
แนวขอสอบความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนง ตาํแหนงนกัวชิาการศกึษา (อปท.) 
 
จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. แผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหน่ึง เปนการ
เตรียมการสอนอยางเปนระบบและเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรูและ
จุดหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธภิาพ เกี่ยวของกับขอใด 

ก. กําหนดการสอน 
ข. แผนการสอน 
ค. บันทึกการสอน 
ง. วิธสีอน 

2. การจัดทําแผนการสอนกอประโยชนอยางไร 
ก. กอใหเกิดการวางแผนและการเตรียมการลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี 

และจิตวทิยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ 
ข. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใชส่ือ การวัดผล

ประเมินผลตลอดจนประเด็นตางๆที่เกี่ยวของจําเปน 
ค. เปนคูมือการสอนสําหรับครูผูสอนและครูท่ีสอนแทนนําไปปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจ 
ง. ทุกขอที่กลาวมา 

3. ในการจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนอกจากความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําและเขียนแผนการ
สอนแลว ครูผูสอนตองมีความรูในเรื่องใดตอไปน้ี 

ก. แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ข. เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ค. การวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียนการสอนนนผูเรียนเปนศูนยสําคัญ 
ง. ถูกทุกขอ 

4. Child Center ใครเปนผูคดิคนและใชคําน้ีเปนคนแรก 
ก. Carl R. Rogers 
ข. John Due 
ค. Benjamin S. Bloom 
ง. Thorn Dike 

5. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหมายตรงกับขอใด 
ก. การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 
ข. การเรียนในเรื่องท่ีสอดคลองกับกับความสามารถและความตองการของตนเอง 
ค. การท่ีผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเตม็ที ่
ง. ทุกขอที่กลาวมา 
 
 
 



6. การประเมินผลการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนอะไร 
ก. เนื้อหา 
ข. ผลสัมฤทธิ์ 
ค. ผลงานและกระบวนการ 
ง. สติปญญา 

7. บทบาทของครใูนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตรงกับขอใด 
ก. Supporter 
ข. Helper and Advisor 
ค. supporter and Encourager 
ง. ถูกทุกขอ 

8. การตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของผูเรียน เพื่อใหถูกตองสมบูรณ สังเกตพฤติกรรมและกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน ที่มีผลตอการเรียนรูขณะดําเนินกิจกรรม เปนบทบาทของครูตามขอใด 

ก. Feedback 
ข. Monitor 
ค. Support 
ง. Advisor 

9. การวัดผลประเมินผลท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางควรใชวิธีใดตอไปนี ้
ก. Portfolio 
ข. Performance 
ค. Authentic Measurement 
ง. ทั้ง 3 ขอ 

10. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกวา การเรียนแบบสืบคน คือ 
ก. Inquiry  
ข. Discovery 
ค. Questioning  
ง. Case Study 

11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเรียกวา การเรียนแบบการคนพบ คือ 
ก. Inquiry  
ข. Discovery 
ค. Questioning  
ง. Case Study 

12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกวา การเรียนแบบใชกรณีศึกษา คือ 
ก. Inquiry      
ข. Discovery 
ค. Questioning     
ง. Case Study 



13. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแกปญหา คอื 
ก. Problem Solving  
ข. Concept mapping 
ค. Decision making  
ง. Case Study 

14. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสรางแผนผังความคิด คือ 
ก. Problem Solving  
ข. Concept mapping 
ค. Decision making  
ง. Case Study 

15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใชการตัดสินใจ คือ 
ก. Problem Solving 
ข. Concept mapping 
ค. Decision making 
ง. Case Study 

16. การบูรณาการ (Integration) คือการทําใหสมบูรณเปนคํากลาวของใคร 
ก. นพ.ประเวศ วะสี 
ข. นพ.เกษม วัฒนชัย 
ค. ประธรรมปฎก 
ง. พระเทพโมฬ ี

17. ขอใดกลาวถึงการบูรณาการไดถูกตอง 
ก. การประมวลหนวยยอยท่ีแยกๆ กันใหรวมเขาเปนองครวมที่ครบถวนสมบูรณ 
ข. การทําใหหนวยยอยท้ังหลายเขารวมเปนองคประกอบซึ่งทําหนาที่ประสานซ่ึงกันและกันกลมกลืนเขาเปน

องครวมเดียวกันอันทําใหเกิดความสมดุลที่องครวมน้ันสามารถดํารงอยูและดําเนินไปไดในสภาวะที่ครบถวนสมบูรณ 
ค. การทําใหหนวยยอยๆทั้งหลายที่สัมพันธกันอาศัยซึ่งกันและกัน เขามารวมทําหนาที่ประสานกลมกลืนเปน

องครวมหนึ่งเดียวที่มีครบถวนสมบูรณอยูในตัว 
ง. ถูกทุกขอ 

18. เปนวิธีสอนท่ีใชกรณีหรือเรื่องตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงมาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางในการเรียนใหการศึกษา
วิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจ และฝกฝนหาทางแกปญหาน้ัน มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. Case Study 
ข. Simulation 
ค. Action or Dramatization 
ง. Role – Play 
 
 



19. การสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริงแลวใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณน้ัน และมีปฏิกิริยาโตตอบ
กัน มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. Case Study 
ข. Simulation 
ค. Action or Dramatization 
ง. Role – Play 

20. วิธีการที่ใหผูเรียนทดลองแสดงบทบาทตามบทที่เขียนโดยผูแสดงจะตองแสดงใหสมตามบทบาทที่กําหนดไวโดยไม
นําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ อันจะมีสวนทําใหเกิดผลเสียตอการแสดงบทบาท
นั้นๆ มีความหมายตรงกับขอใด 

ก. Case Study 
ข. Simulation 
ค. Action or Dramatization 
ง. Role – Play 

21. เปนวิธีการที่มีการกําหนดบทบาทผูเลนในสถานการณท่ีสมมุติขึ้นแลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาทนั้นและแสดงออก
ตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพประสบการณ ความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลักมีความหมายตรงกับขอใด 

ก. Case Study 
ข. Simulation 
ค. Action or Dramatization 
ง. Role – Play 

22. การเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน หมายความวาอยางไร 
ก. การเรียนรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
ข. ใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและคาํตอบตางๆ ท่ีตนตองการ 
ค. การเรียนที่ผูเรียนคนพบดวยตนเอง มีสวนทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจําไดด ี
ง. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

23. รูปแบบใดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ก. CIPPA MODEL   ข. CIPP MODEL 
ค. Integration    ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 

24. พหุปญญา หมายถึง 
ก. แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานเปนการพัฒนาแบบองครวมทั้งในดานสติปญญาและพัฒนา

ทางดานอารมณ 
ข. แนวคิดพัฒนาผูเรียนดานวชิาการลักษณะผูเช่ียวชาญ 
ค. แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 



25. การจัดการเรียนการสอนปจจุบันมุงเนนใหเกิดส่ิงใดตอผูเรียน 
ก. เกง มีสุข ดี  
ข. ดี มีสุข เกง 
ค. ดี เกง มีสุข  
ง. มีสุข ดี เกง 

คําช้ีแจง. นําขอความตอไปน้ีไปตอบคําถามขอ 26–29 
ก. CONSDTRUCT 
ข. INTERACTION 
ค. PHYSICAL PARTICIPATION 
ง. APLICATION 

26. การใหผูเรียนนําความรูท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 
27. การใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเองโดยกระบวนการแสวงหาความรู แสวงหาขอมูล ทําความเขาใจ คิด
วิเคราะห ตีความ แปลความ สรางความหมาย สังเคราะหขอมูลและสรุปขอความรู 
28. การใหผูเรียนมีบทบาทมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากท่ีสุดไดมีการเคล่ือนไหวรางกาย โดยทํากิจกรรมลักษณะตาง  ๆ
29. การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกันแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดและประสบการณ 
30. ตอไปนี้ขอใดเปนบทบาทหนาที่ของครู 

ก. เตรียมการสอน 
ข. จัดทําแผนการสอน 
ค. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ง ทุกขอที่กลาวมา 

31. จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือขอใด 
ก. ตัดสินผลการเรียน 
ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ค. คนหาขอบกพรองของนักเรียน 
ง. แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 

32. การตรวจสอบคุณภาพของขอทดสอบ 
ก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกตองของเน้ือหา 
ข. ความเช่ือมั่นของขอทดสอบ 
ค. ความยากงายของขอทดสอบ 
ง. ความสอดคลองของขอสอบกับตารางวเิคราะหเนื้อหา 

33. การประเมินในขอใดสําคัญที่สุด 
ก. การแกไขพัฒนาผูเรียน 
ข. การพัฒนาระบบการใหระดับคะแนน 
ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ง. การตัดสินใหผานและไมผานในการสอบปลายป 
 



34. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมดานทักษะกระบวนการไมควรเปนขอใด 
ก. แบบสังเกต 
ข. แบบสัมภาษณ 
ค. แบบสาํรวจรายการ 
ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

35. ขอใดเปนอุปกรณท่ีใหประสบการณแกผูเรียนไดถูกตองที่สุด 
ก. วัตถุของจริง    ข. วัตถุจําลอง 
ค. ของตัวอยาง    ง. ของเลียนแบบ 

36.เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด 
ก. การสํารวจเด็กรายบุคคล 
ข. การเรียนรูบูรณาการ 
ค. โครงสราง 
ง. แฟมสะสมงาน 

37. กิจกรรมแรกๆ ที่ครูควรจัดในการสอนเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบคือขอใด 
ก. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบของจริงที่มีอยูใกลตัวที่สุดกอน 
ข. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบภาพที่ตางความสูงกันกอน 
ค. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบภาพที่ตางสีกันกอน 
ง. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตเปรียบเทียบภาพที่ตางนํ้าหนักกอน 

38. การสอนเรื่องการสังเกตและการเปรียบเทียบเปนการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอนคณิตศาสตรพื้นฐานใด 
ก. พื้นฐานทางจํานวนและพื้นฐานทางพีชคณิต 
ข. พื้นฐานทางพีชคณิตและพื้นฐานทางการวัด 
ค. พ้ืนฐานทางการวัดและพื้นฐานทางสถิติ 
ง. ทุกพื้นฐาน 

39. จุดมุงหมายหลักของการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติการทดลองในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาคือขอใด 
ก. เพื่อใหนักเรียนมีกิจกรรมรวมในบทเรียน 
ข. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและสรุปความรูดวยตนเอง 
ค. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัต ิ
ง. เพื่อใหชุมชนเห็นวาโรงเรียนเนนการสอนวิทยาศาสตร 

40. คําพื้นฐาน หมายถึงขอใด 
ก. คาํที่ใชสําหรับเปนพื้นฐานในการเรียนบทตอไป 
ข. คาํที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 
ค. คําที่ใชใหนักเรียนฝกการอานคลอง 
ง. คําที่นักเรียนเขียนผิดเสมอๆ 
 
 
 



41. ขอใดเปนส่ิงซึ่งตองพิจารณาในการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาใหมี
ประสทิธิภาพเปนลําดับสุดทาย 

ก. จัดวิทยาการเรียนรู การติดตอสื่อโสตทัศนศกึษา 
ข. ความจําเปนและประโยชนที่ไดรับ 
ค. การประหยัดงบประมาณและเวลา 
ง. ความคิดริเริ่ม และพัฒนานวัตกรรม 

42. กระบวนการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด 
ก. วัดความสามารถในการใชภาษา 
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผูเรียน 
ค. มีขอทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใชภาษา 
ง. ถูกทุกขอ 

43. งานใดที่ชวยใหนักเรียนปรับตัวเขากับเพื่อนในหองเรียนไดดีท่ีสุด 
ก. งานสภานักเรียน 
ข. งานเสริมสรางวนัิย 
ค. งานกิจกรรมสหกรณ 
ง. งานแนะแนว 

44. สวนสาํคัญของคอมพิวเตอรที่จะตอเขากับระบบอินเตอรเนตคืออะไร 
ก. Ram 
ข. Hard Disk 
ค. Modem 
ง. Printer 

45. ขอใดเปนบทบาทที่สาํคญัที่สุดของการประเมินผลตอระบบการเรียนการสอน 
ก. เพื่อบงบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ข. เพื่อบงบอกประสิทธิภาพของคร ู
ค. เพ่ือรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

46. เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติขอใดที่นิยมใชทั่วไป 
ก. แบบทดสอบ 
ข. แบบรายงานตนเอง 
ค. แบบมาตรประเมินคา 
ง. แบบสอบถาม/สัมภาษณ 

47. พฤตกิรรมดานจิตพิสัยขั้นรับรูสัมพันธสอดคลองกับพฤติกรรมดานพุทธพิสัยระดับใด 
ก. วิเคราะห     ข. นําไปใช 
ค. ประเมินคา     ง. ความรู ความจํา 

 
 



48. กิจกรรมใดใชเวลาเรียนตางจากพวก 
ก. กิจกรรมลูกเสือ 
ข. กิจกรรมอิสระ 
ค. กิจกรรมแกปญหา 
ง. กิจกรรมแนะแนว 

49. สวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอรที่เปนหนวยเก็บขอมูลไดมากหรือนอย 
ก. Ram     
ข. Hard Disk 
ค. Modem     
ง. Printer 

50. ขอใดเปนปญหาของครู ที่สงผลตอการเรียนการสอนนอยที่สุด 
ก. มีชั่วโมงสอนมากและปฏิบัติภาระกิจซึ่งนอกเหนือการเรียนการสอน 
ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน 
ค. ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองความแตกตาง 
ง. ครูมีขวัญกําลังใจตํ่าเน่ืองจากปญหาคาครองชีพ 

51. ครูสมศรี ตองการจะสอนใหนักเรียนในหองเรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทานคิดวาควรจะใชวิธีการ
สอนใดจะเหมาะสมท่ีสุด 

ก. ทดลอง  
ข. บรรยาย 
ค. สาธิต  
ง. บทบาทสมมุติ 

52. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในปจจุบัน การประเมินผลในขอใดสําคัญที่สุด 
ก. ประเมินเพ่ือรับรองสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
ข. ประเมินเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพระหวางโรงเรียน 
ค. ประเมินเพื่อเปนขอมูลยอยกลับไปยังนักเรียนเก่ียวกับความกาวหนาในการเรียน 
ง. ประเมินเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรองในการเรียนรู 

53. หัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของระดับกอนประถมศึกษา คือการสงเสริมเรื่องใด 
ก. การสงเสริมดานสติปญญา 
ข. การสงเสริมดานสังคมนิสัย 
ค. การสงเสริมความสามารถทางภาษา 
ง. การสงเสริมความคิดสรางสรรค 

54. สํานวนไทยขอใดตอบวาสุขภาพจิตดี 
ก. ทําตัวเปนหัวเรือใหญ 
ข. ฆาควายอยาเสียดายเกลือ 
ค. หนาเน้ือใจเสื่อ 
ง. หนาบาน 



 
55. วัตถุประสงคในขอใดนาจะเปนวัตถุประสงคเพื่อนําไปสรางแบบทดสอบวินิจฉัยนักเรียน 

ก. นักเรียนสามารถบวกลบเศษสวนอยางถูกตอง 
ข. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาเศษสวนไดอยางถูกตอง 
ค. นักเรียนสามารถบอกความหมายเศษสวนไดอยางถูกตอง 
ง. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษสวนไดอยาง ถูกตอง 

56. ขอทดสอบท่ีมีคุณภาพดีควรมีลักษณะอยางในขอใดมากที่สุด 
ก. ความเช่ือมั่น 
ข. ความยากงาย 
ค. อํานาจจําแนก 
ง. ความตรงตามเน้ือหา 

57. การจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสขุตองปรับตัวใหเขากับขอใด 
ก. ภาวะสังคม    ข. ภาวะคาครองชีพ 
ค. ภาวะความเครียดทางจิต  ง. ถูกทุกขอ 

58. หากจะเปรียบเทียบการวางแผนการสอนอาชีพคาขาย การรูวาจะไดกําไรหรือขาดทุนควรจะอยูในขั้นการวาง
แผนการสอนขั้นใด 

ก. กําหนดวัตถุประสงค 
ข. การเลือกเนื้อหา 
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ง. การวัดประเมินผล 

59. ขอใดไมใชจุดเนนการพัฒนาคณุภาพนักเรียนตามแนวใหม 
ก. ความสามารถทางความคิด 
ข. ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ค. ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ง. ความสามารถในการอานคลองเขียนคลอง 

60. ขอใดสงผลใหครมีูผลงานดีเดนแตกตางกันอยางชัดเจน 
ก. การวเิคราะหผลงานและพัฒนา 
ข. การกําหนดยุทธวิธีและปฏิบัติ 
ค. การจัดหาทรัพยากรและใชทรัพยากร 
ง. การวิเคราะหสภาพปจจุบันกับปญหาและความตองการ 

61. “โรงเรียนนี้นักเรียนคอนขางท่ีจะขาดระเบียบวินัยอาจารยชวยดูแลหนอยนะ” ขอความน้ี ผูบริหารสถานศึกษา 
อยากใหครูปรับปรุงโครงการใด 

ก. กิจกรรมแนะแนว     
ข. คายคุณธรรม 
ค. สงเสริมวินัยนักเรียน     
ง. ถูกทุกขอ 



62. การวางแผนการสอนเรื่อง “การทําความสะอาดปากและฟน” จุดหมายปลายทางท่ีสําคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไร 
ก. นักเรียนบอกวิธีการแปรงฟนท่ีถูกตองได 
ข. นักเรียนรูจักรักษาความสะอาดปากและฟน 
ค. นักเรียนแปรงฟนไดถูกวิธ ี
ง. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟน 

63. กลุมจิตวทิยาใดที่สอดคลองกับการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา 
ก. กลุมโครงสรางของจิต (Structuralism) 
ข. กลุมหนาที่ของจิต (Functionalism) 
ค. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behovioralism) 
ง. กลุมเกสตอลท (Gestaltism) 

64. ขอใดแสดงวาครูใชจิตวิทยาในการสอนมากที่สุด 
ก. สอนในสงท่ีมีความหมายตอเด็ก 
ข. สอนในสงท่ีเด็กสนใจ 
ค. สอนโดยสรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจ 
ง. สอนใหเด็กนําไปใชไดจริง 

65. ทานเขาใจคําวา วทิยากรทองถิ่น อยางไร 
ก. ครูที่อยูในชุมชนทองถิ่นใกลโรงเรียน 
ข. ชาวบานที่อยูในทองถ่ิน 
ค. ผูที่กอตั้งเปนเครือขายวชิาการในทองถิ่น 
ง. ผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานในทองถิ่น 

66. วิชาท่ีมีความจําเปนอันดับหลังสุด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
ก. ภาษาอังกฤษ 
ข. คณิตศาสตร 
ค. วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ง. สังคมศึกษา 

67. วิธีการสอนแบบใดท่ีเก่ียวของกับเวลามากที่สุด 
ก. ทดลอง     
ข. บรรยาย   
ค. สาธิต      
ง. บทบาทสมมติุ 

68. ขอใดเก่ียวของกับทฤษฏีการเรียนรูของสกินเนอร(Skiner) 
ก. Readiness 
ข. Exercise 
ค. Effect 
ง. Conditioning 
 



69. ปจจัยท่ีสงผลตอความกาวราวของเด็กมากที่สุดคือขอใด 
ก. ความคับของใจ 
ข. การเลียนแบบ 
ค. การเสริมแรง 
ง. การลงโทษหรือเสริมแรง 

70. ขอใดเปนปญหาการวัดผลประเมินผลมากท่ีสุด 
ก. ครูมักแยกการสอนกับการวัดผลออกจากกัน 
ข. ครูเนนการวดัและประเมินดานเดียวคือความรูความจํา 
ค. ครูไมไดพัฒนาความรูความสามารถดานการวัดและประเมินผลงาน 
ง. ครูยงัไมเขาใจแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดประเมินผล 

71. โครงการ to be number one เก่ียวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
ก. ยาเสพตดิ  
ข. การทะเลาะวิวาท 
ข. สื่อลามกอนาจาร  
ง.โรงเรียนสีขาว 

72. การสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบวิทยาศาสตรมีความแตกตางกันในขั้นตอนใด มากที่สดุ 
ก. ขั้นนํา    
ข. ขั้นสอน 
ค. ข้ันสรุป    
ง. ขั้นประเมินผล 

73. หลักการสอนที่ใหนักเรียนคิด วิเคราะห 
ก. สอนแนะแนว 
ข. สอนสาธิต 
ค.สอนโดยใชคําถาม 
ง.สอนโดยอภิปราย 

74. การจัดประสบการณการเรียนใหกับผูเรียนตอไปน้ี ประสบการณใดที่ใหการเรียนรูแกผูเรียนชัดเจนและเหมาะสม
ที่สุด 

ก. ครูมาลสีาธิตเรื่องการแปรงฟนโดยใชหุนจําลอง 
ข. ครูวภิาอธิปรายเรื่องการแปรงฟนใหกับนักเรียน 
ค. ครูศรีสมรใหเด็กชายแดงเลาเรื่องการแปรงฟนใหเพ่ือนฟง 
ง. ครูอรอุมาใหนักเรียนดูภาพขั้นตอนการแปรงฟน 

75. ขอความตอไปนี้ขอใดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ยังไมสมบูรณ 
ก. ตอบคําถามได 60 เปอรเซ็นต 
ข. กระโดดเชือกได 100 ครั้ง 
ค. เขียนไดถูกตองอยางนอย 8 คํา 
ง. สานปลาตะเพียนไดถูกตองตรมแบบอยางนอย 2 ตวั 



76. ขอใดเปนปญหาวัดผลประเมินผลมากที่สุด 
ก. มีการประเมินผลบอย 
ข. ประเมินไมรอบดาน 
ค. ประเมินแลวไมปรับปรุงพัฒนา 
ง. ครูยังไมเขาใจแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดประเมินผล 

77. ขอใดคือเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 
ก. Hard ware. Soft ware. pepleware 
ข. Innovation. Information. tecnology 
ค. Hare ware. Soft ware. Innovation 
ง. Hard ware. Soft ware Information 

78. เพราะเหตุใดการใชสื่อการสอนจึงตองมีความสัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียน 
ก. จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาของบทเรียน 
ข. ส่ือการสอนถูกกําหนดโดยจุดประสงคการเรียนรู 
ค. เน้ือหาของบทเรียนกําหนดการใชสื่อการสอนไวแลว 
ง. สื่อการสอนจะตองใชใหเด็กเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค 

79. ปพ.2 คอื เอกสารตามขอใด 
ก. เอกสารการสอน 
ข. เอกสารโรงเรียน 
ค. ประกาศนียบัตร 
ง. ทะเบียนสื่อ 

80. ผลงานที่นํามาเขาแฟมสะสมผลงานไดแก 
ก. ผลงานทุกช้ินท่ีจัดทํา 
ข. ผลงานที่ครูกําหนด 
ค. ผลงานดีเดน 
ง. ผลงานทั่วไปท่ีนักเรียนตองการ 

81. ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันขอใดมากที่สุด 
ก. ชวยใหผูสอนสะดวกสบาย 
ข. ชวยใหบทเรียนชัดเจนย่ิงขึ้น 
ค. ชวยลดเวลาสอนของครูใหนอยลง 
ง. ชวยใหนักเรียนเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคเร็วข้ึน 

82. การเขียนแผนการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุดจัดลําดับหัวขออยางไร 
ก. จุดประสงค ความคิดรวบยอด เน้ือหากิจกรรม 
ข. ความคดิรวบยอด จุดประสงค เน้ือหากิจกรรม 
ค. จุดประสงค ความคิดรวบยอด กิจกรรม 
ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค กิจกรรมเน้ือหา 
 



83. ขอความใดเปนความหมายการประเมินผล 
ก. สมควร อาย ุ29 ป 
ข. สมชาย อยากเรียนวิศวะ 
ค. สมหวัง สูง 160 เซนติเมตร 
ง. สมเกียรติ สอบได เกรด 4 

84. จุดมุงหมายของการวัดผลการศกึษาที่สําคัญท่ีสุด 
ก. ตัดสินได-ตก 
ข. ปรับปรุงการวัดผล 
ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

85. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุงหมายที่เปนอยางไร 
ก. ระบุวานักเรียนรูอะไรบาง 
ข. ระบุวาพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอยางไร 
ค. ระบุวานักเรียนจะมีเจตคติท่ีมีตอวิชาที่สอน 
ง. ระบุพฤติกรรมท่ีสังเกตและวัดไดของนักเรียน 

86. ขอใดที่ไมใชลักษณะของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
ก. บวกลบเลขคูและเลขคี่ได 
ข. อธิบายไดวาเลขคูและเลขคี่ตางกันอยางไร 
ค. ทําแบบฝกหัดวาดวยเรื่องเลขคูและเลขคี่ได 
ง. เขาใจในความแตกตางของเลขคูและเลขคี ่

87. ขอใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส 
ก. Internet 
ข. Website 
ค. E-mail 
ง. CAI 

88. ผูเรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อสิ่งท่ีเรียนน้ันเปนอยางไร 
ก. มีความสวยงาม 
ข. เคล่ือนไหวได 
ค. ผูเรียนเคยพบเห็นมาแลว 
ง. มีความหมายตอผูเรียน 

89. ขอใดเปนการสอนท่ีไมคอยเหมาะสม 
ก. สอนโดยวธีิแนะใหเด็กรูจักตนเอง 
ข. ใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
ค. จัดกิจกรรมใหทุกคนทําเหมือนกัน 
ง. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก 
 



90. การสอนที่ดีคํานึงถึงอะไรเปนสาํคัญ 
ก. วัย 
ข. เพศ 
ค. ส่ิงแวดลอม 
ง. ความแตกตางระหวางบุคคล 

91. การมีหลักและวิธีสอนท่ีดีใหประโยชนในเรื่องใด 
ก. นักเรียนสนใจเรียน 
ข. ประหยัดเวลาในการสอน 
ค. นักเรียนเกิดความคิดริเริ่ม 
ง. การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

92. ขอใดไมใชจุดประสงคของการจัดบรรยากาศในหองเรียน 
ก. ความสวยงาม 
ข. สงเสริมการเรียนรู 
ค. มีลักษณะคลายบานของตน 
ง. สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

93. หลักการสําคัญที่สุดในการจัดหองเรียนคืออะไร 
ก. ความสะอาด 
ข. ประโยชนใชสอย 
ค. ความเปนระเบียบ 
ง. การพักผอนหยอนใจ 

94. บรรยากาศในหองเรียนหมายถึงอะไร 
ก. การจัดตกแตงหองเรียน 
ข. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ค. ส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวเด็กในหองเรียน 
ง. สิ่งของตาง ๆ ที่มีอยูในหองเรียน 

95. ศูนยปฐมวยัเปนการจัดการศึกษาประเภทใด 
ก. การศึกษาพิเศษ 
ข. การศึกษาสงเคราะห 
ค. การศึกษานอกโรงเรียน 
ง. การศึกษากอนระดับประถมศึกษา 

96. พลศึกษาควรใชการวัดประเมินผลวิธใีด 
ก. สังเกต 
ข. การปฏิบัติ 
ค. แบบทดสอบ 
ง. ถูกทุกขอ 
 



97. กลุมสาระการเรียนรูดานศิลปะการประเมินผลเนนดานใด 
ก. ความรู 
ข. ความคิด 
ค. การปฏิบัต ิ
ง. ทดสอบภาคปลายภาค 

98. กลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพจะประเมินผลการปฏิบัติไดดีท่ีสุดจากอะไร 
ก. ตรวจผลงาน 
ข. ตรวจแบบฝกหัด 
ค. ตรวจขอทดสอบ 
ง. สัมภาษณ 

99. Geographical Information System (GIS) มีความหมายตามขอใด 
ก. ระบบเอกสารสํานักงานอัตโนมัติ 
ข. การทดสอบระดับชาติ 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ง. ระบบฐานขอมูลคุณภาพการศึกษา 

100. ถาทานสอนเด็กทานจะใชสื่อการสอนเพื่อเหตุผลในขอใด 
ก. ทําใหคุณภาพของการเรียนรูดีขึ้น 
ข. ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น 
ค. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น 
ง. ทําใหสอนสบายข้ึน 
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