
#แนวขอ้สอบเอกปฐมวยั" 100 ขอ้พร้อมเฉลย 
 
1"ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั ก าหนดอายกุารพฒันาเด็กไวเ้ท่าใด 
ก. 3 – 5 ปี   ข. 4 – 6 ปี 
ค. แรกเกิด – 5 ปี  ง. 0 – 6 ปี 
2. พฒันาการแต่ละวยัอาจจะเกิดข้ึนตามวยัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ใด 
ก. สภาพแวดลอ้ม 
ข. การอบรมเล้ียงดู 
ค. ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
3. ระยะเวลาเรียนท่ีใชใ้นการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยั ค านึงถึง 
ก. ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บ 
ข. อาย ุ
ค. ส่ิงแวดลอ้ม 
ง. สภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
4. สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็ก 3 – 5 ปี ประกอบดว้ยก่ีส่วนอะไรบา้ง 
ก. 2 ส่วน คือประสบการณ์ส าคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ 
ข. 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคญัและพฒันาการของเด็กทุกดา้น 
ค. ส่วนเดียว คือ ประสบการณ์ส าคญั 
ง. ส่วนเดียว คือ สาระท่ีควรเรียนรู้ 
5. ขอ้ใดไม่ใช่ สาระท่ีควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 
ก. เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก 
ข. เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก 
ค. ธรรมชาติรอบตวั 
ง. ส่ิงมีชีวติบนโลก 
6. การสอนตามแนวคิดนีโอ – ฮิวแมนิส (Neo – Humanist) มีแนวคิดท่ีเช่ือวา่….? 
ก. เด็กปฐมวยัเรียนรู้จากการเลียนแบบ 
ข. การสอนภาษาใหก้บัเด็กตอ้งเป็นการสอนภาษาท่ีส่ือความหมายกบัเด็ก 
ค. เด็กเปรียบเสมือนก่ิงไมไ้ผอ่่อนๆ ท่ีดดัได้ 
ง. เด็กจะสืบคน้หาขอ้มูลเพื่อหาค าตอบของตนเอง  
7. ขอ้ใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวยัในช่วงอาย ุ4 ปี 
ก. ประมาณ 5 นาที  ข. ประมาณ 8 นาที 
ค. ประมาณ 12 นาที  ง. ประมาณ 15 นาที 
 



8. กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใชร้ะยะเวลาในการจดักิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม  
ก. ประมาณ 20 นาที 
ข. ประมาณ 20 – 30 นาที 
ค. ประมาณ 30 – 40 นาที 
ง. ประมาณ 40 – 60 นาที 
9. ขอ้ใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ก. เล่านิทาน 
ข. การทดลอง/ปฏิบติัการ 
ค. การศึกษานอกสถานท่ี 
ง. การวาดภาพระบายสี 
สอบครูดอทคอมแนวขอ้สอบบรรจุครูผูช่้วย  
10. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกในการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ใหบ้รรลุจุดหมายของหลกัสูตร  
ก. วเิคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษา 
ข. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค. วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ 
ง. ก าหนดรูปแบบการจดัประสบการณ์ 
11. การก าหนดหวัเร่ืองในการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็ก สามารถท าได ้3 วธีิ ขอ้ใดไม่ใช่ 
ก. ผูส้อนและเด็กร่วมกนัก าหนด 
ข. ผูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
ค. ผูบ้ริหารกบัผูส้อนร่วมกนัก าหนด 
ง. เด็กเป็นผูก้  าหนด 
12. ขอ้ใดคือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ก. จุดประสงค,์ สาระการเรียนรู้ 
ข. กิจกรรม, ส่ือ 
ค. การประเมินผล 
ง. ถูกทุกขอ้ 
13. ขอ้ใดคือการจดัมุมประสบการณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ก. มุมวทิยาศาสตร์อยูใ่กลมุ้มศิลปะ 
ข. มุมบล็อกอยูติ่ดกบัมุมหนงัสือ 
ค. มุมหนงัสืออยูใ่กลมุ้มบทบาทสมมุติ 
ง. มุมบล็อกอยูห่่างมุมบทบาทสมมุติ 
 
 
 



14. ขอ้ใดคือคุณสมบติัขอ้แรกของครูผูส้อนปฐมวยั ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรค านึงถึง  
ก. มีความเป็นระเบียบ สะอาด รู้จกัประหยดั 
ข. รักเด็ก จิตใจดี ใจเยน็ 
ค. มีวฒิุทางการศึกษาดา้นการอนุบาล หรือผูท่ี้ผา่นการอบรมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  
ง. พดูจาสุภาพเรียบร้อย ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได้ 
15. ขอ้ใดคือบทบาทของชุมชนในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
ก. สนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ข. นิเทศ ก ากบั ติดตามการใชห้ลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 
ค. เป็นผูเ้สริมสร้างการเรียนรู้ 
ง. จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
16. ขอ้ใดคือ ความหมาย ของค าวา่ “เด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” 
ก. เด็กพิการ 
ข. เด็กท่ีมีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ท่ีแตกต่างจากเด็กปกติทัว่ไป 
ค. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ง. เด็กดอ้ยโอกาส 
17. ใครเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการสร้างรอยเช่ือมต่อระดบัปฐมวยักบัระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ก. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ข. ครูผูส้อน 
ค. ตวัเด็กเอง 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
18. ขอ้ใดคือช่วงของวยัเด็กท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสมองของเด็กเจริญเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็ว  
ก. 0 – 1 ปี   ข. 0 – 3 ปี 
ค. 1 – 3 ปี   ง. 3 – 5 ปี 
19. การจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัอาย ุ3 – 5 ปี ควรจดัลกัษณะรูปแบบใด 
ก. กิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น 
ข. จดัเป็นรายวชิา 
ค. จดัเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ง. จดัตามประสบการณ์ของครูผูส้อน 
20. ขอ้ใดคือประสบการณ์ท่ีส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ก. การคิด, การใชภ้าษา 
ข. ดนตรี, การเล่น 
ค. การรักษาสุขภาพ, การรักษาความปลอดภยั 
ง. การปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่ 



21. การจดัการศึกษาปฐมวยั ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท่ีมีความเส่ียงต่อสภาพความผดิปกติ ซ่ึงพอ่แม่หรือ
ผูเ้ล้ียงดู ตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ดมากท่ีสุดคือ กลุ่มเด็กอายเุท่าใด 
ก. ต ่ากวา่ 1 ปี   ข. ต ่ากวา่ 2 ปี 
ค. ต ่ากวา่ 3 ปี   ง. ต ่ากวา่ 4 ปี 
22. กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควร ใชเ้วลาต่อเน่ืองนานเกินกวา่ก่ีนาที  
ก. 10 นาที   ข. 15 นาที 
ค. 20 นาที   ง. 25 นาที 
23. การประเมินเด็กปฐมวยัยดึวธีิการใดเป็นส่วนใหญ่ 
ก. การสัมภาษณ์   ข. การสังเกต 
ค. การทดสอบ   ง. การตอบค าถาม 
24. พฒันาการของเด็กมีผลมาจากอะไร 
ก. วฒิุภาวะ 
ข. การเรียนรู้ 
ค. ประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ง. วฒิุภาวะ และการเรียนรู้ 
25. พฤติกรรมท่ีเด่นชดัท่ีสุดของเด็กวยัก่อนเขา้เรียน คือพฤติกรรมใด  
ก. นอน    ข. หยบิจบัส่ิงของ 
ค. เล่นสมมติ   ง. ท าตามกลุ่ม 
26. บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการพฒันาพฤติกรรมพึงประสงค ์หรือไม่พึงประสงคข์องเด็กทารก และเด็กวยั
ก่อนเขา้เรียนมากท่ีสุด 
ก. พอ่แม่  ข. พี่นอ้ง 
ค. ปู่ ยา่   ง. ตายาย 
27. พอ่แม่ท่ีอบรมเล้ียงดูลูกอยา่งเขม้งวด กวดขนั จะมีพฤติกรรมใดต่อไปน้ีมากท่ีสุด 
ก. ท าทุกอยา่งเพื่อใหลู้กพอใจ 
ข. ส่งเสริมในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ค. โอนอ่อนผอ่นตามถา้เด็กมีเหตุผล  
ง. ใหลู้กปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีตนคิดวา่ถูกตอ้งเหมาะสม 
28. การใชเ้พลงประกอบการสอน ช่วยฝึกทกัษะดา้นใดมากท่ีสุด 
ก. ภาษา   ข. ความคิด 
ค. การกระท า   ง. ถูกทุกขอ้ 
29. การเลือกเพลงประกอบการสอน เนน้ในเร่ืองใดเป็นส าคญั  
ก. ดนตรี   ข. เน้ือร้อง 
ค. ท านอง   ง. จงัหวะ 
 



30. การเลือกใชเ้กมประกอบการสอน ควรค านึงถึงขอ้ใด  
ก. สถานท่ี   ข. วยัของผูเ้ล่น 
ค. วธีิสอน   ง. ผูส้อน 
31. ขอ้ใดเป็นการเล่นท่ีบูรณาการเพลงเขา้มาดว้ย 
ก. กาฟักไข่   ข. ลิงชิงหลกั 
ค. ข่ีมา้ส่งเมือง   ง. งูกินหาง 
32. “เกม” ส่งเสริมการเรียนในขอ้ใด 
ก. คุณธรรม   ข. ทกัษะ 
ค. ความรู้   ง. ถูกทุกขอ้ 
33. ผูท่ี้กล่าววา่เด็กเปรียบเสมือนผา้ขาวสะอาด ผูใ้หญ่สามารถจะแต่งแตม้ใหเ้ป็นรูปอะไรก็ได ้คือใคร  
ก. ฝน   ข. ฟรอยด์ 
ค. รุสโซ  ง. อีริคสัน 
34. เพราะเหตุใด การอบรมเล้ียงดูเด็กจึงมีความส าคญัมาก 
ก. เพราะเป็นความตอ้งการของเด็กท่ีใคร่จะใหมี้ผูส้นใจตน 
ข. เพราะเราสามารถจะพฒันาพฤติกรรมเด็กใหอ้อกมาตามแนวทางท่ีปรารถนาได้ 
ค. เพราะพอ่แม่จะไดเ้ป็นผูมี้อ  านาจเหนือเด็ก 
ง. เพราะไมอ่้อนดดัง่าย ไมแ้ก่ดดัยาก 
35. แนวคิดในการอบรมเล้ียงดูเด็กวยัทารกของนกัจิตวทิยา ช่ือ ซิกมนัด ์ฟรอย ์ไดเ้นน้ความพึงพอใจของเด็ก
ต่ออวยัวะส่วนใดของร่างกาย 
ก. รูปร่าง   ข. ปาก 
ค. ตา    ง. ใบหนา้ 
36. เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได ้เม่ือเด็กอยูใ่นวยัใด 
ก. 1 – 2 ปี   ข. 2 – 3 ปี 
ค. 3 – 6 ปี   ง. 6 – 8 ปี 
37. การเล่นต่อไปน้ี ขอ้ใด ไม่ได ้เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก  
ก. การขวา้งปาวตัถุไปมา   ข. การอ่านหนงัสือ 
ค. การหดัร้อยลูกปัด   ง. การท าสวนดอกไม ้
38. ในการจดัการเล่นใหแ้ก่เด็ก ส่ิงส าคญัประการแรกท่ีครูควรจะท าคือ  
ก. ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ข. ก าหนดอุปกรณ์ 
ค. ก าหนดสถานท่ี 
ง. ก าหนดแผนการณ์ 
 
 



39. งานศิลปะของเด็กมีลกัษณะดงัน้ี 
ก. แสดงออกโดยวางแผนงานอยา่งกวา้งๆ 
ข. แสดงออกโดยหวงัผลการยอมรับจากผูอ่ื้น 
ค. แสดงออกโดยค านึงถึงคุณค่าทางความงาม 
ง. แสดงออกอยา่งง่ายๆ ตรงไปตรงมา 
40. การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวยั 2 – 3 ปี มีลกัษณะดงัน้ี 
ก. ใชสี้อยา่งเด่นชดั 
ข. ขีดเขียนซ ้ าๆ กนั 
ค. แสดงรูปทรงง่ายๆ 
ง. นิยมรูปทรงเรขาคณิต  
41. วธีิการอบรมเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสมท่ีสุดของพอ่แม่ในการปลูกฝังจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก คือ วธีิการแบบใด  
ก. แบบรักมาก    ข. แบบลงโทษ 
ค. แบบควบคุมเขม้งวด   ง. แบบประชาธิปไตย 
42. ในการปลูกฝังสร้างเสริมจริยธรรมใหแ้ก่เด็ก พอ่แม่ และครู ปฏิบติัตนอยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
ก. เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ข. พยายามศึกษาหลกัธรรมใหแ้ตกฉาน 
ค. มุ่งสร้างปัญหาเพื่อรู้วา่ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ 
ง. คน้ควา้หาวธีิการท่ีดีท่ีสุดในการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
43. บุคลิกภาพของครูแบบใดท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาจริยธรรมใหแ้ก่เด็กไดดี้ท่ีสุด  
ก. พดูจาไพเราะอ่อนหวานอยูเ่สมอ 
ข. มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง 
ค. มีความเมตตากรุราและมีอารมณ์ท่ีมัน่คง 
ง. มีอารมณ์ขนัเวลาสอนพยายามสอดแทรกเร่ืองตลกใหเ้ด็กไดห้วัเราะบ่อยๆ  
44. เด็กทารกสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยวธีิใดมากท่ีสุด  
ก. จากประสบการณ์ตรงของเด็กเอง 
ข. จากค าอบรมสั่งสอนของแม่ 
ค. การเลียนแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจากคนเล้ียงหรือผูใ้กลชิ้ด 
ง. ถูกทุกขอ้ 
45. การฝึกเด็กตกัอาหารรับประทานเอง ควรท าไดเ้ม่ือใด  
ก. เม่ือเด็กอาย ุ2 ปี 
ข. เม่ือเด็กอาย ุ3 ปี 
ค. เม่ือเด็กแสดงท่าทีวา่อยากจะตกัอาหารรับประทานเอง 
ง. เม่ือเด็กเร่ิมเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล  
 



46. การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กจะตอ้งค านึงถึง 
ก. วฒิุภาวะของเด็ก 
ข. ผลงานท่ีจะไดรั้บ 
ค. กิจกรรมท่ีตอ้งแกปั้ญหา 
ง. ความพอใจของเด็ก 
47. พฤติกรรมในขอ้ใดท่ีครูไม่ควรปฏิบติัในขณะท่ีเด็กก าลงัเล่น 
ก. เขา้ไปเล่นร่วมกบัเด็ก 
ข. เตรียมวางแผนการเล่นส าหรับวนัต่อไป 
ค. สังเกตอยูภ่ายนอก 
ง. คอยดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา 
48. ส่ิงท่ีส าคญัท่ีครูควรค านึงถึงในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการเล่นของเด็กคือ  
ก. ประสบการณ์การเล่นของเด็กแต่ละคน 
ข. อุปกรณ์การสอน 
ค. การวางแผนการเล่น 
ง. ความตอ้งการของเด็ก 
49. ขอ้ใดไม่จดัเป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก 
ก. การดูโทรทศัน์ 
ข. การก่อทรายเป็นรูปบา้น ภูเขา 
ค. การวิง่ไล่จบักนั 
ง. การท าสวนดอกไม ้
50. การเขียนของเด็กท่ีเปล่ียนไปช้ีใหเ้ห็นถึงอะไร 
ก. ความเติบโต 
ข. ลกัษณะเฉพาะตวั 
ค. ส่ือสารการติดต่อ 
ง. อารมณ์ความรู้สึก 
51. ส่ิงท่ีใหแ้ก่ผูเ้รียนและมีผลท าใหผู้เ้รียนท าพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาซ ้ าอีกเรียกวา่ 
ก. รางวลั 
ข. แรงเสริม 
ค. การตอบสนอง 
ง. ตวัแหยห่รือส่ิงเร้า 
52. พฒันาการทางเพศในช่วงใดท่ี ซิกมนัด ์ฟรอยด ์กล่าววา่เป็นช่วงท่ีควรส่งเสริมเร่ืองการเลียนแบบ
บทบาททางเพศท่ีเหมาะสม 
ก. ระยะปาก   ข. ระยะทวาร 
ค. ระยะอวยัวะเพศ  ง. ระยะแฝง 



53. การสอนของมอนเตสเชอร่ี จะเนน้พฒันาการดา้นใด  
ก. พฒันาการทางร่างกาย 
ข. พฒันาการสังคม 
ค. พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ง. พฒันาทางดา้นสติปัญญา 
54. มอนเตสเชอร่ี พบวา่เด็กมีความสนใจศิลปะและการอ่านช่วงอายใุด 
ก. 1 – 2 ปี   ข. 2 – 3 ปี 
ค. 3 – 4 ปี   ง. 4 – 5 ปี 
55. ขอ้ใดเป็นค ากล่าวของ จอห์น ดิวอ้ี 
ก. การศึกษาคือชีวติ 
ข. การศึกษาท าใหค้นเป็นคน 
ค. การสร้างคนใหเ้ป็นคนดีท่ีสมบูรณ์ 
ง. งานพฒันาคนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม  
56. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยัเพื่ออะไร 
ก. เพื่อใหเ้ด็กเรียนเก่ง 
ข. เพื่อจบัผดิครู 
ค. เพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
ง. เพื่อช่วยเหลือเด็ก 
57. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
ก. แบบทดสอบ   ข. แบบสอบถาม 
ค. แบบส ารวจ   ง. การประชุมปรึกษา 
58. แหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กต่อจากครอบครัว คือ  
ก. โรงเรียน  ข. วดั 
ค. บา้น   ง. สังคมทัว่ไป 
 
59. เด็กในวยัใด สามารถบอกช่ือ นามสกุล ตนเองได้ 
ก. 4 ปี   ข. 3 ปี 
ค. 2 ปี   ง. 1 ปี 
60. กิจกรรมประจ าวนัท่ีควรจดัส าหรับเด็กปฐมวยัมีก่ีกิจกรรม 
ก. 5 กิจกรรม   ข. 6 กิจกรรม 
ค. 4 กิจกรรม   ง. 3 กิจกรรม 
 
 
 



61. กิจกรรมใดท่ีช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์โดยใชศิ้ลปะมากท่ีสุด 
ก. กิจกรรมเกมการศึกษา 
ข. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ค. กิจกรรมสร้างสรรค ์
ง. กิจกรรมกลางแจง้ 
62. การป้ันดินน ้ามนัเป็นการพฒันากลา้มเน้ือส่วนใดของร่างกาย  
ก. กลา้มเน้ือใหญ่ 
ข. กลา้มเน้ือเล็ก 
ค. พฒันาสมอง 
ง. พฒันาทางดา้นร่างกาย 
63. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่นตามความสนใจของตนเอง  
ก. กิจกรรมสร้างสรรค ์
ข. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ค. กิจกรรมเกมการศึกษา 
ง. กิจกรรมเสรี 
64. กิจกรรมใดท่ีส่งเสริมพฒันาการทางดา้นภาษาของเด็กปฐมวยั 
ก. มุมบา้น   ข. มุมหนงัสือ 
ค. มุมเกมการศึกษา  ง. มุมบล็อก 
65. กิจกรรมใดท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กไดคิ้ดและแกปั้ญหา 
ก. กิจกรรมเสรี 
ข. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 
ค. กิจกรรมสร้างสรรค ์
ง. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
66. วธีิการใดท่ีช่วยปลูกฝังเด็กใหเ้กิดคุณธรรมจริยธรรม 
ก. การเล่านิทาน 
ข. การสนทนา 
ค. การสาธิต 
ง. การศึกษานอกสถานท่ี 
67. หมอ้ เตา เคร่ืองครัว ควรน ามาจดัอยูใ่นขอ้ใดต่อไปน้ี  
ก. มุมหนงัสือ    ข. มุมพยาบาล 
ค. มุมบทบาทสมมติ   ง. มุมวทิยาศาสตร์ 
 
 
 



68. ขอ้ใด ไม่ควรปฏิบติั หลงัจากเด็กเล็กเลิกเล่นกิจกรรมกลางแจง้ 
ก. ท าความสะอาดร่างกาย 
ข. นัง่พกัผอ่น 
ค. ด่ืมนมทนัที 
ง. ลา้งเทา้ 
69. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัควรเนน้ในเร่ืองใด  
ก. อ่านออก   ข. เขียนหนงัสือ 
ค. ความพร้อม   ง. คิดเลขได ้
70. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกในการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  
ก. ระดมความคิด  ข. เลือกหวัขอ้เร่ือง 
ค. วางแผนจดักิจกรรม  ง. แยกกิจกรรม 
71. ขอ้ใดคือจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  
ก. เพื่อส่งเสริมพฒันาการ 
ข. จดัสภาพแวดลอ้มของเด็ก 
ค. เพื่อใหเ้ด็กไดท้ดลอง 
ง. เพื่อใหค้รูไดว้างแผนจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเด็ก 
72. มาตรฐานปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 มีก่ีมาตรฐาน 
ก. 11   ข. 12 
ค. 13   ง. 14 
73. ขอ้ใดเป็นพฤติกรรมทางดา้นพุทธิพิสัย 
ก. ความรู้สึก   ข. ความสนใจ 
ค. ค่านิยม   ง. ความจ า 
74. ส่ิงใดเป็นตวัถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
ก. ยนีส์   ข. โครโมโซม 
ค. DNA  ง. เอนไซม ์
75. พฒันาการทางร่างกายของเด็ก จะเคล่ือนไหวส่ิงใดก่อน 
ก. คลาน  ข. คืบ 
ค. ยนื   ง. เดิน 
76. ฟันของเด็กทารก จะเร่ิมข้ึนเม่ืออายก่ีุเดือน 
ก. 4 เดือน  ข. 5 เดือน 
ค. 6 เดือน  ง. 7 เดือน 
77. ผูท่ี้คิดริเร่ิมพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กคือใคร  
ก. อิริคสัน   ข. ซิกมนั ฟรอยด์ 
ค. มอนเตสเชอร่ี   ง. เพียเจท ์



78. อิริคสัน (Erikson) ไดใ้หค้วามส าคญัของเด็กปฐมวยัวา่อยา่งไร 
ก. เป็นวยัท่ีก าลงัเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 
ข. เด็กวยัแรกเกิด – 5 ปี เป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติ 
ค. การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดจากพฤติกรรม 
ง. ผดิหมดทุกขอ้ 
79. จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั มุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาครบทุกดา้น ยกเวน้ขอ้ใด  
ก. ร่างกาย   ข. อารมณ์ – จิตใจ 
ค. การสังเกต   ง. สติปัญญา 
80. ในการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั ใครเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุด 
ก. พอ่ แม่   ข. เพื่อนๆ 
ค. ตวัเด็ก   ง. ครูผูส้อน 
81. การใหเ้ด็กประดิษฐเ์ศษวสัดุเหลือใช ้เป็นการท าในกิจกรรมใด 
ก. กิจกรรมเคล่ือนไหวจงัหวะ 
ข. กิจกรรมสร้างสรรค ์
ค. กิจกรรมในวงกลม 
ง. กิจกรรมเสรี 
82. กิจกรรมใดท่ีไม่ปรากฏในตารางกิจกรรมประจ าวนั 
ก. กิจกรรมกลางแจง้ 
ข. กิจกรรมเสรี 
ค. กิจกรรมการร้องเพลง 
ง. กิจกรรมในวงกลม 
83. ค าคลอ้งจอง มีวตัถุประสงคใ์นการสอนเด็กอยา่งไร 
ก. เพื่อพฒันาทางดา้นภาษา 
ข. เพื่อฝึกความจ า 
ค. เพื่อฝึกระเบียบวนิยั 
ง. ถูกทุกขอ้ 
84. การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั ยดึหลกัการท่ีวา่ “หน่ึงแนวคิดเด็ก สามารถเรียนรู้ไดห้ลาย
กิจกรรม หน่ึงกิจกรรม สามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและหลายประสบการณ์ส าคญั” เป็นหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยัในขอ้ใด 
ก. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
ข. การบูรณาการเรียนรู้ 
ค. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  
ง. การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก  



85. กิจกรรมท่ีฝึกใหเ้ด็กไดเ้ปล่งเสียงเลียนแบบค าพดูของคน เสียงสัตวต่์างๆ เป็นการส่งเสริมทกัษะทางดา้น
ใด 
ก. การส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ข. ทกัษะทางดา้นอารมณ์และจิตใจ 
ค. ทกัษะทางสังคม 
ง. ทกัษะทางภาษา 
86. หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในสังคม และเป็นหน่วยท่ีส าคญัในการป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเกิดพฤิตกรรมท่ีเป็นปัญหาใน
เบ้ืองตน้คือ 
ก. โรงเรียน 
ข. ครอบครัว 
ค. สังคมโดยทัว่ไปรอบตวัเด็ก 
ง. รัฐบาล 
87. ขอ้ใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
ก. นอ้งไก่เล่นมอญซ่อนผา้กบัเพื่อน 
ข. นอ้งไก่นัง่ดูหนงัสือนิทาน 
ค. นอ้งไก่แบ่งของเล่นใหก้บัเพื่อนๆ 
ง. นอ้งไก่ป้ันดินน ้ามนั 
88. ขอ้ใดเป็นการแสดงออกทางดา้นการสังเกต จ าแนกเปรียบเทียบ  
ก. นอ้งเก๋ไปดูเขาเล่นรีรีขา้วสาร 
ข. นอ้งเก๋แบ่งขนมใหเ้พื่อน 
ค. นอ้งเก๋น าจานมาวางเท่ากบัจ านวนผลไม้ 
ง. นอ้งเก๋ยนืกบัเพื่อนแลว้พดูวา่ “เธอตวัสูงกวา่เรา” 
89. ขอ้ใดเป็นการแสดงออกทางดา้นการ “คิด” 
ก. นอ้งกุง้ช้ีภาพในหนงัสือนิทานแลว้พดูวา่ “ตลกจงั” 
ข. นอ้งนิดหยบิส้อมข้ึนมาแลว้พดูวา่ “เหมือนท่ีหวผีมเลย” 
ค. นอ้งแจงท าท่าทางประกอบเพลง “ชา้ง” 
ง. นอ้งกุ๊กป้ันดินน ้ามนัเป็นรูปตวัหนอน 
90. ขอ้ใดเป็นบทบาทของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  
ก. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
ข. กระตุน้ใหเ้ด็กร่วมคิดร่วมแกปั้ญหา คน้ควา้ค าตอบดว้ยตวัเอง  
ค. จดัสภาพแวดลอ้ม สร้างบรรยากาศการเรียนท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กท ากิจกรรมไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 



91. ขอ้ใดเป็นบทบาทของพอ่แม่ หรือผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
ก. มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาสถานศึกษา 
ข. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้จดับรรยากาศภายในบา้น ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  
ง. ถูกทุกขอ้ 
92. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงแวดลอ้มทางจิตภาพ 
ก. ความรู้สึก 
ข. ทศันคติและค่านิยม 
ค. อาหาร 
ง. วธีิรับประทานอาหาร 
93. การเล่านิทานใหป้ฐมวยัฟัง ควรใชเ้วลาประมาณก่ีนาที 
ก. 10 – 15 นาที   ข. 15 – 20 นาที 
ค. 20 – 25 นาที   ง. 25 – 30 นาที 
94. การเล่นเกมการศึกษา เป็นการฝึกใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นใด 
ก. เป็นการฝึกการสังเกตและจ าแนก 
ข. เป็นการฝึกคิดหาเหตุผล 
ค. เป็นการเรียนรู้ทกัษะและพื้นฐานต่างๆ 
ง. ถูกทุกขอ้ 
95. การเจริญเติบโตงอกงามในแต่ละดา้นของบุคคลในทางจิตวทิยา เรียกวา่  
ก. วฒิุภาวะ   ข. พนัธุกรรม 
ค. ส่ิงแวดลอ้ม   ง. ยนีส์ 
96. ฟันน ้านมของเด็กจะเร่ิม 6 เดือนประมาณก่ีซ่ี 
ก. 10 ซ่ี   ข. 20 ซ่ี 
ค. 25 ซ่ี   ง. 30 ซ่ี 
97. การท่ีครูดุเด็กชายแดงทุกคร้ังท่ีเขาลุกจากท่ีนัง่ ผลปรากฏวา่พฤติกรรมการลุกจากท่ีนัง่ของเด็กชายแดง
เพิ่มข้ึน แสดงวา่การดุนั้นคืออะไร 
ก. การลงโทษ 
ข. การใหร้างวลั 
ค. การใหก้ารเสริมแรงทางลบ 
ง. การใหก้ารเสริมแรงทางบวก 
 
 
 
 



98. ขั้นตอนของการจดัท าหนงัสือส าหรับเด็ก คืออะไร  
ก. ลงมือเขียน – ส ารวจความสนใจ – จดัพิมพ ์– ทดลองใช ้– แกไ้ขใหม่ 
ข. ลงมือเขียน – แกไ้ข – ส ารวจความคิดเห็น – จดัพิมพ ์
ค. ทดลองเขียน – ส ารวจความสนใจ – จดัพิมพ ์– แกไ้ขใหม ่
ง. ส ารวจความสนใจ – ลงมือเขียน – ทดลองใช ้– แกไ้ขใหม่ – จดัพิมพ ์
99. ขอ้ใดคือขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อม ก่อนใชส่ื้อส าหรับครูผูส้อนปฐมวยั  
ก. ศึกษาความรู้พื้นฐานเดิมของเด็ก 
ข. ศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนวา่จะจดักิจกรรมอะไรบา้ง 
ค. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกบัส่ือ 
ง. สร้างระเบียบวนิยัใหก้บัเด็ก 
100. บิดาของการอนุบาล คือใคร 
ก. มอนเตสเซอร่ี  ข. รุสโซ 
ค. เฟรอเบล   ง. เพียเจย ์
 
 
การปฐมวยั) 
1.ค 2. ง 3.ข 4. ก 5.ง 6.ค. 7. ค 8.ง 9. ง 10.ข 
11.ค 12.ง 13.ก 14.ค 15.ก 16.ข 17.ก 18.ข 19.ก 20.ก21.ค 22.ค 23.ข 24.ง 25.ค 26.ก 27.ง 28.ก 29.ข 30.ข31.
ง 32.ง 33.ค 34.ข 35.ข 36.ค 37.ข 38.ก 39.ง 40.ข41.ง 42.ก 43.ค 44.ค 45.ค 46.ก 47.ข 48.ง 49.ก 50.ก51.ข 
52.ค 53.ง 54.ง 55.ก 56.ค 57.ง 58.ก 59.ก 60.ข61.ค 62.ง 63.ง 64.ข 65.ง 66.ก 67.ค 68.ค 69.ค 70.ข71.ง 72.ข 
73.ง 74.ก 75.ข 76.ค 77.ง 78.ก 79.ค 80.ง81.ข 82.ค 83.ง 84.ข 85.ง 86.ข 87.ค 88.ง 89.ข 90.ง91.ง 92.ค 93.ก 
94.ง 95.ก 96.ข 97.ง 98.ง 99.ข 100.ค 

 


