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วิชาความถนัดทางวิชาชีพคร ูจํานวน 150 ขอ ขอละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 300 คะแนน  
1. ขอใดเปนผลจากการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 
 a. การออกพระราชบัญญัติบังคับเด็กเขาเรียน 
 b. การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาไปยังสวนภูมิภาค 
 c. การพัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและสงเสริมการฝกอาชีพและอบรมระยะสั้น 
 d. การปฏิรูปการศึกษา  
2. การพัฒนาการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฉบับตางๆ ทําใหสถาบันการศึกษาขยายไปยัง

ภูมิภาคของประเทศอยางกวางขวาง ทําใหมีจุดออนมากกวาคุณภาพ ไดแกขอใด 
 a. บางชวงมีผูสําเร็จการศึกษาออกมาแลววางงาน 
 b. ผลผลิตโดยเฉพาะบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไมมีคุณภาพ 
 c. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา สวนใหญเนนทางดานสังคมศาสตร ซ่ึงไมสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ 
 d. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว มักเขาทํางานในเมืองหลวงมากกวาพัฒนาทองถ่ินตน  
3. ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมาย “Goal 2000 : Educate America Act” โดยมีจุดมุงหมายใด 
 a. เพ่ือใหโรงเรียนเนนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 b. เพ่ือกระตุนใหมลรัฐตางๆ ไปปฏิรูปการศึกษาภายในแตละรัฐ 
 c. เพ่ือใหโรงเรียนสรางหลักสูตรที่เนนความรูดานวิทยาศาสตรมากกวาดานสังคมศาสตร 
 d. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนทุกคนในประเทศโดยไมกีดกันทางดานเชื้อชาติและภาษา  
4. การจัดอันดับความสามารถดานการศึกษาประเมินจากเกณฑชี้วัดเชิงคุณภาพใดเปนสําคัญ 
 a. การลงทุนการศึกษา 
 b. อัตราการเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา 
 c. อัตราสวนนักเรียนตอครูระดับชั้นประถมศึกษาและอัตราสวนนักเรียนตอครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 d. การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  
5. การปฏิรูปการศึกษาของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 เกิดจากแรงผลักดันในขอใด 
 a. สนธิสัญญาเบาวริง ทําใหประเทศไทยตองเปดประเทศ 
 b. การคุกคามการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก 
 c. กระแสประชาธิปไตยแพรกระจายไปทั่วโลก 
 d. นักบวชในศาสนาคริสตมาเผยแผศาสนาทําใหคนไทยตื่นตัวในการเรียนหนังสือ  
6. ขอใดเปนปจจัยภายนอกท่ีทําใหประเทศไทยตองปฏิรูปการศึกษาครั้งลาสุด 
 a. กระแสโลกาภิวัตน   
 b. กระแสการปกครองประชาธิปไตย 
 c. การกระจายของวัฒนธรรมตะวันตก 
 d. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร  
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7. ในการจัดอันดับขีดความสามารถดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการแขงขันระดับนานาชาติจํานวน 60 ประเทศ 
ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศไทยอยูในอันดับท่ีเทาใด 

 a. อันดับท่ี 24 
 b. อันดับท่ี 38 
 c. อันดับท่ี 48 
 d. อันดับท่ี 53  
8. จากขอ 7 ใน ค.ศ. 2009 ในภมูิภาคอาเซียนไดมีการจัดอันดับความสามารถดานการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกครั้ง

หนึ่ง ซ่ึงการจัดอันดับครั้งนี้สถาบันระดับอุดมศึกษาใดของประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกใหเปน อันดับท่ี 1 
 a. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 b. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 c. มหาวิทยาลัยมหิดล   
 d. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
9. ขอใดคือสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
 a. การจัดการศึกษาใหยึดหลักของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 b. สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
 c. ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 d. ถูกทุกขอ  
10. สังคมโลกในอนาคตจะไดรับผลกระทบอยางมากจากกระแสหลักขอใด 
 a. การจัดการขอมูลขาวสารท่ีมีมากมาย 
 b. การรวมกลุมทางการคาในหลายภูมิภาค 
 c. การแกปญหาและการอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติใหอยูในภาวะที่สมดุล 
 d. การซ้ือขายขอมูลขาวสารและความรูในสาขาตางๆ   
11. “ลัทธิบริโภคนิยม” (Consumerism) เปนคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเรื่องใด 
 a. การนิยมรับประทานอาหารราคาแพง 
 b. การนิยมแตของตางประเทศที่มีราคาแพง 
 c. การบริโภคผลผลิตทางดานวัตถุส่ิงของราคาแพง 
 d. เปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยม  
12. “วิกฤติการณท่ีสาม” ในสมัยรัตนโกสินทรตามแนวความคิดของนายแพทยประเวศ วะสี คือขอใด 
 a. การเขาสูการทําลายตัวเองของคนไทยแบงออกเปนกลุมผลประโยชน 
 b. การลาอาณานิคมของชาติตะวันตกดานเศรษฐกิจ 
 c. สงครามในประเทศจากความขัดแยงทางการเมืองท่ีมีอุดมการณตางกัน 
 d. สงครามระหวางประเทศในการแขงขันทางเศรษฐกิจและการรวมกลุมระหวางภูมิภาค  
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13. ประเทศไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองที่หลากหลายและชาติอื่นๆ ไมมี ซ่ึงเอกลักษณนี้
รายการ “ท็อป-เทน” สํารวจความคิดเห็น คนไทยอยากใหอนุรักษไวมากท่ีสุดอันดับ 1 คือขอใด 

 a. การไหว 
 b. การย้ิม 
 c. ดนตรีไทย 
 d. การแตงกาย  
14. วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ท่ีเรียกวาเศรษฐกิจตกต่ําท้ังภาครัฐและเอกชนประเทศไทยจะ

ปรับตัวและสามารถผานวิกฤติการณนี้ไดดวยวิธีการใดเหมาะสมที่สุด 
 a. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 b. การพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 c. การยึดถือแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 d. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
15. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการแกไขปญหาเรื่อง Slow Food 
 a. ขบวนการ Slow Food เปนการเคล่ือนไหวภาคประชาชนที่มุงเนนการสงเสริมการบริโภคอาหารที่ปรุงจาก

วัตถุดิบท่ีผลิตขึ้นเองในทองถ่ิน เพ่ือลดขั้นตอนการขนสง 
 b. Slow Food เปนคําท่ีชาวตะวันตกใหเรียกอาหารจากซีกโลกตะวันออกท่ีมุงเนนความพิถีพิถันและมีกระบวนการ 

ปรุงอาหารหลายขั้นตอน แตใหคุณคาทางโภชนาการสูงและดีตอสุขภาพ 
 c. กระบวนการผลิตอาหาร Slow Food จะเนนความเรียบงายตามธรรมชาติและละเวนการใชสารเคมีในการ

เพาะปลูก 
 d. การสงเสริมการบริโภคอาหารแบบ Slow Food เปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและหวนสูวัฒนธรรมการกินอยู

แบบดั้งเดิมท่ีเนนการผลิตเพ่ือบริโภคใหเหมาะสมกับฐานทรัพยากรท่ีมีตางกันไปในแตละทองถ่ิน  
16. ประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนท่ีต้ังสํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกขององคการใด 
 a. สหภาพสากลไปรษณีย   
 b. สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 
 c. องคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
 d. โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ  
17. ปญหาจริยธรรมและปญหาสังคมจะเกิดขึ้นพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม

เสมอ ซ่ึงจะมีวิธีปองกันและเยียวยาแกไขปญหาดังกลาวในระดับบุคคลอยางไร 
 a. กําหนดมาตรการที่ชัดเจนเพ่ือวางกรอบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองและเหมาะสม 
 b. การสงเสริมจริยธรรม เพ่ือไมใหเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 c. กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
 d. การกล่ันกรองขอมูลท่ีไมพึงประสงคโดยผูใช  
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18. ขอใดไมใชอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยที่
กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน 

 a. ความสามารถในการผลิตคุณภาพของระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมเพียงพอ 
 b. สถาบันและหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรมีขอจํากัด 
 c. ระบบการตรวจคนเขาเมืองมีขอจํากัดท่ีจะจางบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญระดับสูงจากตางประเทศ 
 d. จํานวนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียมีขอจํากัด  
19. ยุทธศาสตรหลักท่ีชวยใหการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตบรรลุเปาหมาย 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 หัวใจสําคัญอยูท่ีเรื่องใดเปนสําคัญ 
 a. การปฏิรูปกระบวนการ   
 b. การปฏิรูปการเรียนรู 
 c. การปฏิรูปหลักสูตร   
 d. การปฏิรูปส่ือการเรียนการสอน  
22. ขอใดนาจะเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับสาระของขอความขางตนมากท่ีสุด 
 a. เสนทางสูอนาคต   
 b. กวาจะสายเกินแก 
 c. โรงเรียนในฝน   
 d. การปรับตัวของระบบการศึกษาไทย  
23. หนาท่ีบุคคลขอใดไมไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 a. ปองกันประเทศ   
 b. รับการศึกษาอบรม 

c. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
 d. พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  
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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 เรื่องใดที่เปนผลกระทบมากท่ีสุด 
 a. อุปสงคการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อหมู 
 b. อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 c. สภาวะเศรษฐกิจสินคาเกษตร 
 d. งบประมาณดานสาธารณสุข  
26. เชื้อไขหวัดใหญ สายพันธุใหม 2009 เกิดจากเชื้อขอใด 
 a. A/H1N1 
 b. A/H5N1 
 c. A/N1H1 
 d. HIV  
27. “Red Notice” เปนคําศัพทท่ีเก่ียวของกับแขนงวิชาดานใด 
 a. วิทยาศาสตร 
 b. เศรษฐศาสตร 
 c. เทคโนโลยีชีวภาพ 
 d. กฎหมาย  
28. นางสาวสายใจซื้อเครื่องสําอางย่ีหอหนึ่ง ซ่ึงนําเขาจากตางประเทศพบวาเครื่องสําอางนี้มีเจตนาไมติดปายราคาให

ชัดเจน กรณีเชนนี้นางสาวสายใจสามารถรองเรียนไดท่ีหนวยงานใด 
 a. กองคุมครองผูบริโภคดานฉลาก 
 b. กรมการคาภายใน แผนกกํากับสินคา 
 c. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 d. สํานักงานคุมครองผูบริโภค 
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29. ขอใดไมเปนเรื่องใหมท่ีเก่ียวกับแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 

 a. คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ีของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
ตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

 b. จัดใหมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ รับฟงความคิดเห็นของผูท่ี
ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 

 c. สนับสนุนการดําเนินการขององคการภาคเอกชนท่ีใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะผูท่ีไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัว 

 d. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  
30. การมอบรางวัลท่ีเรียกวา “รางวัลนายกรัฐมนตรี” (Prime Minister Award) รางวัลนี้บุคคลหรือหนวยงานท่ี

เหมาะสมจะไดรับควรมีคุณสมบัติอยางไร 
 a. บุคคลท่ีประกอบคุณงามความดี ชวยเหลือทางราชการ 
 b. ผูมีสวนสงเสริมสนับสนุนการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 c. หนวยงานท่ีเปนตัวอยางในการปฏิรูประบบราชการ 
 d. หนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐดีเดนในการใหบริการประชาชน  
31. ขอใดไมใชเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 a. การพัฒนาคุณภาพคน  
 b. การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน 
 c. ดานการตางประเทศใหเปนท่ียอมรับของสังคมโลก 
 d. การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
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จงใชขอมูลจากตารางตอบคําถามขอ 32-34  
ระดับความยากจน สภาวะการมีงานทํา คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย ผูติดเชื้อเอชไอว ี อุบัติเหตุ 
รอยละของ 
ประชากรอยูใต 
เสนความยากจน 

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

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

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

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

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

- อันดับสูงสุด 
แซมเบีย 
(รอยละ 86)  

- มาเลเซีย 
อันดับที่ 20 
(รอยละ 3.8)  

 - สวีเดน (3.42 คน)   

- อันดับที่ 101 
สหรัฐอเมริกา 
(รอยละ 12.7)  

- สิงคโปร 
อันดับที่ 30 
(รอยละ 4.6)  

 - สหรัฐอเมริกา 
อันดับที่ 35 
(6.75 คน)  

  

- อันดับที่ 103 
ไทย (รอยละ 12.5)  

- สหรัฐอเมริกา 
อันดับที่ 41 
(รอยละ 5.8)  

 - 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

ประเทศใดที่มีอัตราการตายนอยท่ีสุด 
 a. ญ่ีปุน 
 b. สิงคโปร 
 c. ไทย 
 d. สหรัฐอเมริกา  
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35. จากแถลงการณเก่ียวกับเรื่อง “Coral Triangle” ขององคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) เรื่องใดไมถูกตอง 
 a. สามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) เปนแหลงอาหารที่สําคัญของประชากร 100 ลานคน 
 b. แหลงปะการังท่ีสําคัญของโลกอาจจะสูญหายไปจากแผนที่โลกเพราะภาวะโลกรอน 
 c. สามเหลี่ยมปะการัง (Coral Triangle) ต้ังอยูตามแนวชายฝงปะการัง และทองทะเลในประเทศอินโดนีเซีย 

ติมอรตะวันออก มาเลเซีย ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี และหมูเกาะโซโลมอน 
 d. มีการคนพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุใหมๆ อยางตอเนื่องเพราะเปนบริเวณท่ีเปรียบเสมือนแอมะซอนใตทะเล  
36. “หมูบานโลก” (Global Village) ตามความคิดของมารแซล แมคลูฮัน (Marshall Mcluhan) คือขอใด 
 a. การพัฒนาหมูบานใหเปนสังคมเมือง 
 b. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในชนบทเปรียบเสมือนเมือง 
 c. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลก 
 d. สภาวะท่ีโลกถูกยอใหเล็กลงดวยการติดตอคาขาย ถายโอนดวยขอมูลขาวสาร  
37. นักวิชาการทานใดท่ีไดวิเคราะหสถานการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในหนังสือคล่ืนลูกท่ีสาม (The Third Wave) 
 a. อัลวิน ทอฟฟเลอร  
 b. วิลเลียม อี ธอมปสัน 
 c. มารแซล แมคลูฮัน  
 d. เจมส เอ็น โรสเนา   
38. เหตุผลขอใดทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตั้งโครงการหลวง เพ่ือแกปญหาสําหรับชาวไทยภูเขามาก

ท่ีสุด 
 a. การทําลายปาของชาวเขา เพ่ือปลูกฝน และทําไรเล่ือนลอย  
 b. ชนกลุมนอยมีความยากจน  
 c. ขาดการศึกษา  
 d. ยาเสพติด  
39. วัฒนธรรมไทยขอใดไมเปนมรดกท่ีไมไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ 
 a. ดนตรีไทย  
 b. ขนมไทย   
 c. การแตงกายแบบไทย    
 d. อักษรไทย  
40. “รัฐมีความสําคัญเหนืออื่น การท่ีจะทําใหรัฐมั่นคงอันดับแรกตองใหการศึกษาแกประชาชนเสียกอน” ขอความ

ดังกลาวเปนของนักปรัชญาทานใด 
 a. Rousseau 
 b. Plato 
 c. Emile 
 d. Hall 
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41. “สตอมเสิรท” (Storm Surge) เปนปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
 a. คล่ืนลมแรง 
 b. สึนามิ 
 c. พายุหมุน 
 d. ระดับน้ําสูงขึ้น  
42. Civil Disobedience เปนศัพทยอดฮิตท่ีเปดโลกทัศนใหมแกสังคมไทย เก่ียวของกับเรื่องใดมากท่ีสุด 
 a. เศรษฐศาสตร 
 b. สิทธิมนุษยชน 
 c. ระบอบประชาธิปไตย 
 d. วิทยาศาสตร  
43. วัฒนธรรมพื้นบานในขอใดถือวาเปนสวัสดิการสังคมไทยแบบดั้งเดิม 
 a. งานสงกรานต  
 b. การลงแขก ฝดขาว ตําขาว 
 c. ประเพณีการอุปสมบท   
 d. ประเพณีการลอยกระทง  
44. ครูสมภพ เปนครูสอนวิชาสังคมศึกษา ท่ีมักเริ่มตนบทเรียนดวยการนําขาวเหตุการณปจจุบันสนทนากับนักเรียน

อยูเสมอ เชนวันนีค้รูสมภพอานหนังสือพิมพพบพาดหัวขอขาว “ชิคุนกุนยา ลามอีสาน” ท่ีไมมียารักษาได จาก
ขอความขางตน ครูสมภพควรทําอยางไรเปนอันดับแรก เพ่ือใหนักเรียนเกิดความปลอดภัยในการหลีกเล่ียงจาก
โรคชิคุนกุนยา 

 a. นําขาวดังกลาวไปสอนในหองเรียน 
 b. นําขาวดังกลาวไปแจงใหนักเรียนทราบที่หนาเสาธง 
 c. จัดสัปดาหความรูเรื่องโรคชิคุนกุนยา 
 d. จัดประชุมผูปกครองแจงขาวสารใหทราบและการดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคชิคุนกุนยา  
45. “โรคชิคุนกุนยา” เกิดจากพาหะใดเปนตัวนําโรคท่ีสําคัญ 
 a. ยุงลาย 
 b. ยุงดํา 
 c. ยุงกนปลอง 
 d. แมลงวัน  
46. ตามความเชื่อธรรมเนียมการเกิดของเด็กทารก โดยมีการนํารกเด็กคลุกพริกไทยตํากับเกลือ ใสรกลงในหมอดิน

ดวยผาขาวแลวนําไปฝงใตตนไมชนิดตางๆ เพ่ือเอาเคล็ดในเรื่องความฉลาดเฉียบแหลมหรือเชื่อวาเด็กจะเปนใหญ
เปนโตในอนาคต ความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อของชาวไทยในสังคมภาคใด 

 a. ภาคเหนือ  
 b. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 c. ภาคใต  
 d. ภาคตะวันออก  
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47. วัจนภาษา หมายถึงขอใด 
 a. การส่ือสารท่ัวไปที่อาศัยคํา จํานวนเลข เครื่องหมายการเขียนวรรคตอน 
 b. การส่ือสารท่ีใชสัญลักษณอยางอื่นนอกจากคํา จํานวนเลข และภาษาเขียน 
 c. การส่ือสารใหผูอื่นทราบถึงความคิด รสนิยมประสบการณ โดยผานส่ิงท่ีอยูรอบตัวเรา 
 d. การส่ือสารโดยผานอากัปกิริยาตางๆ ท่ีคนเราแสดงออกโดยตั้งใจหรือไมต้ังใจ  
48. World Wide Web หรือ WWW คือขอใด 
 a. เปนบริการในรูปแบบบริการรับสงขอความหรือขาวสารในรูปของแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 b. เปนบริการท่ีผูใชสามารถโอนแฟมขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองกับเครื่องคอมพิวเตอรคนอื่น 
 c. เปนการใหบริการขาวสารขอมูลแนวใหมในระบบอินเทอรเน็ต ท่ีไดรับความนิยมมาก เนื่องจากใชงานงาย คอย

บริการขอมูลท้ังท่ีเปนขอความเสียง 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. วันหนึ่งผูอํานวยการเรียกประชุมอาจารยท้ังโรงเรียนใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการจัดการสอนเสริม ท้ังนี้

ผูอํานวยการมีวัตถุประสงคเพ่ือส่ิงใดใหเกิดกับนักเรียน 
 a. เพ่ือสงเสริมความสนใจ   
 b. เพ่ือใหนักเรียนใชเวลาใหเปนประโยชน 
 c. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูกวางขวาง 
 d. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับตัว  
52. ขอใดไมใชความหมายของวิธีการสอนท่ีดี 
 a. การจัดกิจกรรมแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียน 
 b. การจัดมวลประสบการณท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียน 
 c. การแสดงกิจกรรมรวมกันระหวางครูและนักเรียน 
 d. การชี้แนะชวยเหลือการทํางานใหแกนักเรียน  
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53. ครูศักดิ์สิทธิ์สอนวิชาวิทยาศาสตร และตองการท่ีจะสอนเรื่อง “สวนประกอบของพืช” ครูศักดิ์สิทธิ์ควรเตรียมส่ือ
ประกอบการสอนอยางไร 

 a. นําภาพตนไมมาเขียนประกอบกํากับ 
 b. ใหนักเรียนนําตนไมมาจากบานคนละ 1 ตน 
 c. ครูนําตนไมมาปะติดกับกระดาษและเขียนสวนประกอบกํากับ 
 d. นําแผนภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของพืชมาเตรียมไว  
54. ครูสุดาสอนอยูโรงเรียนชุมชนแหงหนึ่ง มีความคิดวาจะเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาใหความรูนักเรียนเก่ียวกับการทํา

ไวนหมอน ครูสุดาควรคํานึงถึงคุณสมบัติขอใดของวิทยากรเปนลําดับแรก 
 a. บุคลิกภาพ  
 b. ความรูความสามารถ 
 c. ความมีชื่อเสียง 
 d. ความศรัทธาของนักเรียนตอตัววิทยากร  
55. ครูสุกัลยาสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวานักเรียนสวนใหญไมชอบวิชาคณิตศาสตร ครูสุกัลยา

จะทําอยางไรจึงจะใหนักเรียนชอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 a. ใหทําการบานตอเนื่องทุกวัน  
 b. ชวยแกโจทยปญหาให 
 c. จัดเกมตางๆ ทางคณิตศาสตรไวใหเลน 
 d. หาวิธีการทางคณิตศาสตรมาใหเด็กคิดมากๆ   
56. ครูทานใดท่ีสงเสริมความเปนประชาธิปไตยใหแกเด็ก 
 a. ครูนวลนอยแสดงความรักเด็กท่ีฉลาด 
 b. ครูสมทรงฝกเด็กเปนผูนํา 
 c. ครูสมลักษณฝกเด็กใหเปนนักพูด 
 d. ครูสมชายสนใจรับฟงความรูสึกนึกคิดของเด็ก  
57. ครูอรทัยสอนวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และต้ังจุดประสงคการออกขอสอบไวในแตละขอ ถา

นักเรียนไมผานเกณฑท่ีกําหนดไวในจุดประสงคแตละขอครูอรทัยจะดําเนินการอยางไรเปนลําดับแรก 
 a. ลดเกณฑใหตํ่าลง   
 b. ใหนักเรียนสอบแกตัว 
 c. ขามจุดประสงคนั้นไปกอน  
 d. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหม  
58. “เด็กชายขวัญขาว ชอบหนีเรียนและไปเดินเลนท่ีศูนยการคาเปนประจํา” แสดงวาเด็กชายขวัญขาวประพฤติผิดศีล

ขอใด 
 a. มุสาวาทา    
 b. อทินฺนาทานา  
 c. กาเมสุมิจฺฉาจารา   
 d. สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  
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59. ปจจุบันพบวาครูบางคนมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เชน การขมขืนลูกศิษย หรือไมก็ลวนลาม ดวยการขูเรื่อง
คะแนน เงิน ส่ิงของแลกเปลี่ยน เรื่องนี้เปนขาวท่ีพบไดตามหนาหนังสือพิมพเปนประจํา ทานมีความคิดเห็น
อยางไร 

 a. เปนขอตกลงระหวางบุคคลไมสามารถปองกันได 
 b. สถาบันครอบครัวตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมาก 
 c. ในสถานศึกษายอมมีคนดีและไมดีเปนเรื่องธรรมดา 
 d. ทุกคนควรใหความสําคัญดวยการดูแลและถาเห็นความผิดปกติตองรีบแกไข  
60. ขอใดเขาขายการสอนในระบบวัฒนธรรมเถรวาทไทย 
 a. ครูสมฤดีใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 นําวัสดุมาคนละอยางเพ่ือทําการทดลอง 
 b. ครูจิตราใหนักเรียนทองประวัติพระพุทธเจาทุกวันกอนสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
 c. ครูกัญญาใหนักเรียนทองสูตรเคมีและดําเนินการทดลองตามสูตรทองจํา 
 d. ครูวิทยาและนักเรียนลงมือชวยกันขุดดินและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได  
61. Learning by doing เปนแนวคิดนักจิตวิทยาบุคคลใด 
  a. จอหน เฮนรี่ เปสตาลอสซ่ี (John Henry Pestalozzi)  
 b. เฟรดเดอริค โฟรเบล (Frederic Froebel)  
 c. จอหน ดิวอี้ (John Dewey)   
 d. ฌอง ชารค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)   
62. จากคํากลาวท่ีวา “การศึกษา คือ ชีวิต ไมใช การเตรียมตัวเพ่ือการดําเนินชีวิต” มีความหมายวาอยางไร 
 a. การท่ีจะมีชีวิตอยูอยางชาญฉลาดนั้นจะตองอาศัยการเขาใจความหมายของประสบการณ เด็กจึงควรจะได

เรียนรูในส่ิงท่ีเหมาะกับวัยของนักเรียน  
 b. การเรียนโดยถือผูเรียนเปนศูนยกลางของการศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามรอบดาน ท้ังดาน

อารมณ สังคม รางกาย และจิตใจ 
 c. การเรียนรูโดยวิธีแกปญหาควรจะไดรับการเนนมากกวาการมุงสอนเนื้อหาวิชา ทฤษฎีนี้เชื่อวาความรูเปน

เครื่องมือสําหรับการแสวงหาประสบการณ 
 d. มนุษยมีธรรมชาติท่ีไมชอบอยูโดดเดี่ยวชอบอยูเปนหมูคณะที่เรียกวาสังคมความพอใจสูงสุดของมนุษยเกิด

จากการไดมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  
63. ขอใดไมใชหนาท่ีของครู 
 a. เขาใจคุณภาพของผูเรียน  
 b. การพัฒนาผูเรียน  
 c. การประเมินและรายงานผลผูเรียน 
 d. การจัดการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร  
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64. ครูและนักเรียนทําการทดลองและคนควาหาคําตอบจากการทดลอง ดวยการแกปญหาอยางหนึ่งอยูนานแสนนาน 
พอมีการถามกันวาทําไมเราไมใชน้ําตาลละ ทุกคนตางอุทานออกมาเปนเสียงเดียวกันวา “ไมนามองขามน้ําตาลนี้ไป
เลย เราถือกันอยูในมือแทๆ” สํานวนตามขอใดท่ีอธิบายแทนเหตุการณนี้ดีท่ีสุด 

 a. หมูอยูในอวย 
 b. เสนผมบังภูเขา 
 c. หญาปากคอก 
 d. ปอกกลวยเขาปาก  
65. ขอใดถือเปนส่ิงสําคัญท่ีครูตองสืบทอดวัฒนธรรมกับเด็กทุกระดับและทุกขณะ 
 a. สอนใหเกลียดวัฒนธรรมตะวันตก 
 b. สอนใหรูจักรับวัฒนธรรมตะวันตก 
 c. สอนใหรูจักปรับปรุงตนเองในการแตงกาย 
 d. สอนใหเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 66-67 
 “เผยผลสํารวจเด็กไทยไมภาคภูมิใจในความเปนไทย มีเพียงรอยละ 38 เทานั้นท่ีรูสึกภาคภูมิใจในความเปนไทย 
เรงองคกรหลักปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษา สรางความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหนักเรียน”  
66. จากขอความนี้แสดงถึงความรูสึกอยางไรของผูพูด 
 a. วิตกกังวล 
 b. หงุดหงิด 
 c. เบ่ือหนาย 
 d. ไมสบาย  
67. ถาทานเปนผูนําสถานศึกษาดังกลาวขางตน ทานจะทําอยางไร 
 a. รับสมัครครูท่ีมีความรูความสามารถดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 b. จัดการฝกอบรมเพ่ิมเติมความรูดานความภูมิใจในความเปนไทยแกครู 
 c. จัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรอยางนอย 1 ชั่วโมงในสัปดาห 
 d. เลิกจางครูท่ีไมสามารถใหความรูดานประวัติศาสตรท่ีไมมีคุณภาพ  
68. ทานคิดวาวิธีการสอนแบบใดที่จะทําใหเด็กนําไปสูความเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” 
 a. การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 b. ครูผูสอนเตรียมการสอนแบบสาธิต 
 c. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางท่ัวถึง 
 d. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน 
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 69-70 
 “...ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหมจากการเอาวิชาเปนตัวต้ังไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวต้ัง เรียน
จากประสบการณและกิจกรรม การฝกหัด การต้ังคําถามและการแสวงหาคําตอบซ่ึงจะทําใหสนุก ฝกปญญาใหกลาแข็ง 
ทํางานเปน ฝกคุณลักษณะอื่นๆ เชน ความอดทน ความรับผิดชอบ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การรวมกลุม การ
จัดการ การรูจักตน...”  
69. ขอใดเปนการสรุปความหมายของกระบวนการเรียนรูใหมนี้ไมถูกตอง 
 a. การจัดกิจกรรมการสอนโดยครูตองมีความอดทนและรับผิดชอบสูง 
 b. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียน 
 c. การเรียนรูรูปแบบการสอนหลากหลายวิธีและตองใชเทคนิควิธีสอน 
 d. การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง  
70. หากทานเปนครู ทานไมควรต้ังคําถามลักษณะใด ถาทานตองการใหเด็กมีคุณลักษณะตามบทความขางตน 
 a. คําถามท่ีตอบตามขอเท็จจริง 
 b. คําถามท่ีตอบแบบตีความ 
 c. คําถามท่ีตอบแบบประเมินคุณคา 
 d. คําถามท่ีมีคําตอบชัดเจนคําตอบเดียว  
71. โรงเรียนในฐานะเปนตัวแทนในกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมมักถายทอดส่ิงตอไปนี้ใหกับเด็ก ยกเวนขอใด 
 a. ความรู   
 b. ทักษะ 
 c. ทัศนคติท่ีจําเปนในการมีชีวิตรวมอยูกับคนอื่น 
 d. ปลูกฝงความมุงหวัง  
72. การมองการศึกษาในฐานะกระบวนการการอบรมขัดเกลาทางสังคมถือเปนการมองในลักษณะใด 
 a. วงกวาง 
 b. วงแคบ 
 c. เชิงปทัสถาน 
 d. เชิงประจักษ  
73. สาเหตุสําคัญของปญหาดอยคุณภาพการจัดการศึกษาไทยท่ีสังคมไทยเผชิญในปจจุบัน คืออะไร 
 a. ครูไมสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน 
 b. การขาดงบประมาณในการจัดการศึกษา 
 c. การจัดการศึกษาลอกเลียนตะวันตกโดยละเลยวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 d. ความไมเสมอภาคทางการศึกษาท้ังดานคุณภาพและโอกาสไดรับการศึกษาระหวางชนบทและสังคมเมือง  
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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. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณชวยเพ่ือนทําแบบฝกหัด 
 b. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณทํางานอื่นไดในขณะเรียน 
 c. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณเรียนเสริมและใหการบานยากกวาเพ่ือนๆ 
 d. ครูชมพรใหเด็กชายปกรณพยายามปรับตัวใหเรียนไดเชนเดียวกับกลุม  
77. โรงเรียนในชุมชนแหงหนึ่ง เมื่อจบปการศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 6 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า เนื่องจากนักเรียนมีพฤติกรรมติดเกมไมสนใจเรียน 
ผูอํานวยการตองการปรับแกพฤติกรรมนี้ดวยการใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหานี้ดวยเหตุผลใด 

 a. นักเรียนมีความใกลชิดกับผูปกครอง 
 b. นักเรียนกลัวผูปกครองมากกวาครู 
 c. นักเรียนเชื่อผูปกครองมากกวาครู 
 d. ผูปกครองมีความใกลชิดกับครู  
จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 78 
 “อยาเกียจครานการเรียนเรงอุตสาห 
 มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน 
 จะตกถิ่นฐานใดคงไมแคลน 
 ถึงคับแคนก็พอยังประทังตน”  
78. ครูนงนุชเปนครูสอนวิชาภาษาไทย มักจะใชบทประพันธในการสั่งสอนอบรมนักเรียนในชั่วโมงโฮมรูมเปนประจํา 

บทประพันธท่ีครูนงนุชใชครั้งนี้ แสดงวาครูนงนุชตองการบอกเรื่องใดกับนักเรียนมากท่ีสุด 
 a. คนมีความรูไมยากจน   
 b. นักเรียนท่ีดีตองขยันเรียนหนังสือ 
 c. นักเรียนท่ีมีความรูยอมไมอดตาย 
 d. คนมีอนาคตดีตองมีความอดทน 
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ใชแนวคิดจากบทความที่กําหนดใหน้ี ตอบคําถามขอ 79-81 
 “ไมวาจะดูในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือในดานสังคมและวัฒนธรรม ก็จะพบวาปจจุบันนี้มีความขัดแยงมากขึ้น 
คนสวนใหญยังยากจน การชิงดีชิงเดน และการเอารัดเอาเปรียบระหวางบุคคลและกลุมบุคคลมีมากขึ้น แตท่ีนาสังเกตวา
ทุกวันนี้ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในดานวัตถุและในดานวิทยาการตางๆ ไมแพประเทศอื่นๆ แมแตในชนบทก็มี
ไฟฟา วิทยุ โทรทัศน และโทรศัพท สามารถรับรูขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ ไดรวดเร็วและกวางขวาง 
ความกาวหนาในทางวัตถุและในทางวิทยาศาสตรดังกลาว นาจะชวยใหคนไทยโดยสวนรวมมีชีวิตท่ีดีขึ้น อุดมสมบูรณขึ้น
และมีความพึงพอใจมากขึ้น แตตรงกันขาม กลาวคือทุกวันนี้คนไทยโดยสวนรวมมีสภาพชีวิตท่ีเลวลง ทางที่จะลดสภาพ
ชีวิตท่ีเลวลงตองทําใหมนุษยมองเห็นภัยของการยึดติดในวัตถุและในขณะเดียวกันก็ใหตระหนักในคุณคาของการอยู
รวมกันฉันเพ่ือนรวมโลก นั่นคือตองใหการศึกษาท่ีชวยใหมนุษยรูเทาทันธรรมชาติท่ีแทจริงของโลกและชีวิต”  
79. จากบทความนี้ผูเขียนตองการบอกวาสังคมเกิดสถานการณใดเปนสําคัญ 
 a. สังคมมีสภาพความขัดแยงคนสวนใหญมีความยากจน  
 b. สังคมมีความเจริญกาวหนาทางดานวัตถุ 
 c. สังคมมีความกาวหนาทางดานวิทยาการ  
 d. สังคมมีสภาพชีวิตท่ีตํ่าลงเนื่องจากมีความขัดแยง ชิงดีชิงเดน เอาเปรยีบกันและกัน  
80. บทความนี้แสดงถึงความขัดแยงเรื่องใดเปนสําคัญ 
 a. วัตถุเจริญ แตสภาพจิตใจเสื่อมลง 
 b. คนร่ํารวยขึ้น แตมีการเอาเปรียบกันมากขึ้น 
 c. การติดตอส่ือสารคมนาคมดีขึ้น แตความเขาใจกันมีนอยลง 
 d. ส่ิงอํานวยความสะดวกดีขึ้น แตสวัสดิการดอยลง  
81. เมื่อทานอานบทความแลว ทานจะมีวิธีการแกไขสถานการณของสังคมใหดีขึ้นอยางไร 
 a. ใหการศึกษา   
 b. สรางความเจริญงอกงาม 
 c. ใหความเขาใจดานการเมือง 
 d. ใหความสําคัญดานจริยธรรม  
82. นักเรียนทุกคนเปนคนดี ไพลินเปนนักเรียนท่ีเรียนเกง มรกตเปนนักเรียนท่ีขยัน คนเรียนเกงบางคนขยัน คนขยัน

บางคนมีโอกาสร่ํารวยได ดังนั้นเกณฑการใชเหตุผลในขอใดถูกตอง 
 a. ไพลินเปนนักเรียนท่ีขยัน  
 b. ไพลินมีโอกาสร่ํารวยได 
 c. มรกตเปนคนเรียนเกง   
 d. มรกตเปนคนร่ํารวย  
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83. “จากกระแสของการทะลักเขามาตลอดแนวชายแดน ทําใหมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางนากลัว ย่ิงไปกวานั้นยังเปนพาหะ
นําโรคที่ประเทศไทยควบคุมไดแลวกลับมาแพรระบาดใหมอีก นับวาเปนปญหาสําคัญของชาติทีเดียว” 

 ขอความขางตนเปนการกลาวถึงปญหาจากเรื่องใด 
 a. ปญหาโรคติดตอ   
 b. ปญหาฝนตกน้ําทวม 
 c. ปญหาเสนแบงชายแดน  
 d. ปญหาการลักลอบเขาเมือง  
84. คําท่ีขีดเสนใตขอใดไมเขาพวก 
 a. การซอมรบทางทะเลเปนการเตรียมพรอมท่ีสําคัญย่ิง 
 b. ตลอดระยะเวลาสองเดือนเขาไดซอมวิ่งอยางหนัก 
 c. ชาวบานรวมมือกันผลิตขาวซอมมือตลอดป 
 d. ซักซอมความเขาใจกันหลายครั้ง  
85. ขอใดไมเขาพวกกันท้ังหมด 
 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. ครูพรปวีเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 พบนักเรียนในหองเรียนตนเองมีพฤติกรรมทั้ง 4 ขอ ครูพรปวีควร

แกไขปญหาใดเปนอันดับแรก 
 a. ขาดเรียน 
 b. เรียนชา 
 c. กาวราว 
 d. ขโมย 
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88. มีคํากลาววาอาชีพครูไมใชวาเปนกันไดงายๆ หรือใครจะเปนก็ได ตองมีจิตวิญญาณความเปนครู และส่ิงสําคัญท่ี
ขาดไมไดตองมีจิตวิทยาสูง ครูในขอใดใชหลักจิตวิทยานอยท่ีสุด 

 a. ครูพิศมัยใหเด็กแตละคนไดพัฒนาตนเอง  
 b. ครูบังอรสอนตามความสามารถของเด็กแตละคน 
 c. ครูนราภรณคิดวาเด็กทุกคนจะตองมีความรูเทากัน  
 d. ครูอุมาภรณเตรียมความพรอมใหเด็กกอนสอนทุกครั้ง  
89. ครูวรพันธเปนครูสอนวิชาศิลปะระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ครูวรพันธตองการจะสงเสริมพัฒนาการทางศิลปะ

ของเด็ก ครูวรพันธควรคํานึงถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 
 a. ส่ิงเรา ความพรอม วุฒิภาวะ กิจกรรม 
 b. ส่ิงเรา วุฒิภาวะ ฐานะทางเศรษฐกิจ กิจกรรม 
 c. ความพรอม วุฒิภาวะ ความสามารถพิเศษ กิจกรรม  
 d. ความพรอม วุฒิภาวะ อาคารสถานท่ี กิจกรรม  
90. การแสดงพฤติกรรมใดของเด็กนักเรียนท่ีทานสามารถสังเกตความพรอมการพัฒนาทางดานสติปญญาได 
 a. ลําดับเรื่องท่ีเรียนไปแลวไดดี 
 b. แสดงความวิตกกังวลในการเรียน 
 c. มีความสนุกสนานในการเรียน 
 d. เลนและเคลื่อนไหวไดคลองแคลว  
91. ครูอุทัยเปนครูท่ีไดรับการบรรจุใหม ครูอุทัยควรปฏิบัติอยางไรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 a. ปฏิบัติไปตามหนาท่ี   
 b. ปฏิบัติไปตามขั้นตอน 
 c. ปฏิบัติไปตามความถนัด  
 d. ปฏิบัติไปตามสถานการณ  
92. ถาทานเปนครูสอนวิชาดนตรีและการละคร ทานจะมีวิธีการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดแสดงออกทางพฤติกรรม

อยางไรมากท่ีสุด 
 a. การสอนแบบสาธิต   
 b. การปรับปรุงพัฒนา 
 c. การจัดการผลผลิต   
 d. การปฏิบัติการเรียนการสอน  
93. ครูเกดแกวเปนครูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 กอนท่ีครูเกดแกวจะเริ่มสอนเนื้อหาใน

บทเรียนใหมครูเกดแกวควรทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 a. นําเขาสูบทเรียน   
 b. ทําบันทึกการสอน 
 c. ตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน  
 d. ทบทวนความรูในเนื้อหาเกา 
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94. วิธีสอนของครูคนใดท่ีมีลักษณะใหผูเรียนเกิดมโนมติ (Concept) ไดดีท่ีสุด 
 a. ครูเฟองฟาสอนเฉพาะเนื้อหาวิชา 
 b. ครูจํานงสอนใหเกิดความคิด 
 c. ครูเพ็ญศรีสอนโดยใชวิธีการบอก 
 d. ครูฝนทิพยสอนใหเกิดประสบการณทางออม  
95. ปจจุบันพบวานักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนคอนขางนอย ถาทานเปนครูทานจะสอนเรื่องการใชเวลาวางให

เปนประโยชนกับนักเรียนควรใชวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด 
 a. ครูอธิบายและเด็กสรุป   
 b. ใหเด็กทํารายงานและครูสรุป 
 c. ใหเด็กอภิปรายและชวยกันสรุป 
 d. ครูอธิบายแนะวิธีท่ีดี และยกตัวอยางประกอบ  
96. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 a. เจตคติเปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู 
 b. เจตคติเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไมได 
 c. กิจกรรมสามารถจูงใจใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีได 
 d. ถาผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนยอมทําใหสัมฤทธิ์ผลดีขึ้น  
97. ครูสิริลักษณเปนครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่ง ขณะคุมสอบจําขอสอบท่ีตรงกับวิชาท่ีตนเอง
สอนไวเพ่ือใชติวนักเรียนของตนในปหนา ถาทานเปนครูทานจะทําเชนเดียวกับครูสิริลักษณหรือไม เพราะเหตุใด 

 a. ทํา เพราะครูควรมีหนาท่ีชวยเหลือนักเรียน  
 b. ทํา เพราะจะไดนํามาใชปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการสอบคัดเลือก 
 c. ไมทํา เพราะจะทําใหเกิดความไมยุติธรรมแกนักเรียนท่ีจะสอบคัดเลือกปหนา 
 d. ไมทํา เพราะผิดวินัยขาราชการครูเกรงจะถูกลงโทษ  
98. ถาทานเปนครูทานคิดวานักเรียนคนใดควรใหความชวยเหลืออันดับแรก 
 a. นักเรียนท่ีพอแมเพ่ิงจะแยกทางกัน 
 b. นักเรียนท่ีเคยเรียนดีแลวสอบตก 
 c. นักเรียนท่ีมักจะถูกเพ่ือนรังแกเพราะตัวเล็ก 
 d. นักเรียนท่ียายโรงเรียนกลางปทําใหไมมีเพ่ือน  
99. การลงโทษปรับแกพฤติกรรมนักเรียนโดยการลงโทษนั้น ทานคิดวามีเหตุผลอยางไร 
 a. เพ่ือใหเด็กหลาบจํา   
 b. เพ่ือใหเด็กอับอาย 
 c. เพ่ือมิใหเปนเย่ียงอยาง   
 d. เพ่ือใหเปล่ียนแปลงในทางที่ตองการ 
 
  



20 บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพคร’ูมีนา (ทาง INTERNET) 

100. เด็กหญิงเกง และเด็กหญิงออน อยูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีเรื่องทะเลาะกัน ท้ังสองคนจึงพากันไปฟองคร ู
ถาทานเปนครูทานจะปฏิบัติอยางไร 

 a. ชี้แจงใหนักเรียนทราบวาท้ังสองคนเปนเพ่ือนกันควรจะรักใครปรองดองกัน  
 b. รับคําฟองแตใหนักเรียนท้ังสองตกลงยุติกันเอง 
 c. ลงโทษทั้งสองคนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม  
 d. ซักถามหาขอเท็จจริงเพ่ือจะไดลงโทษผูกอเหตุ  
101. ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรถูกนํามาใชเปนส่ือในการเรียนการสอน ซ่ึงโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ีครูพิชัยสอน

อยูไดรับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน ครูพิชัยอยากสรางบทเรียนชวยสอนดานคอมพิวเตอร 
ครูพิชัยควรทําอยางไร 

 a. รวมกลุมครูเสนอความตองการใหผูบริหารทราบและขอใหโรงเรียนจัดฝกอบรมให 
 b. ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากหนังสือเก่ียวกับการสรางบทเรียนชวยสอนดวยคอมพิวเตอร 
 c. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการอบรมดานคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ  
 d. ขออนุญาตไปเขาฝกอบรมกับหนวยงานที่จัดฝกอบรมเรื่องนี้  
102. ขอใดเปรียบเทียบบทบาทของครูในปจจุบันไดใกลเคียงกับความจริงมากท่ีสุด 
 a. นักบวช 
 b. นักพัฒนา 
 c. ผูพิพากษา 
 d. ผูกํากับการแสดง  
103. เด็กทุกคนยอมมีความดื้อรั้น เมื่อกระทําความผิดตองลงโทษ ทานเห็นดวยกับวิธีการนี้หรือไม เพราะเหตุใด 
 a. เห็นดวย เพราะการลงโทษเปนการฝกใหเกิดระเบียบวินัย  
 b. เห็นดวย เพราะการลงโทษจะไดไมเปนแบบอยางแกผูอื่น 
 c. ไมเห็นดวย เพราะการลงโทษควรใชเปนบางครั้งเมื่อจําเปน  
 d. ไมเห็นดวย เพราะการลงโทษเปนส่ิงท่ีลาสมัยแลว  
104. ครูบุญเชิดเปนครูสอนวิชาฟสิกส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนกลุมหนึ่งมาแยงครูบุญเชิดวาสอนผิด และ

ครูบุญเชิดก็ทราบวาไดสอนผิดไปจริง หากทานเปนครูบุญเชิดทานจะทําอยางไร 
 a. ไมตองทําอยางไร เพราะนักเรียนคงบอกกันตอๆ ไปวาคําตอบที่ถูกตองคืออะไร 
 b. กลับมาอธิบายนักเรียนในหองใหมอีกครั้ง และกลาวขอบคุณกลุมนักเรียนท่ีมาบอก 
 c. บอกนักเรียนกลุมนั้นวาชวยไปอธิบายท่ีถูกใหเพ่ือนๆ ทราบ 
 d. บอกนักเรียนกลุมนั้นวาครูขอตรวจสอบดูใหมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหแนใจ  
105. ครูวิภาพบวานักเรียนกลุมหนึ่งสงเสียงดังและพูดจาหยาบคาย ขณะท่ีกําลังรับประทานอาหารในโรงอาหารที่

โรงเรียน แตตนเองไมไดสอนนักเรียนกลุมนี้ ทานคิดวาครูวิภาควรจะทําอยางไร 
 a. เขาไปตักเตือนนักเรียนกลุมนั้นวาไมควรประพฤติเชนนี้ จะทําใหเสียชื่อเสียงของโรงเรียน 
 b. รายงานใหครูฝายปกครองทราบเพื่อมาตักเตือนนักเรียนตอไป 
 c. มองนักเรียนกลุมนั้นใหทราบวาครูดูอยูหากเงียบเสียงลงก็เดินไปโดยไมตองเตือนอีก 
 d. เขาไปตักเตือนแลวรายงานใหครูประจําชั้นชวยดูแลตอไป   
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106. ถาเปนครูเมื่อมีนักเรียนมาขออนุญาตหยุดเรียน เพ่ือไปซอมกีฬาท่ีตองไปเปนตัวแทนแขงขันระดับจังหวัดใน
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 ทานคิดวาปญหาใดท่ีจะตองทําการวิเคราะหอยางใกลชิดเปนอันดับแรก 
 a. นักเรียนเกิดปญหาการเรียนรู 
 b. นักเรียนท่ีขี้ลืม 
 c. นักเรียนท่ีไมทําการบาน   
 d. นักเรียนท่ีขาดสมาธิ  
109. ครูรัตนาพบวานักเรียนทําแบบฝกหัดคณิตศาสตรผิดเปนจํานวนมาก และเปนเชนนี้อยูเปนประจํา ทานคิดวาครู

รัตนาจะแกปญหานี้อยางไร 
 a. ใหเด็กแกขอท่ีเด็กทําผิดสวนมาก 
 b. อธิบายขอผิดใหนักเรียนฟงอีก 
 c. วานักเรียนไมสนใจเรียน  
 d. ทบทวนการสอนของตนเอง  
110. วิทยาเปนเด็กต้ังใจเรียน แตมักทําการบานเหมือนเพ่ือนๆ ในชั้นเรยีนไมได เมื่อทําการสอบจะไดคะแนนคอนขาง

ตํ่า จึงถูกเพ่ือนๆ ลอเลียนเปนประจํา ถาทานเปนครูในชั้นเรียนดังกลาว ทานจะปฏิบัติอยางไร 
 a. ใหวิทยาทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมท่ีโรงเรียน  
 b. ใหวิทยาทําการบานกับเพ่ือนๆ และใหเพ่ือนชวยเหลือแนะนํา 
 c. ใหวิทยาทําการบานกับเพ่ือนๆ และจางครูพิเศษใหชวยสอนการบาน 
 d. หามปรามการลอเลียนของเพ่ือนๆ และแนะนําใหผูปกครองชวยดูแลเรื่องการบาน  
111. ถาทานเปนครูคนหนึ่ง เมื่อมีนักเรียนมาฟองวาเพ่ือนๆ ลอกการบานในตอนเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติเปนประจํา

ทานควรปฏิบัติอยางไร 
 a. ตําหนินักเรียนท่ีมาฟองโดยบอกวาครูทําหนาท่ีตรวจสอบการลอกการบานอยูแลว  
 b. ทําเปนไมสนใจคําฟอง แตกลาวตักเตือนเรื่องการลอกการบานของนักเรียนท้ังชั้น 
 c. ใหความสนใจคําฟอง และหาโอกาสกลาวตักเตือนนักเรียนท่ีลอกการบานเพ่ือน  
 d. ขอบคุณนักเรียนคนนั้น และหาขอเท็จจริงเพ่ือวากลาวตักเตือนคนท่ีลอกการบานเพ่ือน  
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112. ถาขณะที่ทานกําลังสอนหนังสือนักเรียนอยูในหองเรียน มีนักเรียนบางคนไมเขาใจเรื่องท่ีกําลังเรียนอยู ทานควรจะ
ปฏิบัติอยางไร 

 a. เปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเสมอ ครูควรใหเวลานักเรียนไปคนหาดวยตนเอง  
 b. ครูจะทําอยางไรหรือไมขึ้นกับวานักเรียนเหลานั้นต้ังใจเรียนหรือไม 
 c. ครูแนะนําเทคนิคการฝกทบทวนดวยตนเอง  
 d. ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมใหทุกคนเขาใจ  
113. ครูศิราณีเปนคนท่ีเพ่ือนใหความไววางใจและชอบมาปรึกษาปญหาเปนประจํา วันหนึ่งครูชญาภรณมาปรึกษา ครู

ศิราณีจะแนะนําใหลักษณะใด 
 a. ยอนถามใหเพ่ือนไดคิดเพ่ือหาคําตอบที่ดีดวยตนเอง  
 b. ใหคําตอบที่ดีอยางตรงไปตรงมา 
 c. พูดแตส่ิงท่ีดีๆ เพ่ือใหเพ่ือนสบายใจ  
 d. พยายามเสนอทางออกที่ดีให  
114. เหตุใดทานจึงคิดวาตัวทานเหมาะจะประกอบอาชีพครู 
 a. ชางพูดชางคุย เปดเผย   
 b. ต้ังใจจริง มีน้ําใจ 
 c. มั่นใจในตนเอง นอบนอมถอมตน 
 d. รับผิดชอบ ใฝหาความรู  
115. ในวันแรกของการเปดภาคเรียนปการศึกษาใหมครูกานดาพบวานักเรียนทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียน ถาทานเปนครู

กานดาจะทําอยางไร 
 a. เรียกนักเรียนท้ังหมดมาอบรมเพ่ือใหเห็นโทษของการทะเลาะกัน  
 b. ไตสวนวาใครเปนคนผิดคนถูก เพ่ือจะไดลงโทษอยางยุติธรรม 
 c. รายงานเหตุการณใหอาจารยฝายปกครองไดรับทราบเพ่ือชวยแกไขปญหา 
 d. สอบถามนักเรียนถึงสาเหตุของการทะเลาะและปรับความเขาใจกัน  
116. การปฏิบัติตอบุรุษท่ีมีใจเปนหญิงในสังคมปจจุบันอยางไรที่มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 a. สถานศึกษาแหงหนึ่งในประเทศไทยอนุญาตใหชายแตงเครื่องแบบนักศึกษาหญิง  
 b. รานคาในกรุงเทพมหานคร แหงหนึ่งรับชายท่ีแตงกายเปนหญิงเปนผูขายเครื่องสําอาง 
 c. ในชุมชนแหงหนึ่งในประเทศยุโรปใหชายจดทะเบียนสมรสกับชาย  
 d. ทางการแพทยยอมทําศัลยกรรมแปลงเพศชายใหเปนหญิง  
117. การพัฒนาศักยภาพในเชิงพหุปญญา มีความหมายตรงกับขอใดมากท่ีสุด 
 a. การเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพท่ีแตกตางของบุคคล  
 b. การเรียนรูท่ีเนนความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 c. การเรียนรูท่ีเนนการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง 
 d. การเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
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118. ขอใดไมเขาขายการจัดกิจกรรมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
 a. การเขาชมพิพิธภัณฑ  
 b. การเขาคายลูกเสือ ยุวกาชาด 
 c. การหัดทําขนมไทยกับคุณยาย 
 d. การสังเกตปรากฏการณจันทรุปราคา  
119. ถาทานเปนครูทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการสงเสริมใหมีชั่วโมงกิจกรรมอิสระพัฒนาผูเรียน 
 a. เห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนไดทําในส่ิงท่ีตนชอบ  
 b. ไมเห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนมีเวลาในการเรียนลดนอยลง 
 c. เห็นดวย เพราะทําใหนักเรียนฝกการตัดสินใจและปฏิบัติในส่ิงท่ีสนใจไดมากขึ้น  
 d. ไมเห็นดวย เพราะนักเรียนยังไมสามารถควบคุมตนเองได  
120. การประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือส่ิงใด 
 a. เพ่ือใหการรับรองประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
 b. เพ่ือพัฒนามาตรฐานของการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 c. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 d. เพ่ือประชาสัมพันธสถานศึกษา  
121. ครูอวยพรเปนครูประจําชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 นักเรียนในหองเรียนชอบพูดคุยกันเปนประจํา ท้ังท่ีไดตักเตือนไป

แลว แตนักเรียนยังมีพฤติกรรมเชนนี้อีก ครูอวยพรจะปฏิบัติอยางไร 
 a. เตือนซํ้าจนกวาจะไดผล  
 b. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนพรอมชื่อ เพ่ือหักคะแนนความประพฤติ 
 c. หยุดสอนและทําความเขาใจกับนักเรียนท้ังหองอีกครั้งวาควรปฏิบัติตนเชนไรในเวลาเรียน  
 d. ใหรวมกิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู แลวตักเตือนภายหลัง  
122. จากคํากลาวท่ีวา “มนุษยเปนส่ิงมีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความหลากหลาย มีศักยภาพท่ีจะงอกงามอยางไมมีท่ี

ส้ินสุด” การจัดการศึกษาควรจัดใหสอดคลองกับแนวคิดนี้อยางไร 
 a. ใหทุกคนมีสิทธิ์ไดเรียนฟรีในทุกระดับการศึกษา 
 b. คุณธรรม จริยธรรมตองสอดแทรกในทุกวิชา 
 c. เด็กควรมีอิสระในการเลือกศึกษาดวยตัวเอง 
 d. การจัดการเรียนจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
123. การจัดการเรียนการสอนตองมีคุณภาพหมายถึงขอใด 
 a. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 b. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง 
 c. มีการนําหลักสูตรไปใช   
 d. มีการใชส่ือประกอบการสอน 
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124. “ครูภัทราสามารถอดทนตอคํานินทาของเพ่ือนครูในโรงเรียนไดโดยไมตอบโต” แสดงวาครูภัทรามีทักษะทางดานใด 
 a. ทักษะทางสมอง 
 b. ทักษะทางอารมณ 
 c. ทักษะทางสังคม 
 d. ทักษะการทํางาน  
125. ขอใดไมใชหลักการศึกษาดานผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 a. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
 b. ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
 c. กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ 
 d. จัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายไวสําหรับผูเรียน  
126. ครูชัยตองการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหกับนักเรียนของตนเอง ครูชัยควรจะเลือกกิจกรรมใดที่เปนการ

วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักเรียนมากท่ีสุด 
 a. กิจกรรมสภานักเรียน   
 b. กิจกรรมแนะแนว 
 c. กิจกรรมเสริมสรางวินัยนักเรียน  
 d. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
127. ถาทานเปนครูจะเลือกใชวิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูแบบใดนั้นจะตองขึ้นอยูกับขอใดมากท่ีสุด 
 a. ความถนัดและความสามารถของผูสอน  
 b. เนื้อหาวิชานั้นๆ  
 c. ระดับความพรอมของนักเรียน 
 d. จุดประสงคการเรียนรู  
128. ใครเปนผูกําหนดจํานวนเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 a. นายกรัฐมนตรี   
 b. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
 c. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 d. เปนไปตามกฎกระทรวง  
129. “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึงขอใด 
 a. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการ และบริหารท่ัวไป 
 b. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีสวนรวม 
 c. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูสนับสนุนการศึกษา 
 d. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม และการบริหารท่ัวไป  
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130. ขอใดไมใชการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 a. ครูอัมพรพานักเรียนเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
 b. ครูสมเกียรติพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน 
 c. ครูสมศรีพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน 
 d. ครูอรทัยพาไปนอกราชอาณาจักร  
131. ถาทานเปนครู พบวานักเรียนโรงเรียนของทานยกพวกไปตีกับนักเรียนอีกโรงเรียน ท่ีหนาหางสรรพสินคาสราง

ความเดือดรอน จนตองปดประตูหางไมใหมีการเขา-ออก ทานควรทําอยางไรกับเหตุการณครั้งนี้ 
 a. ส่ังงดการเรียนการสอนไมมีกําหนด 
 b. ทําโทษนักเรียนและโรงเรียนท่ีกอเหตุดวยการสั่งหยุด 
 c. ไตสวนหาผูกระทําผิดแลวลงโทษ เพ่ือไมใหเปนเย่ียงอยาง 
 d. ใหผูบริหารมาประชุมหาขอยุติปญหา จัดกิจกรรมรวมกัน  
132. ผลลัพธสําคัญขอใดท่ีจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงใหขาราชการเปนระบบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และไดรับความ

เชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน 
 a. เพ่ือใหสังคมไทยและประชาชนคนไทยดํารงอยูไดอยางสงบสุขและย่ังยืน 
 b. เพ่ือใหราชการสามารถทําหนาท่ีของตนเองไดอยางครบถวนสมบูรณ 
 c. เพ่ือแกปญหาของราชการและสังคมไทยที่สะสมมานาน 
 d. เพ่ือพัฒนาใหขาราชการมีความสามารถในการมองเชิงกลยุทธมากย่ิงขึ้น  
133. “การปฏิรูปราชการ” หมายถึงขอใด 
 a. การปรับปรุงบทบาทภารกิจหนาท่ีของภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
 b. การปรับเปลี่ยนระบบราชการใหสามารถสรางสรรคส่ิงท่ีดีงามและเปนประโยชนตอสังคม 
 c. การเปลี่ยนรูปแบบของระบบราชการในทุกดาน ต้ังแตบทบาทหนาท่ี โครงสราง ระบบงาน ระบบบริหาร วิธีการ

ทํางาน ระเบียบ กฎหมาย และวัฒนธรรมคานิยม 
 d. การทําใหระบบราชการทันสมัยตามแบบอยางสากล 
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 134-135 
 “ขอใหทุกวันครูของทุกปเปนวันท่ีครูควรจะตรวจเช็คสภาพจิตและวิญญาณความเปนครู ถามีจิตวิญญาณขาด
หายไปก็ใหเรียกกลับคืนมา อยาเปนครูเพราะหนาท่ีเทานั้น”  
134. “จิตสํานึกและวิญญาณครู” นาจะมีจุดเริ่มตนจากเรื่องใดมากท่ีสุด 
 a. การสรางศรัทธา  
 b. การมีระเบียบแบบแผน 
 c. การมีอุตสาหะพากเพียร   
 d. การรักษาความซ่ือสัตย  
135. ผูพูดสะทอนความรูสึกอยางไรในเรื่องนี้ 
 a. หวงใย 
 b. วิตกกังวล 
 c. ชื่นชมยินด ี
 d. เอื้ออาทร  
136. “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย

ไมเก็บคาใชจาย” วัตถุประสงคขอใดไมถูกตอง 
 a. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการ

เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน 
 b. เพ่ือใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราวิชาหลักใหแกทุกสถานศึกษา 
 c. จัดใหมีชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2551 
 d. ใหความเสมอภาคกันทางการศึกษาแกประชาชนในกลุมผูดอยโอกาส ท้ังยากไร หรือทุพพลภาพ 
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 137-139 
 “การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนแนวทางประการหนึ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนใหแกผูเรียน ซ่ึงจําเปนตองใชศักยภาพของครอบครัว โดยเฉพาะพอแมผูปกครองจะตองมีพรอมท้ัง
องคความรู เวลา ทรัพยสิน และความต้ังใจอยางแรงกลาท่ีจะจัดการศึกษาใหเกบุตรหลานของตน จึงไมสามารถกระทํา
ไดในวงกวาง และควรจะตองสนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เพ่ือความสมบูรณของ
นักเรียนท้ังทางดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา อันเปนเปาหมายของการจัดการศึกษาสากล ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืนท่ีแทจริง”  
137. จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นเหตุการณใดมากท่ีสุด 
 a. ความลมเหลวของระบบการศึกษา 
 b. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 c. แนวทางการจัดการศึกษา  
 d. การพัฒนาการศึกษาอยางย่ังยืน  
138. สาระสําคัญของขอความนี้คืออะไร 
 a. การจัดการศึกษาระบบโรงเรียน 
 b. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 c. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 d. การจัดการศึกษาสากลเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  
139. ขอความใดจะเปนชื่อเรื่องท่ีสอดคลองกับสาระของขอความขางตนมากท่ีสุด 
 a. กวาจะสายเกินแก 
 b. ทางเลือกใหม 
 c. ครอบครัวสุขสันต 
 d. เสนทางสูสากล  
จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 140 
 “...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเส่ือมของชาตินั้น ขึ้นอยูกับ
การศึกษาของชาติเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงท่ีทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
ท้ังมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวยวา พลเมืองของเราบางสวนเส่ือมทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงเปนอาการ
ท่ีนาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด ปรากฏการณเชนนี ้ นอกจากเหตุอื่นแลว ตองมีเหตุมาจาก
การจัดการศึกษาดวยอยางแนนอน เราตองจัดงานดานการศึกษาใหเขมแข็งย่ิงขึ้น...”  
140. ขอใดเปนขอสรุปท่ีถูกตองท่ีสุด 
 a. การศึกษาเปนการสรางความเจริญใหแกประเทศชาติ 
 b. การศึกษาทําใหคนสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณท่ีเลวราย 
 c. ความเส่ือมของชาตินั้นเปนเรื่องใหญท่ีตองรีบแกไขดวยการจัดการดานการศึกษา 
 d. ความเส่ือมทรามที่เกิดจากพลเมืองในเรื่องความประพฤติและจิตใจเปนอาการนาวิตก  
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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. ขอความนี้นาจะมีชื่อเรื่องใดถูกตองท่ีสุด 
 a. เสียงสะทอนจากครู   
 b. การสอนกวดวิชา 
 c. นักเรียนชอบเรียนผานส่ือวิดีโอ 
 d. การสอนกวดวิชาดีกวาการสอนในชั้นเรียน  
143. ผูกลาวมีความรูสึกกับเรื่องนี้อยางไร 
 a. หงุดหงิด 
 b. วิตกกังวล 
 c. เบ่ือหนาย 
 d. ไมสบายใจ 
 
จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 144  
 “พอแมเล้ียงลูกก็จริง แตไมไดมีปฏิสัมพันธกับลูก ตางคนตางอยู ทําใหเด็กไมมีวงจรการเรียนรู ฉะนั้นสถานศึกษา
จึงมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากการปลูกฝงส่ิงท่ีดีแลว ยังเปนเหมือนบริบทมาทดแทนครอบครัวดวย หากโรงเรียน
ยังหวังเพียงแตใหเด็กสอบผานชั้น แตเด็กไมสามารถแกปญหาในชีวิตได เรื่องคุณธรรมตางๆ เชน การรับผิดชอบ การ
ไมลักขโมย สําคัญรองลงไป แตเนนท่ีการสอน การเรียนมากกวา ในท่ีสุดคุณธรรมของเด็กจะคอยๆ ลดความสําคัญลง
ไป วัดก็ถูกแยกออกจากโรงเรียน ดังนั้นชุมชนซ่ึงเปนผูชวยเหลือครอบครัวและโรงเรียนอีกชั้นหนึ่งก็สลายไป”  
144. จากบทความ ถาทานเปนครูทานจะทําอยางไรใหผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา 
 a. เชิญผูปกครองมาประชุมบอยๆ  
 b. เชิญผูปกครองเปนรายๆ มาพบครูประจําชั้น 
 c. ไปเย่ียมนักเรียนและพบผูปกครองท่ีบานทุกคน 
 d. มีกิจกรรมสัมพันธดึงพอแมเขาโรงเรียน 
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 145 
 “โดยฝกจาก 5 หองแหงชีวิต คือ หองท่ีทุกคนใชต้ังแตเกิดจนตาย ไดแก หองนอน หองน้ํา หองครัว หองแตงตัว 
หองทํางาน ซ่ึงถาสรางนิสัยท่ีดีใหเกิดจาก 5 หองนี้ได ก็จะเปนโรงเรียนบมเพาะนิสัยท่ีดี เพราะหองเหลานี้ลวนมี
ประโยชนหากทราบถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริง เชน หองนอนไมใชแคเอาไวนอนแตเอาไวใชสอนนิสัยท่ีดี เชน การกราบเทา
พอแมกอนนอน สอนความกตัญู หรือการสวดมนตกอนนอน สอนเร่ืองความเห็นท่ีถูกตอง ในทางตรงขามถาปลูกฝง
ใหเด็กคิดวาหองนอนเอาไวเลนเกม เอาไวติดรูปดารา เด็กจะนอนไปกับส่ิงท่ีไมไดสอนตัวเองในแตละวันเลย”  
145. ขอความใดนาจะมีความหมายตรงกับคําวา “5 หองแหงชีวิต” มากท่ีสุด 
 a. หองสําหรับใชประโยชนสวนตัว 
 b. หองสําหรับเลนเกมติดรูปดาราที่ชอบ 
 c. หองสําหรับสอนนิสัยท่ีดีดวยความกตัญูรูคุณ 
 d. หองสําหรับใชประโยชนต้ังแตเกิดจนตาย  
146. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึงขอใดมากท่ีสุด 
 a. การศึกษาในระบบ   
 b. การศึกษากอนประถมศึกษา 
 c. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 d. การศึกษาภาคบังคับ  
147. ครูมะลิเปนครูท่ีมักจะอบรมเด็กนักเรียนเสมอเรื่องท่ีนักเรียนตองหมั่นฝกฝนตนเองเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ทานคิดวา

ครูมะลิจะอบรมนักเรียนดานใด 
 a. ทักษะการสื่อสารทางเทคโนโลยี 
 b. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 c. ทักษะการเรียนรูทางวิชาการเปนเลิศ 
 d. ทักษะชีวิต  
148. “ทุกครั้งท่ีมีการสอบกลางภาคเรียน ผูอํานวยการตองมีคําส่ังใหครูทุกวิชาเฉลยขอสอบทุกครั้ง” ทานคิดวา

ผูอํานวยการ ตองการใหเกิดประโยชนในเรื่องใดนอยท่ีสุด 
 a. นักเรียนไดสะสมขอสอบเพ่ือบอกรุนนองตอไป 
 b. นักเรียนไดมีโอกาสวัดตนเองและเขาใจถูกตอง 
 c. ครูเรียนรูนักเรียนวามีเหตุผลใดในการเลือก 
 d. ครูสามารถทําใหนักเรียนเกงและออนเรียนเทากัน 
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จงใชขอความตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 149 
 “ทําไมตองเรียนครู 5 ป คําถามนี้มท่ีีมาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 กลาวไวในตัวบท 
มาตรา 44 วา ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพครู ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามหลายประการ 
นอกจากนั้นในมาตราดังกลาว ยังไดกําหนดไวดวยวา วิชาชีพครูและผูบริหารการศึกษา เปนวิชาชีพควบคุม ซ่ึงวิชาชีพครู
ท่ีผูเขียนกําลังยํ้าเนนอยูในบทความนี้ นอกจากตองเปนผูมีคุณสมบัติทางดานอายุไมตํ่ากวา 20 ปแลว ตองมีคุณสมบัติ
ทางวิชาการอยูประการหนึ่ง คือ “มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา” และมีคุณสมบัติทางทักษะภาคปฏิบัติท่ีตองผานการ
ประเมินดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปเต็ม”  
149. ทานคิดเห็นอยางไรกับบทความนี้ 
 a. เมื่อใชเวลาเรียนมากขึ้นยอมมีความสามารถสูงขึ้น 
 b. การเพ่ิมเวลาเปน 5 ปจะสามารถสรางครูดีไดมาก 
 c. การเพ่ิมเวลาเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 d. การเพ่ิมเวลาจะ 4 หรือ 5 ป ก็ไมตางกัน ถาผูท่ีเรียนครูไมมีจิตวิญญาณความเปนครู  
150. ครูสายใจเปนครูระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 วันหนึ่งอารมณไมดีจากทางบานจึงตวาดเด็กหญิงหนอยวา “เธอนี่ชาง

โงเสียจริง สอนก่ีครั้งไมรูจักจํา ...นาเบ่ือ...” ทานคิดอยางไรกับคําพูดของครูสายใจ 
 a. เห็นดวย เพราะอารมณไมดีสอนแลวไมจํา 
 b. ครูควรใชคําพูดท่ีไพเราะนาฟงกับนักเรียน 
 c. ครูไมควรทําใหนักเรียนมีปมดอยทางดานจิตใจ 
 d. ครูควรมีสติเสมอในการใชคําพูดไมวาจะสถานการณใดก็ตาม 
 
 

 


