แบคทีเรี ย โบว์
ง. ไนล่อน ฟุลสแก๊ ป ฟิ สิกส์ //ไนลอน
๒๗.ข้ อใดมีคาทีเ่ ขียนผิด
ก. เพลิงกัลป์ ภาพยนตร์ เปอร์ เซ็นต์
ข. รังสฤษฏ์ โลกีย์วิสยั วันทยหัตถ์
ค. วายุภกั ษ์ โลกาภิวตั น์ สัมฤทธิ์

//โลกียวิสยั

วันทยาหัตถ์
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ง. ภวังค์ เผ่าพันธุ์ ผลลัพธ์
๒๘.ข้ อใดสะกดถูกต้ องทุกคา
ก. ปรามาส ปรารมภ์ ปราศรัย
ข. พิศวง พิศวาส พิสดาร
ค. บรรทัด บันลุ บันเลง
ง. ทูนหัว ทูนกระหม่อม ทูลเกล้ าฯ
๒๙.ข้ อใดมีคาทีเ่ ขียนผิด
ก. พี่นงั่ ฟั่ นเชือกขณะที่น้องฟั่ นเทียนไปด้ วยกินอ้ อยควัน่ ไปด้ วย
ข. ดาผลัดเปลีย่ นเสื ้อผ้ าเพื่อจะไปผลัดเวรเพราะไม่อยากผลัดเวลา

//ผัดวัน

ผลัด หมายถึง การเปลีย่ น เช่น ผลัดใบ ผลัดเสื ้อผ้ า ผลัดเวร
ผัด หมายถึง การเลือ่ น เช่น ผัดวันประกันพรุ่ง ผัดเวลาไปเรื่ อยๆ
ค. เขากาลังอ่านเกร็ดความรู้เรื่ องวิธีขอดเกล็ดปลา
ง. พระถือบาตรออกบิณฑบาตตอนเช้ าตรู่
๓๐.ข้ อใดมีคาทีเ่ ขียนผิด
ก. เราเขียนพรรณนาเรื่ องดาวประกายพรึกอย่างเพลิศพริง้

//เพริ ศพริ ง้

ข. ที่บ้านน้ องเลี ้ยงหมาพันทางหลายพันธุ์มีราคาเป็ นพันๆ บาท
ค. เขาสวมเสื ้อสีดาพรางตาขณะที่กาลังพลอดรักกับเธอ
ง. เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็ นไปตามแผนการ เขาก็ลงนอนแผ่หลาทันที
๓๑.ข้ อใดใช้ คาที่มาจากภาษาต่างประเทศถูกหมดทุกคา
ก. เล่นฟุตบอลแล้ วไปซื ้อฟิ วส์และฟิ ล์มมาที่แฟลทด้ วย //แฟลต
ข. น้ องชอบกินขนมซ่าหริ่ ม ซาลาเปา และไอศกรี มช็อกโกแลต
ค. อิเล็คโทนหลังนี ้ใช้ บรรเลงเพลงมิวสิควีดีโอไพเราะมาก //อิเล็กโทน มิวสิกวิดีโอ
ง. เขานัง่ เฮลิคอปเตอร์ ไปเล่นกอล์ฟแล้ วไปเล่นสเก็ตน ้าแข็งต่อ //สเกต
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๓๒.ข้ อใดเป็ นขันตอนเริ
้
่มต้ นของการอ่าน
ก. อ่านเป็ น
ข. อ่านเข้ าใจ
ค. อ่านรู้เรื่ อง
ง. อ่านได้
๓๓.การอ่านหนังสือการ์ ตนู เป็ นประโยชน์ข้อใดในการอ่าน
ก. ได้ รับสาระความรู้
ข. เกิดสมาธิ
ค. มีอิสระทางความคิด
ง. สร้ างความเพลิดเพลิน
๓๔.การจดจ่ออยูก่ บั ตัวหนังสือเป็ นประโยชน์ข้อใดในการอ่าน
ก. ได้ รับสาระความรู้
ข. เกิดสมาธิ
ค. มีอิสระทางความคิด
ง. สร้ างความเพลิดเพลิน
๓๕. “แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน” เป็ นจุดมุง่ หมายการอ่านข้ อใด
ก. อ่านเพื่อรู้ขา่ วสาร
ข. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
ค.อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ง. อ่านเพื่อคลายความทุกข์ใจ
๓๖. “ฉันยืมสมุดจดวิชาภาษาไทยเธอหน่อยสิ” เป็ นจุดมุง่ หมายการอ่านข้ อใด
ก. อ่านเพื่อรู้ขา่ วสาร
ข. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
ค. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
ง. อ่านเพื่อคลายความทุกข์ใจ
๓๗. “ทัว่ โลกต้ องการช่วยเหลือชาวพม่าที่ประสบเหตุพายุนากิร์กีส” เป็ นการอ่านเพื่อจุดมุง่ หมายใด
ก. อ่านเพื่อรู้ขา่ วสาร
ข. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
ค. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ง. อ่านเพื่อคลายความทุกข์ใจ
๓๘.อ่านหนังสือเรื่ อง “ทุกข์เกิดจากใจ ใจนัน่ แหละล้ างทุกข์” เป็ นการอ่านเพื่อจุดมุง่ หมายใด
ก. อ่านเพื่อรู้ขา่ วสาร
ข. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
ค. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ง. อ่านเพื่อคลายความทุกข์ใจ
๓๙.อ่านหนังสือเรื่ อง “อยากให้ เธออารมณ์ดตี ลอดปี ตลอดชาติ” เป็ นการอ่านเพื่อจุดมุง่ หมายใด
ก. อ่านเพื่อรู้ขา่ วสาร
ข. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้
ค. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
ง. อ่านเพื่อคลายความทุกข์ใจ
๔๐.ถ้ าเราอกหักควรอ่านหนังสือเล่มใด
ก. ทุกข์เกิดจากใจ ใจนัน่ แหละล้ างทุกข์
ข. รักใสใสกับหัวใจสีด่ วง
ค. มติชนสุดสัปดาห์
ง. แฮร์ รี่ พอตเตอร์
๔๑.การเขียนในข้ อใดมีลกั ษณะคล้ ายการเขียนอธิบาย
ก.การเขียนชี ้แจง
ข.การเขียนโต้ แย้ ง
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ค.การเขียนรายงาน
ง.การเขียนแสดงความคิดเห็น
๔๒.เรื่ องที่นามาเขียนอธิบายควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก.เรื่ องที่ทนั สมัย
ข.เรื่ องที่เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ค.เรื่ องที่นา่ สนใจ น่ารู้ และต้ องการคาอธิบาย
ง.เรื่ องทีใ่ ห้ ความรู้ความคิดและนาไปปฏิบตั ิตามได้
๔๓.ข้ อใดไม่ใช่วิธีการเขียนอธิบาย
ก.ใช้ ภาษาทีเ่ ข้ าใจง่าย
ข.ใช้ ถ้อยคาทีก่ ระชับ รัดกุม
ค.เขียนเรียงลาดับขึ ้นตอนในการปฏิบตั ิ
ง.เขียนโดยยกเหตุผลและมีตวั อย่างประกอบชัดเจน
๔๔.บุคคลใดเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ถกู ต้ องตามหลักการ
ก.กุ้งไม่มีอคติในเรื่ องทีเ่ ขียน
ข.หอย เขียนเพื่อชักจูง เกลี ้ยกล่อมผู้อื่น
ค.ปูเขียนโดยใช้ ข้อมูลในการนาเสนอได้ ถกู ต้ อง
ง.ปลาต้ องการเขียนเพื่อให้ เกิดการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงพัฒนาไปในทางทีด่ ี
๔๕.ข้ อใดแสดงว่า เลือกเรื่ องที่เขียนรายงานศึกษาค้ นคว้ าไม่ถกู ต้ องตามหลักการ
ก. นิด เลือกเรื่ องทีก่ ่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในสังคม
ข. น้ องเลือกเรื่ องทีย่ งั ไม่มีผ้ เู ขียน หรื อยังไม่แพร่หลาย
ค. นงเลือกเรื่ องที่ตนเองมีความสนใจ และมีประสบการณ์
ง. น ้าเลือกเรื่ องที่ผ้ อู า่ นสนใจ เหมาะสมกับผู้อา่ น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ น
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๔๖.การใช้ ข้อมูลภาคสนามในการทารายงานศึกษาค้ นคว้ าทาได้ โดยวิธีใด
ก. ผู้ทารายงานต้ องรวบรวมขุดค้ นจากสถานที่จริง
ข. ผู้ทารายงานต้ องรวบรวมจากสือ่ ที่มีความหลากหลาย
ค. ผู้ทารายงานจะต้ องรวบรวมจากเอกสารที่ยงั ไม่มีการเผยแพร่
ง. ผู้ทารายงานต้ องรวบรวมขึ ้นจากการทดลอง การสัมภาษณ์ สังเกต และอื่นๆ
๔๗.ข้ อใดไม่ใช่สว่ นประกอบตอนต้ นของรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ก. คานา
ข. สารบัญ
ค. ภาคผนวก
ง. กิจกรรมประกาศ
๔๘.ข้ อใดเขียนบรรณานุกรมหนังสือเล่มได้ ถกู ต้ อง
ก. ธีรภาพ โลหิตกุล.จดหมายถึงสายน ้าบันทึกขวัญข้ าว.แพรวสานักพิมพ์.2551
ข. ธีรภาพ โลหิตกุล.(2551).จดหมายถึงสายน ้าบันทึกถึงขวัญข้ าว.กรุงเทพฯ:แพรวสานักพิมพ์
ค. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสานักพิมพ์.จดหมายถึงสายน ้าบันทึกถึงขวัญข้ าว,2551.
ง. ธีรภาพ โลหิตกุล.แพรวสานักพิมพ์.2551.จดหมายถึงสายน ้าบันทึกถึงขวัญข้ าว
๔๙.ถ้ านักเรี ยนต้ องการโครงงานเพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเพลงพื ้นบ้ านในท้ องถิ่น ควรจะทาโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานทีเ่ ป็ นการสารวจ
ข. โครงงานค้ นคว้ า ทดลอง
ค. โครงงานทีเ่ ป็ นการประดิษฐ์ คิดค้ น
ง. โครงงานทีเ่ ป็ นการศึกษาทฤษฎี หลักการ
๕๐. ภาษาที่ใช้ ในการเขียนชื่อโครงงาน ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ใช้ ภาษาเข้ าใจงาน
ข. ใช้ ภาษาทันสมัย เร้ าใจผู้อา่ น
ค. ใช้ ภาษาตรงไปตรงมา สือ่ ความหมายได้ อย่างชัดเจน
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ง. ใช้ ภาษาทีเ่ ป็ นแบบแผน และใช้ ถ้อยคาที่มคี วามหมายลึกซึ ้ง
๕๑.นายเก่งเขียนหนังสือ ไม่มีหวั ไม่มีหาง ผิดรูปแบบอักษรไทย การเขียนหนังสือของนายเก่งจะเกิดผลเสียต่อตนเองอย่างไร
ก. เขียนไม่สวยงาม
ข. สือ่ สารกับผู้อื่นไม่ได้
ค. ไม่เป็ นที่ยอมรับของผู้อื่น
ง. ประเมินค่างานเขียนของตนเองไม่ได้
๕๒.ข้ อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคัดลายมือ
ก. ทางานเป็ นระเบียบ
ข. เขียนหนังสือสวยงาม
ค. ปลูกฝั งความมีระเบียบวินยั ให้ ตนเอง
ง. ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพ
๕๓. ลายมือ มีความสาคัญอย่างไร
ก. แสดงความเป็ นชาติ
ข. เป็ นเกียรติยศศักดิ์ศรี ของลูกผู้ชาย
ค. เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดความรู้ความคิด
ง. เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างเอกลักษณ์ของชาติ
๕๔.การเขียนตัวอักษร จะต้ องเริ่มที่สว่ นใดก่อน
ก. ส่วนหัวตัวอักษร
ข. ส่วนหางตัวอักษร
ค. ส่วนที่เป็ นเส้ นตรง
ง. เขียนตามความพอใจ
๕๕.อวัยวะใดไม่สาคัญกับลายมือ
ก. มือ
ข. ตา

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
ค. นิ ้ว
ง. แขน
๕๖.อักษรอาลักษณ์มีลกั ษณะอย่างไร
ก. หัวกลม-ตัวกลม
ข.หัวกลม-ตัวเหลีย่ ม
ค. หัวบัว-ตัวมน
ง. หัวบัว-ตัวเหลีย่ ม
๕๗.ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะของตัวอักษรบรรจง
ก. ตัวอักษรไม่บอด
ข. มีขนาดเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ค. ตัวอักษรสัมผัสเส้ นบรรทัดบนและล่าง
ง. ตัวอักษรเอียงไปทิศทางเดียวกัน
๕๘.ช่องไฟหมายความว่าอย่างไร
ก. ระยะห่างของตัวอักษร
ข. ความกว้ างของตัวอักษร
ค. ความสม่าเสมอของตัวอักษร
ง. การเว้ นวรรคตัวอักษรแต่ละตัว
๕๙.ตัวอักษรประเภทใดที่ผา่ นการวิจยั มาแล้ วว่า คัดง่าย เหมาะสาหรับเป็ นแบบคัดลายมือเด็ก
ก. แบบอาลักษณ์
ข. แบบรัตนโกสินทร์
ค. แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ง. แบบภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธพงษ์ ชยั ติวเตอร์ และติวอีสานดอทคอม ติดต่อจองติว / สัง่ หนังสือ โทร 097-9645890 , 096-1372695 Line : jey_1992
๖๐.หากนักเรียนต้ องการให้ การเขียนของตัวเองเป็ นที่สนใจของบุคคลอื่น นักเรี ยนจะต้ องทาอย่างไร
ก. เขียนด้ วยลายมือของคนรุ่นใหม่
ข. เขียนด้ วยลายมือของตนเองอย่างสวยงาม
ค. สารวจความคิดเห็นของผู้อา่ นก่อนลงมือเขียน
ง. เขียนให้ ถกู ต้ องตามรูปแบบของอักษรไทย

