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1.ข้อใดเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมที่ชัดเจนที่สุดของคนไทย 

ก. เสียสละ มีจิตสาธารณะ 

ข. มีระเบียบ วนิัย 

ค. เคารพ กตัญญู 

ง. รักอสิระ ชอบความก้าวหน้า 

2.ข้อใดเรียงล าดบัเหตุการณ์ขั้นตอนการเกดิขึน้ในประเทศไทยได้ถูกต้อง 

ก.แต่งตั้งพระมหากษตัริย์-->แต่งตั้งพระสังฆราช-->แต่งตั้งองคมนตรี 

ข.แต่งตั้งองคมนตรี-->แต่งตั้งพระมหากษตัริย์-->แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน-->

แต่งตั้งพระสังฆราช 

ค.แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน-->แต่งตั้งองคมนตรี-->แต่งตั้งพระมหากษตัริย์-->

แต่งตั้งพระสังฆราช 

ง.แต่งตั้งองคมนตรี-->แต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทน-->แต่งตั้งพระมหากษตัริย์-->

แต่งตั้งพระสังฆราช 

3. "สอบกีค่ร้ัง กไ็ด้คะแนนเท่าเดมิ" ข้อความดงักล่าวแสดงถึงส่ิงใดของข้อสอบ 

ก. ค่าความตรง 

ข. ค่าความยากง่าย 

ค. ค่าความเช่ือมั่น 

ง. ค่าอ านาจจ าแนก 

4.กระทรวงใดไม่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประชารัฐ 

ก. ศึกษาธิการ 

ข. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ค. ดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ง. การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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5.ข้อใดหมายถึง "เดก็" ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ พ.ศ.2546 

ก. แพรอายุ 16 ปี สมรสแล้ว 

ข. แพรวอายุ 17 ปี ก าลงัเรียนมหาวทิยาลยั 

ค. พราวอายุ 18 ปี บริบูรณ์ เม่ือวนัที่ 10 มี.ค.2560 

ง. จ าตัวเลือกไม่ได้ครับ 

6.ตามเกณฑ์ใหม่ การขอหรือต่อใบอนุญาตขับขี ่ผู้ย่ืนต้องผ่านการอบรมการสอนขับ

รถจากบริษทัเอกชน เป็นเวลาเท่าใด 

ก. 5 ซม. 

ข. 7 ซม. 

ค. 15 ซม. 

ง. 18 ซม. 

7.ครูเอาเฉลยข้อสอบให้นักเรียนดูก่อนสอบ เพราะเป็นห่วงว่าจะท าข้อสอบไม่ได้ แสดง

ว่าผดิวนิัยตามข้อใด 

ก. วนิัยต่อตนเอง 

ข. วนิัยต่อหน้าที่ราชการ 

ค. วนิัยต่อสถานศึกษา 

ง. วนิัยต่อประเทศชาติ 

8.การด าเนินสานพลงัประชารัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มีช่ือ

ว่าอะไร 

ก. สมาคมประชารัฐแห่งประเทศไทย  ข. สมาคมประชารัฐสามัคคี 

ค. บริษทั ประชารัฐวสิาหกจิเพ่ือสังคม จ ากดั ง. บริษทั ประชารัฐรักสามัคค ีจ ากดั 
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9.ขั้นตอนแรก ของกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คือข้อใด 

ก. ส ารวจและค้นหา 

ข. สร้างความสนใจ 

ค. ขยายความรู้ 

ง. อธิบายและลงข้อสรุป 

10.ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของการวดัและประเมินผล 

ก. เป็นการวดัที่ไม่สมบูรณ์ 

ข. มีความคลาดเคล่ือน 

ค. เป็นการวดัทางอ้อม 

ง. วดัคร้ังแรกจะมีค่าใกล้เคยีงที่สุด 

11.โครงการใดของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยอมรับจาก

สหประชาชาติ ในการพัฒนาประเทศ 

ก. กงัหันชัยพฒันา 

ข. แก้มลงิ 

ค. เศรษฐกจิพอเพยีง 

ง. ฝนหลวง 

12.นาย ก. คดัลอกผลงานผู้อ่ืนเพ่ือขอเล่ือนวทิยฐานะ จากกรณดีังหล่าว ใครมีความผดิ 

ก. นาย ก. 

ข. ผู้ร่วมด าเนินการ 

ค. ผู้รู้เห็นพฤติกรรม 

ง. ข้อ 1 และ 3 
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13.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถนะ จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ก. ด ารงชีวติอย่างเหมาะสม 

ข. รักและศรัทธาในวชิาชีพ 

ค. มีวุฒิทางอารมณ์และวญิญาณ 

ง. มีวนิัยและความรับผดิชอบ 

14.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกีย่วกบั เกณฑ์การจบระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ก. ได้หน่วยกติตลอดหลกัสูตร จ านวน 77 หน่วยกจิ 

ข. ได้หน่วยกจิตลอดหลกัสูตรจ านวน 81 หน่วยกติ 

ค. เรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกจิ 

ง. เรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติมไม่เกนิ 81 หน่วยกติ 

15.ข้อใดหมายถึงเดก็ ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 

ก. มีอายุ 16 ปี สมรสแล้ว 

ข.อายุ 17 ปีแต่เรียนระดบัมหาวทิยาลยั 

ค. อายุ 18 ปีบริบูรณ์เม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2560 

ง.อายุ 19 ปี.... 

16.อาเซียน+3 ข้อใดไม่ใช่ 

ก.จีน  

ข.ญี่ปุ่น 

ค. เกาหล ี 

ง. อนิเดยี 
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17.ธรรมคุ้มครองโลก คือข้อใด 

ก. ขันต ิ

ข. โสรัจจะ 

ค. วจนักขโม 

ง. หิริโอตัปปะ 

18.ใครคือผู้ก่อตั้ง facebook  

ก. มาร์ค ซัคเดอร์เบิร์ก  

ข. ฟาร์ค ซักเกอร์เบิร์ก  

ค.มาร์ค คาร์ลเบิร์ก  

ง.ฟาร์ค คาร์ลเบิร์ก 

19.เข้าประเทศไหนไม่ต้องต่อวซ่ีา 

ก.จีน  

ข.ญี่ปุ่น 

ค.อนิเดยี  

ง.ออสเตเรีย 
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20.องค์การสหประชาชาติยกย่องแนวทาง ปรัชญา หรือโครงการใดของ ร.9 ให้เป็น

แนวทางสู่การพฒันาที่ยัง่ยืน 

ก.แก้มลงิ 

ข.ฝนหลวง 

ค.เศรษฐกจิพอเพยีง 

ง.กงัหันชัยพฒันา 

21.เดก็ที่บกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจเรียกว่า 

ก เดก็ก าพร้า 

ข เดก็เร่ร่อน 

ค เดก็พกิาร 

ง เดก็บกพร่อง 

22.โรงเรียนประชารัฐมีจุดมุ่งหมายหลักคือข้อใด 

ก. ผลติและพฒันาครู 

ข.ผลติและพฒันาบัณฑิต 

ค.ผลติและพฒันาหลกัสูตร 

ง.ผลติและพฒันาสถานศึกษา 

23.สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวชิาชีพ เกีย่วข้องกบัเร่ืองใด 

ก.ความเป็นครู 

ข.การพฒันาวชิาชีพ 

ค. ง. จ าช้อยไม่ได้คะ 
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24.โทษทางวนิัยมีกีส่ถาน 

ก.3  

ข.4 

ค.5 

ง.6 

25.ใบรับรองการศึกษามีอายุกีว่นั 

ก 30วนั 

ข 60วนั 

ค 100วนั 

ง 120วนั 

26.ผู้ใดไม่ถือว่ามีความผดิทางวนิัย  

ก.เป็นกรรมการบริษทั 

ข.เป็นประธานกรรมการบริษทั 

ค.เป็นหัวคะแนนพรรคการเมือง 

ง.เปิดบริษทัรับจ้างท าผลงานทางวชิาการ 

27.ประเพณใีดเป็นของ ภาคกลาง 

ก. ร าเพลนิ 

ข. ฟ้อนเลบ็ 

ค. อแีซว 

ง. เพลงร้องเรือ 
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28.ข้อใดไม่ใช่ โมเดล thailand 4.0 

ก.วจิัยและพฒันา 

ข. สร้างนวตักรรม 

ค.ความคดิสร้างสรรค์ (อะไรประมาณนี)้ 

ง. เน้นการเกษตร 

29.โรงเรียนประชารัฐ ภาครัฐ 3 หน่วยงาน คือ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 

2. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

30.ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา  

ก. ผู้สอน.  

ข. ผู้บริหารสถานศึกษา.  

ค. ผู้ปกครอง.  

ง. ผู้บริหารการศึกษา 

31.กลัน่แกล้ง ดูหม่ืน เหยยีดหยาม ต าหนื ตูถูก ใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้ปกครองและ

เพ่ือนร่วมงาน ผดิวนิัยสถานใต 

ก. ผดิวนิัยร้ายแรง 

ข.ผดิวนิัยไม่ร้ายแรง 

ค. ภาคทัณฑ์ 

ง.ตัดเงนิเดือน 
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ใครท าผดิวนิัยในการคดัลอกผลงาน? 

- ครูไม่มาปฏิบัติงาน เน่ืองจากไปเที่ยว เกนิกีว่นั จะผดิวนิัยร้ายแรง 

- วนัที่5ธันวาคมของทุกปี เป็นวนัส าคัญของชาติวนัใด 

-ใบขับขี่ใหม่ต้องอบรมสูงสุดกีช่ม. 

-ค่าKR 20 คือ 

-เกีย่วกบัการยกตัวอย่างแล้วให้เลือกว่าตรงกบัจรรยาบรรณข้อไหน 

-เกีย่วกบัวจิัย สมมุติฐาน ใช้เคร่ืองมืออะไร 

32.กรรมการคุรุสภาจากผู้ประกอบวชิาชีพด ารงต าแหน่งครู ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

ก.มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี  

ข. มีวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่า ป.โท 

ค.และ 

ง. จ าช้อยไม่ได้คะ 

 

 


