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ค. แนวทางการจัดและประเมินผล
ง. การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. กิจกรรมตอไปนี้ไมใชการจัดทําหลักสูตร
1. ขอใดไมใชหลักการสําคัญของการจัดการศึกษา
สถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
ก. การมีสวนรวม
และรายภาค
ข. การกระจายอํานาจ
ข. การกําหนดสาระการเรียนรูรายปและ
ค. การกํากับติดตามประเมินผล
รายภาค
ง. การยึดผูเรียนเปนสําคัญ
ค. การกําหนดเวลาจํานวนหนวยกิต สําหรับ
2. เห็นความกาวหนา ปญหาอุปสรรคตลอดจนให
สาระการเรียนรู
ความรวมมือชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนใหการ
ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น
จัดการศึกษามีคุณภาพ
7. เปนขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ก. การวางแผน
ก. วิเคราะห วางแผน เก็บขอมูล สรุปผล
ข. การดําเนินการตามแผน
รายงาน
ค. การนิเทศ
ข. วางแผน เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผล
ง. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล
นําไปใช
3. กระบวนการที่แตกตางจากขออื่น
ค. วิเคราะห วางแผน ดําเนินการ เก็บขอมูล
ก. การวางแผน
สรุปผล
ข. การกํากับติดตาม
ง. เก็บขอมูล วางแผน วิเคราะห สรุป รายงานผล
ค. การนิเทศ
8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ง. การประเมินผล
ขั้นพื้นฐานเนนการวิจัยในลักษณะใด
4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
ก. การวิจัยในชั้น
มาตรฐาน ทานคิดวาควรจะมีการประเมินผลการ
ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา
จัดการศึกษาระดับใดบาง
ค. การวิจัยเพื่อใชเปนผลงานวิชาการ
ก. ระดับสถานศึกษา
ง. การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ข. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เรียนรู
ค. ระดับชาติ
9. ขอใดคือขั้นตอนสุดทายของการจัดทําหลักสูตร
ง. ถูกทุกขอ
สถานศึกษา
5. ขอใดตอไปนี้ไมใชแนวทางการจัดหลักสูตร
ก. การจัดทําสาระของหลักสูตร
สถานศึกษา
ข. การจัดหนวยการเรียนรู
ก. การจัดทําสาระของหลักสูตร
ค. การจัดทําแผนจัดการเรียนรู
ข. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ง. การกําหนดอัตราเวลาเรียน
แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย
วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
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10. กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด
จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
มาตรฐานและสาระการเรียนรู
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
11.ขอใด คือเกณฑพิจารณาที่ใชเวลาจัดการเรียนรู
ก. 20 ชั่วโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ1 หนวยกิต
ข. 40 ชั่วโมงตอภาคเรียนมีคาเทากับ1 หนวยกิต
ค. 20 ชั่วโมงตอปมีคาเทากับ1 หนวยกิต
ง. 40ชั่วโมงตอปมีคาเทากับ1 หนวยกิต
12. ไมมีในคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. ชื่อรายวิชา
ข. จํานวนเวลา หนวยกิต
ค. สื่อการเรียนรู
ง. มาตรฐานการเรียนรู
13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ตองจัดใหผูเรียนไดเรียนโดยปฏิบัติโครงงาน
อยางนอยกี่โครงงาน
ก. 1 โครงงาน
ข. 2 โครงงาน
ค. 3 โครงงาน
ง. เปนดุลยพินิจโรงเรียน
14. การจัดทําแผนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กําหนดใหมีแผนการเรียนรูของใครบาง
ก. แผนการจัดการเรียนรูของผูเรียน
ข. แผนการจัดการเรียนรูของผูสอน
ค. แผนการจัดการเรียนรูรวม
ง. เฉพาะ ก และ ข

15. สถานศึกษาตองคํานึงถึงเรื่องใดในการ
จัดนักเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ก. วัย
ข. วุฒิภาวะ
ค. ความแตกตางบุคคล
ง. ถูกทุกขอ
16. ขอใดตอไปนี้ไมใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามกลุม
สาระการเรียนรู
ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ค. กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมทางการเมือง
ง. กิจกรรมประเภทบริการ
17. สถานศึกษารวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา
ผูเรียนดานใดบาง
ก. ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ข. ดานคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย
ค. ดานคุณธรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย
ง. ดานคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย
18. การประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนเปนการประเมินในลักษณะใด
ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล
ข. การประเมินเพื่อสรางเสริม
ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ง. การประเมินรอบดาน
19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป สถานศึกษาตอง
จัดการศึกษาโดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในดานใด
ก. การอาน การคิด การใชคอมพิวเตอร
ข. การเขียน การคิดวิเคราะห การใช อังกฤษ
ค. การอาน การเขียน การคิด การใช
คอมพิวเตอร
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ง. การอาน การเขียน การคิด และการใชภาษา
อังกฤษ
20. การฝกใหเขียนหนังสือเปนเลมเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชวงชั้นใด
ก. ชวงชั้นที่1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
21. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามขอใดที่สัมพันธ
กันที่สุด
ก. ชวงชั้นที่1 / เนนการคิดวิเคราะห
ข. ชวงชั้นที่ 2 / เนนตามความสนใจผูเรียน
ค. ชวงชั้นที่ 3 / เนนความเปนอิสระ
ง. ชวงชั้นที่ 4 / เนนความพรอมในการศึกษาตอ
22. เปนกระบวนการแรกของการสรางหลักสูตร
สถานศึกษา
ก. การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง
ข. การกําหนดวิสัยทัศน
ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ง. การกําหนดสาระการเรียนรู/ผลการเรียนรู
23. ใครเปนผูจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ก. ผูบริหารสถานศึกษา
ข. ผูปกครอง ชุมชน
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ทุกฝายรวมกัน
24. ใครเปนผูออกแบบการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผูบริหารโรงเรียน
ข. ครูผูสอน
ค. สถานศึกษา
ง. กรมวิชาการ

25. ขอใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ถูกตอง
ก. หลักสูตรของตนเอง
ข. หลักสูตรทองถิ่น
ค. การเรียนรูและประสบการณ
ง. สาระการเรียนรูทองถิ่น
26. ผลลัพธที่อันเปนจุดมุงหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
ก. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรู
ข. สงเสริมพัฒนาผูเรียนดานจิตวิญญาณ
จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
ค. สรางผูเรียนใหพรอมเปนผูบริโภคตัดสินใจ
แบบมีขอมูลและเปนอิสระ
ง. ถูกทุกขอ
27. ขอใดเปนการพัฒนาศักยภาพครูใหมีความเปน
ผูนําในดานวิชาการ
ก. พัฒนาเปนครูแกนนํา ครูตนแบบ
ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา
ค. กําหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร
ง. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
28. การเทียบโอนผลการเรียนรูสถานศึกษาตอง
ดําเนินการตามขอใด
ก. เทียบโอนไดสําหรับการศึกษาทุกรูปแบบ
ข. พิจารณาจากความรู ทักษะและประสบการณ
ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง
ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่
กําหนด
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29. ขอใดไมใชเกณฑการจบการศึกษาภาคบังคับ
ก. ไดเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
และไดหนวยกิตครบ ไดรับการตัดสิน
ผลการเรียน
ข. ผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน
ค. ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ง. เขารวมและผานการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
30. ใครเปนผูกําหนดเกณฑการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. กรมวิชาการ
ค. สถานศึกษา
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
31. การจัดการเรียนรูในชวงชั้นใดที่เริ่มเนนเขาสู
เฉพาะทางมากขึ้น มุงเนนความสามารถความคิด
ระดับสูง ความถนัด ความตองการของผูเรียน
ทั้งในดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจน
การศึกษาตอ
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
32. ขอใดไมใชการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การวัดและประเมินผลผูเรียน
ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา
จ. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ

33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษา
ชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ข. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ค. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ง. ขอ ข และ ขอ ค ถูก
34. ขอใดไมใชเกณฑการจบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผลการ
เรียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ข. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด
วิเคราะห เขียนไดตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด
ค. ผูเรียนตองผานการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด
ง. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
ดานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานตาม
สถานศึกษากําหนด
35. ผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 9
ค. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
36. กระบวนการที่ครูผูสอน ไดใชขอมูลสารสนเทศ
แสดงพัฒนาการความกาวหนา ความสําเร็จและนําไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ก. การวางแผนการเรียนรู
ข. การจัดการเรียนรู
ค. การวัดผลการเรียนรู
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
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37. ผูเรียนระดับชั้นใดที่ไมตองไดรับการประเมิน
คุณภาพระดับชาติ
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ค. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
38. ขอใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. เรียนรูดวยตนเองตอเนื่องตลอดชีวิต
ข. ครอบคลุม เพียงพอ
ค. มีคุณคา นาสนใจ เขาใจงาย
ง. ผูเรียนและผูสอนรวมกันจัดทํา
39. การจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชวงชั้นใด
ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ
ก. ชวงชั้นที่ 1
ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
40. ลักษณะการจัดการเรียนรูที่ผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรูตางๆ
กับหัวขอเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระ
ที่กําหนดขึ้นมา เปนการจัดการการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด
ก. แบบโครงงาน
ข. แบบรายวิชา
ค. แบบบูรณาการ
ง. แบบเชื่อมโยง

41. ผูประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
ก. อธิบดีกรมวิชาการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรี
42. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษาใด
ก. 2545
ข. 2546
ค. 2547
ง. 2548
43. เรื่องใดไมไดกลาวไวในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. หลักการจุดมุงหมาย
ข. โครงสรางการจัดหลักสูตร
ค. สาระ มาตรฐานการเรียนรู
ง. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผูปกครอง
44. เหตุผลจําเปนที่สุดที่ตองปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของชาติ
ก. ตองการใหเด็กไทยดี มีปญญา มีความสุข
ข. หลักสูตรเกาหลาหลัง ลมเหลว
ค. ความกาวหนาทางวิทย เทคโนฯ ตลอดทั้ง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศ
ง. รัฐธรรมนูญกําหนดใหจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
45. กฎหมายใดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ข. พรบ.การศึกษาแหงชาติ
ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ง. ทุกขอลวนมีสวนกําหนด
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46. ไมใชหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การศึกษาเพื่อเอกภาพนโยบายหลากหลาย
ปฏิบัติ
ข. การศึกษาเพื่อปวงชน
ค. การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต
ง. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ
47.ในหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีโครงสรางที่ยึดหยุนได ยกเวนขอใด
ก. ดานผูเรียน
ข. ดานสาระ
ค. ดานเวลา
ง. ดานการจัดการเรียนรู
48. มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคน
ดี มีปญญา มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพ
ก. หลักการของหลักสูตร
ข. จุดมุงหมายของหลักสูตร
ค. สาระการเรียนรู
ง. โครงสรางหลักสูตร
49.หลักการและจุดหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีกี่ขอ
ก. หลักการ 4 ขอ จุดมุงหมาย 5 ขอ
ข. หลักการ 5ขอ จุดมุงหมาย 6 ขอ
ค. หลักการ 4 ขอ จุดมุงหมาย 8ขอ
ง. หลักการ 5 ขอ จุดมุงหมาย 9 ขอ
50. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเกี่ยวกับ
ชวงชั้นไวตามขอใด
ก. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ชั้น
ข. 3 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ชั้น
ค. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 3 ชั้น
ง. 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 4 ชั้น

51.ไมใชสาระการเรียนรูใน 8 กลุมของหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คณิตศาสตร
ข. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ค. สุขศึกษาและพละศึกษา
ง. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52. สาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียน
ทุกคนตองเรียนรูไดแก
ก. สุขศึกษา พลศึกษา
ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. สังคมศาสตรและวัฒนธรรม
ง. ภาษาตางประเทศ
53. ไมไดกําหนดเปนสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ศิลปะ
ข. ภาษาไทย
ค. สี่งแวดลอม
ง. คณิตศาสตร
54. กิจกรรมแนะแนวจัดอยูในกลุมใดของโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู
ข. มาตรฐานการเรียนรู
ค. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ง. กิจกรรมเสริมผูเรียน
55. ใครเปนผูกําหนดสาระการเรียนรูสําหรับตอบ
สนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู
เรียนแตละคน
ก. กรมวิชาการ
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรทองถิ่น
ง. สถานศึกษา
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56. มาตรฐานการเรียนรูในแตลกลุมสาระการเรียนรู
เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มาตรฐานการเรียนรูแกน
ข. มาตรฐานการเรียนรูรวม
ค. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาพื้นฐาน
ง. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
57. ชวงชั้นใดที่จัดหลักสูตรเปนหนวยกิต
ก. ชวงชั้นที่ 1 ข. ชวงชั้นที่ 2
ค. ชวงชั้นที่ 3
ง. ชวงชั้นที่ 4
58. การดํารงชีวิตและครอบครัวเปนสาระ
ในกลุมสาระการเรียนรูใด
ก. สุขศึกษาและพละศึกษา
ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. สังคมศาสตรและวัฒนธรรม
ง. วิทยาศาสตร
59. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผูสอน
ข. ผูชี้นํา
ค. ผูถายทอดความรู ง. ผูสงเสริมชวยเหลือ
60. การจัดการเรียนรูที่ผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวม
กันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยว
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวบูรณาการเชื่อมโยง
ก. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว
ข. การบูรณาการแบบคูขนาน
ค. การบูรณาการแบบจิตวิทยา
ง. การบูรณาการแบบโครงการ
61. ขอใดตอไปนี้ไมจัดอยูในกลุมสาระที่จําเปน
สําหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู
ก. ภาษาไทย
ข. วิทยาศาสตร
ค. สุขศึกษา
ง. คอมพิวเตอร

62. ขอใดตอไปนี้จัดอยูในกลุมที่ 3 ที่เปนสาระวิชา
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพ
บุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ
ก. ดนตรี กีฬา
ข. ศีลธรรม จริยธรรม
ค. ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
ง. วิทยาศาสตร
63. จุดเนนในการจัดการเรียนรูกลุมสาระใด ที่ใหเนน
ความสามารถดานการพูดและการโตตอบ
ซึ่งจําเปนในการสื่อสาร เนนการอานเก็บใจความ
ใหเขาใจ และใหความสําคัญกับการเขียนภาษา
ใหถูกตอง
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาอังกฤษ
ค. วิทยาศาสตร
ง. คณิตศาสตร
64. "มุงเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา ใหอานออก
เขียนได รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคํานวณเปน
รูจักการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีวิชาชีพ
ที่จําเปนสําหรับผูที่ไมประสงคจะเรียนตอ" เปน
เปาหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของการศึกษาระดับใด
ก. ระดับปฐมวัย
ข. ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65."คอรสแวร" สัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. การพัฒนาครู
ข. วิธีการสอนของครู
ค. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ง. การพัฒนาเครือขาย

แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย: สอบครูดอทคอม

87
66. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 หมายถึงเอกสารตามขอใด
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ปพ.4
67. ใครมีอํานาจลงนามในเอกสาร ขอ 66
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ขอ กและ ข รวมกัน
68. จากขอ 66 เมื่อผูจบการศึกษาขอรับพนกําหนด 10
ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ใหสถานศึกษาเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมฉบับละกี่บาท
ก. 10 บาท
ข. 20 บาท
ค.30 บาท
ง. ไมเกิน 100 บาท
69. ใครมีอํานาจในการสั่งซื้อแบบพิมพเอกสาร
ตามขอ 66
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกรรมการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ขอ ก หรือ ค ตามความเหมะสม
70. ขอใดหมายถึงแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ปพ.4
71. การวิจัยมีความหมายตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. เปนการลองผิดลองถูก
ข. เปนการศึกษาอยางมีระบบ
ค. เปนการสํารวจสภาพปญหา
ง. เปนการวิเคราะหเรื่องราวตาง ๆ

72. การแสวงหาความรูวิธีใด เปนการหาความรู
โดยใชหลักเหตุผล
ก. โดยการหยั่งรู
ข. โดยการลองผิดลองถูก
ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน
ง. การสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ
73. ขอใดเรียงลําดับของกระบวนการวิจัยไดถูกตอง
ก. กําหนดปญหา เก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งสมมติฐาน วิเคราะหขอมูล สรุป
ข. กําหนดปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป
ค. ตั้งสมมติฐาน กําหนดปญหา เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุป
ง. ตั้งสมติฐาน กําหนดปญหา วิเคราะหขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล สรุป
74. ขอใด อาจไมใชความรูที่จําเปนสําหรับนักวิจัย
ก. หลักวิธีวิจัย
ข. วิธีการวิเคราะหขอมูล
ค. ระบบการศึกษาของสังคม
ง. ความรูในสาขาที่ตองการทําวิจัย
75. จรรยาบรรณของนักวิจัยขอใดสําคัญที่สุด
ก. ซื่อสัตย และมีคุณธรรม
ข. มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษา
ค. มีพื้นความรูในสาขาที่ทําการวิจัย
ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่นื
76. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
“การศึกษาปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนบานนา
อ.เมือง จ.สกลนคร”
ก. การวิจัยเชิงอนาคต
ข. การวิจัยเชิงทดลอง
ค. การวิจัยเชิงบรรยาย
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ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
77. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในจังหวัดสกลนคร ระหวางการสอนแบบโครง
งานและการสอนแบบบรรยาย”
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
78. หัวขอปญหาวิจัยใด ตั้งชื่อไดเหมาะสมที่สุด
ก. เจตคติที่มีตอวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏสกลนคร
ข. เจตคติตอวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
สกลนคร จังหวัดสกลนคร
ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน
ระหวางการอานและการเลานิทานใหฟง
ง. ผลของการพัฒนาทักษะในการรําวง
มาตรฐานของนักเรียนชั้น ป. 6
79. ชื่อเรื่องวิจัยตอไปนี้ เปนการวิจัยประเภทใด
"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง
ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ
80. ขอใด ไมใชตัวแปร
ก. เพศ
ข. ศาสนา
ค. จังหวัดเชียงใหม
ง. ระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

81. ลักษณะงานวิจัยตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. สามารถพิสูจนไดทุกขั้นตอน
ข. หาคําตอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
ค. มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอยางสมบูรณ
ง. เปนการศึกษาความสัมพันธของสิ่งที่
ตองการศึกษา
82. ขอใด กลาวถูกตอง
ก. การวิจัยใหประโยชนแกผูบริหารมากกวา
ครู
ข. การวิจัยใหประโยชนแกผูทําวิจัยมากกวา
ผูนําผลการวิจัยไปใช
ค. การวิจัยใหประโยชนแกผูนําผลการวิจัย
ไปใช มากกวาผูทําวิจัย
ง. การวิจัยใหประโยชนแกครูมากกวา
ผูบริหาร
83. งานวิจัยเรื่องใด เปนงานวิจัยเชิงบรรยาย
ก. การศึกษานิทานพื้นบานของอําเภอสามโคก
ข. การศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอ
อาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคุรุทายาท
ค. การวิเคราะหโปรตีนจากเห็ด
ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่ว
เมื่อใชปุยสูตรตางกัน
คําชี้แจง จากชื่องานวิจัยตอไปนี้ ใชตอบคําถาม
ในขอ 84 –85
"ความรูและการปฏิบัติตนในการใชสารเสพติด
ของผูขับขี่ยานพาหนะ" โดยกําหนดวัตถุประสงคการ
วิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติตน
ในการใชสารเสพติดของผูขับขี่รถประจําทาง รถ
บรรทุกสิบลอ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร"
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84. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชนตอใครมากที่สุด
ก. ผูขับขี่รถทุกประเภท
ข. เจาของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบลอ
ค. เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ปราบปราม
และปองกันยาเสพติด
ง. ผูโดยสารรถประจําทางและรถแท็กซี่
85.งานวิจัยในขอ 84 จัดเปนงานวิจัยประเภทใด
ก. วิจัยเชิงสํารวจ
ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ
ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ
ง. วิจัยพื้นฐาน
86. อาจารยที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด
ก. ทัศนคติของนักเรียนตอวิชาวิทยาศาสตร
ข. การพัฒนาสไลดประกอบการสอน
วิทยาศาสตร
ค. ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
ง. การพัฒนากระบวนการสอนทาง
วิทยาศาสตร
87. จากสมมุติฐานที่กําหนด ใหขอใดเปนตัวแปร
อิสระ “นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกวา
นักเรียนเพศหญิง”
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน
ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู
88. จากขอ 87 ขอใดเปนตัวแปรตาม
ก. นักเรียน
ข. เพศของนักเรียน
ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน

ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู
89. สมมุติฐานการวิจัย ขอใดดีที่สุด
ก. การสอนแบบทีมดีกวาการสอนแบบ
ครูคนเดียว
ข. นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางนอยกวา
นักเรียนหญิง
ค. วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อวาจะให
ผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีสอนแบบบรรยาย
ง. เด็กในเมืองนาจะมีความคิดสรางสรรค
สูงกวาเด็กในชนบท
90. “ สภาพแวดลอมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู
พฤติกรรม เหตุการณสถานที่ หรือลักษณะใดๆ ใน
โรงเรียนที่นักเรียนสังเกตุหรือรับรูได” ขอความนี้
หมายถึงขอใด
ก. จุดมุงหมายของการวิจัย
ข. สมมุติฐานการวิจัย
ค. นิยามศัพทเฉพาะ
ง. ขอตกลงเบื้องตน
91. สมมติฐานการวิจัยที่วา “ผูบริหารที่มีความรู”
ทางจิตวิทยาการปกครองลูกนองไดดีกวาผูบริหารที่มี
ความรูทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ขอใดเปนตัวแปร
อิสระ
ก. การปกครองลูกนอง
ข. ผูบริหารที่มีความรูทางจิตวิทยา
ค. ผูบริหารที่ไมมีความรูทางจิตวิทยา
ง. ผูบริหารที่มีความรูและไมมีความรูทาง
จิตวิทยา
92. คํากลาวในขอใดไมถูกตอง
ก. การวิจัยทุกอยางลวนมุงเพื่อแกปญหาทั้งสิ้น
ข. การวิจัยเปนขอมูลรากฐานในการวางแผน
และบริการการศึกษา
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ค. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการสวน
ใหญจะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเปนสิ่งสราง
เสริมความเปนไทย ทางการศึกษาของ
ประเทศไทย
93. สวนที่ชี้ใหทราบวาผูวิจัยตองการศึกษาคนควา
อะไร ตรงกับขอใด
ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
ข. สมมติฐานการวิจัย
ค. จุดมุงหมายของการวิจัย
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
94. การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการ
เปรียบเทียบวิธีสอน ควรใชวิจัยประเภทใด
ก. Action Research
ข. Applied Research
ค. Experimental Research
ง. Descriptive Research
95. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญที่สุดของการวิจัย
ก. ชวยในการกําหนดนโยบาย
ข. ชวยใหคนพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐใหม ๆ
ค. ชวยใหการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผูเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ง. ชวยกระตุนความสนใจของนักวิชาการใหมี
ผลการวิจัยมากขึ้นและนําผลการวิจัยไปใช
96. การวิจัยทางการศึกษาเปนการวิจัยประเภทใด
ก. การวิจัยเชิงประยุกต
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ค. การวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์

97. ทําไมการวิจัยจึงตองอาศัยสถิติมาก
ก. เพราะสถิติเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใช
สรุปคุณสมบัติของขอมูลอยางมีเหตุผล
ข. เพราะสถิติเปนคณิตศาสตรแขนงหนึ่งซึ่ง
เปนอยูในกลุมทักษะอันเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู
ค. เพราะสถิติเปนตัวเลขที่ใชแทนขอมูลเชิง
คุณภาพทําใหแปลผลไดถกู ตองชัดเจน
ง. เพราะสถิติเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสําหรับการวิจัยชนิดตาง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของบรรดานัก
วิจัย
98. ขอใดเปนตัวแทนของขอมูลที่นิยมใชและรูจัก
กันแพรหลายที่สุด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
99. ขอใดที่บอกใหเราทราบวาขอมูลของกลุมนั้นมี
ความแตกตางกันมากนอยเพียงใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. คาเฉลี่ย
100. ขอใดทําใหระบบการเรียนการสอนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
ก. ขาดการกําหนดปญหาที่ตองแกไข
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
ค. ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานที่
จัดการเรียนการสอน
ง. ขาดการเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติจริง
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