
ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 (1) 
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายความถึงการศึกษาในระดับใด 
ก. การศึกษาในระบบ                         ข. การศึกษานอกระบบ 
ค. การศึกษาอิสระ                              ง. การศึกษาผู้ใหญ่  
ตอบ  ก. การศึกษาในระบบ 
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
2. การศึกษาภาคบังคับ มีจ านวนกี่ปี 
ก. 3 ปี                                         ข. 6 ปี 
ค. 9 ปี                                         ง. 12 ปี  
ตอบ  ค. 9 ปี 
ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับ
อายุให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

3. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ค าสึงถึงสิ่งใด 
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ข. จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม 
ค. ความเหมาะสมด้านอ่ืน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงระดับของการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  

4. การประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
อย่างไร 

ก. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกปี                          ข. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสองปี 
ค. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี                    ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี  
ตอบ ง. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี 
ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่

พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มี
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   

5. ข้อใดมีความหมายถึงการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ก.ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  
ง. ถูกทุกข้อ 
  



ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล   
6. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึง 
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์   
ข. มาตรฐานวิชาชีพ   
ค.. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึงคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี  
7.  บุคคลใด ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก. ครู                                       ข. ผู้บริหารสถานศึกษา  
ค. ผู้บริหารการศึกษา                 ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  
8. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของ คุรุสภา 
ก. ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต  
ข. ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ค. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
คุรุสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
(2)  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
(3)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  
  
9. ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อย่างน้อยต้องมีการประชุมอย่างไร 
ก. เดือนละครั้ง                        ข. สองเดือนครั้ง 
ค. สามเดือนครั้ง                      ง. ปีละครั้ง  
ตอบ ก. เดือนละครั้ง 
คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  



10. หากผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต 
อาจอุทธรณ์ค าสั่งได้ภายในกี่วัน 

ก. เจ็ดวัน                                       ข. สิบห้าวัน 
ค. สามสิบวัน                                   ง. สี่สิบห้าวัน  
ตอบ  ค. สามสิบวัน 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การก าหนดอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบ

แทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของคุรุสภา ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่ง
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทน
ใบอนุญาต อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการไม่ต่อ
ใบอนุญาต หรือการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตัดสิทธิผู้ขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุด 
 

ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556(2) 
1. ข้อใดมีความหมายถึง “การศึกษา”  
ก. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
ข. การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ค. การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อสอบบรรจุครู กทม,ข้อสอบครู กทม 2556,ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ

ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความถึงข้อใด 
ก. การศึกษาระดับปฐมวัย                      ข. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ค. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา            ง. การศึกษาตลอดชีวิต  
ตอบ  ค. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
คู่มือสอบสอบครูกทม,คลังข้อสอบครู กทม,ครู กทม,สมัครสอบครู กทม,เปิดสอบครู กทม 
 
 
 



3.  มาตรฐานการศึกษา มีความหมายถึงข้อใด 
ก. ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา

ทุกแห่ง  
ข. เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  
ค. การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็น 
หลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา  
4. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา เป็นการประกันคุณภาพแบบใด 
ก. การประกันคุณภาพภายใน                  ข. การประกันคุณภาพภายนอก 
ค. การควบคุมการประกันคุณภาพ            ง. การติดตามและการประเมินผล  
ตอบ ก. การประกันคุณภาพภายใน 
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  

5. บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  หมายความถึงใคร 

ก. ผู้สอน                     ข. ครู 
ค. คณาจารย์                ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตอบ ข. คร ู
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้ง

ของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา

ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุน

การศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

  
 



6.  ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาคือข้อใด 
ก. ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
ข. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
ค. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

7.  การจัดการศึกษา  ยึดหลักการในข้อใด 
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน,  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ข. เป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชาชน,  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ

และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ค. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน,  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด

การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ง. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน,  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น  
ตอบ ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน,  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง   
8.  การจัดระบบ  โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักการใด 
ก. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
ข. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   
9.  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรจากการจัดการศึกษา 
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ

บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่

ครอบครัวจัดให้  
ค. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือ

บุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่

ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด   
10.  การจัดการศึกษา มีกี่รูปแบบ อย่างไร 
ก. 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ 
ข. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ค. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาอิสระ 
ง. 4 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาอิสระ และการศึกษาผู้ใหญ่ 
ตอบ ข. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ

ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556(3) 
1. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
ก. ศาสนาและจริยธรรมเป็นปัจจัยแวดล้อมชีวิตและสังคม 
ข. น้ าและอากาศเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต 
ค. เพราะว่าขาดน้ าวันเดียวคนก็แทบจะตาย 
ง. ยิ่งถ้าขาดอากาศด้วยแล้วสักอึดใจสองอึดใจก็อาจจะตาย 
สอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม 2556,ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม 
เฉลย  ข. น้ าและอากาศเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต เป็นประโยคความซ้อน 
อธิบาย ก.    เป็นประโยคความเดียว ( มีกริยาตัวเดียว ) 
ค.    เป็นประโยคความรวม ( เพราะ ... ก็ ) 
ง.    เป็นประโยคความรวม ( ถ้า ... ก็ ) 
สอบครู กทม,ข้อสอบครู กทม 2556,ข้อสอบครูผู้ช่วย กทม 
2. หมูกับไก่  ถ้านับขาหมูมากกว่าขาไก่ อยู่ 8 ขา  แต่ถ้านับหัวไก่มากกว่าหัวหมู อยู่ 8 หัว  อยาก

ทราบว่ามีหมูกี่ตัว 
1)    10                                      2)    12  
3)    14                                      4)    16 
สอบครู กทม 56,สอบครูกทม 2556,สอบครู กทม 2555,สอบครู กทม 
เฉลย  ข. 
วิธีท า เขียนสมการ  หัว  กับ  สมการขา  ก่อน  จากนั้น  ใช้ตัวเลือกพิจารณาแทนค่าหาค าตอบ 
หัว  ;   1 ไก่   -  1 หมู =    8 
ขา  ; 4 หมู  -  2 ไก่   =    8 
พิจารณา( สมการหัว   = จ านวนตัว )      ตัวเลือก ไก่- หมู = 8 
1) 18 - 10 = 8 
2) 20 - 12 = 8 
3) 22 - 14 = 8 
4) 24 - 16 = 8 
จากตัวเลือก ที่  2  น ามาแทนในสมการ  ขา  จะได้ 
ขา  ; 4 (12)  -  2 (20) =    8  
ขา  ;    48    -     40  =    8  
ขา  ;     8  =    8 ( ค่าทางซ้าย   =   ค่าทางขวา ) 
ดังนั้น มีหมู 12 ตัว 
สอบครู กทม 56,สอบครูกทม 2556,สอบครู กทม 2555,สอบครู กทม 
3. ชวด : เถาะ      ?  :  ? 
ก. มกราคม : มีนาคม                          ข. เมษายน : มิถุนายน 
ค. มะเมีย : มะแม                               ง. จันทร์ : พุธ 
ตอบ ค. มะเมีย : มะแม  
แนวคิด ชวด และ เถาะ เป็นปีนนักษัตรเหมือนกัน 
เช่นเดียวกับ มะเมีย และมะแม 



4. ราก : ยอด         ?  :  ? 
ก. เล็บ : ขนตา ข. กันชน : ลอ้ 
ค. เสาเข็ม : หลังคา ง. เท้า : ผม  
ตอบ ค. เสาเข็ม : หลังคา 
แนวคิด รากอยู่ใต้พ้ืนดิน ส่วนยอดอยู่บนพ้ืนดิน 
เช่นเดียวกับ เสาเข็มอยู่ใต้พ้ืนดิน และหลังคาอยู่บนพื้นดิน  
5. นก : เสือ        ?  :  ? 
ก. กบ : เขียด                                   ข. งู : จงอาง 
ค. ไก่ : สิงโต                                    ง. พญาอินทรีย์ : ปลา  
ตอบ ค. ไก่ : สิงโต  
แนวคิด นกเป็นสัตว์ปีกเช่นเดียวกับไก่ 
ส่วนเสือเป็นสัตว์บกเช่นเดียวกับสิงโต 
6. จมูก : คน          ?  :  ? 
ก. หนวด : กุ้ง                                     ข. ผิวหนัง : แมว 
ค. ครีบ : ปลา                                      ง. เหงือก : ปลา  
ตอบ ง. เหงือก : ปลา 
แนวคิด คนมีจมูกไว้หายใจ 
7. มรณภาพ : มลพิษ           ?  :  ? 
ก. พราหมณ์ : พลกาย                            ข. พลขับ : พลโลก 
ค. ภาวนา : มรณกรรม                           ง. มหาตมะ : พัฒนา 
ตอบ ง. มหาตมะ : พัฒนา  
แนวคิด มรณภาพ มีอักษร 6 ตัว เช่นเดียวกับ มหาตมะ 
ส่วน มลพิษ มีอักษร 4 ตัว เชน่เดียวกับ พัฒนา  
8. ข้อความต่อไปนี้ควรจัดเรียงล าดับตามข้อใดจึงจะได้ความสมบูรณ์ 
(1) ดอกแตงโมอ่อนรวมกับผักอ่ืนๆ น ามาแกงเลียง 
(2) ยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บมาต้มกับกะทิจิ้มน้ าพริกกิน 
(3) ผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใช้เนื้อทั้งเมล็ดอร่อยมาก 
(4) ผลแก่นั้นใช้รับประทาน  เนื้อหวานเย็น  ชุ่มคอชื่นใจดี 
1.  (1) – (2) – (3) – (4)  
2.  (1) – (3) – (4) – (2) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)  
4.  (2) – (3) – (4) – (1) 
 
 
 
 
 
 



9. ข้อใดเรียงล าดับข้อความได้เหมาะสม 
(1)  ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา 
(2)  การน าวัวควายมาใช้แรงงานเกิดข้ึนไม่น้อยกว่าห้าพันปีมาแล้ว 
(3)  หากไม่มีวัวควายมาลากไถ  ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอ่ืนๆ 
(4)  การใช้แรงงานวัวควายจึงเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการด้านแรงงาน 
1.  (4) – (3) – (2) – (1)  
2.  (1) – (2) – (4) – (3) 
3.  (2) – (1) – (3) – (4)  
4.  (3) – (2) – (1) – (4) 
  
10. ข้อใดเรียงล าดับข้อความได้เหมาะสม 
(1) ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว  สูญเสียลานสายตา 
(2) การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 
(3) ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพ่ิมสูงขึ้นจนท าลายประสาทตา 
(4) ถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตา  ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้อาเจียน 
(5) ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจ าเป็นต้องรักษาโดยแสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด 
1.  (3) – (1) – (2) – (4) – (5)  
2.  (1) – (2) – (5) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2) – (5)  
4.  (1) – (3) – (4) – (2) – (5) 
  
11. ข้อใดเรียงล าดับข้อความได้เหมาะสม 
(1) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์ถึงสองสิ่งคือปราสาททัชมาฮาลและมหาตมะคานธี 
(2) บางคนบอกว่าอินเดียมิได้มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้น 
(3) ทั้งสองสิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามท่ีเขาว่าจริงๆ 
(4) อินเดียมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งคือปราสาททัชมาฮาล 
1.  (4) – (2) – (1) – (3)  
2.  (2) – (1) – (3) – (4) 
3.  (3) – (1) – (4) – (2)  
4.  (1) – (3) – (2) – (4)     
  
12. นอกจากการเจรจาระหว่างรัฐทั้งสองรัฐ  ซึ่งเป็นการติดต่อระหว่างรัฐเป็นส่วนใหญ่แล้วการ

ติดต่อกันแบบหลายฝ่ายพร้อมกันก็มีมากขึ้น  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพื่อตกลงกัน  ในปัญหา
เฉพาะอย่าง 

ข้อความนี้ตีความอย่างไร 
ก. ปัจจุบันการติดต่อระหว่างรัฐมีมากข้ึน 
ข. การเจรจาแบบหลายฝ่ายนั้นปัญหาต้องเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 
ค. การแก้ปัญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝ่ายได้รับความนิยมมากขึ้น 



ง. วัตถุประสงค์ของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝ่ายต่างกัน 
  
13. ความสับสนหรือไม่เข้าใจความหมายของค า  ท าให้เลือกใช้ค าผิดความหมายสื่อกันไม่

เข้าใจ  เช่นค าว่าประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แม้จะมีความใกล้เคียงกันแต่หากใช้ผิดที่ก็ผิดความ
ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร 

ก. ค าว่าประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 
ข. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกันมักท าให้เกิดความสับสนและเข้าใจความหมายไม่ตรงกัน 
ค. การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันต้องใช้ในที่เดียวกัน  จึงไม่สับสน 
ง. การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันหากไม่เข้าใจความหมายของค าท าให้สื่อกันไม่เข้าใจ 
14. การเก็บภาษีอากรนั้นเป็นมาตรการส าคัญของรัฐบาลในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของคนจน

และคนรวยข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร 
ก. ความเหลื่อมล้ าของคนจนและคนรวยสามารถขจัดได้ด้วยวิธีการเก็บภาษีอากร 
ข. มาตรการส าคัญที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดช่องว่างของฐานะในชนชั้นที่แตกต่างกัน 
ค. การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนและคนรวยเป็นมาตรการส าคัญของรัฐบาล 
ง. การเก็บภาษีอากรช่วยให้ช่องว่างระหว่างชนชั้นที่ต่างกันลดน้อยลง  
15. “มันเป็นคืนวันเพ็ญเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวง” ข้อความนี้ใช้ค าอย่างไร 
ก. ฟุ่มเฟือย                              ข. ไม่ถูกต้อง  
ค. ไม่เหมาะสม                         ง. ไม่สละสลวย  
ตอบ  ก. ฟุ่มเฟือย 
 การใช้ค าฟุ่มเฟือยหรือการใช้ค าท่ีไม่จ าเป็นจะท าให้ค าโดยรวมไม่มีน้ าหนักและข้อความก็จะขาดความ

หนักแน่น  เพราะค าฟุ่มเฟือยเป็นค าที่ไม่มีความหมายอะไรแม้ตัดออกไปก็ไม่ได้ท าให้ความหมายของข้อความ
นั้นเปลี่ยนแปลงไป  แต่กลับดูรุงรังยิงขึ้น  ซึ่งข้อความในข้อนี้นั้น  ค าว่า  “คืนวันเพ็ญ”  มีความหมายชัดเจน
อยู่แล้วว่า  เป็นคืนเดือนหงายที่มีพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นจึงควรใช้เพียง  “มันเป็นคืนวันเพ็ญ”  

16. ค าทับศัพท์ตามข้อใดที่อาจใช้ในการเขียนได้ 
ก. โรเนียว                                      ข. โอเค  
ค. โควตา                                       ง. ทุกข้อ  
ตอบ ค. โควตา 
 ค าทับศัพท์  คือ  ค าภาษาต่างประเทศท่ีน ามาใช้ในภาษาไทยโดยการถ่ายเสียงและถอดอักษรให้ใกล้เคียง

กับภาษาเดิม  แต่เป็นไปตามหลักการเขียนภาษาไทยเช่น  โควตา  โอลิมปิก  รีสอร์ต  ฯลฯ  แต่ค าทับศัพท์บาง
ค าก็ควรใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้นไม่ควรน ามาใช้ในภาษาเขียน  เพราะเป็นค าที่มีค าแปลใน
ภาษาไทย  เช่น  โอเค  โรเนียว  ฯลฯ  ก็ควรใช้ว่า  ตกลง  อัดส าเนา  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร(4) 
  
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น

เงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน 
ก. เจ็ดวัน                                   ข. สิบห้าวัน 
ค. สามสิบวัน                              ง. สี่สิบห้าวัน  
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มี

สิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  

2. “เด็ก” ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ ากว่ากี่ปี 
ก. สิบห้าปีบริบูรณ์                             ข. สิบหกปีบริบูรณ์ 
ค. สิบแปดปีบริบูรณ์                          ง. ยี่สิบปีบริบูรณ์  
ตอบ ค. สิบแปดปีบริบูรณ์  
3. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

หมายความถึงใคร 
ก. เด็กเร่ร่อน                                   ข. เด็กก าพร้า 
ค. เด็กท่ีอยู่ในสภาพล าบาก               ง. เด็กยากไร้  
ตอบ ข. เด็กก าพร้า 
“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดู

ได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อ
สวัสดิภาพของตน 

“เด็กก าพร้า” หมายความว่า เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบ
หาบิดามารดาได้ 

“เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้ง
ร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความล าบาก หรือเด็กท่ีต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือ
ก าลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่ว่าความ
บกพร่องนั้นจะมีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง  

4. ผู้รักษาการในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก คือใคร 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 



และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น  

5. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มีใครเป็นประธานกรรมการ 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง ของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าใน
วิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน  

โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการ เด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบ หมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  

6. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร มีใครเป็นประธานกรรมการ 
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร                 
ข. ส านักงานอัยการสูงสุด 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                     
ง. ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

กรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ชุมชน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักอนามัย และผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็น
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์
ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทน
จากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดย
มีผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
  



7. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ 
ก. ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
ข. ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส าคัญ 
ค. ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อเด็กเป็นส าคัญ 
ง. ค านึงถึงความถูกต้องและเสมอภาค  
ตอบ ก. ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม การกระท าใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดขอเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
เด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

8. เด็กในข้อใด ควรได้รับการสงเคราะห์ 
ก. เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
ข. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง 
ค. เด็กท่ีผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 
(1) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
(2) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
(3) เด็กท่ีผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ 

เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
(4) เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทาง

ร่างกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแล 
(5) เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 
(6) เด็กพิการ 
(7) เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก 
(8) เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
9. เด็กที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ คือ 
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
ข. เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
ค. เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ 
(1) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
(2) เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
(3) เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



10. ผู้มีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กแรกรับคือใคร 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด                      ข. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ค. สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู                  ง. ปลัดกระทรวง  
ตอบ ง. ปลัดกระทรวง 
ปลัดกระทรวงมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 

 
ข้อสอบ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556(5) 
1. การประเมินหลักสูตรในข้อใดที่ควรใช้นักประเมินทั้งนักประเมินภายในและนักประเมินภายนอก 
ก.การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร                                 
ข.การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 
ค.การประเมินหลังการใช้หลักสูตร                                 
ง.การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร  
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดการประเมินหลังการใช้หลักสูตร  
2. อะไรที่ไมจ่ าเป็นต้องพิจารณาในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
ก. คุณลักษณะที่ต้องประเมิน                               ข. วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
ค. ขอบเขตของการประเมิน                                ง. นิยาศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
เฉลย ข้อ ข.แนวคิดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
3. ขั้นตอนหลังจากขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรคือข้อใด 
ก. ทดลองใช้เครื่องมือ              ข. ปรับปรุงเครื่องมือ         
ค. หาคุณภาพเครื่องมือ            ง. หาความตรง                           
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดหาความตรง  
4. จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรคืออะไร 
1. เพ่ือน าเสนอสารสนเทศเชิงประเมินเกี่ยวกับหลักสูตร 2. เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าเพิ่มเติม  3. เพ่ือ

บันทึกผลการประเมินหลักสูตร  4. เพ่ือเสนอข้อเท็จจริง 
ก. ข้อ 1 และ 2                    ข. ข้อ 1 และ 3                 
ค. ข้อ 4 และ 3                    ง. ข้อ 2 และ 4                                               
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด. เพ่ือน าเสนอสารสนเทศเชิงประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อบันทึกผลการประเมิน

หลักสูตร    
5. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของการรายงานการประเมินหลักสูตร 
ก. เป็นแนวทางในการตัดสินใจ                        ข. ไว้ส าหรับเตือนความจ าผู้

ประเมิน                                                 
ค. พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                   ง.  ช่วยมาตรฐาน

วิชาชีพ                                                                 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดช่วยมาตรฐานวิชาชีพ                                                                 
 
 



6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของครูผู้สอนในการใช้ผลการประเมินหลักสูตร 
ก. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ 
ข. ใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้เรียน 
ค. ร้องขอให้ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการ 
ง. พัฒนาจุดเด่นเสริมจุดด้อยของหลักสูตร  
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวผู้เรียน  
7. ใครเกี่ยวขอ้งกับการใช้ผลการประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการศึกษามากท่ีสุด  
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา                  ข. ศึกษานิเทศก์                 
ค. ครูหัวหน้าหมวดวิชา                  ง. ครูผู้สอน                     
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดครูผู้สอน   
8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นไว้อย่างไร 
ก. ให้จัดเวลาเรียนไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี 
ข. ให้จัดเวลาเรียนไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี 
ค. ให้จัดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 
ง. เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก าหนด 360 ชั่วโมง 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดให้จัดเวลาเรียนไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี  
9. จากข้อความ “ว.ข.1 ป 2/1” มีความหมายอย่างไร 
ก. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อที่ 1 
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ ป.1 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ ข้อที่ ข.1 
ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ ข.1 ตัวชี้วัดประถมศึกษาข้อที่ ข.1 
ง. วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานข้อที่ ข.1 ตัวชี้วัดประถมศึกษาข้อที่ ข.1  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดประถมศึกษาปีที่ 

2 ข้อที่ 1  
10. การติดตามหลักสูตรมีความส าคัญในข้อใด 
ก. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร                   
ข. ใช้ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงคุณภาพผู้สอน 
ค. ใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินสถานศึกษา                   
ง. ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสอบ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556(6) 
ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  
1. ข้อใดเป็นหลักสูตร 
ก.การจัดท าแผนการสอน                                        ข.ร่างเอกสารการสอน 
ค.เอกสารต าราที่ใช้ในการเรียนการสอน                  ง.มวลประสบการณ์การเรียนรู้ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดมวลประสบการณ์การเรียนรู้  
  
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร 
ก.การจัดโครงสร้างภายในหลักสูตร 
ข.หลักสูตรต้องประกอบด้วยเนื้อหาวิชาความรู้และประสบการณ์หลายประเภท 
ค.หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน 
ง.หลักสูตรประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการ

วัดผลประเมินผล 
  
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดหลักสูตรประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหาและอัตราเวลาเรียน กระบวนการเรียนการ

สอน และการวัดผลประเมินผล 
  
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
ก.วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและการประเมินผลหลักสูตร 
ข.วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดจุดมุ่งหมาย และก าหนดเนื้อหา 
ค.วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดจุดมุ่งหมายก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ การน าไปใช้และ

การประเมินผล 
ง.วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานก าหนดจุดมุ่งหมายการน าไปใช้และการประเมินผล 
  
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดจุดมุ่งหมายก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ 

การน าไปใช้และการประเมินผล 
  
4. หลักสูตรแม่บทระดับชาติคือหลักสูตรอะไร 
ก.หลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
ข.หลักสูตรทั่ว ๆ ไป 
ค.หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้กับคนส่วนใหญ่ในชาติ 
ง.หลักสูตรที่บรรจุความจ าเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องรู้เหมือนกันหมด 
  
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้กับคนส่วนใหญ่ในชาติ 
  
 



5. หลักสูตรท้องถิ่นคือหลักสูตรอะไร 
ก.หลักสูตรย่อยที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
ข.หลักสูตรที่พัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ค.หลักสูตรแกนกลาง 
ง.หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
  
เฉลย ข้อ ก.แนวคิดหลักสูตรย่อยท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง 
  
6. การน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรหนึ่งไปเปรียบเทียบกับผลของหลักสูตรอ่ืนที่มีลักษณะ

คล้ายกันเป็นการก าหนดเกณฑ์การประเมินแบบใด 
ก.เกณฑ์สัมบูรณ ์                             ข.เกณฑ์สัมพัทธ์           
ค.เกณฑ์โมเดลความงอกงาม           ง.เกณฑ์เชิงปริมาณ 
  
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดเกณฑ์สัมพัทธ์          
  
7. จากกรณีตัวอย่างการประเมินหลักสูตร เรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา

วิจัยและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะใด 
ก.เอกสารหลักสูตร                   ข.ก่อนการใช้หลักสูตร     
ค.ทดลองน าร่องหลักสูตร          ง.หลังการใช้หลักสูตร     
                 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดหลังการใช้หลักสูตร 
  
8.ข้อใดคือรูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยอิงจุดประสงค์ 
ก.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์             
ข.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค 
ค.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค                       
ง.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของอัลคิน 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
  
9.รูปแบบการประเมินหลักสูตรของอัลคิน ในด้านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรเปรียบเทียบได้กับ

ด้านใดของรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
ก.สภาวะแวดล้อม                    ข.ปัจจัยเบื้องต้น                   
ค.สิ่งทีม่ีอยู่ก่อน                       ง.กระบวนการ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด กระบวนการ 
  
 



10. ในการวางแผนประเมินหลักสูตร ข้อใดมาจากค าว่าประเมินอะไร 
ก.การประเมินนี้จะท าเม่ือมีผู้ส าเร็จตามหลักสูตร               
ข.การประเมินครั้งนี้ใช้ทั้งแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ 
ค.การประเมินท าระหว่างก าลังใช้หลักสูตร                     
ง.ประเมินหลักสูตรว่าบรรลุจุดประสงค์หลักสูตรเพียงใด 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดประเมินหลักสูตรว่าบรรลุจุดประสงค์หลักสูตรเพียงใด 
 
21. ข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้ 
ก.การเปลี่ยนความคิด             
ข.การเปลี่ยนพฤติกรรม                                                               
ค.กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้                         
ง.ข้อ  ข.และ  ค.ถูกต้อง 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรม  กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
                                                                             
22.  ข้อใดคือองค์ประกอบที่ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ก.แรงจูงใจ                                      ข.ระดับสติปัญญา                 
 ค.ระดับประสาทและสมอง                 ง.ถูกทุกข้อ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด แรงจูงใจ   ระดับสติปัญญา  ระดับประสาทและสมอง                  
23. ข้อใดเป็นความหมายของการเรียนรู้ 
ก.การเปลี่ยนความคิด         ข.การเปลี่ยนทัศนคติ   
ค.การเปลี่ยนพฤติกรรม      ง.กระบวนการการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
  
เฉลย ข้อ ง.แนวคิดกระบวนการการเรียนรู้และผลการเรยีนรู้ 
  
24.  ข้อใดคือองค์ประกอบของการเรียนรู้ 
ก.สิ่งเร้า                                  ข.แรงขับ                                     
ค.การตอบสนอง                      ง.ถูกทุกข้อ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดสิ่งเร้า  แรงขับ  การตอบสนอง       
     
25. จงอ่านข้อความไปนี้ 
“ออซูเบลอธิบายว่าการเรียนรู้ที่ดี คือการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งจะเกิดขึ้นได้เม่ือบุคคลสามารรถ

เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมท่ีมีอยู่ได้” ครูในข้อใดสอนตามความเชื่อของออซูเบล 
ก. ครูขวัญใจให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ 
ข.ครูแก้วเด่นสอนให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด 



ค.ครูด าสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดข้ึนภายในให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
ง.ครูขาวสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดครูขาวสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ 
  
26.  “นักเรียนในชั้นเรียนของครูสดสวยมีฐานะยากจนจึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา”  หากท่าน

เป็นครูสดสวยจะใช้ทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มใดแก้ไขปัญหานักเรียน 
ก.ร่วมสมัย                         ข.มนุษยนิยม                         
ค.ปัญญานิยม                    ง.ผสมผสาน 
  
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดมนุษยนิยม                        
  
27.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากวิธีการจัดการรู้ตรงจุดใด 
ก. การน าแนวคิด  ทฤษฎีส าคัญๆ  มาใช้เป็นรากฐานความคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์ 
ข.การก าหนดให้มีวีการหรือขั้นตอนในการเรียนรู้ตรงจุดต่างๆ 
ค.การก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้จัดการเรียนรู้ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง 
ง.การก าหนดเป้าหมายไว้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนเท่านั้น 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดการน าแนวคิด  ทฤษฎีส าคัญๆ  มาใช้เป็นรากฐานความคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์ 
  
28. วิธีการเรียนรู้ใดที่ไม่เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทผู้เรียน 
ก.วิธีการจัดการเรียนรู้แบบรู้จริง                       
ข.วิธีการจัดการเรียนรู้ตามเอกัตภาพ 
ค.วิธีการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนน าตนเอง       
ง.วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม 
29.  ข้อใดกล่าวสอดคล้องกับความหมายของการเรียนรู้ 
ก.การเรียนรู้เป็นที่ท าแทนกันได้                           
ข.การค้นพบค าตอบด้วยตนเองท าให้เกิดความสุข 
ค.การเรียนรู้เกิดได้มากในช่วงต้นชีวิต                             
ง.สิ่งที่เรียนรู้แล้วจะมีความแน่นอนตายตัว 
 
 
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดการค้นพบค าตอบด้วยตนเองท าให้เกิดความสุข 
  
30.ข้อใดเป็นความเชื่อพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ก.ทุกคนมีความแตกต่างกัน  แต่เรียนรู้ได้เหมือนกัน       



ข.การเรียนรู้เกิดได้ดีในห้องเรียน 
ค.ทุกคนมีความสุขจากการเรียนรู้ได้                         
ง.การเรียนเป็นงานเฉพาะตัว 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดทุกคนมีความแตกต่างกัน  แต่เรียนรู้ได้เหมือนกัน 
 
 
ข้อสอบ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ปี 2556 
โจทย์ข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ( ข้อ 31 ถึง ข้อ 40) 
  
31. จิตวิทยาการศึกษาปัญญานิยมมีความส าคัญมากที่สุดต่อรายบุคคลกลุ่มใด 
ก.นักการศึกษา                   ข.นักจิตวิทยา                         
ค.จิตแพทย์                        ง.ผู้เรียน 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด ผู้เรียน 
  
32.ในการศึกษาจิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยมควรท าความเข้าใจอะไรเป็นประเด็นแรก 
ก.ธรรมชาติของความรู้                        ข.บุคคลมีพัฒนาการของความรู้ได้อย่างไร 
ค.การประยุกต์ทางการศึกษา                ง.การควบคุมตนเองในการเรียนรู้ 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิดธรรมชาติของความรู้ 
  
33. การแปลี่ยนแปลงใน  “โครงสร้างทางปัญญาของบุคคล” ตามแนวคิดของโครงสร้างนิยม

หมายถึงอะไร 
ก.การเกิดมโนทัศน์ใหม่               
ข.การเกิดรูปแบบการคิดใหม่           
ค.การเกิดวุฒิภาวะใหม่               
ง.การเกิดการเรียนรู้ใหม่ 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดการเกิดการเรียนรู้ใหม่ 
  
34. จิตวิทยาการศึกษากลุ่มมนุษยนิยมได้รับอิทธิพลมาจากอะไร 
ก. Psychoanalysis        ข.  Behavioral Psychology       
ค.  Cognitive Psychology   ง. Humanistic Psychology 
  
เฉลย ขอ้ ง. แนวคิด Humanistic Psychology 
  
35. แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากคืออะไร 



ก. เอกสาร  ต ารา                 ข.หนังสือ                         
ค.สื่อการเรียนรู้                    ง.ตนเอง 
  
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   ตนเอง 
  
37. จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

คือ                                                                                                                         
         

ก.ท าให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจและ
ช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง                                              ข.ท าให้บุคคลพัฒนาด้วย
ตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจ                                 

ค.ท าให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม และจิตใจและ
ช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง เรียนรู้ที่จะด ารงอยู่อย่างมีความสุข 

ง.ไม่มีข้อถูก 
  
เฉลย ข้อ ค. แนวคิดท าให้บุคคลพัฒนาด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์

สังคม และจิตใจและช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกเรื่อง เรียนรู้ที่จะด ารงอยู่อย่างมีความสุข 
  
38. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จุดเน้นของกิจกรรมแนะแนว 
ก.จัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดความต้องการของนักเรียน 
ข.ให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว 
ค.ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแนะแนวตามบทบาท 
ง.ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด จัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับความถนัดความต้องการของ

นักเรียน                                                                                                                        
                                   

39.มนุษย์เป็นคนดี  มีศักดิ์ศรี  และพร้อมที่จะน าตนเองเป็นทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ตาม
ทฤษฎีใด 

ก. จิตวิเคราะห์                        ข.เผชิญความจริง                         
ค.พฤติกรรมนิยม                    ง.ผู้รับบริการศูนย์กลาง             
                 
เฉลย ข้อ ง. แนวคิดผู้รับบริการศูนย์กลาง 
  
40. ข้อใดคือเป้าหมายของการให้การปรึกษาแบบภวนิยม 
ก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                             
ข.ช่วยให้ผู้รับบริการค้นหาความหมายในชีวิต 
ค.การค้นหาความขัดแย้งในระดับจิตใต้ส านึก                     



ง.ช่วยให้ผู้บริการขจัดความขัดแย้งภายในจิตใจ 
  
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด ช่วยให้ผู้รับบริการค้นหาความหมายในชีวิต 

 

 


