
                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเกิดเจตคติต่อวิชาชีพครู  
ก. ความรู้  
ข. ความคิด  
ค. ความรู้สึก  
ง. พฤติกรรม  
องค์ประกอบของเจตคต ิ 
องคป์ระกอบของเจตคติท่ีส ำคญั ๓ ประกำร คือ    
๑.  ควำมคิด (Cognition)   
๒.  ควำมรู้สึก (Feeling)   
๓.  แนวโนม้พฤติกรรม (Action tendency  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

2. การวัดเจตคติโดยการสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้น แล้วให้
บุคคลนั้นแสดงความรู้สึกต่อข้อความดังกล่าวเป็น 5 ระดับ เป็นแนวคิดของผู้ใด  
ก. รูบริค  
ข. มาสโลว์  
ค. ลิเคริท  
ง. ทอนไดรท์  

 

 

 

 

 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

3. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ก. การพัฒนาหลักสูตร  
ข. การจัดทาแผนการเรียนรู้  
ค. การวิจัยในชั้นเรียน  
ง. การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู ้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
 

 “วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน
การสอนและการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการ
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา        ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐ และเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจน  การสนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

            “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชพีหลักทางด้านการเรียน
การสอนและการสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศกึษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 

 

 

 

 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

4. ข้อใดเป็นวิทยฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ก. ครูผู้ช่วย ครู ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  
ข. ครูผูช้่วย ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ  
ค. ครู ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ  
ง. ช่านาญการ ช่านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ  
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ครูช านาญการ >> คศ. 2 (3,500 บาท) 
(2) ครูช านาญการพิเศษ >> คศ. 3 (5,600 บาท)  
(3) ครูเชี่ยวชาญ >> คศ. 4 (9,900 บาท) 
(4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ >> คศ. 5 (13,000 บาท) 
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5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในข้อใดที่มีวิทยฐานะไม่ครบทุกวิทยฐานะ  
ก. ครู  
ข. รองผูอ้านวยการสถานศึกษา  
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา  
ง. ศึกษานิเทศก ์ 
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6. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ข. มาตรฐานการปฏิบัติตน  
ค. มาตรฐานการบริหาร  
ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์  
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7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุตามข้อใด  
ก. สามปีนับแต่ออกใบอนุญาต  
ข. สี่ปีนับแต่ออกใบอนุญาต  
ค. ห้าปีนับแต่ออกใบอนุญาต  
ง. หกปีนับแต่ออกใบอนุญาต  

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ก. อายุไม่ต่่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
ข. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ป ี 
ค. อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์ 
ง. มีวุฒิปรญิญาทางการศึกษา  
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9. นางสาววาสนา ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะได้รับ
บทลงโทษตามข้อใด  
ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ข. จ่าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ  
ค. จ าคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 
10. นางธงชาติ ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครูแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่สอน จะได้รับ
บทลงโทษตามข้อใด  
ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ค. จ าคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ง. จ่าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ  
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11. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องยื่น
ค าขอต่อผู้ใด  
ก. เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา  
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

 
 
 
 

 
12. ข้อใดควรเป็นเจตคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ถูกต้อง  
ก. การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
ข. การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางสังคม  
ค. การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู ้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคล  
ง. การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉพาะบุคคล  
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13. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ก. เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และสติปัญญา  
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ค. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน  
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป อย่างต่อเนื่อง  

 

 
 
 

 
14. เจตคติที่ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องได้ให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เกินค่าใช้จ่าย” บัญญัติไว้ในกฎหมายใด  
ก. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
ข. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
ค. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ง. พ.ร.บ. การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
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15. การจัดการศึกษาที่มีเจตคติให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็น
การศึกษาตามข้อใด  
ก. การศึกษาในระบบ  
ข. การศึกษานอกระบบ  
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย  
ง. การศึกษาทวิภาคี 
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16. ข้อใดเป็นเจตคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเกี่ยวกับแนวการจัด
การศึกษาที่ถูกต้อง  
ก. ผู้เรียนรู้เรียนรูต้ามศักยภาพของตนเอง การจัดการศึกษาส่งเสริมผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
ข. ผู้เรียนมีความส่าคัญที่สุด ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
ค. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง  
ง. ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนเรียนรู้ ตามศักยภาพของตนเอง  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

17. ข้อใดไม่ควรเปน็เจตคติของกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  
ก. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
ข. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาไทย  
ค. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและ การดารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ง. ความรู้ในการแสวงหากาไรเพื่อความม่ันคงในทางธุรกิจ  
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18. ข้อใดไม่ใช่เจตคติในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ก. จัดการเรียนรู้ในทุกเวลาทุกสถานที่  
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ค. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
ง. จัดการเรียนรู้โดยเน้นสติปัญญาเฉลียวฉลาด 
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19. ข้อใดไม่ใช่เจตคติที่ถูกต้องของผู้ประกอบวิชาชีพครู ในการจัดการประเมิน
ผู้เรียน  
ก. พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
ข. พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  
ค. พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน  
ง. พิจารณาจากการร่วมกิจกรรม  
 

20. ข้อใดไม่ใช่เจตคติของกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  
ก. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  
ข. พัฒนาคุณภาพผู้บริหารยุคใหม่  
ค. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  
ง. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
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21. ข้อใดเป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ส าหรับการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561)  
ก. คนไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด  
ข. คนไทยมีมาตรฐานการด าเนินชีวิตในระดับสากล  
ค. คนไทยด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ง. คนไทยได้เรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ  

 
 
 
 
 

22. ข้อใดเป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  
ก. พัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
ข. จัดให้มีระบบการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน  
ค. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ง. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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23. ข้อใดเป็นเจตคติของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ที่ส าคัญที่สุด  
ก. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
ข. เพื่อใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ค. เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสา่หรับการส่งเสริม และก่ากับดูแล และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ง. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา สาหรับการประกวดและแข่งขัน
เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ  

24. ข้อเป็นเป็นเจตคติเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิ 
ก. คนไทยเป็นคนเกง่ คนดี และมีความสุข  
ข. สร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ค. สร้างแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และทั่วถึง  
ง. การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
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25. เจตคติคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติคือ
ข้อใด  
ก. ก าลังกาย ก าลังใจ ที่สมบูรณ ์ 
ข. ความรู ้ทักษะ ที่จาเป็นและเพียงพอ ในการดารงชีวิต  
ค. การเรียนรู้ และการปรับตัว ให้ทันการเปลี่ยนแปลง  
ง. คนเก่ง คนด ีและมีความสุข 
 

 

 

 

26. ข้อใดเป็นมาตรการของการพัฒนาเจตคติมาตรฐานประสบการณ์ของผู้
ประกอบวิชาชีพครู  
ก. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
ข. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
ค. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งป ี 
ง. การฝึกงานในสถานศึกษา  
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27. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาเจต
คติของความเป็นครูมากที่สุด  
ก. การประกันคุณภาพการศึกษา  
ข. จิตวิทยาสาหรับคร ู 
ค. การบริหารด้านวิชาการ  
ง. การบริหารกิจการนกัเรียน 

28. ข้อใดเป็นมาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ก. การจัดการเรียนรู ้ 
ข. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ค. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับคร ู 
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู  
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29. ข้อใดเป็นเจตคติที่ถูกต้องของผู้ประกอบวิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลักสูตร  
ก. หลักสูตรคือแผนการจัดการเรียนรู้  
ข. หลักสูตรคือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ค. หลักสูตรคือแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ง. หลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่ผู้สอนจัดท่าขึ้นเพื่อใช้ส่าหรับจัดการเรียนรู ้ 
 
30. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาควรให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณในข้อใดเป็น
ล าดับแรก  
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง  
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
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31. ข้อใดเป็นเจตคติของการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากบัสถานประกอบการ  
ก. การศึกษานอกระบบ  
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย  
ค. การศึกษาในระบบ  
ง. การศึกษาระบบทวิภาค ี 
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32. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเจตคติจรรยาบรรณต่อวิชาชีพในข้อใด  
ก. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
ข. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  
ค. ประพฤติปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  
ง. รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม 

33. ข้อใดไม่ใช่เจตคติของการผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพตาม พ.ร.บ. 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
ก. ระดับกึ่งฝีมือ  
ข. ระดับฝีมือ  
ค. ระดับเทคนิค  
ง. ระดับเทคโนโลยี  
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34. ข้อใดเป็นเจตคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการมากที่สุด  
ก. สังคหวัตถุ 4  
ข. ฆราวาสธรรม 4  
ค. พรหมวิหาร 4  
ง. ธรรมจักร 4 

 

 
 
 
 
 

35. ข้อใดเป็นเจตคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
ก. ยึดมั่นในระบบคณุธรรม  
ข. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
ง. พัฒนาวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาวิชาการ  
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36. ข้อใดไม่ใช่เจตคติของการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรมวิชาชีพ  
ก. ความยืดหยุ่นและหลากหลาย  
ข. การจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วม  
ค. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม  
ง. การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
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37. เจตคติในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรากฏในกฎหมายใด 
ก. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ข. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ค. พ.ร.บ. การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2552 
ง. พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 
38. ข้อใดเป็นความถนัดของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่น าไปใช้ ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ก. การจัดการเรียนรู ้ 
ข. การพัฒนาหลักสูตร  
ค. การวิจัยทางการศึกษา  
ง. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
39. ข้อใดเป็นความถนัดของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
เรียนการสอนโดยตรง  
ก. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
ข. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  
ค. ปฏิบัติกิจกรรมโดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากร  
ง. พัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  
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40. ข้อใดเป็นความถนัดของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ส่งผล ต่อการแสวงหาความรู้ให้
ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  
ก. การจัดการเรียนรู ้ 
ข. การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ค. การบริหารจัดการในห้องเรียน  
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
 
41. นางสาวชมพู เป็นครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมี
ความถนัดในหลักการจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งจะต้องมีความถนัดใน
เรื่องคุณภาพมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษา ข้อใดต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่มาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษา  
ก. ด้านหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษา  
ข. ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
ค. ด้านการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  
ง. ด้านการบริการและวิชาชีพ 
 
42. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ได้ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 
2554-2558) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  
ก. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ข. ผลการจัดการศึกษา  
ค. การบริหารจดัการศกึษา 
ง. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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43. ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานใดที่มีเจตนาเพื่อวัดความ
ถนัดของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
ก. มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ข. มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ค. มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ง. มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย  
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพ 2559 - 2563 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน  14  ตัง
บ่งชี้ ดังนี้คือ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง   
                     สถานศึกษาคุณธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้น
สังกัด 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานงานความร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการ 
มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา 
 

 
 

 
44. ครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาที่
ปฏิบัติการสอนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จะต้องมีความถนัดในการพัฒนา
สมรรถนะ ของผู้เรียนในระดับ ปวส. ที่ต่างจากระดับ ปวช. ในด้านใด  
ก. คิดวิเคราะห ์แก้ปัญหา  
ข. ให้ค่าแนะน่า และสอนงาน  
ค. วางแผน ดาเนินการ ตรวจสอบ  
ง. คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่เหมาะสม ในการทางาน  
 
 
 
 
 
 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

45. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
ความคาดหวังร่วมกันของสถานศึกษาคอืข้อใด  
ก. พันธกิจ  
ข. เป้าประสงค์  
ค. กลยุทธ์  
ง. วิสัยทัศน ์ 
46. ถ้าท่านเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา ท่านจะต้องมีเจต
คติในการปฏิบัติหน้าที่งานครูที่ปรึกษาตามข้อใด  
ก. ปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษา  
ข. จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา  
ค. ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  
ง. ประสานกับคร ูแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
นักเรียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

47. ถ้าท่านเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมความประพฤติของ
นักเรียนนักศึกษา แสดงว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานใด  
ก. งานครูที่ปรึกษา  
ข. งานปกครอง  
ค. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
ง. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                    โดย   ครูอินทนิล ดาวดวงน้อย 

48. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ แสดงว่าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใด  
ก. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี 
ข. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
ค. งานความร่วมมือ  
ง. งานวัดผลประเมินผล  
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49. ถ้าท่านได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อใดไม่ใช่ภารกิจหลักของท่าน  
ก. จัดการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้  
ข. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
ค. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน  
ง. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์  
 
50. ข้อใดเป็นเงื่อนไขคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก. ซื่อสัตย ์สุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง ยั่งยืน  
ข. ขยัน อดทน รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  
ค. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทางสายกลาง รอบรู้  
ง. ซื่อสัตย ์สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน 

 


