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วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู จํานวน 150 ขอ ขอละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน
1. ขอใดเปนผลจากการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1
a. การออกพระราชบัญญัติบังคับเด็กเขาเรียน
b. การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค
c. การพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและสงเสริมการฝกอาชีพและอบรมระยะสั้น
d. การปฏิรูปการศึกษา
2. การพัฒนาการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับตางๆ ทําใหสถาบันการศึกษาขยายไปยัง
ภูมิภาคของประเทศอยางกวางขวาง ทําใหมีจุดออนมากกวาคุณภาพ ไดแกขอใด
a. บางชวงมีผูสําเร็จการศึกษาออกมาแลววางงาน
b. ผลผลิตโดยเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไมมีคุณภาพ
c. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา สวนใหญเนนทางดานสังคมศาสตร ซึ่งไมสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ
d. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว มักเขาทํางานในเมืองหลวงมากกวาพัฒนาทองถิ่นตน
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมาย “Goal 2000 : Educate America Act” โดยมีจุดมุงหมายใด
a. เพื่อใหโรงเรียนเนนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
b. เพื่อกระตุนใหมลรัฐตางๆ ไปปฏิรูปการศึกษาภายในแตละรัฐ
c. เพื่อใหโรงเรียนสรางหลักสูตรที่เนนความรูดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร
d. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนทุกคนในประเทศโดยไมกีดกันทางดานเชื้อชาติและภาษา
4. การจัดอันดับความสามารถดานการศึกษาประเมินจากเกณฑชี้วัดเชิงคุณภาพใดเปนสําคัญ
a. การลงทุนการศึกษา
b. อัตราการเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
c. อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับชั้นประถมศึกษาและอัตราสวนนักเรียนตอครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
d. การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
5. การปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดจากแรงผลักดันในขอใด
a. สนธิสัญญาเบาวริง ทําใหประเทศไทยตองเปดประเทศ
b. การคุกคามการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก
c. กระแสประชาธิปไตยแพรกระจายไปทั่วโลก
d. นักบวชในศาสนาคริสตมาเผยแผศาสนาทําใหคนไทยตื่นตัวในการเรียนหนังสือ
6. ขอใดเปนปจจัยภายนอกที่ทําใหประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษาครั้งลาสุด
a. กระแสโลกาภิวัตน
b. กระแสการปกครองประชาธิปไตย
c. การกระจายของวัฒนธรรมตะวันตก
d. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
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7. ในการจัดอันดับขีดความสามารถดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการแขงขันระดับนานาชาติจํานวน 60 ประเทศ
ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศไทยอยูในอันดับที่เทาใด
a. อันดับที่ 24
b. อันดับที่ 38
c. อันดับที่ 48
d. อันดับที่ 53
8. จากขอ 7 ใน ค.ศ. 2009 ในภูมิภาคอาเซียนไดมีการจัดอันดับความสามารถดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้สถาบันระดับอุดมศึกษาใดของประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกใหเปน อันดับที่ 1
a. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
b. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
c. มหาวิทยาลัยมหิดล
d. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
9. ขอใดคือสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542
a. การจัดการศึกษาใหยึดหลักของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
b. สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
c. ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
d. ถูกทุกขอ
10. สังคมโลกในอนาคตจะไดรับผลกระทบอยางมากจากกระแสหลักขอใด
a. การจัดการขอมูลขาวสารที่มีมากมาย
b. การรวมกลุมทางการคาในหลายภูมิภาค
c. การแกปญหาและการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูในภาวะที่สมดุล
d. การซื้อขายขอมูลขาวสารและความรูในสาขาตางๆ
11. “ลัทธิบริโภคนิยม” (Consumerism) เปนคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องใด
a. การนิยมรับประทานอาหารราคาแพง
b. การนิยมแตของตางประเทศที่มีราคาแพง
c. การบริโภคผลผลิตทางดานวัตถุสิ่งของราคาแพง
d. เปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยม
12. “วิกฤติการณที่สาม” ในสมัยรัตนโกสินทรตามแนวความคิดของนายแพทยประเวศ วะสี คือขอใด
a. การเขาสูการทําลายตัวเองของคนไทยแบงออกเปนกลุมผลประโยชน
b. การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกดานเศรษฐกิจ
c. สงครามในประเทศจากความขัดแยงทางการเมืองที่มีอุดมการณตางกัน
d. สงครามระหวางประเทศในการแขงขันทางเศรษฐกิจและการรวมกลุมระหวางภูมิภาค
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13. ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองที่หลากหลายและชาติอื่นๆ ไมมี ซึ่งเอกลักษณนี้
รายการ “ท็อป-เทน” สํารวจความคิดเห็น คนไทยอยากใหอนุรักษไวมากที่สุดอันดับ 1 คือขอใด
a. การไหว
b. การยิ้ม
c. ดนตรีไทย
d. การแตงกาย
14. วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้
ที่เรียกวาเศรษฐกิจตกต่ําทั้งภาครัฐและเอกชนประเทศไทยจะ
ปรับตัวและสามารถผานวิกฤติการณนี้ไดดวยวิธีการใดเหมาะสมที่สุด
a. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
b. การพัฒนาการเมืองการปกครอง
c. การยึดถือแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
d. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
15. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการแกไขปญหาเรื่อง Slow Food
a. ขบวนการ Slow Food เปนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่มุงเนนการสงเสริมการบริโภคอาหารที่ปรุงจาก
วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองในทองถิ่น เพื่อลดขั้นตอนการขนสง
b. Slow Food เปนคําที่ชาวตะวันตกใหเรียกอาหารจากซีกโลกตะวันออกที่มุงเนนความพิถีพิถันและมีกระบวนการ
ปรุงอาหารหลายขั้นตอน แตใหคุณคาทางโภชนาการสูงและดีตอสุขภาพ
c. กระบวนการผลิตอาหาร Slow Food จะเนนความเรียบงายตามธรรมชาติและละเวนการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูก
d. การสงเสริมการบริโภคอาหารแบบ Slow Food เปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและหวนสูวัฒนธรรมการกินอยู
แบบดั้งเดิมที่เนนการผลิตเพื่อบริโภคใหเหมาะสมกับฐานทรัพยากรที่มีตางกันไปในแตละทองถิ่น
16. ประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนที่ตั้งสํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกขององคการใด
a. สหภาพสากลไปรษณีย
b. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
c. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก
d. โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ
17. ปญหาจริยธรรมและปญหาสังคมจะเกิดขึ้นพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
เสมอ ซึ่งจะมีวิธีปองกันและเยียวยาแกไขปญหาดังกลาวในระดับบุคคลอยางไร
a. กําหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อวางกรอบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม
b. การสงเสริมจริยธรรม เพื่อไมใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
c. กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ชัดเจน
d. การกลั่นกรองขอมูลที่ไมพึงประสงคโดยผูใช
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18. ขอใดไมใชอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยที่
กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน
a. ความสามารถในการผลิตคุณภาพของระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมเพียงพอ
b. สถาบันและหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรมีขอจํากัด
c. ระบบการตรวจคนเขาเมืองมีขอจํากัดที่จะจางบุคลากรที่เชี่ยวชาญระดับสูงจากตางประเทศ
d. จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียมีขอจํากัด
19. ยุทธศาสตรหลักที่ชวยใหการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตบรรลุเปาหมาย คือขอใด
a. การสรางเครือขายการศึกษารูปแบบตางๆ
b. การสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษา
c. การพัฒนาระบบเครือขาย ขอมูลขาวสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับแหลงเรียนรู
d. การปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาอยางเปนองครวม
20. แนวคิดในขอใดเปนตัวอยางการใชปญญาวิธี ในการนําพาประเทศไทยไปสูสังคมแหงความรู
a. เศรษฐกิจพอเพียง
b. สามสิบบาทรักษาทุกโรค
c. หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล
d. อินเทอรเน็ตตําบล

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 21-22
“การปฏิรูปการศึกษา หัวใจสําคัญคือการปฏิรูปการเรียนรู การเรียนรูจะตองเปนกระบวนการพัฒนาใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู การเขาถึงแหลงเรียนรู การนําความรูมาประยุกตใช”
21. ในการปฏิรูปการศึกษา หัวใจสําคัญอยูที่เรื่องใดเปนสําคัญ
a. การปฏิรูปกระบวนการ
b. การปฏิรูปการเรียนรู
c. การปฏิรูปหลักสูตร
d. การปฏิรูปสื่อการเรียนการสอน
22. ขอใดนาจะเปนเรื่องที่สอดคลองกับสาระของขอความขางตนมากที่สุด
a. เสนทางสูอนาคต
b. กวาจะสายเกินแก
c. โรงเรียนในฝน
d. การปรับตัวของระบบการศึกษาไทย
23. หนาที่บุคคลขอใดไมไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
a. ปองกันประเทศ
b. รับการศึกษาอบรม
c. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
d. พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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24. ผูอํานวยการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม หรือ UNODC
ทูลเกลาถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดพระปรีชาญาณแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาในการทรงงาน
ดานใด
a. ดานการยุติธรรม
b. ดานการตางประเทศ
c. ดานวรรณกรรม
d. ดานการจัดแสดงออกแบบ
25. การแพรระบาดของไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 ทําใหภูมิภาคตางๆ ของโลกไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะประเทศ
ไทย เรื่องใดที่เปนผลกระทบมากที่สุด
a. อุปสงคการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อหมู
b. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
c. สภาวะเศรษฐกิจสินคาเกษตร
d. งบประมาณดานสาธารณสุข
26. เชื้อไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 เกิดจากเชื้อขอใด
a. A/H1N1
b. A/H5N1
c. A/N1H1
d. HIV
27. “Red Notice” เปนคําศัพทที่เกี่ยวของกับแขนงวิชาดานใด
a. วิทยาศาสตร
b. เศรษฐศาสตร
c. เทคโนโลยีชีวภาพ
d. กฎหมาย
28. นางสาวสายใจซื้อเครื่องสําอางยี่หอหนึ่ง ซึ่งนําเขาจากตางประเทศพบวาเครื่องสําอางนี้มีเจตนาไมติดปายราคาให
ชัดเจน กรณีเชนนี้นางสาวสายใจสามารถรองเรียนไดที่หนวยงานใด
a. กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก
b. กรมการคาภายใน แผนกกํากับสินคา
c. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
d. สํานักงานคุมครองผูบริโภค
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29. ขอใดไมเปนเรื่องใหมที่เกี่ยวกับแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550
a. คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
b. จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ รับฟงความคิดเห็นของผูที่
ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย
c. สนับสนุนการดําเนินการขององคการภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว
d. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
30. การมอบรางวัลที่เรียกวา “รางวัลนายกรัฐมนตรี” (Prime Minister Award) รางวัลนี้บุคคลหรือหนวยงานที่
เหมาะสมจะไดรับควรมีคุณสมบัติอยางไร
a. บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ชวยเหลือทางราชการ
b. ผูมีสวนสงเสริมสนับสนุนการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
c. หนวยงานที่เปนตัวอยางในการปฏิรูประบบราชการ
d. หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐดีเดนในการใหบริการประชาชน
31. ขอใดไมใชเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
a. การพัฒนาคุณภาพคน
b. การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน
c. ดานการตางประเทศใหเปนที่ยอมรับของสังคมโลก
d. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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จงใชขอมูลจากตารางตอบคําถามขอ 32-34
ระดับความยากจน
รอยละของ
ประชากรอยูใต
เสนความยากจน

สภาวะการมีงานทํา
ของไทยอยูใน
ระดับสูงใน
พ.ศ. 2543
ไทยอยูอันดับที่ 13
ผูไมมีงานทํา
(รอยละ 2.9)

- อันดับสูงสุด
แซมเบีย
(รอยละ 86)
- อันดับที่ 101
สหรัฐอเมริกา
(รอยละ 12.7)
- อันดับที่ 103
ไทย (รอยละ 12.5)

- มาเลเซีย
อันดับที่ 20
(รอยละ 3.8)
- สิงคโปร
อันดับที่ 30
(รอยละ 4.6)
- สหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 41
(รอยละ 5.8)

คุณภาพชีวิต
ของไทยมีขึ้น
อยางตอเนื่องจาก
ลําดับที่ 76
ใน 174 ประเทศ
พ.ศ. 2541
เปนลําดับที่ 158
ประเทศใน พ.ศ. 2546

สุขภาพอนามัย
ดูจากอัตราการตาย
ของทารกจากจํานวน
ทารกที่คลอดและยัง
มีชีวิตอยู 1000 คน
จํานวน 208 ประเทศ
ที่ดีที่สุด คือ ญี่ปุน
(ตาย 3.3 คน)

ผูติดเชื้อเอชไอวี
ไทยอยูในอันดับ
คอนขางสูง คือ
ผูเสียชีวิต
ดวยโรคเอดส
เปนอันดับที่ 128 คือ
จํานวน 55000 คน
โดยประชาชน
แอฟริกาใตเสียชีวิต
สูงสุดถึง 360000 คน

อุบัติเหตุ
รายงานวิจัยของ
สภากาชาดเพื่อการ
พัฒนาเอเชีย (ADIS)
พ.ศ. 2547 พบวา
อุบัติเหตุของไทยอยู
ในระดับที่ 3 และ
ความเสียหายทาง
เศรษฐกิจอยูระดับ
ที่ 2 ของภูมิภาค

- สวีเดน (3.42 คน)

- สหรัฐอเมริกา
อันดับที่ 35
(6.75 คน)
- ไทย
ลําดับที่ 96
(21.83 คน)

32. ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในอันดับคอนขางสูงสําหรับปญหาดานความเปนอยูและสุขภาพอนามัยในขอใด
a. การวางงาน
b. ความยากจน
c. การติดโรคเอดส
d. การไมมีแพทยรักษา
33. ขอใดกลาวถึงสถานะดานความเปนอยูและสุขภาพอนามัยของประเทศไทยไมถูกตอง
a. อุบัติเหตุในระดับสูง
b. อัตราการตายของทารกปานกลาง
c. คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นอยางตอเนื่อง
d. ระดับความยากจนเกินกําลังแกไข
34. สถานะดานสุขอนามัยเมื่อดูจากอัตราการตายของทารกที่คลอดและยังมีชีวิตอยู 1000 คน จํานวน 208 ประเทศ
ประเทศใดที่มีอัตราการตายนอยที่สุด
a. ญี่ปุน
b. สิงคโปร
c. ไทย
d. สหรัฐอเมริกา
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35. จากแถลงการณเกี่ยวกับเรื่อง “Coral Triangle” ขององคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) เรื่องใดไมถูกตอง
a. สามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) เปนแหลงอาหารที่สําคัญของประชากร 100 ลานคน
b. แหลงปะการังที่สําคัญของโลกอาจจะสูญหายไปจากแผนที่โลกเพราะภาวะโลกรอน
c. สามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) ตั้งอยูตามแนวชายฝงปะการัง และทองทะเลในประเทศอินโดนีเซีย
ติมอรตะวันออก มาเลเซีย ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี และหมูเกาะโซโลมอน
d. มีการคนพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหมๆ อยางตอเนื่องเพราะเปนบริเวณที่เปรียบเสมือนแอมะซอนใตทะเล
36. “หมูบานโลก” (Global Village) ตามความคิดของมารแซล แมคลูฮัน (Marshall Mcluhan) คือขอใด
a. การพัฒนาหมูบานใหเปนสังคมเมือง
b. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในชนบทเปรียบเสมือนเมือง
c. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลก
d. สภาวะที่โลกถูกยอใหเล็กลงดวยการติดตอคาขาย ถายโอนดวยขอมูลขาวสาร
37. นักวิชาการทานใดที่ไดวิเคราะหสถานการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในหนังสือคลื่นลูกที่สาม (The Third Wave)
a. อัลวิน ทอฟฟเลอร
b. วิลเลียม อี ธอมปสัน
c. มารแซล แมคลูฮัน
d. เจมส เอ็น โรสเนา
38. เหตุผลขอใดทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตั้งโครงการหลวง เพื่อแกปญหาสําหรับชาวไทยภูเขามาก
ที่สุด
a. การทําลายปาของชาวเขา เพื่อปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอย
b. ชนกลุมนอยมีความยากจน
c. ขาดการศึกษา
d. ยาเสพติด
39. วัฒนธรรมไทยขอใดไมเปนมรดกที่ไมไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ
a. ดนตรีไทย
b. ขนมไทย
c. การแตงกายแบบไทย
d. อักษรไทย
40. “รัฐมีความสําคัญเหนืออื่น การที่จะทําใหรัฐมั่นคงอันดับแรกตองใหการศึกษาแกประชาชนเสียกอน” ขอความ
ดังกลาวเปนของนักปรัชญาทานใด
a. Rousseau
b. Plato
c. Emile
d. Hall
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41. “สตอมเสิรท” (Storm Surge) เปนปรากฏการณที่เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด
a. คลื่นลมแรง
b. สึนามิ
c. พายุหมุน
d. ระดับน้ําสูงขึ้น
42. Civil Disobedience เปนศัพทยอดฮิตที่เปดโลกทัศนใหมแกสังคมไทย เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด
a. เศรษฐศาสตร
b. สิทธิมนุษยชน
c. ระบอบประชาธิปไตย
d. วิทยาศาสตร
43. วัฒนธรรมพื้นบานในขอใดถือวาเปนสวัสดิการสังคมไทยแบบดั้งเดิม
a. งานสงกรานต
b. การลงแขก ฝดขาว ตําขาว
c. ประเพณีการอุปสมบท
d. ประเพณีการลอยกระทง
44. ครูสมภพ เปนครูสอนวิชาสังคมศึกษา ที่มักเริ่มตนบทเรียนดวยการนําขาวเหตุการณปจจุบันสนทนากับนักเรียน
อยูเสมอ เชนวันนีค้ รูสมภพอานหนังสือพิมพพบพาดหัวขอขาว “ชิคุนกุนยา ลามอีสาน” ที่ไมมียารักษาได จาก
ขอความขางตน ครูสมภพควรทําอยางไรเปนอันดับแรก เพื่อใหนักเรียนเกิดความปลอดภัยในการหลีกเลี่ยงจาก
โรคชิคุนกุนยา
a. นําขาวดังกลาวไปสอนในหองเรียน
b. นําขาวดังกลาวไปแจงใหนักเรียนทราบที่หนาเสาธง
c. จัดสัปดาหความรูเรื่องโรคชิคุนกุนยา
d. จัดประชุมผูปกครองแจงขาวสารใหทราบและการดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคชิคุนกุนยา
45. “โรคชิคุนกุนยา” เกิดจากพาหะใดเปนตัวนําโรคที่สําคัญ
a. ยุงลาย
b. ยุงดํา
c. ยุงกนปลอง
d. แมลงวัน
46. ตามความเชื่อธรรมเนียมการเกิดของเด็กทารก โดยมีการนํารกเด็กคลุกพริกไทยตํากับเกลือ ใสรกลงในหมอดิน
ดวยผาขาวแลวนําไปฝงใตตนไมชนิดตางๆ เพื่อเอาเคล็ดในเรื่องความฉลาดเฉียบแหลมหรือเชื่อวาเด็กจะเปนใหญ
เปนโตในอนาคต ความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อของชาวไทยในสังคมภาคใด
a. ภาคเหนือ
b. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
c. ภาคใต
d. ภาคตะวันออก
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47. วัจนภาษา หมายถึงขอใด
a. การสื่อสารทั่วไปที่อาศัยคํา จํานวนเลข เครื่องหมายการเขียนวรรคตอน
b. การสื่อสารที่ใชสัญลักษณอยางอื่นนอกจากคํา จํานวนเลข และภาษาเขียน
c. การสื่อสารใหผูอื่นทราบถึงความคิด รสนิยมประสบการณ โดยผานสิ่งที่อยูรอบตัวเรา
d. การสื่อสารโดยผานอากัปกิริยาตางๆ ที่คนเราแสดงออกโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ
48. World Wide Web หรือ WWW คือขอใด
a. เปนบริการในรูปแบบบริการรับสงขอความหรือขาวสารในรูปของแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส
b. เปนบริการที่ผูใชสามารถโอนแฟมขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองกับเครื่องคอมพิวเตอรคนอื่น
c. เปนการใหบริการขาวสารขอมูลแนวใหมในระบบอินเทอรเน็ต ที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากใชงานงาย คอย
บริการขอมูลทั้งที่เปนขอความเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
d. เปนโปรแกรมประยุกตสําหรับใชเปดคนหาขอมูลและเขาใชบริการดวยระบบเมนูใหเลือกได
49. Pax Romana หมายถึงอะไร
a. จักรวรรดิโรมัน
b. สันติภาพภายใตอํานาจโรมัน
c. สงครามขยายอํานาจโรมัน
d. ผูสรางระเบียบโรมัน
50. ขอใดนาจะเปนเปาหมายสําคัญของโครงการอินเทอรเน็ตตําบล
a. สงเสริมการขายผลิตภัณฑแตละตําบลสูตลาดโลก
b. สงเสริมการศึกษาของประชาชนชนบทใหทัดเทียมกับประชาชนเมือง
c. ใหประชาชนติดตามขาวสารทางเศรษฐกิจ สังคมไดรวดเร็วขึ้น
d. ใหประชาชนไดรับและเกิดแนวคิดเปนอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาล
51. วันหนึ่งผูอํานวยการเรียกประชุมอาจารยทั้งโรงเรียนใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการจัดการสอนเสริม ทั้งนี้
ผูอํานวยการมีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งใดใหเกิดกับนักเรียน
a. เพื่อสงเสริมความสนใจ
b. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาใหเปนประโยชน
c. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรูกวางขวาง
d. เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับตัว
52. ขอใดไมใชความหมายของวิธีการสอนที่ดี
a. การจัดกิจกรรมแบบตางๆ ที่เหมาะสมใหแกผูเรียน
b. การจัดมวลประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียน
c. การแสดงกิจกรรมรวมกันระหวางครูและนักเรียน
d. การชี้แนะชวยเหลือการทํางานใหแกนักเรียน
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53. ครูศักดิ์สิทธิ์สอนวิชาวิทยาศาสตร และตองการที่จะสอนเรื่อง “สวนประกอบของพืช” ครูศักดิ์สิทธิ์ควรเตรียมสื่อ
ประกอบการสอนอยางไร
a. นําภาพตนไมมาเขียนประกอบกํากับ
b. ใหนักเรียนนําตนไมมาจากบานคนละ 1 ตน
c. ครูนําตนไมมาปะติดกับกระดาษและเขียนสวนประกอบกํากับ
d. นําแผนภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของพืชมาเตรียมไว
54. ครูสุดาสอนอยูโรงเรียนชุมชนแหงหนึ่ง มีความคิดวาจะเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับการทํา
ไวนหมอน ครูสุดาควรคํานึงถึงคุณสมบัติขอใดของวิทยากรเปนลําดับแรก
a. บุคลิกภาพ
b. ความรูความสามารถ
c. ความมีชื่อเสียง
d. ความศรัทธาของนักเรียนตอตัววิทยากร
55. ครูสุกัลยาสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวานักเรียนสวนใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตร ครูสุกัลยา
จะทําอยางไรจึงจะใหนักเรียนชอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร
a. ใหทําการบานตอเนื่องทุกวัน
b. ชวยแกโจทยปญหาให
c. จัดเกมตางๆ ทางคณิตศาสตรไวใหเลน
d. หาวิธีการทางคณิตศาสตรมาใหเด็กคิดมากๆ
56. ครูทานใดที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหแกเด็ก
a. ครูนวลนอยแสดงความรักเด็กที่ฉลาด
b. ครูสมทรงฝกเด็กเปนผูนํา
c. ครูสมลักษณฝกเด็กใหเปนนักพูด
d. ครูสมชายสนใจรับฟงความรูสึกนึกคิดของเด็ก
57. ครูอรทัยสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และตั้งจุดประสงคการออกขอสอบไวในแตละขอ ถา
นักเรียนไมผานเกณฑที่กําหนดไวในจุดประสงคแตละขอครูอรทัยจะดําเนินการอยางไรเปนลําดับแรก
a. ลดเกณฑใหต่ําลง
b. ใหนักเรียนสอบแกตัว
c. ขามจุดประสงคนั้นไปกอน
d. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหม
58. “เด็กชายขวัญขาว ชอบหนีเรียนและไปเดินเลนที่ศูนยการคาเปนประจํา” แสดงวาเด็กชายขวัญขาวประพฤติผิดศีล
ขอใด
a. มุสาวาทา
b. อทินฺนาทานา
c. กาเมสุมิจฺฉาจารา
d. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
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59. ปจจุบันพบวาครูบางคนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การขมขืนลูกศิษย หรือไมก็ลวนลาม ดวยการขูเรื่อง
คะแนน เงิน สิ่งของแลกเปลี่ยน เรื่องนี้เปนขาวที่พบไดตามหนาหนังสือพิมพเปนประจํา ทานมีความคิดเห็น
อยางไร
a. เปนขอตกลงระหวางบุคคลไมสามารถปองกันได
b. สถาบันครอบครัวตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมาก
c. ในสถานศึกษายอมมีคนดีและไมดีเปนเรื่องธรรมดา
d. ทุกคนควรใหความสําคัญดวยการดูแลและถาเห็นความผิดปกติตองรีบแกไข
60. ขอใดเขาขายการสอนในระบบวัฒนธรรมเถรวาทไทย
a. ครูสมฤดีใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นําวัสดุมาคนละอยางเพื่อทําการทดลอง
b. ครูจิตราใหนักเรียนทองประวัติพระพุทธเจาทุกวันกอนสอนวิชาพระพุทธศาสนา
c. ครูกัญญาใหนักเรียนทองสูตรเคมีและดําเนินการทดลองตามสูตรทองจํา
d. ครูวิทยาและนักเรียนลงมือชวยกันขุดดินและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
61. Learning by doing เปนแนวคิดนักจิตวิทยาบุคคลใด
a. จอหน เฮนรี่ เปสตาลอสซี่ (John Henry Pestalozzi)
b. เฟรดเดอริค โฟรเบล (Frederic Froebel)
c. จอหน ดิวอี้ (John Dewey)
d. ฌอง ชารค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)
62. จากคํากลาวที่วา “การศึกษา คือ ชีวิต ไมใช การเตรียมตัวเพื่อการดําเนินชีวิต” มีความหมายวาอยางไร
a. การที่จะมีชีวิตอยูอยางชาญฉลาดนั้นจะตองอาศัยการเขาใจความหมายของประสบการณ เด็กจึงควรจะได
เรียนรูในสิ่งที่เหมาะกับวัยของนักเรียน
b. การเรียนโดยถือผูเรียนเปนศูนยกลางของการศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามรอบดาน ทั้งดาน
อารมณ สังคม รางกาย และจิตใจ
c. การเรียนรูโดยวิธีแกปญหาควรจะไดรับการเนนมากกวาการมุงสอนเนื้อหาวิชา ทฤษฎีนี้เชื่อวาความรูเปน
เครื่องมือสําหรับการแสวงหาประสบการณ
d. มนุษยมีธรรมชาติที่ไมชอบอยูโดดเดี่ยวชอบอยูเปนหมูคณะที่เรียกวาสังคมความพอใจสูงสุดของมนุษยเกิด
จากการไดมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
63. ขอใดไมใชหนาที่ของครู
a. เขาใจคุณภาพของผูเรียน
b. การพัฒนาผูเรียน
c. การประเมินและรายงานผลผูเรียน
d. การจัดการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
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64. ครูและนักเรียนทําการทดลองและคนควาหาคําตอบจากการทดลอง ดวยการแกปญหาอยางหนึ่งอยูนานแสนนาน
พอมีการถามกันวาทําไมเราไมใชน้ําตาลละ ทุกคนตางอุทานออกมาเปนเสียงเดียวกันวา “ไมนามองขามน้ําตาลนี้ไป
เลย เราถือกันอยูในมือแทๆ” สํานวนตามขอใดที่อธิบายแทนเหตุการณนี้ดีที่สุด
a. หมูอยูในอวย
b. เสนผมบังภูเขา
c. หญาปากคอก
d. ปอกกลวยเขาปาก
65. ขอใดถือเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองสืบทอดวัฒนธรรมกับเด็กทุกระดับและทุกขณะ
a. สอนใหเกลียดวัฒนธรรมตะวันตก
b. สอนใหรูจักรับวัฒนธรรมตะวันตก
c. สอนใหรูจักปรับปรุงตนเองในการแตงกาย
d. สอนใหเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณี

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 66-67
“เผยผลสํารวจเด็กไทยไมภาคภูมิใจในความเปนไทย มีเพียงรอยละ 38 เทานั้นที่รูสึกภาคภูมิใจในความเปนไทย
เรงองคกรหลักปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา สรางความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหนักเรียน”
66. จากขอความนี้แสดงถึงความรูสึกอยางไรของผูพูด
a. วิตกกังวล
b. หงุดหงิด
c. เบื่อหนาย
d. ไมสบาย
67. ถาทานเปนผูนําสถานศึกษาดังกลาวขางตน ทานจะทําอยางไร
a. รับสมัครครูที่มีความรูความสามารถดานคุณธรรมและจริยธรรม
b. จัดการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูดานความภูมิใจในความเปนไทยแกครู
c. จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรอยางนอย 1 ชั่วโมงในสัปดาห
d. เลิกจางครูที่ไมสามารถใหความรูดานประวัติศาสตรที่ไมมีคุณภาพ
68. ทานคิดวาวิธีการสอนแบบใดที่จะทําใหเด็กนําไปสูความเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข”
a. การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
b. ครูผูสอนเตรียมการสอนแบบสาธิต
c. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางทั่วถึง
d. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 69-70
“...ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหมจากการเอาวิชาเปนตัวตั้งไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้ง เรียน
จากประสบการณและกิจกรรม การฝกหัด การตั้งคําถามและการแสวงหาคําตอบซึ่งจะทําใหสนุก ฝกปญญาใหกลาแข็ง
ทํางานเปน ฝกคุณลักษณะอื่นๆ เชน ความอดทน ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมกลุม การ
จัดการ การรูจักตน...”
69. ขอใดเปนการสรุปความหมายของกระบวนการเรียนรูใหมนี้ไมถูกตอง
a. การจัดกิจกรรมการสอนโดยครูตองมีความอดทนและรับผิดชอบสูง
b. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน
c. การเรียนรูรูปแบบการสอนหลากหลายวิธีและตองใชเทคนิควิธีสอน
d. การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
70. หากทานเปนครู ทานไมควรตั้งคําถามลักษณะใด ถาทานตองการใหเด็กมีคุณลักษณะตามบทความขางตน
a. คําถามที่ตอบตามขอเท็จจริง
b. คําถามที่ตอบแบบตีความ
c. คําถามที่ตอบแบบประเมินคุณคา
d. คําถามที่มีคําตอบชัดเจนคําตอบเดียว
71. โรงเรียนในฐานะเปนตัวแทนในกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมมักถายทอดสิ่งตอไปนี้ใหกับเด็ก ยกเวนขอใด
a. ความรู
b. ทักษะ
c. ทัศนคติที่จําเปนในการมีชีวิตรวมอยูกับคนอื่น
d. ปลูกฝงความมุงหวัง
72. การมองการศึกษาในฐานะกระบวนการการอบรมขัดเกลาทางสังคมถือเปนการมองในลักษณะใด
a. วงกวาง
b. วงแคบ
c. เชิงปทัสถาน
d. เชิงประจักษ
73. สาเหตุสําคัญของปญหาดอยคุณภาพการจัดการศึกษาไทยที่สังคมไทยเผชิญในปจจุบัน คืออะไร
a. ครูไมสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน
b. การขาดงบประมาณในการจัดการศึกษา
c. การจัดการศึกษาลอกเลียนตะวันตกโดยละเลยวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
d. ความไมเสมอภาคทางการศึกษาทั้งดานคุณภาพและโอกาสไดรับการศึกษาระหวางชนบทและสังคมเมือง
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74. การปฏิรูปการศึกษาไทยแบบตะวันตกเปนการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เนื่องมาจากสาเหตุใด
a. การพยายามแกปญหาความไมเสมอภาคในการศึกษา
b. การจัดการศึกษาของไทยประสบความลมเหลว
c. การลอกเลียนและการเรียนรูรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแลว
d. ความพยายามในการนําประเทศไปสูความทันสมัยใหพนจากแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา
75. ขอใดเปรียบเทียบครูสมัยใหมกับสมัยเกาไดไมถูกตอง
a. ครูสมัยใหมสอนนักเรียนโดยแยกเนื้อหา ครูสมัยเกาสอนโดยวิธีการบูรณาการเนื้อหา
b. ครูสมัยใหมแสดงบทบาทในฐานะผูแนะนําประสบการณทางการศึกษา ครูสมัยเกามีบทบาทในตัวแทนของ
เนื้อหาวิชา
c. ครูสมัยใหมกระตือรือรนในบทบาทความรูสึกของนักเรียน ครูสมัยเกาละเลยเฉยเมยตอบทบาทของนักเรียน
d. ครูสมัยใหมใชเทคนิคการคนพบดวยตนเองของนักเรียนเปนกิจกรรมหลัก ครูสมัยเกาใชเทคนิคการเรียนโดย
การทองจําเปนหลัก
76. ครูชมพรพบวาเด็กชายปกรณเรียนเกงมาก ครูชมพรจะจัดกิจกรรมอยางไรจึงจะเปนการจัดการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง
a. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณชวยเพื่อนทําแบบฝกหัด
b. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณทํางานอื่นไดในขณะเรียน
c. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณเรียนเสริมและใหการบานยากกวาเพื่อนๆ
d. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณพยายามปรับตัวใหเรียนไดเชนเดียวกับกลุม
77. โรงเรียนในชุมชนแหงหนึ่ง
เมื่อจบปการศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมติดเกมไมสนใจเรียน
ผูอํานวยการตองการปรับแกพฤติกรรมนี้ดวยการใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหานี้ดวยเหตุผลใด
a. นักเรียนมีความใกลชิดกับผูปกครอง
b. นักเรียนกลัวผูปกครองมากกวาครู
c. นักเรียนเชื่อผูปกครองมากกวาครู
d. ผูปกครองมีความใกลชิดกับครู

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 78
“อยาเกียจครานการเรียนเรงอุตสาห
มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน
จะตกถิ่นฐานใดคงไมแคลน
ถึงคับแคนก็พอยังประทังตน”
78. ครูนงนุชเปนครูสอนวิชาภาษาไทย มักจะใชบทประพันธในการสั่งสอนอบรมนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูมเปนประจํา
บทประพันธที่ครูนงนุชใชครั้งนี้ แสดงวาครูนงนุชตองการบอกเรื่องใดกับนักเรียนมากที่สุด
a. คนมีความรูไมยากจน
b. นักเรียนที่ดีตองขยันเรียนหนังสือ
c. นักเรียนที่มีความรูยอมไมอดตาย
d. คนมีอนาคตดีตองมีความอดทน
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ใชแนวคิดจากบทความที่กําหนดใหนี้ ตอบคําถามขอ 79-81
“ไมวาจะดูในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือในดานสังคมและวัฒนธรรม ก็จะพบวาปจจุบันนี้มีความขัดแยงมากขึ้น
คนสวนใหญยังยากจน การชิงดีชิงเดน และการเอารัดเอาเปรียบระหวางบุคคลและกลุมบุคคลมีมากขึ้น แตที่นาสังเกตวา
ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในดานวัตถุและในดานวิทยาการตางๆ ไมแพประเทศอื่นๆ แมแตในชนบทก็มี
ไฟฟ า วิทยุ โทรทั ศน และโทรศั พท สามารถรับรูข าวสารและความเคลื่อ นไหวต างๆ ได รวดเร็ว และกวา งขวาง
ความกาวหนาในทางวัตถุและในทางวิทยาศาสตรดังกลาว นาจะชวยใหคนไทยโดยสวนรวมมีชีวิตที่ดีขึ้น อุดมสมบูรณขึ้น
และมีความพึงพอใจมากขึ้น แตตรงกันขาม กลาวคือทุกวันนี้คนไทยโดยสวนรวมมีสภาพชีวิตที่เลวลง ทางที่จะลดสภาพ
ชีวิตที่เลวลงตองทําใหมนุษยมองเห็นภัยของการยึดติดในวัตถุและในขณะเดียวกันก็ใหตระหนักในคุณคาของการอยู
รวมกันฉันเพื่อนรวมโลก นั่นคือตองใหการศึกษาที่ชวยใหมนุษยรูเทาทันธรรมชาติที่แทจริงของโลกและชีวิต”
79. จากบทความนี้ผูเขียนตองการบอกวาสังคมเกิดสถานการณใดเปนสําคัญ
a. สังคมมีสภาพความขัดแยงคนสวนใหญมีความยากจน
b. สังคมมีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ
c. สังคมมีความกาวหนาทางดานวิทยาการ
d. สังคมมีสภาพชีวิตที่ต่ําลงเนื่องจากมีความขัดแยง ชิงดีชิงเดน เอาเปรียบกันและกัน
80. บทความนี้แสดงถึงความขัดแยงเรื่องใดเปนสําคัญ
a. วัตถุเจริญ แตสภาพจิตใจเสื่อมลง
b. คนร่ํารวยขึ้น แตมีการเอาเปรียบกันมากขึ้น
c. การติดตอสื่อสารคมนาคมดีขึ้น แตความเขาใจกันมีนอยลง
d. สิ่งอํานวยความสะดวกดีขึ้น แตสวัสดิการดอยลง
81. เมื่อทานอานบทความแลว ทานจะมีวิธีการแกไขสถานการณของสังคมใหดีขึ้นอยางไร
a. ใหการศึกษา
b. สรางความเจริญงอกงาม
c. ใหความเขาใจดานการเมือง
d. ใหความสําคัญดานจริยธรรม
82. นักเรียนทุกคนเปนคนดี ไพลินเปนนักเรียนที่เรียนเกง มรกตเปนนักเรียนที่ขยัน คนเรียนเกงบางคนขยัน คนขยัน
บางคนมีโอกาสร่ํารวยได ดังนั้นเกณฑการใชเหตุผลในขอใดถูกตอง
a. ไพลินเปนนักเรียนที่ขยัน
b. ไพลินมีโอกาสร่ํารวยได
c. มรกตเปนคนเรียนเกง
d. มรกตเปนคนร่ํารวย
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83. “จากกระแสของการทะลักเขามาตลอดแนวชายแดน ทําใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางนากลัว ยิ่งไปกวานั้นยังเปนพาหะ
นําโรคที่ประเทศไทยควบคุมไดแลวกลับมาแพรระบาดใหมอีก นับวาเปนปญหาสําคัญของชาติทีเดียว”
ขอความขางตนเปนการกลาวถึงปญหาจากเรื่องใด
a. ปญหาโรคติดตอ
b. ปญหาฝนตกน้ําทวม
c. ปญหาเสนแบงชายแดน
d. ปญหาการลักลอบเขาเมือง
84. คําที่ขีดเสนใตขอใดไมเขาพวก
a. การซอมรบทางทะเลเปนการเตรียมพรอมที่สําคัญยิ่ง
b. ตลอดระยะเวลาสองเดือนเขาไดซอ มวิ่งอยางหนัก
c. ชาวบานรวมมือกันผลิตขาวซอมมือตลอดป
d. ซักซอมความเขาใจกันหลายครั้ง
85. ขอใดไมเขาพวกกันทั้งหมด
a. ซึง ซออู พิณ
b. แคน ขลุย ป
c. กลอง โทน ตะโพน
d. โปงลาง ระนาดเอก ฆองวง
86. อานและเรียบเรียงประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง ตามลําดับความ
ก. การศึกษาสําเร็จไดเพราะครู
ข. ดังนั้นจึงตองเรงพัฒนาการศึกษา
ค. ความเจริญรุงเรืองของประเทศ
ง. มาจากประชาชนไดรับการศึกษาดีและมีคุณภาพ
a. ก., ข., ค. และ ง.
b. ก., ค., ง. และ ข.
c. ค., ง., ข. และ ก.
d. ค., ง., ก. และ ข.
87. ครูพรปวีเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบนักเรียนในหองเรียนตนเองมีพฤติกรรมทั้ง 4 ขอ ครูพรปวีควร
แกไขปญหาใดเปนอันดับแรก
a. ขาดเรียน
b. เรียนชา
c. กาวราว
d. ขโมย
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88. มีคํากลาววาอาชีพครูไมใชวาเปนกันไดงายๆ หรือใครจะเปนก็ได ตองมีจิตวิญญาณความเปนครู และสิ่งสําคัญที่
ขาดไมไดตองมีจิตวิทยาสูง ครูในขอใดใชหลักจิตวิทยานอยที่สุด
a. ครูพิศมัยใหเด็กแตละคนไดพัฒนาตนเอง
b. ครูบังอรสอนตามความสามารถของเด็กแตละคน
c. ครูนราภรณคิดวาเด็กทุกคนจะตองมีความรูเทากัน
d. ครูอุมาภรณเตรียมความพรอมใหเด็กกอนสอนทุกครั้ง
89. ครูวรพันธเปนครูสอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ครูวรพันธตองการจะสงเสริมพัฒนาการทางศิลปะ
ของเด็ก ครูวรพันธควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนสําคัญ
a. สิ่งเรา ความพรอม วุฒิภาวะ กิจกรรม
b. สิ่งเรา วุฒิภาวะ ฐานะทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
c. ความพรอม วุฒิภาวะ ความสามารถพิเศษ กิจกรรม
d. ความพรอม วุฒิภาวะ อาคารสถานที่ กิจกรรม
90. การแสดงพฤติกรรมใดของเด็กนักเรียนที่ทานสามารถสังเกตความพรอมการพัฒนาทางดานสติปญญาได
a. ลําดับเรื่องที่เรียนไปแลวไดดี
b. แสดงความวิตกกังวลในการเรียน
c. มีความสนุกสนานในการเรียน
d. เลนและเคลื่อนไหวไดคลองแคลว
91. ครูอุทัยเปนครูที่ไดรับการบรรจุใหม ครูอุทัยควรปฏิบัติอยางไรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
a. ปฏิบัติไปตามหนาที่
b. ปฏิบัติไปตามขั้นตอน
c. ปฏิบัติไปตามความถนัด
d. ปฏิบัติไปตามสถานการณ
92. ถาทานเปนครูสอนวิชาดนตรีและการละคร ทานจะมีวิธีการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกทางพฤติกรรม
อยางไรมากที่สุด
a. การสอนแบบสาธิต
b. การปรับปรุงพัฒนา
c. การจัดการผลผลิต
d. การปฏิบัติการเรียนการสอน
93. ครูเกดแกวเปนครูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอนที่ครูเกดแกวจะเริ่มสอนเนื้อหาใน
บทเรียนใหมครูเกดแกวควรทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
a. นําเขาสูบทเรียน
b. ทําบันทึกการสอน
c. ตรวจสอบความรูพื้นฐาน
d. ทบทวนความรูในเนื้อหาเกา
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94. วิธีสอนของครูคนใดที่มีลักษณะใหผูเรียนเกิดมโนมติ (Concept) ไดดีที่สุด
a. ครูเฟองฟาสอนเฉพาะเนื้อหาวิชา
b. ครูจํานงสอนใหเกิดความคิด
c. ครูเพ็ญศรีสอนโดยใชวิธีการบอก
d. ครูฝนทิพยสอนใหเกิดประสบการณทางออม
95. ปจจุบันพบวานักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนคอนขางนอย ถาทานเปนครูทานจะสอนเรื่องการใชเวลาวางให
เปนประโยชนกับนักเรียนควรใชวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด
a. ครูอธิบายและเด็กสรุป
b. ใหเด็กทํารายงานและครูสรุป
c. ใหเด็กอภิปรายและชวยกันสรุป
d. ครูอธิบายแนะวิธีที่ดี และยกตัวอยางประกอบ
96. ขอใดกลาวไมถูกตอง
a. เจตคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู
b. เจตคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได
c. กิจกรรมสามารถจูงใจใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีได
d. ถาผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนยอมทําใหสัมฤทธิ์ผลดีขึ้น
97. ครูสิริลักษณเปนครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่ง ขณะคุมสอบจําขอสอบที่ตรงกับวิชาที่ตนเอง
สอนไวเพื่อใชติวนักเรียนของตนในปหนา ถาทานเปนครูทานจะทําเชนเดียวกับครูสิริลักษณหรือไม เพราะเหตุใด
a. ทํา เพราะครูควรมีหนาที่ชวยเหลือนักเรียน
b. ทํา เพราะจะไดนํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการสอบคัดเลือก
c. ไมทํา เพราะจะทําใหเกิดความไมยุติธรรมแกนักเรียนที่จะสอบคัดเลือกปหนา
d. ไมทํา เพราะผิดวินัยขาราชการครูเกรงจะถูกลงโทษ
98. ถาทานเปนครูทานคิดวานักเรียนคนใดควรใหความชวยเหลืออันดับแรก
a. นักเรียนที่พอแมเพิ่งจะแยกทางกัน
b. นักเรียนที่เคยเรียนดีแลวสอบตก
c. นักเรียนที่มักจะถูกเพื่อนรังแกเพราะตัวเล็ก
d. นักเรียนที่ยายโรงเรียนกลางปทําใหไมมีเพื่อน
99. การลงโทษปรับแกพฤติกรรมนักเรียนโดยการลงโทษนั้น ทานคิดวามีเหตุผลอยางไร
a. เพื่อใหเด็กหลาบจํา
b. เพื่อใหเด็กอับอาย
c. เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยาง
d. เพื่อใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ตองการ
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100. เด็กหญิงเกง และเด็กหญิงออน อยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีเรื่องทะเลาะกัน ทั้งสองคนจึงพากันไปฟองครู
ถาทานเปนครูทานจะปฏิบัติอยางไร
a. ชี้แจงใหนักเรียนทราบวาทั้งสองคนเปนเพื่อนกันควรจะรักใครปรองดองกัน
b. รับคําฟองแตใหนักเรียนทั้งสองตกลงยุติกันเอง
c. ลงโทษทั้งสองคนเพื่อใหเกิดความยุติธรรม
d. ซักถามหาขอเท็จจริงเพื่อจะไดลงโทษผูกอเหตุ
101. ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรถูกนํามาใชเปนสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ครูพิชัยสอน
อยูไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน ครูพิชัยอยากสรางบทเรียนชวยสอนดานคอมพิวเตอร
ครูพิชัยควรทําอยางไร
a. รวมกลุมครูเสนอความตองการใหผูบริหารทราบและขอใหโรงเรียนจัดฝกอบรมให
b. ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากหนังสือเกี่ยวกับการสรางบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร
c. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการอบรมดานคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ
d. ขออนุญาตไปเขาฝกอบรมกับหนวยงานที่จัดฝกอบรมเรื่องนี้
102. ขอใดเปรียบเทียบบทบาทของครูในปจจุบันไดใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด
a. นักบวช
b. นักพัฒนา
c. ผูพิพากษา
d. ผูกํากับการแสดง
103. เด็กทุกคนยอมมีความดื้อรั้น เมื่อกระทําความผิดตองลงโทษ ทานเห็นดวยกับวิธีการนี้หรือไม เพราะเหตุใด
a. เห็นดวย เพราะการลงโทษเปนการฝกใหเกิดระเบียบวินัย
b. เห็นดวย เพราะการลงโทษจะไดไมเปนแบบอยางแกผูอื่น
c. ไมเห็นดวย เพราะการลงโทษควรใชเปนบางครั้งเมื่อจําเปน
d. ไมเห็นดวย เพราะการลงโทษเปนสิ่งที่ลาสมัยแลว
104. ครูบุญเชิดเปนครูสอนวิชาฟสิกส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นักเรียนกลุมหนึ่งมาแยงครูบุญเชิดวาสอนผิด และ
ครูบุญเชิดก็ทราบวาไดสอนผิดไปจริง หากทานเปนครูบุญเชิดทานจะทําอยางไร
a. ไมตองทําอยางไร เพราะนักเรียนคงบอกกันตอๆ ไปวาคําตอบที่ถูกตองคืออะไร
b. กลับมาอธิบายนักเรียนในหองใหมอีกครั้ง และกลาวขอบคุณกลุมนักเรียนที่มาบอก
c. บอกนักเรียนกลุมนั้นวาชวยไปอธิบายที่ถูกใหเพื่อนๆ ทราบ
d. บอกนักเรียนกลุมนั้นวาครูขอตรวจสอบดูใหมอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหแนใจ
105. ครูวิภาพบวานักเรียนกลุมหนึ่งสงเสียงดังและพูดจาหยาบคาย
ขณะที่กําลังรับประทานอาหารในโรงอาหารที่
โรงเรียน แตตนเองไมไดสอนนักเรียนกลุมนี้ ทานคิดวาครูวิภาควรจะทําอยางไร
a. เขาไปตักเตือนนักเรียนกลุมนั้นวาไมควรประพฤติเชนนี้ จะทําใหเสียชื่อเสียงของโรงเรียน
b. รายงานใหครูฝายปกครองทราบเพื่อมาตักเตือนนักเรียนตอไป
c. มองนักเรียนกลุมนั้นใหทราบวาครูดูอยูหากเงียบเสียงลงก็เดินไปโดยไมตองเตือนอีก
d. เขาไปตักเตือนแลวรายงานใหครูประจําชั้นชวยดูแลตอไป
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106. ถาเปนครูเมื่อมีนักเรียนมาขออนุญาตหยุดเรียน
เพื่อไปซอมกีฬาที่ตองไปเปนตัวแทนแขงขันระดับจังหวัดใน
สัปดาหหนา ถาทานเปนครูทานจะตอบนักเรียนวาอยางไร
a. ตกลง เพราะดีกวานักเรียนหนีเรียนโดยไมมาขออนุญาต
b. ตกลง เพราะเปนการสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน
c. ไมตกลง เพราะการซอมกีฬาไมสําคัญกวาการเรียน
d. ไมตกลง เพราะมีตารางซอมกีฬาอยูแลว
107. คําวา “ครู” ตามเจตคติของทานควรเปนอยางไร
a. สภาพออนโยน
b. โอบออมอารี
c. เมตตากรุณา
d. เอื้อเฟอเผื่อแผ
108. ถาทานเปนครู ทานคิดวาปญหาใดที่จะตองทําการวิเคราะหอยางใกลชิดเปนอันดับแรก
a. นักเรียนเกิดปญหาการเรียนรู
b. นักเรียนที่ขี้ลืม
c. นักเรียนที่ไมทําการบาน
d. นักเรียนที่ขาดสมาธิ
109. ครูรัตนาพบวานักเรียนทําแบบฝกหัดคณิตศาสตรผิดเปนจํานวนมาก และเปนเชนนี้อยูเปนประจํา ทานคิดวาครู
รัตนาจะแกปญหานี้อยางไร
a. ใหเด็กแกขอที่เด็กทําผิดสวนมาก
b. อธิบายขอผิดใหนักเรียนฟงอีก
c. วานักเรียนไมสนใจเรียน
d. ทบทวนการสอนของตนเอง
110. วิทยาเปนเด็กตั้งใจเรียน แตมักทําการบานเหมือนเพื่อนๆ ในชั้นเรียนไมได เมื่อทําการสอบจะไดคะแนนคอนขาง
ต่ํา จึงถูกเพื่อนๆ ลอเลียนเปนประจํา ถาทานเปนครูในชั้นเรียนดังกลาว ทานจะปฏิบัติอยางไร
a. ใหวิทยาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมที่โรงเรียน
b. ใหวิทยาทําการบานกับเพื่อนๆ และใหเพื่อนชวยเหลือแนะนํา
c. ใหวิทยาทําการบานกับเพื่อนๆ และจางครูพิเศษใหชวยสอนการบาน
d. หามปรามการลอเลียนของเพื่อนๆ และแนะนําใหผูปกครองชวยดูแลเรื่องการบาน
111. ถาทานเปนครูคนหนึ่ง เมื่อมีนักเรียนมาฟองวาเพื่อนๆ ลอกการบานในตอนเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติเปนประจํา
ทานควรปฏิบัติอยางไร
a. ตําหนินักเรียนที่มาฟองโดยบอกวาครูทําหนาที่ตรวจสอบการลอกการบานอยูแลว
b. ทําเปนไมสนใจคําฟอง แตกลาวตักเตือนเรื่องการลอกการบานของนักเรียนทั้งชั้น
c. ใหความสนใจคําฟอง และหาโอกาสกลาวตักเตือนนักเรียนที่ลอกการบานเพื่อน
d. ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และหาขอเท็จจริงเพื่อวากลาวตักเตือนคนที่ลอกการบานเพื่อน
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112. ถาขณะที่ทานกําลังสอนหนังสือนักเรียนอยูในหองเรียน มีนักเรียนบางคนไมเขาใจเรื่องที่กําลังเรียนอยู ทานควรจะ
ปฏิบัติอยางไร
a. เปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ ครูควรใหเวลานักเรียนไปคนหาดวยตนเอง
b. ครูจะทําอยางไรหรือไมขึ้นกับวานักเรียนเหลานั้นตั้งใจเรียนหรือไม
c. ครูแนะนําเทคนิคการฝกทบทวนดวยตนเอง
d. ครูควรอธิบายเพิ่มเติมใหทุกคนเขาใจ
113. ครูศิราณีเปนคนที่เพื่อนใหความไววางใจและชอบมาปรึกษาปญหาเปนประจํา วันหนึ่งครูชญาภรณมาปรึกษา ครู
ศิราณีจะแนะนําใหลักษณะใด
a. ยอนถามใหเพื่อนไดคิดเพื่อหาคําตอบที่ดีดวยตนเอง
b. ใหคําตอบที่ดีอยางตรงไปตรงมา
c. พูดแตสิ่งที่ดีๆ เพื่อใหเพื่อนสบายใจ
d. พยายามเสนอทางออกที่ดีให
114. เหตุใดทานจึงคิดวาตัวทานเหมาะจะประกอบอาชีพครู
a. ชางพูดชางคุย เปดเผย
b. ตั้งใจจริง มีน้ําใจ
c. มั่นใจในตนเอง นอบนอมถอมตน
d. รับผิดชอบ ใฝหาความรู
115. ในวันแรกของการเปดภาคเรียนปการศึกษาใหมครูกานดาพบวานักเรียนทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ถาทานเปนครู
กานดาจะทําอยางไร
a. เรียกนักเรียนทั้งหมดมาอบรมเพื่อใหเห็นโทษของการทะเลาะกัน
b. ไตสวนวาใครเปนคนผิดคนถูก เพื่อจะไดลงโทษอยางยุติธรรม
c. รายงานเหตุการณใหอาจารยฝายปกครองไดรับทราบเพื่อชวยแกไขปญหา
d. สอบถามนักเรียนถึงสาเหตุของการทะเลาะและปรับความเขาใจกัน
116. การปฏิบัติตอบุรุษที่มีใจเปนหญิงในสังคมปจจุบันอยางไรที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด
a. สถานศึกษาแหงหนึ่งในประเทศไทยอนุญาตใหชายแตงเครื่องแบบนักศึกษาหญิง
b. รานคาในกรุงเทพมหานคร แหงหนึ่งรับชายที่แตงกายเปนหญิงเปนผูขายเครื่องสําอาง
c. ในชุมชนแหงหนึ่งในประเทศยุโรปใหชายจดทะเบียนสมรสกับชาย
d. ทางการแพทยยอมทําศัลยกรรมแปลงเพศชายใหเปนหญิง
117. การพัฒนาศักยภาพในเชิงพหุปญญา มีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
a. การเรียนรูที่เนนการพัฒนาศักยภาพที่แตกตางของบุคคล
b. การเรียนรูที่เนนความสามารถในการประกอบอาชีพ
c. การเรียนรูที่เนนการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง
d. การเรียนรูที่เนนการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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118. ขอใดไมเขาขายการจัดกิจกรรมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
a. การเขาชมพิพิธภัณฑ
b. การเขาคายลูกเสือ ยุวกาชาด
c. การหัดทําขนมไทยกับคุณยาย
d. การสังเกตปรากฏการณจันทรุปราคา
119. ถาทานเปนครูทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีชั่วโมงกิจกรรมอิสระพัฒนาผูเรียน
a. เห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนไดทําในสิ่งที่ตนชอบ
b. ไมเห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนมีเวลาในการเรียนลดนอยลง
c. เห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนฝกการตัดสินใจและปฏิบัติในสิ่งที่สนใจไดมากขึ้น
d. ไมเห็นดวย เพราะนักเรียนยังไมสามารถควบคุมตนเองได
120. การประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อสิ่งใด
a. เพื่อใหการรับรองประสิทธิภาพของสถานศึกษา
b. เพื่อพัฒนามาตรฐานของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
c. เพื่อควบคุมการดําเนินงานของสถานศึกษา
d. เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษา
121. ครูอวยพรเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนในหองเรียนชอบพูดคุยกันเปนประจํา ทั้งที่ไดตักเตือนไป
แลว แตนักเรียนยังมีพฤติกรรมเชนนี้อีก ครูอวยพรจะปฏิบัติอยางไร
a. เตือนซ้ําจนกวาจะไดผล
b. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนพรอมชื่อ เพื่อหักคะแนนความประพฤติ
c. หยุดสอนและทําความเขาใจกับนักเรียนทั้งหองอีกครั้งวาควรปฏิบัติตนเชนไรในเวลาเรียน
d. ใหรวมกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู แลวตักเตือนภายหลัง
122. จากคํากลาวที่วา “มนุษยเปนสิ่งมีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความหลากหลาย มีศักยภาพที่จะงอกงามอยางไมมีที่
สิ้นสุด” การจัดการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับแนวคิดนี้อยางไร
a. ใหทุกคนมีสิทธิ์ไดเรียนฟรีในทุกระดับการศึกษา
b. คุณธรรม จริยธรรมตองสอดแทรกในทุกวิชา
c. เด็กควรมีอิสระในการเลือกศึกษาดวยตัวเอง
d. การจัดการเรียนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
123. การจัดการเรียนการสอนตองมีคุณภาพหมายถึงขอใด
a. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
b. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง
c. มีการนําหลักสูตรไปใช
d. มีการใชสื่อประกอบการสอน
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124. “ครูภัทราสามารถอดทนตอคํานินทาของเพื่อนครูในโรงเรียนไดโดยไมตอบโต” แสดงวาครูภัทรามีทักษะทางดานใด
a. ทักษะทางสมอง
b. ทักษะทางอารมณ
c. ทักษะทางสังคม
d. ทักษะการทํางาน
125. ขอใดไมใชหลักการศึกษาดานผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
a. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
b. ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
c. กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
d. จัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายไวสําหรับผูเรียน
126. ครูชัยตองการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหกับนักเรียนของตนเอง ครูชัยควรจะเลือกกิจกรรมใดที่เปนการ
วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักเรียนมากที่สุด
a. กิจกรรมสภานักเรียน
b. กิจกรรมแนะแนว
c. กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน
d. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
127. ถาทานเปนครูจะเลือกใชวิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใดนั้นจะตองขึ้นอยูกับขอใดมากที่สุด
a. ความถนัดและความสามารถของผูสอน
b. เนื้อหาวิชานั้นๆ
c. ระดับความพรอมของนักเรียน
d. จุดประสงคการเรียนรู
128. ใครเปนผูกําหนดจํานวนเขตพื้นที่การศึกษา
a. นายกรัฐมนตรี
b. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
c. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
d. เปนไปตามกฎกระทรวง
129. “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึงขอใด
a. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการ และบริหารทั่วไป
b. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีสวนรวม
c. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูสนับสนุนการศึกษา
d. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม และการบริหารทั่วไป
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130. ขอใดไมใชการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
a. ครูอัมพรพานักเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
b. ครูสมเกียรติพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน
c. ครูสมศรีพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน
d. ครูอรทัยพาไปนอกราชอาณาจักร
131. ถาทานเปนครู พบวานักเรียนโรงเรียนของทานยกพวกไปตีกับนักเรียนอีกโรงเรียน ที่หนาหางสรรพสินคาสราง
ความเดือดรอน จนตองปดประตูหางไมใหมีการเขา-ออก ทานควรทําอยางไรกับเหตุการณครั้งนี้
a. สั่งงดการเรียนการสอนไมมีกําหนด
b. ทําโทษนักเรียนและโรงเรียนที่กอเหตุดวยการสั่งหยุด
c. ไตสวนหาผูกระทําผิดแลวลงโทษ เพื่อไมใหเปนเยี่ยงอยาง
d. ใหผูบริหารมาประชุมหาขอยุติปญหา จัดกิจกรรมรวมกัน
132. ผลลัพธสําคัญขอใดที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงใหขาราชการเปนระบบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไดรับความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน
a. เพื่อใหสังคมไทยและประชาชนคนไทยดํารงอยูไดอยางสงบสุขและยั่งยืน
b. เพื่อใหราชการสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางครบถวนสมบูรณ
c. เพื่อแกปญหาของราชการและสังคมไทยที่สะสมมานาน
d. เพื่อพัฒนาใหขาราชการมีความสามารถในการมองเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น
133. “การปฏิรูปราชการ” หมายถึงขอใด
a. การปรับปรุงบทบาทภารกิจหนาที่ของภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
b. การปรับเปลี่ยนระบบราชการใหสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและเปนประโยชนตอสังคม
c. การเปลี่ยนรูปแบบของระบบราชการในทุกดาน ตั้งแตบทบาทหนาที่ โครงสราง ระบบงาน ระบบบริหาร วิธีการ
ทํางาน ระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมคานิยม
d. การทําใหระบบราชการทันสมัยตามแบบอยางสากล
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 134-135
“ขอใหทุกวันครูของทุกปเปนวันที่ครูควรจะตรวจเช็คสภาพจิตและวิญญาณความเปนครู ถามีจิตวิญญาณขาด
หายไปก็ใหเรียกกลับคืนมา อยาเปนครูเพราะหนาที่เทานั้น”
134. “จิตสํานึกและวิญญาณครู” นาจะมีจุดเริ่มตนจากเรื่องใดมากที่สุด
a. การสรางศรัทธา
b. การมีระเบียบแบบแผน
c. การมีอุตสาหะพากเพียร
d. การรักษาความซื่อสัตย
135. ผูพูดสะทอนความรูสึกอยางไรในเรื่องนี้
a. หวงใย
b. วิตกกังวล
c. ชื่นชมยินดี
d. เอื้ออาทร
136. “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย” วัตถุประสงคขอใดไมถูกตอง
a. เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
b. เพื่อใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราวิชาหลักใหแกทุกสถานศึกษา
c. จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2551
d. ใหความเสมอภาคกันทางการศึกษาแกประชาชนในกลุมผูดอยโอกาส ทั้งยากไร หรือทุพพลภาพ
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 137-139
“การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนแนวทางประการหนึ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนใหแกผูเรียน ซึ่งจําเปนตองใชศักยภาพของครอบครัว โดยเฉพาะพอแมผูปกครองจะตองมีพรอมทั้ง
องคความรู เวลา ทรัพยสิน และความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะจัดการศึกษาใหเกบุตรหลานของตน จึงไมสามารถกระทํา
ไดในวงกวาง และควรจะตองสนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อความสมบูรณของ
นักเรียนทั้งทางดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา อันเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาสากล ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริง”
137. จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นเหตุการณใดมากที่สุด
a. ความลมเหลวของระบบการศึกษา
b. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
c. แนวทางการจัดการศึกษา
d. การพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน
138. สาระสําคัญของขอความนี้คืออะไร
a. การจัดการศึกษาระบบโรงเรียน
b. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
c. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
d. การจัดการศึกษาสากลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
139. ขอความใดจะเปนชื่อเรื่องที่สอดคลองกับสาระของขอความขางตนมากที่สุด
a. กวาจะสายเกินแก
b. ทางเลือกใหม
c. ครอบครัวสุขสันต
d. เสนทางสูสากล

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 140
“...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยูกบั
การศึกษาของชาติเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่ทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซึ่งเปนอาการ
ที่นาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนนี้ นอกจากเหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจาก
การจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัดงานดานการศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น...”
140. ขอใดเปนขอสรุปที่ถูกตองที่สุด
a. การศึกษาเปนการสรางความเจริญใหแกประเทศชาติ
b. การศึกษาทําใหคนสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณที่เลวราย
c. ความเสื่อมของชาตินั้นเปนเรื่องใหญที่ตองรีบแกไขดวยการจัดการดานการศึกษา
d. ความเสื่อมทรามที่เกิดจากพลเมืองในเรื่องความประพฤติและจิตใจเปนอาการนาวิตก
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141. ขอใดคือวิธีการปรับระบบการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบยั่งยืน
a. ใหทุนการศึกษาแกผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
b. เปดหลักสูตรปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีปริมาณและคุณภาพ
c. จัดแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีใหพอเพียง
d. พัฒนาระบบการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 142-143
“ทําไมครูในชั้นเรียนปกติ จึงสูครูสอนผานวิดีโอในสถาบันกวดวิชาไมได นักเรียนแหไปเรียน ตองลงทะเบียนจองที่
เรียนลวงหนาเปนเดือนๆ คาเรียนไมใชถูกๆ วิชาละเปนหลักพันบาท การสอนกวดวิชาดีกวาการสอนในชั้นเรียนปกติ...
จริงหรือ”
142. ขอความนี้นาจะมีชื่อเรื่องใดถูกตองที่สุด
a. เสียงสะทอนจากครู
b. การสอนกวดวิชา
c. นักเรียนชอบเรียนผานสื่อวิดีโอ
d. การสอนกวดวิชาดีกวาการสอนในชั้นเรียน
143. ผูกลาวมีความรูสึกกับเรื่องนี้อยางไร
a. หงุดหงิด
b. วิตกกังวล
c. เบื่อหนาย
d. ไมสบายใจ

จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 144
“พอแมเลี้ยงลูกก็จริง แตไมไดมีปฏิสัมพันธกับลูก ตางคนตางอยู ทําใหเด็กไมมีวงจรการเรียนรู ฉะนั้นสถานศึกษา
จึงมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากการปลูกฝงสิ่งที่ดีแลว ยังเปนเหมือนบริบทมาทดแทนครอบครัวดวย หากโรงเรียน
ยังหวังเพียงแตใหเด็กสอบผานชั้น แตเด็กไมสามารถแกปญหาในชีวิตได เรื่องคุณธรรมตางๆ เชน การรับผิดชอบ การ
ไมลักขโมย สําคัญรองลงไป แตเนนที่การสอน การเรียนมากกวา ในที่สุดคุณธรรมของเด็กจะคอยๆ ลดความสําคัญลง
ไป วัดก็ถูกแยกออกจากโรงเรียน ดังนั้นชุมชนซึ่งเปนผูชวยเหลือครอบครัวและโรงเรียนอีกชั้นหนึ่งก็สลายไป”
144. จากบทความ ถาทานเปนครูทานจะทําอยางไรใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา
a. เชิญผูปกครองมาประชุมบอยๆ
b. เชิญผูปกครองเปนรายๆ มาพบครูประจําชั้น
c. ไปเยี่ยมนักเรียนและพบผูปกครองที่บานทุกคน
d. มีกิจกรรมสัมพันธดึงพอแมเขาโรงเรียน
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 145
“โดยฝกจาก 5 หองแหงชีวิต คือ หองที่ทุกคนใชตั้งแตเกิดจนตาย ไดแก หองนอน หองน้ํา หองครัว หองแตงตัว
หองทํางาน ซึ่งถาสรางนิสัยที่ดีใหเกิดจาก 5 หองนี้ได ก็จะเปนโรงเรียนบมเพาะนิสัยที่ดี เพราะหองเหลานี้ลวนมี
ประโยชนหากทราบถึงวัตถุประสงคที่แทจริง เชน หองนอนไมใชแคเอาไวนอนแตเอาไวใชสอนนิสัยที่ดี เชน การกราบเทา
พอแมกอนนอน สอนความกตัญู หรือการสวดมนตกอนนอน สอนเรื่องความเห็นที่ถูกตอง ในทางตรงขามถาปลูกฝง
ใหเด็กคิดวาหองนอนเอาไวเลนเกม เอาไวติดรูปดารา เด็กจะนอนไปกับสิ่งที่ไมไดสอนตัวเองในแตละวันเลย”
145. ขอความใดนาจะมีความหมายตรงกับคําวา “5 หองแหงชีวิต” มากที่สุด
a. หองสําหรับใชประโยชนสวนตัว
b. หองสําหรับเลนเกมติดรูปดาราที่ชอบ
c. หองสําหรับสอนนิสัยที่ดีดวยความกตัญูรูคุณ
d. หองสําหรับใชประโยชนตั้งแตเกิดจนตาย
146. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงขอใดมากที่สุด
a. การศึกษาในระบบ
b. การศึกษากอนประถมศึกษา
c. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
d. การศึกษาภาคบังคับ
147. ครูมะลิเปนครูที่มักจะอบรมเด็กนักเรียนเสมอเรื่องที่นักเรียนตองหมั่นฝกฝนตนเองเปนสิ่งสําคัญที่สุด ทานคิดวา
ครูมะลิจะอบรมนักเรียนดานใด
a. ทักษะการสื่อสารทางเทคโนโลยี
b. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
c. ทักษะการเรียนรูทางวิชาการเปนเลิศ
d. ทักษะชีวิต
148. “ทุกครั้งที่มีการสอบกลางภาคเรียน ผูอํานวยการตองมีคําสั่งใหครูทุกวิชาเฉลยขอสอบทุกครั้ง” ทานคิดวา
ผูอํานวยการ ตองการใหเกิดประโยชนในเรื่องใดนอยที่สุด
a. นักเรียนไดสะสมขอสอบเพื่อบอกรุนนองตอไป
b. นักเรียนไดมีโอกาสวัดตนเองและเขาใจถูกตอง
c. ครูเรียนรูนักเรียนวามีเหตุผลใดในการเลือก
d. ครูสามารถทําใหนักเรียนเกงและออนเรียนเทากัน
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 149
“ทําไมตองเรียนครู 5 ป คําถามนี้มที ี่มาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 กลาวไวในตัวบท
มาตรา 44 วา ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามหลายประการ
นอกจากนั้นในมาตราดังกลาว ยังไดกําหนดไวดวยวา วิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษา เปนวิชาชีพควบคุม ซึ่งวิชาชีพครู
ที่ผูเขียนกําลังย้ําเนนอยูในบทความนี้ นอกจากตองเปนผูมีคุณสมบัติทางดานอายุไมต่ํากวา 20 ปแลว ตองมีคุณสมบัติ
ทางวิชาการอยูประการหนึ่ง คือ “มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา” และมีคุณสมบัติทางทักษะภาคปฏิบัติที่ตองผานการ
ประเมินดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปเต็ม”
149. ทานคิดเห็นอยางไรกับบทความนี้
a. เมื่อใชเวลาเรียนมากขึ้นยอมมีความสามารถสูงขึ้น
b. การเพิ่มเวลาเปน 5 ปจะสามารถสรางครูดีไดมาก
c. การเพิ่มเวลาเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
d. การเพิ่มเวลาจะ 4 หรือ 5 ป ก็ไมตางกัน ถาผูที่เรียนครูไมมีจิตวิญญาณความเปนครู
150. ครูสายใจเปนครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 วันหนึ่งอารมณไมดีจากทางบานจึงตวาดเด็กหญิงหนอยวา “เธอนี่ชาง
โงเสียจริง สอนกี่ครั้งไมรูจักจํา ...นาเบื่อ...” ทานคิดอยางไรกับคําพูดของครูสายใจ
a. เห็นดวย เพราะอารมณไมดีสอนแลวไมจํา
b. ครูควรใชคําพูดที่ไพเราะนาฟงกับนักเรียน
c. ครูไมควรทําใหนักเรียนมีปมดอยทางดานจิตใจ
d. ครูควรมีสติเสมอในการใชคําพูดไมวาจะสถานการณใดก็ตาม


