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แบบทดสอบวิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 

แบบทดสอบ วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 25 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 30 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

ก. วิสัยทัศน์       ข. พันธกิจ 
 ค. เป้าหมาย        ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 2. องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
ก. สมรรถนะที่สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  ข. เวลาเรียน         
ค. มาตรฐานการเรียนรู้       ง. เอกสารการจบหลักสูตร 

ข้อ 3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba, 1962) นักพัฒนาหลักสูตรชาวอเมริกัน ข้อใดถูกต้อง 
ก. 4  ขั้นตอน      ข. 5  ขั้นตอน 
ค. 6  ขั้นตอน      ง. 7  ขั้นตอน 
 
กําหนดให้ใช้ตอบคําถาม ข้อ 4 

1. การผลิตหน่วยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา  
2.  การนําหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนไปทดลองใช้   
3.  การปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกัน   
4.  การพัฒนากรอบงาน   
5.  การนําหลักสูตรไปใช้และเผยแพร่   

ข้อ 4. ข้อใด เรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba, 1962) ได้ถูกต้อง 
 ก. 1-2-3-4-5      ข. 1-2-4-3-5 
 ค. 1-3-2-4-5      ง. 1-2-3-5-4 
ข้อ 5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้สอนควรจัดตรงกับข้อใดถูกต้อง 

 ก. 2  ด้าน      ข. 3  ด้าน 
 ค. 4  ด้าน      ง. 5  ด้าน 

ข้อ 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรผู้สอนควรจัด ยกเว้นข้อใด 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
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ข้อ 7. cognitive domain เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัด ใหส้อดคล้องกับ 
        ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ข้อ 8. psychomotor domain เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้สอดคล้องกับ   
        ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพสิัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ข้อ 9. affective domain เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้สอดคล้องกับ ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤต ิ
ข้อ 10. เป็นหลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการในลักษณะการส่งเสริมความรู้ ความคิดและสติปัญญา    
          เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้สอดคล้องกับ ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ข้อ 11. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างทักษะทางกาย ซึ่งเน้นกลไกของร่างกายในการกระทํากิจกรรม  เช่น   
         วิชาประเภทการงาน  การอาชีพ  การพลศึกษา  นาฎศิลป์และดนตรี  เป็นการจัดกิจกรรม 
          การเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้สอดคล้องกับ ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ข้อ 12. เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติของผู้เรียน  
          เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรจัดให้สอดคล้องกับ ข้อใดถูกต้อง 
          ก. พุทธิพิสัย      ข. ทักษะพิสัย  
 ค. จิตพิสัย      ง. ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติ 
ข้อ 13. ผู้เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร ข้อใดถูกต้อง 
          ก. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน    ข. ผู้ปกครองและชุมชน 
 ค. ผู้เรียน      ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 14. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา ในการใช้หลักสูตร ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
          ก. จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษา     
 ข. เป็นผู้นําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์  
             คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. จัดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง พัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
             ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น    
 ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 15. บทบาทครูผู้สอน ในการใช้หลักสูตร ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
          ก. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจนเข้าใจและวิธีการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา  
 ข. ตรวจสอบความสอดคล้องสัมพันธ์กันของสาระที่จัดทําขึ้นตามสภาพ ปัญหา/ความต้องการของชุมชน   
             และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ค. นําหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลในห้องเรียน โดยเลือกใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ 
              ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน    
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 16. บทบาทผู้เรียน ในการใช้หลักสูตร ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
          ก. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและครู วางแผนการเรียนรู้ของ 
             ตนเองตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเอง 
 ข. ปฏิบัติตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ พร้อมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ค. มีการประเมินและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง   
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 17. บทบาทผู้ปกครองนักเรียน ในการใช้หลักสูตร ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
          ก. กําหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับครูและผู้เรียน 
 ข. มีส่วนร่วมในการกําหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือ 
             ธรรมนูญสถานศึกษา 
 ค. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 18. บทบาทชุมชน ในการใช้หลักสูตร ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
          ก. มีส่วนร่วมในการกําหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
              และสังคม 
 ข. เป็นแหล่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์จริง
 ค. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ 
             การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 19. องค์ประกอบรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 

 ก. 2  ด้าน      ข. 3  ด้าน 
 ค. 4  ด้าน      ง. 5  ด้าน 

ข้อ 20. องค์ประกอบรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 ก. ส่วนนํา     ข. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. มาตรฐานการเรียนรู้    ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 
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ข้อ 21. ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน การพัฒนาผู้เรียน เช่น  
          วิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม หลักสูตรแกนกลาง   
          เป็นองค์ประกอบรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ส่วนนํา     ข. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. คําอธิบายรายวิชา    ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

ข้อ 22. เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาที่ จัดสอนในแต่ละปี/ ภาคเรียน  ซึ่งประกอบด้วย                
          รายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งจํานวนเวลาเรียน หรือ หน่วยกิต  
          รายวิชา  เป็นองค์ประกอบรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ส่วนนํา     ข. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. คําอธิบายรายวิชา    ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

ข้อ 23. เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจาก รายวิชานั้นๆ ในคําอธิบายรายวิชา 
          จะประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พื้นฐาน/ เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งคําอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ    
          คุณลักษณะหรือเจตคติอะไร   ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ หรือ ประสบการณ์สําคัญที่ 
          ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ เป็นองค์ประกอบรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ส่วนนํา     ข. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. คําอธิบายรายวิชา    ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

ข้อ 24. เป็นส่วนที่สถานศึกษากําหนดคุณสมบัติของ ผู้ที่จะจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ 
 ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบ หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางเป็นองค์ประกอบรูปเล่ม 
           หลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ส่วนนํา     ข. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ค. คําอธิบายรายวิชา    ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

 
กําหนดให้ตอบคําถาม ข้อ 25  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5. ใช้หลักสูตสถานศึกษา 
 6. วิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตร 
ข้อ 25. ข้อใดเรียงลําดับ ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ถูกต้อง 

 ก. 1-2-3-4-5      ข. 1-2-3-5-4 
 ค. 2-1-3-4-5      ง. 2-1-3-5-4 
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แบบทดสอบ วิชาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 90 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 120 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  
          มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
          อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษา       
          ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า 
          ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ”  ตรงกับข้อใดของหลักสูตรแกนกลาง 
          การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 ก. วิสัยทัศน์      ข.  จุดมุ่งหมาย 

  ค. หลักการ      ง.  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ข้อ 2. “จุดมุ่งหมาย”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  4 ข้อ      ข. 5 ข้อ 
 ค.  6 ข้อ      ง. 7 ข้อ 
ข้อ 3. “จุดมุ่งหมาย”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 
              หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี 
             ทักษะชีวิต 
 ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 4. “จุดมุ่งหมาย”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใด ถูกต้อง 
 ก. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม 
              ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี 
             คุณภาพ 
 ค. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิต 
             สาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ง. ข้อ ก และ ค 
ข้อ 5. “หลักการ”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. 4 ข้อ        ข. 5 ข้อ 
 ค. 6 ข้อ        ง. 7 ข้อ 
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ข้อ 6. “หลักการ”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น 
             เป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความ 
             เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี 
             คุณภาพ 
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง 
             กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 7. “หลักการ”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
 ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุก 
             กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 8. “สมรรถนะผู้เรียน”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก. 4 ข้อ       ข. 5 ข้อ 
 ค. 6 ข้อ       ง. 7 ข้อ 
ข้อ 9. “สมรรถนะผู้เรียน”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  ความสามารถในการสื่อสาร    ข. ความสามารถในการคิด 
 ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา    ง. ความสามารถในการใช้ชีวิต 
ข้อ 10. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  5 ประการ      ข. 6 ประการ 
 ค.  7 ประการ      ง. 8 ประการ 
ข้อ 11. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 1”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
          ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ค. มีวินัย      ง. ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 12. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 2”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ค. มีวินัย      ง. ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 13. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 3”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ค. มีวินัย      ง. ใฝ่เรียนรู้ 
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ข้อ 14. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 4”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     ข. ซื่อสัตย์สุจริต 
 ค. มีวินัย      ง. ใฝ่เรียนรู้ 
ข้อ 15. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 5”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551            
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. อยู่อย่างพอเพียง     ข. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 ค. รักความเป็นไทย     ง. มีจิตสาธารณะ 
ข้อ 16. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 6”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. อยู่อย่างพอเพียง     ข. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 ค. รักความเป็นไทย     ง. มีจิตสาธารณะ 
ข้อ 17. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 7”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
           ข้อใดถูกต้อง 
 ก. อยู่อย่างพอเพียง     ข. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 ค. รักความเป็นไทย     ง. มีจิตสาธารณะ 
ข้อ 18. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 8”ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551           
          ข้อใดถูกต้อง 
 ก. อยูอ่ย่างพอเพียง     ข. มุ่งมั่นในการทํางาน 
 ค. รักความเป็นไทย     ง. มีจิตสาธารณะ 
ข้อ 19. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใช้ครบทุกชั้นเรียนในปีใด 
 ก.  2553      ข. 2554 
 ค. 2555       ง. 2556 
ข้อ 20. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดไว้กี่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ก. 6       ข. 7 
 ค. 8       ง. 9 
ข้อ 21. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ภาษาไทย      ข. คณิตศาสตร์ 
 ค. วิทยาศาสตร์      ง. สังคมศึกษา 
ข้อ 22. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. สุขศึกษาและพลศึกษา     ข. ศิลปะ 
 ค. การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ง. ภาษาอังกฤษ 
ข้อ 23. สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. ตัวชี้วัด      ข. ตัวบ่งชี้ 
 ค. มาตรฐาน      ง. คุณภาพ 
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ข้อ 24. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดตัวชี้วัดอย่างไร 
 ก. 2 ตัวชี้วัด      ข. 3 ตัวชี้วัด 
 ค. 4 ตัวชี้วัด      ง. 5 ตัวชี้วัด 
ข้อ 25. เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 –  
          มัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวชี้วัดชั้นปี      ข. ตัวบ่งชี้ชั้นปี 
 ค. มาตรฐานชั้นปี     ง. คุณภาพชั้นปี 
ข้อ 26. เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6) ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวชี้วัดช่วงชั้น      ข. ตัวบ่งชี้ช่วงชั้น 
 ค. มาตรฐานช่วงชั้น     ง. คุณภาพช่วงชั้น 
 
กําหนดให้ตอบคําถามข้อ 27 
 ว 1.1 ป. 1/2 
 ป.1/2  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ข้อที่ 2 
 1.1............................................................. 
 ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ข้อ 27. ข้อความ 1.1…………ตรงกับข้อใด 
 ก. สาระที่ 1 ตัวชี้วัดข้อที่ 1    ข. สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 
 ค. ตัวบ่งชีท้ี่ 1 สาระข้อที่ 1    ง. มาตรฐานที่ 1 สาระข้อที่ 1 
ข้อ 28. สิ่งที่กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นต้องเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
 ก. ตัวชี้วัดการเรียนรู้     ข. สาระการเรียนรู้ 
 ค. กระบวนการเรียนรู้     ง. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ข้อ 29. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสาระการเรียนรู้ 
 ก. องค์ความรู้         ข. ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้  
 ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์    ง. สื่อและนวัตกรรม 
ข้อ 30. “การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธาในหลักธรรม 
          ของศาสนาการเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 
          ”ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ข้อใดถูกต้อง 
 ก. วิทยาศาสตร์      ข. ภาษาไทย 
 ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ง. ศิลปะ 
ข้อ 31. “ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมปิัญญา ไทย  
               และภูมิใจในภาษาประจําชาต”ิ ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ข้อใดถูกต้อง 
 ก. วิทยาศาสตร์      ข. ภาษาไทย 
 ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ง. ศิลปะ 
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ข้อ 32. “ความรู้และทักษะในการคิดริเริ่ม  จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ  สุนทรียภาพและการเห็นคุณค่า 
          ทางศิลปะ”ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ข้อใดถูกต้อง 
 ก. วิทยาศาสตร์      ข. ภาษาไทย 
 ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ง. ศิลปะ 
ข้อ 33. “การนําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหา 
          อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และจิตวิทยาศาสตร์”   
          ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน ข้อใดถูกต้อง 
 ก. วิทยาศาสตร์      ข. ภาษาไทย 
 ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ง. ศิลปะ 
ข้อ 34. “ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทํางาน  การจัดการ   การดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพ    
           และการใช้เทคโนโลยี”ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ภาษาต่างประเทศ     ข. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค. คณิตศาสตร์      ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ข้อ 35. “ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น การป้องกัน 
           และปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดําเนินชีวิต” 
           ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ภาษาต่างประเทศ     ข. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค. คณิตศาสตร์      ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ข้อ 36. “การนําความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน  การแก้ปัญหา การดําเนินชีวิต      
           และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ 
           สร้างสรรค์”ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ภาษาต่างประเทศ     ข. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ค. คณิตศาสตร์      ง. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ข้อ 37. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. กิจกรรมแนะแนว     ข. กิจกรรมนักเรียน 
 ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ง. กิจกรรมทัศนศึกษา 
ข้อ 38. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดกิจกรรมนักเรียนข้อใดถูกต้อง 
 ก. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมนักเรียน 
 ข. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ค. กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
 ง. ข้อ ก และ ค 
ข้อ 39.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดระดับการศึกษาอย่างไร 
 ก. 2 ระดับ คือ ก่อนประถม  ประถม 
 ข. 2 ระดับ คือ ประถม มัธยม 
 ค. 3 ระดับ คือ ก่อนประถม ประถม  มัธยม 
 ง. 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมต้น  มัธยมปลาย 
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ข้อ 40. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 กําหนดเวลาเรียนอย่างไร 
 ก. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ  
              ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  
 ข. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่ 
              เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต 
 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มีเวลาเรียน    
             วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 41. คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
          ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  มีค่าน้ําหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 ข. ใช้เกณฑ์ 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ําหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 ค. ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อปี   มีค่าน้ําหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 ง. ใช้เกณฑ์ 60 ชั่วโมงต่อปี  มีค่าน้ําหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
ข้อ 42. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 จัดโครงสร้าง เวลาเรียนรวมทั้งหมด ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ระดับประถมศึกษาเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน  1,000 ชั่วโมง/ปี 
 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน  1,200 ชั่วโมง/ปี 
 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวม 3 ปี ไมน่้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 43. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดโครงสร้างเวลาเรียนรวม 
          ทั้งหมด ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ระดับประถมศึกษา 120 ชั่วโมง/ปี      
 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 120 ชั่วโมง/ปี 
 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 3 ป ี360 ชั่วโมง    
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 44. ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ 
          ปฏิบัติกิจกรรมตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  รวม  6  ปี จํานวน  60  ชั่วโมง 
 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รวม  3  ปี จํานวน  45  ชั่วโมง 
 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ปี จํานวน  60  ชั่วโมง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 45. หลักการจัดการเรียนรู้ที่ท่านต้องยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด  
 ข. เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 ค. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ง. ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
ข้อ 46. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ท่านต้องให้ครูในสถานศึกษา 
          ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด 
 ก. ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 ข. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
 ค. เน้นให้ความสําคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม  
 ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 47.  ผู้ที่ทํา การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา      ข. ครูผู้สอน 
 ค. ผู้บริหารและครูผู้สอน      ง. ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียน 
ข้อ 48. ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ท่านควร 
          ดําเนินการอะไรเป็นสิ่งแรก 
 ก. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
               ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
 ข. กําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ   
              ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 ค. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
              พัฒนาการทางสมองเพื่อนําผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
       ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
ข้อ 49. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ 
          ระดับพัฒนาการของผู้เรียน ตรงกับข้อใด 
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา     ข. ครูผู้สอน 
 ค. ผู้บริหารและครูผู้สอน     ง. ครูผู้สอนร่วมกับนักเรียน 
ข้อ 50. “มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐานการติดต่อสื่อสาร  
           กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ 
            และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้น   
            จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ”เป็นการจัดการศึกษาระดับใด 
 ก. ก่อนประถมศึกษา     ข. ประถมศึกษา 
 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น     ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ข้อ 51. “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน   
             มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต   
             มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
            มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
            ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ”เป็นการจัดการศึกษาระดับใด 

  ก. ก่อนประถมศึกษา     ข. ประถมศึกษา 
 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น     ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 52. “เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ 
            ผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการ 
            คิดขั้นสูง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
             มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นํา และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ” 
            เป็นการจัดการศึกษาระดับใด 
 ก. ก่อนประถมศึกษา     ข. ประถมศึกษา 
 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น     ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ 53. บทบาทของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. กําหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 ข. เสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งคําถามคิดหาคําตอบหา 
                แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ   
 ค. ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  
 ง. เป็นบาทบาทนักเรียนทุกข้อ 
ข้อ 54. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับข้อใด 

ก. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ 
ค. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
ง. 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับนานาชาติ 

ข้อ 55. “เป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้” เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 56. “เพื่อตัดสินผล  การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   
          คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 57. “เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา”   
           เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
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ข้อ 58. “ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ  เพื่อนําไปใช้ใน 
           การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับ 
           นโยบายของประเทศ” เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 59. “LAS” เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด (ปัจจุบันใช้ข้อสอบกลาง) 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 60. “National Test : NT” เป็นการวัดผลประเมินผลระดับใด 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 61. “National Test : NT” เป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด 
 ก. ป.1- ม.3      ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5 
 ค. ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6     ง. ป.1- ม.6 
ข้อ 62. “LAS” เป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว) 
 ก. ป.1- ม.3      ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5 
 ค. ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6     ง. ป.1- ม.6 
ข้อ 63. “O-NET” เป็นการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด 
 ก. ป.1- ม.3      ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5 
 ค. ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6     ง. ป.1- ม.6 
ข้อ 64. “การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน   
          แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ” เป็นเทคนิคในการวัดผลประเมินผลระดับใด 
 ก. ระดับชั้นเรียน      ข. ระดับสถานศึกษา  
 ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     ง. ระดับชาติ 
ข้อ 65. การตัดสินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. การตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ข. การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ง. กิจกรรมนักเรียน 

ข้อ 66. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล 
          การประเมินเป็น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใด   ไม่ถูกต้อง 
 ก. ดีเยี่ยม        ข. ดี   
 ค. ผ่านเกณฑ ์      ง. ไม่ผ่าน 
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ข้อ 67. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
         จะต้องพิจารณา ข้อใดต่อไปนี้ 

ก. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม     ข. การปฏิบัติกิจกรรม 
ค. ผลงานของผู้เรียน      ง. พิจารณาทั้ง ข้อ ก ข และ ค 

ข้อ 68. จากข้อ 67 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตรงกับข้อใด 
ก. ดี       ข. ผ่าน 
ค. ไม่ผ่าน       ง. ข้อ ข  และ ค 

 
กําหนดให้ใช้ตอบคําถาม ข้อ 69 
  1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน ที่หลักสูตร 
                แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด  
           2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากําหนด 
           3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่ 
                สถานศึกษากําหนด 
           4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
              กําหนด 
           5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
              กําหนด 
ข้อ 69. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จะอนุมัติจบการศึกษาโดยพิจารณาเกณฑ์การจบการศึกษา 
          ตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก.  ข้อ 1-3      ข.  ข้อ 1 และข้อ 5 
ค.  ข้อ 1-4      ง. ต้องพิจารณาทุกข้อ จาก ข้อ 1-5 

ข้อ 70. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะอนุมัติจบการศึกษาโดยพิจารณาเกณฑ์การจบการศึกษาตรงกับข้อใดต่อไปนี ้
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต 
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด  

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
กําหนด 

4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 71. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านจะอนุมัติจบการศึกษาโดยพิจารณาเกณฑ์การจบการศึกษาตรงกับข้อใด 
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41  
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด  

2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41  
หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา 
กําหนด 

  ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 72. “ เป็นเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
           ในด้านต่าง ๆ”ตรงกับข้อใดถูกต้อง 

ก. เอกสารหลักฐานการศึกษา      ข. เอกสารการศึกษา   
ค. หลักฐานการศึกษา        ง. เอกสารและหลักฐานการศึกษา   

ข้อ 73. จากข้อ 72 แบ่งเป็นประเภทได้ตรงตามข้อใด 
ก. 2 ประเภท       ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท       ง. 5 ประเภท 

ข้อ 74. ประเภทของเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรงตามข้อใด 
ก. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ข. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด 
ค. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 75. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตรงตามข้อใด 
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน      ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา      ง. ถูกทั้งข้อ ก  ข และ ค 

ข้อ 76. “เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน    
           คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา และผลการประเมิน 
           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล” 
           ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน      ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา      ง. แบบรับรองผลการเรียน 

ข้อ 77. จากข้อ 76 จะต้องออกให้กับนักเรียน ตรงตามข้อใด 
ก. เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  
ข. เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)  
ค. เมื่อจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 78. เมื่อสถานศึกษามีผู้เรียนลาออก สถานศึกษาจะออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรงตามข้อใด 
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน      ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา      ง. แบบรับรองผลการเรียน 

ข้อ 79. “เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้ 
         แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
         ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน      ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา      ง. แบบรับรองผลการเรียน 

ข้อ 80. “เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
         (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
         (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)” ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน      ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา      ง. แบบรับรองผลการเรียน 

ข้อ 81. “เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสําคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน   
        และ เอกสารอื่น ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้” ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน            
ข. ประกาศนียบัตร 
ค. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา           
ง. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  

ข้อ 82. จากข้อ 81   ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา     ข. ระเบียนสะสม 
ค. ใบรับรองผลการเรียน       ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 83. “เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษา 
         ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ”    
        ตรงตามข้อใดถูกต้อง 

ก. การรายงานผลการเรียน     ข. แบบบันทึกผลการเรียน  
ค. ระเบียนสะสม      ง. ใบรับรองผลการเรียน  

ข้อ 84. จากข้อ 83 สถานศึกษาต้องดําเนินการ ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. ภาคเรียนละ  1 ครั้ง     ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ค. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง     ง. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ข้อ 85. สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ตรงตามข้อใดถูกต้อง 
ก. การย้ายสถานศึกษา       
ข. การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
ค. การย้ายหลักสูตร      
ง. สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ทุกข้อ 
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ข้อ 86. “การออกกลางคัน”  จะดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้หรือไม่อย่างไร 
ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ 
ข. ไม่ได้ เพราะอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. สามารถให้นักเรียนเทียบโอนผลการเรียนได้ เพราะกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
ง. สามารถให้นักเรียนเทียบโอนผลการเรียนได้ เพราะกําหนดไว้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  พ.ศ. 2551   

ข้อ 87. เทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ข้อใดต่อไปนี้สามารถดําเนินการได้ 
ก. สถานประกอบการ หรือ สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  ข. สถาบันศาสนา  
ค. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว     ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 88. สถานศึกษาจะต้องดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในช่วงใดจึงจะถูกต้อง 
ก. ก่อนเปิดภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  
ข. ต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  
ค. ก่อนปิดภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน 
ง. ข้อ ก หรือ ข ถูกต้อง 

ข้อ 89. สถานศึกษาจะต้องให้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษา 
         ที่รับเทียบโอน ตรงกับข้อใด 

ก. 1 ภาคเรียน      ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  
ค. 1 ปีการศึกษา     ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

ข้อ 90. สถานศึกษาจะต้องพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน ตรงกับข้อใด 
ก. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
ข. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธกีารต่าง ๆ ทั้ง ภาคความรู้และ 
    ภาคปฏิบัติ   
ค. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง  
ง. พิจารณาทุกรายการ จาก ก ข และ ค 
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แบบทดสอบ วิชาการจัดการเรียนรู ้
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 41 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 30 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. "การเรียนรู้” หมายความตรงกับข้อใดมากที่สุด 

ก. การศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา   
        ข. การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ  

ค. การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุ 
            ทําให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม 
        ง.   การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล 
ข้อ 2. "ประสบการณ์ทางตรง” ตรงกับข้อใดมากที่สุด 

ก. ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง   
        ข. ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก การ 
            อบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ 

ค. ประสบการณ์ที่บุคคลได้จากการเรียนรู้จากการอ่าน และการบอกเล่าจากคนอื่น 
        ง.  ประสบการณ์จากการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นผลให้เกิดการ 
           เปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล 
ข้อ 3. "ประสบการณ์ทางอ้อม” ตรงกับข้อใดมากที่สุด 

ก. ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง   
        ข. ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก การ 
            อบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ 

ค. ประสบการณ์ที่บุคคลได้จากการเรียนรู้จากการอ่าน และการบอกเล่าจากคนอื่น 
        ง.  ประสบการณ์จากการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นผลให้เกิดการ 
           เปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคล 
ข้อ 4. " Bloom” กําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตรงกับข้อใดมากที่สุด 

ก. 3 ด้าน              ข. 4 ด้าน  
ค. 5 ด้าน                   ง.  6 ด้าน        	

ข้อ 5. จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ของ "Bloom” ข้อใดไม่ถูกต้อง	
ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 6. Cognitive Domain ของ "Bloom ” ตรงกับข้อใด	
ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	
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ข้อ 7. Affective Domain ของ "Bloom ” ตรงกับข้อใด	
ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 8. Psychomotor Domainของ "Bloom ” ตรงกับข้อใด	
ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 9. ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทางสมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจํา ความเข้าใจ   
        การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล ของ "Bloom ” ตรงกับข้อใด	

ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 10. ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ   
         ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยมผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก ครอบคลุม 
         พฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม ของ "Bloom ”   
         ตรงกับข้อใด	

ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 11. ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว   
          การกระทํา การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชํานาญ ของ "Bloom” ตรงกับข้อใด	

ก. ด้านพุทธิพิสัย       ข. ด้านเจตพิสัย 
ค. ด้านทักษะพิสัย       ง.  ด้านเจตคติพิสัย	

ข้อ 12. ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ  
         ยกเว้นข้อใด	

ก. แรงขับ (Drive)       ข. สิ่งเร้า (Stimulus) 
        ค. การตอบสนอง (Response)              ง.  ผลลัพธ์ (Reinforcement)	
ข้อ 13. เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นความพร้อมที่จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง   
          ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือ   
           พฤติกรรมที่จะชักนําไปสู่การเรียนรู้ต่อไป Dallard and Miller กล่าว ตรงกับข้อใด	

ก. Drive        ข. Stimulus 
        ค. Response                 ง. Reinforcement	
ข้อ 14. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรม 
          ตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรมการสอน   
          และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูนํามาใช้  Dallard and Miller กล่าว ตรงกับข้อใด	

ก. Drive        ข. Stimulus 
        ค. Response                 ง. Reinforcement	
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ข้อ 15. การให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลในการเพิ่มพลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 
        เพิ่มขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก  Dallard and   
        Miller กล่าว ตรงกับข้อใด	

ก. Drive        ข. Stimulus 
        ค. Response                 ง. Reinforcement	
ข้อ 16. ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้ 
          และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การเคลื่อนไหว ท่าทาง คําพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ   
          และความรู้สึก Dallard and Miller กล่าว ตรงกับข้อใด	

ก. Drive        ข. Stimulus 
        ค. Response                 ง. Reinforcement	
ข้อ 17. ประเภทของการเสริมแรง ตรงกับข้อใด	

ก. 2 ประเภท       ข. 3 ประเภท 
        ค. 4 ประเภท                 ง. 5 ประเภท	
ข้อ 18. เป็นการให้สิ่งเสริมแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น ตรงกับข้อใด	

ก. การเสริมแรงทางบวก      ข. การเสริมแรงทางลบ 
        ค. การเสริมแรงแบบผันกลับ               ง. การเสริมแรงแบบหวังผล	
ข้อ 19. เป็นการนําเอาสิ่งที่บุคคลไม่พึงพอใจออกไป มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น ตรงกับข้อใด	

ก. การเสริมแรงทางบวก      ข. การเสริมแรงทางลบ 
        ค. การเสริมแรงแบบผันกลับ               ง. การเสริมแรงแบบหวังผล 

ข้อ 20. การทําให้อัตราการตอบสนองหรือความถี่ของการแสดงพฤติกรรมลดลง ตรงกับข้อใด 

           ก. การเสริมแรง             ข. การเสริมกําลังใจ 
        ค. การลงโทษ                   ง. การตัดสิ่งเร้า 
ข้อ 21. เป็นการให้สิ่งเร้าที่บุคคลที่ไม่พึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลดลง ตรงกับข้อใด  

           ก. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement )     
        ข. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  
        ค. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment)              
        ง. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment)  
ข้อ 22. เป็นการให้สิ่งเร้าที่บุคคลที่ไม่พึงพอใจ มีผลทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลดลง ตรงกับข้อใด  

           ก. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement )     
        ข. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement)  
        ค. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment)              
        ง. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment) 	
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กําหนดให้ใช้ตอบคําถาม ข้อ 23 
 1.  สิ่งเร้า  2. ประสาทรับสัมผัส  3. การรับรู้ 
 4.  ความคิดรวบยอด 5. ปฎิกิริยาตอบสนอง  6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
ข้อ 23. การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรู้ 
          จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้  ข้อใด เรียงลําดับสู่การเรียนรู้ได้ถูกต้อง 
           ก. 1-2-3-4-5-6               ข. 1-3-2-4-5-6  
        ค. 1-2-3-5-4-6                       ง. 1-3-2-5-4-6 	
ข้อ 24. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด   
           ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
        ข. ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตนเองได้ 
        ค. ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
        ง. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักทุกข้อที่กล่าวมา 
ข้อ 25. กระบวนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ผู้สอนต้องดําเนินการ         
          ตรงกับข้อใด 

          ก. ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
        ข. ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
        ค. ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
        ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ข้อ 26. การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรม 
         ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ   
         เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้เรียนรู้   
         โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ   
          โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ตรงกับข้อใดมากที่สุด 

          ก. การจัดการเรียนการสอน            ข. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ        
        ค. หลักการจัดการเรียนรู้            ง. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อ 27. กระบวนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้สถานศึกษาและ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ตรงกับข้อใด 

          ก. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ 
            แตกต่างระหว่างบุคคล 
        ข. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน 
            และแก้ไขปัญหา 
        ค. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน  
            และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
        ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 28. กระบวนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้สถานศึกษาและ 
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ยกเว้นข้อใด 
      ก. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง 
          คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน ทุกวิชา 
      ข. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ 
         เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้   
         ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียน  การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
      ค. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนบอกตามหลักสูตรภายในห้องเรียน และค้นคว้าตามกิจกรรมที่ 
          ครูกําหนดในกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา 
       ง. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง  
          และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
ข้อ 29. ข้อใดไม่เป็นประเด็น เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่ครูผู้สอนควรคํานึง          
          ก.  เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง  
 ข. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับคนอื่น  
 ค. เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 ง. เทคนิคการนําเสนอผลงาน หรือโครงงาน 
ข้อ 30. การบูรณาการ (Integration) มีความหมายตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 
          ก.  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองร่วมกับครูคนอื่นๆ 

 ข. การนําศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ในการจัด 
         กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ค. การส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
 ง. การที่ครูหลายๆคนนําความรู้ในวิชาที่ตนเองถนัดมาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ 
             แปลกใหม่ น่าสนใจ 
ข้อ 31. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   กําหนดเรื่องความรู้ 
          ที่ผู้เรียนต้องรู้ ไว้ทั้งหมดกี่เรื่อง	

ก. 2 เรื่อง         ข. 3 เรื่อง 
        ค. 4 เรื่อง                   ง. 5 เรื่อง	
ข้อ 32. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ใหผู้้สอนดําเนินการ   
          โดยบูรณาการในเรื่อง ในข้อใดถูกต้อง 
          ก. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ 
           สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ 
           ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        ข. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการ 
           จัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
        ค. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
        ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 33. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ใหผู้้สอนดําเนินการ   
          โดยบูรณาการในเรื่อง ในข้อใดถูกต้อง 
          ก. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง         
        ข. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข 
        ค. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
        ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ข้อ 34. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

ก. 2 ประเภท       ข. 3 ประเภท 
        ค. 4 ประเภท                 ง. 5 ประเภท	
ข้อ 35. ข้อใดไม่ใช่ประเภทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

ก. บูรณาการภายในวิชา      
         ข. บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาอื่น ๆ 
        ค. บูรณาการระหว่างห้องเรียน                 
        ง. บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเป็นคณะ  
ข้อ 36. ผู้สอนคนเดียวกัน สอนหลายเรื่อง สามารถนําเนื้อหาสาระที่คล้ายกัน หรือเหมือนกันมาบูรณาการ 
         ด้วยกันเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตรงกับข้อใด 

ก. บูรณาการภายในวิชา      
        ข. บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาอื่น ๆ 
        ค. บูรณาการระหว่างห้องเรียน                 
        ง. บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเป็นคณะ  
ข้อ 37. ผู้สอนหลายคน สอนในเนื้อหาวิชาที่สัมพันธ์กัน แต่มีชั่วโมงสอนต่างกัน สามารถช่วยกันจัดทําหน่วย 
         การสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตรงกับข้อใด 

ก. บูรณาการภายในวิชา      
        ข. บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาอื่น ๆ 
        ค. บูรณาการระหว่างห้องเรียน                 
        ง. บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเป็นคณะ  
ข้อ 38. การที่ครูผู้สอนในวิชาหรือกลุ่มต่างๆ ร่วมกันกําหนดเรื่องเป็นหน่วย กําหนดหัวเรื่องใหญ่ (theme)   
         หัวเรื่องย่อย (topic) ประเด็นในการสอน (sub topic) กําหนดกิจกรรม และร่วมกันจัดกิจกรรม   
         ตลอดจนร่วมกันประเมินผล เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตรงกับข้อใด 
         ก. บูรณาการภายในวิชา      
         ข. บูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์หรือวิชาอื่น ๆ 
         ค. บูรณาการระหว่างห้องเรียน                 
         ง. บูรณาการเชื่อมโยงและสอนเป็นคณะ  
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ข้อ 39. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design ) แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน 
ก. 2 ขั้นตอน       ข. 3 ขั้นตอน 

        ค. 4 ขั้นตอน                 ง. 5 ขั้นตอน	
ข้อ 40. ขั้นตอน การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design ) ข้อใดไม่ถูกต้อง 
       ก. กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้     ข. การกําหนดหลักฐานผลการเรียนรู้                        
       ค. การวางแผนการเรียนการสอน               ง. การจัดการเรียนรู้	
 
กําหนดให้ตอบคําถาม ข้อ 41  

     1 กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 
          2  การกําหนดหลักฐานผลการเรียนรู้ 
          3  การวางแผนการเรียนการสอน 
          4  การจัดการเรียนรู้ 
          5  การประเมินผลการเรียนรู้ 
ข้อ 41. ข้อใดเรียงลําดับขั้นตอน การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design ) ได้ถูกต้อง 
       ก. 1-2-3        ข. 1-3-4-5                       
       ค. 1-2-3-4                  ง. 1-2-3-4-5 
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 แบบทดสอบ วิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 80 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 120 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือกิริยาอาการของมนุษย์รวมถึงความพยายามที่จะศึกษาว่ามีอะไรบ้างหรือ 
        ตัวแปรใดบ้างในสถานการณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ข้อใดถูกต้อง 

ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 2. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเรียนการสอนและสิ่งที่ส่งเสริมให้บุคคลได้เกิดการเรียนรู้            
        ข้อใดถูกต้อง 

ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 3. เป็นการศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ข้อใดถูกต้อง 
ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 4. Education Psychology ตรงกับข้อใด 
ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 5. Psychology in Teaching and Learning ตรงกับข้อใด 
ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 6. Psychology of Learning ตรงกับข้อใด 
ก. จิตวิทยาการศึกษา                ข. จิตวิทยาการเรียนการสอน  
ค. จิตวิทยาการเรียนรู้    ง. จิตวิทยาการแนะแนว 

ข้อ 7. จิตวิทยาการศึกษาเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ และการนําไปประยุกต์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
       เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายนี้ต้องครบทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นข้อใด 

ก. ด้านความคิด                  ข. ด้านอารมณ์  
ค. ด้านการปฏิบัติ      ง. ด้านสังคม 

ข้อ 8. พฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  
ก. 2  ประเภท                  ข. 3  ประเภท    
ค. 4  ประเภท         ง. 5  ประเภท    
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ข้อ 9. พฤติกรรมของมนุษย์ ตรงกับข้อใด  
ก. พฤติกรรมภายนอก               ข. พฤติกรรมภายใน 
ค. พฤติกรรมทางสังคม      ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง    

ข้อ 10. Overt Behavior ตรงกับข้อใด  
ก. พฤติกรรมภายนอก               ข. พฤติกรรมภายใน 
ค. พฤติกรรมทางสังคม      ง. พฤติกรรมระดับจิต    

ข้อ 11. Covert Behavior ตรงกับข้อใด  
ก. พฤติกรรมภายนอก               ข. พฤติกรรมภายใน 
ค. พฤติกรรมทางสังคม      ง. พฤติกรรมระดับจิต    

ข้อ 12. การจํา ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก เจตคต ิเป็นพฤติกรรมตรงกับข้อใด  
ก. พฤติกรรมภายนอก               ข. พฤติกรรมภายใน 
ค. พฤติกรรมทางสังคม      ง. พฤติกรรมระดับจิต    

ข้อ 13. การเดิน การนั่ง การพูด เป็นพฤติกรรมตรงกับข้อใด  
ก. พฤติกรรมภายนอก               ข. พฤติกรรมภายใน 
ค. พฤติกรรมทางสังคม      ง. พฤติกรรมระดับจิต    

ข้อ 14. พฤติกรรมภายนอกของมนุษย์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  
ก. 2  ประเภท                  ข. 3  ประเภท    
ค. 4  ประเภท         ง. 5  ประเภท    

ข้อ 15. พฤติกรรมภายนอกของมนุษย์ ข้อใดถูกต้อง 
ก. พฤตกิรรมโมลาร์               ข. พฤติกรรมโมเลกุล 
ค. พฤติกรรมนิวเคลียส      ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง    

ข้อ 16. การเต้นของหัวใจ เป็นพฤติกรรมข้อใดถูกต้อง 
ก. พฤติกรรมโมลาร์               ข. พฤติกรรมโมเลกุล 
ค. พฤติกรรมนิวเคลียส      ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง    

ข้อ 17. แนวคิดของนักจิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม 
ก. 4  กลุ่ม                  ข. 5  กลุ่ม   
ค. 6  กลุ่ม          ง. 7  กลุ่ม   

ข้อ 18. Structuralism ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข.  กลุ่มหน้าที่จิต    
        ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 19. Functionalism ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต   
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 20. Behavior ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
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ข้อ 21. Psychoanalysis ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 22. Gestalt Psychology ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มเกสตัลท์               ข. กลุ่มปัญญานิยม 
ค. กลุ่มมนุษย์นิยม      ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 23. Cognitivism ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มเกสตัลท์               ข. กลุ่มปัญญานิยม 
ค. กลุ่มมนุษย์นิยม      ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 24. Humanism ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มเกสตัลท์               ข. กลุ่มปัญญานิยม 
ค. กลุ่มมนุษย์นิยม      ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 25. นักจิตวิทยา กลุ่มโครงสร้างจิต  ตรงกับข้อใด 
ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ข้อ 26. นักจิตวิทยา กลุ่มหน้าที่จิต ตรงกับข้อใด 
ก. วุน้ด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ข้อ 27. นักจิตวิทยา กลุ่มพฤติกรรมนิยม ตรงกับข้อใด 
ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ข้อ 28. นักจิตวิทยา กลุ่มจิตวิเคราะห์ ตรงกับข้อใด 
ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ข้อ 29. นักจิตวิทยา กลุ่มเกสตัลท์ ตรงกับข้อใด 
ก. มาสโลว์ (Abrahaham H. Maslow)   ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer) 

ข้อ 30. นักจิตวิทยา กลุ่มมนุษย์นิยม ตรงกับข้อใด 
ก. มาสโลว์ (Abrahaham H. Maslow)   ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer) 

ข้อ 31. จิตของคนแยกเป็นส่วน ๆ ทําให้เกิดแนวคิดต่างๆดังนั้นถ้าเราต้องการให้ส่วนไหนมีความสามารถหรือ 
         ทักษะด้านใดก็ฝึกส่วนนั้นมากเป็นพิเศษ เป็นแนวคิด ตรงกับข้อใด 

ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 
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ข้อ 32. ครูต้องการให้นักเรียนผู้นั้นมีความจํา ก็ให้ผู้เรียนเรียนสิ่งที่ต้องอาศัยความจํา   
         แสดงว่าครูคนนั้นใช้จิตวิทยาของกลุ่ม ตรงกับข้อใด 

ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 33. วิธีการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากที่สุด คือ วิธีการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา   
         เป็นแนวคิด ตรงกับข้อใด 

ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 34. พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้ พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีสาเหตุ  สาเหตุมาจากสิ่งเร้า (Stimulus)  
         เมื่อมากระตุ้นอินทรีย์ จะมีพฤติกรรมแสดงออกมา เรียกว่าการตอบสนอง (Respones) เป็นแนวคิด   
         ตรงกับข้อใด 

ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 35. ใช้อธิบายเรื่องอิทธิพลของการพัฒนาในวัยเด็กที่มีผลต่อบุคลิกตอนโต เป็นแนวคิด ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มโครงสร้างจิต              ข. กลุ่มหน้าที่จิต    
ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม     ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 36. การรับรู้และการเรียนรู้ของคนและนําไปใช้ได้มากในการจัดการเรียนการสอน แนวคิด ตรงกับข้อใด 
ก. กลุ่มเกสตัลท์               ข. กลุ่มปัญญานิยม 
ค. กลุ่มมนุษย์นิยม      ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 37. การรู้การคิด Cognition)หมายถึงกระบวนการทางจิตซึ่งทําการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทาง 
         ประสาทสัมผัสไปในรูปแบบต่างๆ แนวคิด ตรงกับข้อใด 

ก. กลุ่มเกสตัลท์               ข. กลุ่มปัญญานิยม 
ค. กลุ่มมนุษย์นิยม      ง. กลุ่มจิตวิเคราะห์ 

ข้อ 38. บิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง ตรงกับข้อใด 
 ก. วุน้ด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
 ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ข้อ 39. จิตมนุษย์ประขึ้นด้วยลักษณะเป็นหน่วยย่อย ๆ เรียกว่า จิตธาตุ (Mental element) 2 ส่วน คือ   
          การสัมผัส (Sensation) และ ความรู้สึก (Feeling) เป็นแนวิด ตรงกับข้อใด 

 ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
 ค. วัตสัน (John B.Watson)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ข้อ 40. นักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิต ท่านใด ได้เพิ่มคําว่า จิตนาการ (Image) ในจิตธาตุ (Mental element) 
        ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)   ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
        ค. ทิชเชนเนอร์ (Titchener)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
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ข้อ 41. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระทํา (Learning by doing) ประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญ 
          ในการปรบัตัวของมนุษย์ เป็นแนวคิด ของนักจิตวิทยาท่านใดถูกต้อง 
        ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
        ค. ทิชเชนเนอร์ (Titchener)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ข้อ 42. สัญชาตญาณเป็นส่วนที่ทําให้เราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม  เป็นแนวคิด ของนักจิตวิทยาท่านใดถูกต้อง 
        ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
        ค. วิลเลียม เจมส์ (Williaam James)   ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ข้อ 43. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เชื่อว่าลักษณะจิตเป็น 3 ส่วน ยกเว้นข้อใด 
        ก. จิตสํานึก               ข.  จิตใต้สํานึก 
        ค. จิตไร้สํานึก      ง. จิตหยั่งรู้ 
ข้อ 44. Conscious เป็นจิตที่แสดงความรู้ตัวตลอดเวลา ตรงกับข้อใด 
        ก. จิตสํานึก               ข.  จิตใต้สํานึก 
        ค. จิตไร้สํานึก      ง. จิตหยั่งรู้ 
ข้อ 45. Subconscious เป็นจิตที่รู้ตัวตลอดเวลาแต่ไม่แสดงออกในขณะนั้น ตรงกับข้อใด 
        ก. จิตสํานึก               ข.  จิตใต้สํานึก 
        ค. จิตไร้สํานึก      ง. จิตหยั่งรู้ 
ข้อ 46. Unconscious ตรงกับข้อใด 
        ก. จิตสํานึก               ข.  จิตใต้สํานึก 
        ค. จิตไร้สํานึก      ง. จิตหยั่งรู้ 
ข้อ 47. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เชื่อว่าโครงสร้างของบุคลิกภาพจิตของมนุษย์แยกเป็น 3 ลักษณะ  
          ยกเว้นข้อใด 
        ก. Id                ข.  ego 
        ค. Subego      ง. Superego 
ข้อ 48. ส่วนที่ยังไม่ได้ขัดเลา แสวงหาความสุขความพอใจโดยถือตัวเองเป็นหลัก ตรงกับข้อใด 
        ก. Id                ข.  ego 
        ค. Subego      ง. Superego 
ข้อ 49. ส่วนที่ได้มาจากการเรียนรู้เป็นส่วนที่คิดถึงผิดชอบชั่วดี คิดถึงคนอื่นก่อนตัดสินใจอะไรลงไป  ตรงกับข้อใด 
        ก. Id                ข.  ego 
        ค. Subego      ง. Superego 
ข้อ 50. ส่วนที่เป็นตัวตัดสินใจโดยคํานึงถึงสภาพความเป็นจริงในสภาพการณ์ นั้น ๆ ทําความประนีประนอม 
          ระหว่างส่วนที่ยึดความสุขส่วนตัว กับส่วนที่รู้จักผิดชอบชั่วดี ตรงกับข้อใด 
        ก. Id                ข.  ego 
        ค. Subego      ง. Superego 
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ข้อ 51. มาสโลว์ (Maslor) กําหนดความต้องการ ตรงกับข้อใด 
       ก. 4  ขั้น                  ข. 5  ขั้น   
        ค. 6  ขั้น          ง. 7  ขั้น   

กําหนดให้ตอบคําถามข้อ 52 
1. ความต้องการทางร่างกาย หิว กระหาย เพศ  
2. ความต้องการทางความรัก 
3. ความต้องการทางความปลอดภัย 
4. ความต้องการในการยอมรับความสามารถ 
5. ความต้องการทางเกียรติ ชื่อเสียง 

ข้อ 52. เรียงลําดับความต้องการตามแนวคิด มาสโลว์ (Maslor) ตรงกับข้อใด 
ก. 1-2-3-4-5                  ข. 1-3-2-5-4   
ค. 1-2-3-5-4          ง. 1-3-2-4-5   

ข้อ 53. Emotion ตรงกับข้อใด 
ก. อารมณ์                 ข. การปรับตัว   
ค. การจูงใจ          ง. เจตคต ิ  

ข้อ 54. Adjustment ตรงกับข้อใด 
ก. อารมณ์                 ข. การปรับตัว   
ค. การจูงใจ          ง. เจตคต ิ  

ข้อ 55. Motivation ตรงกับข้อใด 
ก. อารมณ์                 ข. การปรับตัว   
ค. การจูงใจ          ง. เจตคต ิ  

ข้อ 56. Attitude ตรงกับข้อใด 
ก. อารมณ์                 ข. การปรับตัว   
ค. การจูงใจ          ง. เจตคต ิ  

ข้อ 57. อารมณ์ เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการถูกกระตุ้น อารมณ์เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ อารมณ์บวก พอใจ ดีใจ 
      อารมณ์ทางไม่ดี โกธร เสียใจ อิจฉา ดังนั้น ความรุนแรงของอารมณ์ขึ้นอยู่กับ ข้อใดถูกต้อง 
ก. สถานการณ์                ข. สภาพร่างกาย จิตใจ 
ค. ทัศนคติ แนวโน้มที่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง      ง. เป็นสาเหตุทุกข้อ   

ข้อ 58. การปรับตัว สามารถแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ  
ก. 2  ลักษณะ                  ข. 3  ลักษณะ   
 ค. 4  ลักษณะ          ง. 5  ลักษณะ  

ข้อ 59. ข้อใดเป็นลักษณะของการปรับตัว   
ก. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง             ข. การหาสิ่งอื่นมาแทนที่ 
ค. การตําหนิปัจจัยรอบข้าง      ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 
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ข้อ 60. Rationalization เป็นลักษณะของการปรับตัว ตรงกับข้อใด  
ก. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง             ข. การหาสิ่งอื่นมาแทนที่ 
 ค. การตําหนิปัจจัยรอบข้าง      ง.  การโทษสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 61. Substitution เป็นลักษณะของการปรับตัว   
ก. การหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง             ข. การหาสิ่งอื่นมาแทนที่ 
ค. การตําหนิปัจจัยรอบข้าง      ง.  การโทษสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 62. ข้อใดไม่เป็น ลักษณะของการปรับตัวแบบ การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง   
ก. องุ่นเปรี้ยว มะนาวหวาน              ข. การโยนความผิดไปให้ผู้อื่น 
ค. รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง     ง.  การเก็บกด 

ข้อ 63. ข้อใดไม่เป็น ลักษณะของการปรับตัวแบบ การหาสิ่งอื่นมาทดแทน   
ก. การอ้างว่าชอบหรือไม่ชอบ             ข. การชดเชย 
ค. การย้ายอารมณ์      ง.  การเก็บกด 

ข้อ 64. การจูงใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ตรงกับข้อใด 
ก. แรงจูงใจ               ข. สิ่งจูงใจ 
ค. รางวัล       ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 

ข้อ 65. Motivation ตรงกับข้อใด 
ก. แรงจูงใจ               ข. สิ่งจูงใจ 
ค. รางวัล       ง.  การลงโทษ 

ข้อ 66. Incentive ตรงกับข้อใด 
ก. แรงจูงใจ               ข. สิ่งจูงใจ 
ค. รางวัล       ง.  การลงโทษ 

ข้อ 67. ประเภท การจูงใจ ตรงกับข้อใด 
ก. การจูงใจภายใน               ข. การจูงใจภายนอก 
ค. การจูงใจแบบวางเงื่อนไข     ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 

ข้อ 68. ความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติ ตรงกับการจูงใจข้อใด 
ก. การจูงใจภายใน               ข. การจูงใจภายนอก 
ค. การจูงใจแบบวางเงื่อนไข     ง.  การจูงใจส่วนบุคคล 

ข้อ 69. เงินเดือน คําชมเชย ตรงกับการจูงใจข้อใด 
ก. การจูงใจภายใน               ข. การจูงใจภายนอก 
ค. การจูงใจแบบวางเงื่อนไข     ง.  การจูงใจส่วนบุคคล 

ข้อ 70. ขอ้ใดให้ความหมายของคําว่า เจตคต ิ ได้ถูกต้อง 
ก. ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ข. ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ค. การเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์ ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดภายในตัวบุคคล    
ง.  ตัวชี้ในการแสดงพฤติกรรม 
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ข้อ 71. ข้อใดให้ความหมายของคําว่า ทัศนคต ิได้ถูกต้อง 
ก. ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ข. ความคิดเห็น หรือพฤติกรรมของคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ค. การเรียนรู้ หรือได้รับประสบการณ์ ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดภายในตัวบุคคล    
ง.  ตัวชี้ในการแสดงพฤติกรรม 

ข้อ 72. ความสนใจ (Interest) ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
        ก. ความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ  
        ข. ความสนใจเป็นความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือทัศนคติทางบวก 
        ค. ความสนใจของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะ ความต้องการ ถนัด สภาพแวดล้อมที่ 
           ต่างกัน  

ง.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 73. ถ้าท่านเป็นครูผู้สอนท่านจะสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนข้อใดข้อใดเป็นอันดับแรก 
        ก. ศึกษาความต้องการผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน สื่อต่าง ๆ  
        ข. สํารวจพื้นฐานความถนัด  
        ค. จัดห้อง สภาพแวดล้อมให้น่าสนใจ  
        ง.  เสริมแรงโดยพยายามให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จ  
ข้อ 74. สมรรถภาพของสมองที่แสดงความสามารถด้านความจําการคิดอย่างมีเหตุผล ตรงกับข้อใด 
        ก. เชาว์ปัญญา              ข. ปัญญา  
        ค. ความสามารถ              ง.  สมรรถนะ 
ข้อ 75. Intelligence ตรงกับข้อใด 
        ก. เชาว์ปัญญา              ข. ปัญญา  
        ค. ความสามารถ              ง.  สมรรถนะ 
ข้อ 76. ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเชาว์ปัญญา เป็นคนแรกที่สร้างแบบทดสอบเชาว์ปัญญา ตรงกับข้อใด 
        ก. วุ้นด์ (Wilhelm max Wundt)             ข.  จอน์ ดิวอี้ (John Dewey) 
        ค. อัลเฟรด บิเนท ์(Alfres Brnet)    ง. ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ข้อ 77. I.Q. (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถในการศึกษา อาชีพ การปรับตัว สําหรับ คนฉลาด   
          ตรงกับข้อใด 
        ก. I.Q. = 92 - 100             ข.  I.Q. = 111-120 
        ค. I.Q. = 121-140              ง. I.Q. = 140 ขึ้นไป 
ข้อ 78. I.Q. (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถในการศึกษา อาชีพ การปรับตัว สําหรับ คนฉลาดมาก     
         ตรงกับข้อใด 
        ก. I.Q. = 92 - 100             ข.  I.Q. = 111-120 
        ค. I.Q. = 121-140              ง. I.Q. = 140 ขึ้นไป 
 
 
 



                                         ห น้ า  | 33 

แบบทดสอบวิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 

ข้อ 79. I.Q. (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถในการศึกษา อาชีพ การปรับตัว สําหรับ คนอัจฉริยะ 
        ตรงกับข้อใด 
        ก. I.Q. = 92 - 100             ข.  I.Q. = 111-120 
        ค. I.Q. = 121-140              ง. I.Q. = 140 ขึ้นไป 
ข้อ 80. I.Q. (Intelligence Quotient) คือ ความสามารถในการศึกษา อาชีพ การปรับตัว สําหรับ คนฉลาดสุดๆ 
       ตรงกับข้อใด 
        ก. I.Q. = 92 - 100             ข.  I.Q. = 111-120 
        ค. I.Q. = 121-140              ง. I.Q. = 140 ขึ้นไป 
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แบบทดสอบ วิชาการแนะแนว 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 50 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. "การแนะแนว” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. จิตวิทยาการศึกษาแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการพัฒนาให้รู้จักช่วยตนเองหรือพึ่งตนเองได ้
        ข. วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งโดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนา 
            ศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองอย่างฉลาด 
        ค. จิตวิทยาประยุกต์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการพัฒนาให้รู้จักช่วยตนเองหรือพึ่งตนเองได้โดยกระบวนการที่ 
           ส่งเสริมให้บุคคลได้มีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของ 
           ตนเองอย่างฉลาด  
        ง. จิตวิทยาทางสังคมแขนงหนึ่งในการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดการกับชีวิตของตนเอง 
ข้อ 2. "จุดมุ่งหมาย การแนะแนว” กําหนดตรงกับข้อใด 

 ก. 2  ประการ              ข. 3  ประการ  
 ค. 4  ประการ              ง.   5  ประการ 

ข้อ 3. "จุดมุ่งหมาย การแนะแนว” ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการอยู่ 

              ร่วมกับคนอื่น              
 ข. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าใน ตนเองและผู้อื่น 

 ค. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ  รวมทั้งการดา เนินชีวิตและสังคม  
 ง. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ข้อ 4. "ปรัชญา การแนะแนว” กําหนดตรงกับข้อใด 

 ก. 3  ประการ                ข. 4  ประการ  
 ค. 5  ประการ                 ง.  6  ประการ 

ข้อ 5. "ปรัชญา การแนะแนว” ข้อใดถูกต้อง 
 ก. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแห่งความเปน็มนุษย์              

 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 
 ค. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 

 ง. เป็นปรัชญาการแนะแนวทุกข้อ 
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ข้อ 6. "ปรัชญา การแนะแนว” ข้อใดไมถู่กต้อง 
 ก. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน     

 ข. คนทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกัน 
 ค. พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 

 ง. คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อม    
              ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
ข้อ 7. "จัดบริการให้กับทุกคน (ไม่เลือกปฏิบัติ) และให้บริการด้วยความเคารพในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ 
         เท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสําคัญ” ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์              
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 
 ง. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน 	
ข้อ 8. "การจัดบริการจะต้องคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่มีการบังคับ” ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใด 

 ก. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแหง่ความเป็นมนุษย์              
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 
 ง. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน 	
ข้อ 9. " การให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีบทบาทสําคัญในการใช้ปัญญาการเรียนรู้ หาวิธีแก้ปัญหา 
          ด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ” ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์              
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 
 ง. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน 	
ข้อ 10. " การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ”   
           ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ทุกคนมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์              
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. แต่ละคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 
 ง. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน 	
ข้อ 11. " การให้บริการคือการอํานวยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างเสริมพัฒนาการหรือพฤติกรรม 
          ที่พึงประสงค์” ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน     
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 
 ง. คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อม    
              ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
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ข้อ 12. " การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”  
           ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน     
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 
 ง. คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อม    
              ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
ข้อ 13. "การให้บริการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นภารกิจที่พึงกระทาด้วยความเมตตา และด้วยความรู้ ความเข้าใจ  
           และทุกคนที่มีส่วนร่วม ” ตรงกับปรัชญาการแนะแนว ข้อใดถูกต้อง 

 ก. แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกัน     
 ข. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทัดเทียมกัน 

 ค. พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุและบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 
 ง. คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อม    
              ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
ข้อ 14. "ขอบข่ายการแนะแนว” กําหนดตรงกับข้อใด 

 ก. 3  ประการ               ข. 4  ประการ  
 ค. 5  ประการ              ง.  6  ประการ 

ข้อ 15. ข้อใดไม่ใช่ "ขอบข่ายการแนะแนว” 
 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 16. Education Guidance ตรงกับข้อใด 
 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 17. Vocational Guidance ตรงกับข้อใด 
 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 18. Personal and Social Guidance ตรงกับข้อใด 
 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 19. เป็นการแนะแนวที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ และการวางแผน 
          การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียน และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งหวังให้ผู้เรียน 
          พัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ และการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
           สามารถปรับตัวด้านการเรียน และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตรงกับข้อใดถูกต้อง 

 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 
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ข้อ 20. เป็นการแนะแนวที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลายมีเจตคติ 
          และนิสัยที่ดีในการทํางาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ 
          ตรงกับข้อใดถูกต้อง 

 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 21. เป็นการแนะแนวที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์มั่นคง   
          มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข   
          ตรงกับข้อใดถูกต้อง 

 ก. การแนะแนวการศึกษา       ข. การแนะแนวอาชีพ 
 ค. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม      ง.  การแนะแนวการใช้ชีวิต 

ข้อ 22. การปฏิบัติแนะแนวในสถานศึกษานั้น แบ่งได้เป็นกีล่ักษณะ  
 ก. 3  ลักษณะ               ข. 4  ลักษณะ  

 ค. 5  ลักษณะ              ง.  6  ลักษณะ 
ข้อ 23. ข้อใดเป็นลักษณะการปฏิบัติแนะแนวในสถานศึกษานั้น   
 ก. การจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นธรรม                
 ข. การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 

 ค. การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการแนะแนว ในการจัดหลักสูตรและพัฒนา   
 ง.  เป็นลักษณะการปฏิบัติแนะแนวในสถานศึกษาทุกข้อ 

ข้อ 24. จรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว ที่ครูแนะแนวในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตรงกับข้อใด 
 ก. 9  ข้อ                       ข. 10  ข้อ  

 ค. 11  ข้อ               ง.  12  ข้อ 
ข้อ 25. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว ที่ครูแนะแนวในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
 ก. ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล            
 ข. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 ค. เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กําลังใจแก่ผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยเสมอหน้า 
 ง.  เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว 
ข้อ 26. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว ที่ครูแนะแนวในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
 ก. มีวิสัยทัศน์และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก         
 ข. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว         

 ค. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพจิตวิทยาการแนะแนว   
          ง.  เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว 
ข้อ 27. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว ที่ครูแนะแนวในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
 ก. ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและสิ่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม  
 ข. รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องรักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 

 ค. เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ  
          ง.  เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว 
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ข้อ 28. การบริการแนะแนว ที่ในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตรงกับข้อใด 
 ก. 3  บริการ             ข. 4  บริการ  

 ค. 5  บริการ             ง.  6  บริการ 
ข้อ 29. ข้อใดเป็นการบริการแนะแนว ที่ในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา     ง.  เป็นการบริการแนะแนว ทุกข้อ 
ข้อ 30. ข้อใดเป็นการบริการแนะแนว ที่ในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
 ก. บริการจัดวางตัวบุคคล     ข. บริการการศึกษา 

 ค. บริการติดตามผล     ง.  ทุกทั้งข้อ ก และ ค 
ข้อ 31. Individual Inventory Service เป็นการบริการแนะแนว ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา     ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 32. Information Service เป็นการบริการแนะแนว ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา     ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 33. Counseling Service เป็นการบริการแนะแนว ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา     ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 34. Placement Service เป็นการบริการแนะแนว ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการติดตามประเมินผล     ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 35. The Follow-up Service & Evaluation Service เป็นการบริการแนะแนว ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล   ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการติดตามประเมินผล     ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 36. หัวใจของการบริการแนะแนว ในสถานศึกษา ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล    
 ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา      
 ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
ข้อ 37. งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ ของการบริการแนะแนว ในสถานศึกษา ตรงกับข้อใด 
 ก. บริการสํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล    
 ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการให้คําปรึกษา      
 ง.  บริการจัดวางตัวบุคคล 
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ข้อ 38. การศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในสถานศึกษา มีจุดประสงค์ ตรงกับข้อใด 
 ก. เพื่อให้ครูรู้จักเด็กและเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองใน  ทุกด้าน เชน่ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
              บุคลิกภาพ ฯลฯ  
 ข. เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จําเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
             เลือกปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง  

 ค. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม   
 ง.  เพื่อช่วยให้เด็กได้รับบริการและประสบการณ์ อันจะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ความต้องการ 
             และความเหมาะสม  
ข้อ 39. บริการสนเทศในสถานศึกษา มีจุดประสงค์ ตรงกับข้อใด 
 ก. เพื่อให้ครูรู้จักเด็กและเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองใน  ทุกด้าน เช่นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
              บุคลิกภาพ ฯลฯ  
 ข. เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จําเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
             เลือกปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง  

 ค. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม   
 ง.  เพื่อช่วยให้เด็กได้รับบริการและประสบการณ์ อันจะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ความต้องการ 
             และความเหมาะสม  
ข้อ 40. บริการให้คําปรึกษาในสถานศึกษา มีจุดประสงค์ ตรงกับข้อใด 
 ก. เพื่อให้ครูรู้จักเด็กและเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองใน  ทุกด้าน เช่นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
              บุคลิกภาพ ฯลฯ  
 ข. เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จําเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
             เลือกปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง  

 ค. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม   
 ง.  เพื่อช่วยให้เด็กได้รับบริการและประสบการณ์ อันจะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ความต้องการ 
             และความเหมาะสม  
ข้อ 41. การจัดวางตัวบุคคลในสถานศึกษา ตามบริการแนะแนวมีจุดประสงค์ ตรงกับข้อใด 
 ก. เพื่อให้ครูรู้จักเด็กและเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองใน  ทุกด้าน เช่นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
              บุคลิกภาพ ฯลฯ  
 ข. เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จําเป็นในด้านการศึกษา อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
             เลือกปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง  

 ค. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม   
 ง.  เพื่อช่วยให้เด็กได้รับบริการและประสบการณ์ อันจะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ความต้องการ 
             และความเหมาะสม  
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ข้อ 42. การติดตามประเมินผลในสถานศึกษา ตามบริการแนะแนวมีจุดประสงค์ ตรงกับข้อใด 
 ก. เพื่อให้ครูรู้จักเด็กและเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองใน  ทุกด้าน เช่นความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
 ข. เพื่อติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา และติดตามการดําเนินงานแนะแนวทั้งระบบ 

 ค. เพื่อประเมินผลสําเร็จและการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
 ง.  ถูกทั้งข้อ ข และ ค 
ข้อ 43. บทบาทของครูแนะแนวในสถานศึกษา ตรงกับข้อใด 
 ก. บทบาทต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 
 ข. บทบาทต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ค. บทบาทต่อผู้ปกครองและชมชน  
 ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ข้อ 44. บทบาทของครูแนะแนวต่อระบบงานแนะแนวในโรงเรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. เป็นผู้อนุมัติแผนและจัดทําโครงการแนะแนว เพื่อเสนอผู้บริหารตามนโยบายสถานศึกษา 
 ข. เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน การประสานงาน และการติดตามประเมินผลการจัดบริการแนะแนว  
             ให้ครอบคลุม 5 บริการ 3 ประเภท ตามแผนงานและโครงการที่กําหนด 

 ค. เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน             
 ง.  เป็นผู้จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมหรือบา  
              บัดพิเศษ เฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม 
ข้อ 45. บทบาทของครูแนะแนวต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
         ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 ก. 3  ขั้นตอน             ข. 4  ขั้นตอน  

 ค. 5  ขั้นตอน            ง.  6  ขั้นตอน 
 

กําหนดใช้ตอบคําถาม ข้อ 46 
        1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
        2. การคัดกรองนักเรียน  
        3. การส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพ 
        4. การป้องกันและแก้ปัญหา  
        5. การส่งต่อ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

ข้อ 46. บทบาทของครูแนะแนวต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
         เรียงลําดับขั้นตอน ตรงกับข้อใด 
 ก. 1-2-3-4-5             ข. 1-2-3-4-5 
          ค. 2-1-3-4-5      ง.  2-1-3-5-4 
ข้อ 47. การประเมินกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษานั้น กําหนดไว้ทั้งหมดกี่ลักษณะ 
 ก. 2  ลักษณะ               ข. 3  ลักษณะ  

 ค. 4  ลักษณะ              ง.  5  ลักษณะ 
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ข้อ 48. ลักษณะการประเมินกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษานั้น ตรงกับข้อใด 
 ก. การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน              ข. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
 ค. การประเมินเพื่อวัดความก้าวหนา้ผู้เรียน            ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
ข้อ 49. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษานั้น กําหนดไว้ทั้งหมดกี่ระดับ 
 ก. 2  ระดับ             ข. 3  ระดับ  

 ค. 4  ระดับ             ง.  ไม่ได้กําหนดระดับผลการเรียน 
ข้อ 50. ผลการเรียน กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษานั้น ตรงกับข้อใด 
 ก. ผ่าน และ ไม่ผ่าน      ข.  ปรับปรุง  ดี  และไม่ผ่าน  

 ค. ปรับปรุง  พอใช้  ดี  และ ไม่ผ่าน          ง.  ไม่ได้กําหนดระดับผลการเรียน 
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แบบทดสอบ วิชาการพัฒนาผู้เรียน 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขนั ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 25 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 30 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. "จดุเน้นการพัฒนาผู้เรียน” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. ผู้เรียนมีความรูบ้รรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
        ข. ผู้เรียนมีความสามารถบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
        ค. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  

ง. ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ข้อ 2. "จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ ป.1-3 ” เพื่อให้มีทักษะ ความสามารถ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
        ก. อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
           ตามช่วงวัย 
        ข. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
        ค. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ 
           สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
       ง. แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ 
          การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ข้อ 3. "จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ ป. 4-6 ” เพื่อให้มีทักษะ ความสามารถ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
        ก. อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
           ตามช่วงวัย 
        ข. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
        ค. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ 
           สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
       ง. แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ 
          การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
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ข้อ 4. "จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ ม.1-3 ”เพื่อให้มีทักษะ ความสามารถ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
       ก. อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
           ตามช่วงวัย 
        ข. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
        ค. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ 
           สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
       ง. แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ 
          การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ข้อ 5. "จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระดับ ม.4-6 ” เพื่อให้มีทักษะ ความสามารถ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
        ก. อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสาร 
              อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
        ข. อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่าง 
           สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
        ค. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ 
           สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
       ง. แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะ 
          การคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
ข้อ 6. "คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย ระดับ ป.1-3 ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. ใฝ่ดี              ข. ใฝ่เรียนรู้         
ค. มุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน                    ง. อยู่อย่างพอเพียง 

ข้อ 7. "คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย ระดับ ป.4-6 ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ใฝ่ดี              ข. ใฝ่เรียนรู้         
ค. มุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน                    ง. อยู่อย่างพอเพียง 

ข้อ 8. "คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย ระดับ ม.1-3 ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ใฝ่ดี              ข. ใฝ่เรียนรู้         
ค. มุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน                    ง. อยู่อย่างพอเพียง 

ข้อ 9. "คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย ระดับ ม.4-6 ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ใฝ่ดี              ข. ใฝ่เรียนรู้         
ค. มุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน                   ง. อยู่อย่างพอเพียง 

ข้อ 10. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” มีทั้งหมดกี่ข้อ 
ก. 5  ข้อ              ข. 6 ข้อ         
ค. 7  ข้อ              ง. 8  ข้อ        
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ข้อ 11. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 1 ตรงกับข้อใด 
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์            ข. ซื่อสัตย์ สุจริต         
ค. มีวินัย              ง. ใฝ่เรียนรู้        

ข้อ 12. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด 
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์            ข. ซื่อสัตย์ สุจริต         
ค. มีวินัย              ง. ใฝ่เรียนรู้        

ข้อ 13. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 3 ตรงกับข้อใด 
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์            ข. ซื่อสัตย์ สุจริต         
ค. มีวินัย              ง. ใฝ่เรียนรู้        

ข้อ 14. "คณุลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 4 ตรงกับข้อใด 
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์            ข. ซื่อสัตย์ สุจริต         
ค. มีวินัย              ง. ใฝ่เรียนรู้        

ข้อ 15. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 5 ตรงกับข้อใด 
ก. อยู่อย่างพอเพียง             ข. มุ่งมั่นในการทํางาน         
ค. รักความเป็นไทย            ง. มีจิตสาธารณะ        

ข้อ 16. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 6 ตรงกับข้อใด 
ก. อยูอ่ย่างพอเพียง             ข. มุ่งมั่นในการทํางาน         
ค. รักความเป็นไทย            ง. มีจิตสาธารณะ        

ข้อ 17. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 7 ตรงกับข้อใด 
ก. อยู่อย่างพอเพียง             ข. มุ่งมั่นในการทํางาน         
ค. รักความเป็นไทย            ง. มีจิตสาธารณะ        

ข้อ 18. "คุณลักษณะจุดเน้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ” ข้อที่ 8 ตรงกับข้อใด 
ก. อยู่อย่างพอเพียง             ข. มุ่งมั่นในการทํางาน         
ค. รักความเป็นไทย            ง. มีจิตสาธารณะ        

ข้อ 19. แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับสถานศึกษากําหนดมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน 
ก.  5  ขั้นตอน          ข.  6  ขั้นตอน    
ค.  7 ขั้นตอน              ง.  8   ขั้นตอน       

กําหนดใช้ตอบคําถาม ข้อ 20 
 1. ทําความเข้าใจให้กระจ่าง 
 2. ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 
 3. กําหนดเป้าหมาย การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
 4. กําหนดภาระงานการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น 
 5. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
 6. ตรวจสอบปรับปรุง พัฒนา 
 7. สรุป และรายงานผลการพัฒนา 
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ข้อ 20. ข้อใดลําดับขั้นตอนแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
ก.  1-2-3-4-5-6-7         ข.  2-3-1-4-5-6-7 
ค.  2-4-1-3-5-6-7      ง.  2-4-3-1-5-6-7 

ข้อ 21. แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับห้องเรียนกําหนดมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน 
ก.  5  ขั้นตอน          ข.  6  ขั้นตอน    
ค.  7 ขั้นตอน              ง.  8   ขั้นตอน       

 
กําหนดใช้ตอบคําถาม ข้อ 22 
 1. ตรวจสอบทบทวนรายวิชาและกิจกรรมในความรับผิดชอบ 
 2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. กําหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น  
 4. ดําเนินการจัดการเรียนรู้ 
 5. นําเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 
 

ข้อ 22. ข้อใดลําดับขั้นตอนแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
ก.  1-2-3-4-5         ข.  2-3-1-4-5 
ค.  2-4-1-3-5      ง.  2-4-3-1-5 

ข้อ 23. การนําเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นในบทบาทที่ท่านเป็นครูผู้สอน ท่านจะนําเสนอใน 
          ประเด็นต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

ก.  ผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นรายบุคคลและรายกลุ่ม      
ข.  ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ค.  ผลการวิจัยในชั้นเรียน       
ง.  ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้อ 24. ข้อใดไม่ใช่ประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่ครูผู้สอน จะนํามาวิเคราะห์ 
ก.  สุขภาพ ร่างกาย      
ข.  ข้อมูลด้านสติปัญญา ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะ 
ค.  ความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบในสิ่งต่างๆของผู้เรียน      
ง.  พื้นฐานครอบครัว เศรษฐกิจ 

ข้อ 25. ศึกษา รวบรวมข้อมูลรายบุคคลครูผู้สอน จะนําวิธีการใดมาใช้ 
ก.  ตรวจสอบจากข้อมูล เอกสารของสถานศึกษา และPort folio นักเรียน    
ข.  สอบถาม สัมภาษณ์ 
ค.  สังเกต      
ง.  ใช้ได้ทุกข้อ 
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แบบทดสอบ ชุดที่ 1 
 วิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน 

หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
........................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 14 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 10 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. "การจัดการชั้นเรียน” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน    
        ข. การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน  
        ค. การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะการ 
          สอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 2. "จุดมุ่งหมาย การจัดการชั้นเรียน” กําหนดตรงกับข้อใด 

ก. เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน    
        ข. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ค. เพื่อการสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะ 
            การสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ง. เพื่อการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน 
ข้อ 3. "หลักการในการจัดการชั้นเรียน” ตรงกับข้อใด 

ก. การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวย        
           ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        ข. การพัฒนานักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ค. การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู และการพัฒนาทักษะ 
            การสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ง. การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนให้อยู่ในกรอบ กติกา ของผู้สอนและสถานศึกษา 
ข้อ 4. สิ่งที่ครูควรยึดในการจัดการชั้นเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
        ข. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมหรือหนังสืออ่าน 
           ประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามมุมห้อง  
        ค. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

ง. เป็นสิ่งที่ครูควรยึดทุกข้อ 
	
	
	
	



                                         ห น้ า  | 47 

แบบทดสอบวิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 

	
ข้อ 5. สิ่งที่ครูควรยึดในการจัดการชั้นเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยู่ก็ตรงที่นักเรียนรู้จักรักษาความ 
           สะอาด 

ข. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอย่างจัดให้เป็นระเบียบทั่งอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ 
        ค. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปัจจุบันเน้นการจัดการเรียนการ 
           สอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่างๆ             

ง. เป็นสิ่งที่ครูควรยึดทุกข้อ 
ข้อ 6. จัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูควรดําเนินการในสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 

ก. จัดให้นักเรียนเข้ากลุ่มทํางาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป เพื่อให้ได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่น 
ข. จัดอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคน 

        ค. จัดที่นั่งของนักเรียนให้สลับที่กันเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ ของห้องเรียน 
ง. จัดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 

ข้อ 7. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึงข้อใด 
ก. การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน 
ข. จัดอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคน 

        ค. จัดที่นั่งของนักเรียนให้สะอาดสวยงาม  
ง. จัดป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายในห้องเรียน 

ข้อ 8. วัตถุประสงค์การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ตรงกับข้อใด 
ก. เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
ข. เพื่อ ช่วยส่งเสริมให้กระบวน การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

        ค. เพื่อช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

ข้อ 9. การบริหารจัดการในชั้นเรียน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน       
        จะต้องคํานึงถึงข้อใดเป็นสิ่งแรก  
 ก. ความสะอาด ความปลอดภัย   ข. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
 ค. ความสะดวกในการทํากิจกรรม   ง. ความพร้อมของอาคารสถานที่  
ข้อ 10. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการในชั้นเรียน  
 ก. ความสะอาด ความปลอดภัยของห้องเรียน 
 ข. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเรียนการสอน 
 ค. ความสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 
 ง. สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ข้อ 11. เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียนเพื่อให้ ประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิด 
          ความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จ เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียน ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   ข. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)  
 ค. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  ง. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)  
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ข้อ 12. เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่ง ที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึง 
          โอกาสที่จะทําผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้   
          ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียน    
          ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   ข. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)  
 ค. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  ง. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)  
ข้อ 13. เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคล สําคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียน 
          เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับ นับถือตนเอง เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียน    
          ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   ข. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)  
 ค. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  ง. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)  
ข้อ 14. เป็นบรรยากาศการที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทําให้นักเรียน 
          เกิดความ อบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียน    
          ข้อใดถูกต้อง 
 ก. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   ข. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)  
 ค. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  ง. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)  
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แบบทดสอบ ชุดที่ 2  วิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 35 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
................................................................................................................................................................ 
1. "การจัดการชั้นเรียน” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

1. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน    
2. การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน  
3. การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู 
และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

4. ถูกทุกข้อ 
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการชั้นเรียนข้อใดสําคัญที่สุด 
 1.  เพื่อความเป็นระเบียบของชั้นเรียน  2.  เพื่อบรรยากาศของการเรียนรู้ 
 3.  เพื่อความสวยงามในชั้นเรียน   4.  เพื่อรองรับการประเมิน 
3. จุดมุ่งหมายของการจัดการชั้นเรียนตรงกับข้อใด 

1. เพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน 
2. เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน           
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อการสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู 
และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

4. หลักการในการจัดการชั้นเรียนตรงกับข้อใด 
1. การพัฒนานักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
2. การจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนให้อยู่ในกรอบ กติกา ของผู้สอนและสถานศึกษา 
3. การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพและการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียน 
ให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของครู 
และการพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

5. สิ่งที่ครูควรยึดในการจัดการชั้นเรียน ตรงกับข้อใด 
1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
2. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน 
โดยจัดอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมหรือหนังสืออ่านประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามมุมห้อง  

3. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
4. เป็นสิ่งที่ครูควรยึดทุกข้อ 
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6. การจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูควรดําเนินการในสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
1. จัดอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคน 
2. จัดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้นํากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 
3. จัดที่นั่งของนักเรียนให้สลับที่กันเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ ของห้องเรียน 
4. จัดให้นักเรียนเข้ากลุ่มทํางาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป เพื่อให้ได้ฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่น 

7. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึงข้อใด 
1. จัดที่นั่งของนักเรียนให้สะอาดสวยงาม  
2. จัดอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคน 
3. การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอน 
4. จัดป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภายในห้องเรียน 

8. การบริหารจัดการในชั้นเรียน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจะต้องคํานึงถึง 
    ข้อใดเป็นสิ่งแรก  
 1.  ความสะอาด ความปลอดภัย   2.  ความพร้อมของอาคารสถานที่ 
 3.  ความสะดวกในการทํากิจกรรม   4.  ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
9. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการในชั้นเรียน  

1. ความสะอาด ความปลอดภัยของห้องเรียน 
2. สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
3. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเรียนการสอน 
4. ความสะดวกในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

10. สิ่งสําคัญที่สุดในการจัดห้องเรียนคืออะไร 
 1.  ความสวยงาม    2.  ความปลอดภัย 
 3.  ประโยชน์ใช้สอย    4.  ความเป็นระเบียบ 
11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.  การกํากับดูแลชั้นเรียน   2.  การจัดข้อมูลสารสนเทศ 
 3.  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้   4.  การควบคุมนักเรียนไม่ให้ออกนอกห้องเรียน 
12. ผลของการบริหารจัดการชั้นเรียนคืออะไร 
 1.  ดูแลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ   2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3.  นักเรียนมีความประพฤติที่ดี   4.  ผ่านการประเมินคุณภาพ 
13. วัตถุประสงค์ของการจัดการชั้นเรียนคือข้อใด 
 1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียน    2.  เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 
 3.  เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู 4.  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
 1.  สร้างความสนใจใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน  2.  สร้างความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
 3.  นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  4.  จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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15. ประโยชน์จากการจัดทําข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาคืออะไร 
 1.  ข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน   2.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.  นําไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   4.  เตรียมพร้อมรับการประเมิน 
16. นักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียนและความประพฤติ ควรจะจัดโต๊ะนั่งอย่างไร 
 1.  แยกให้นั่งอยู่คนเดียว    2.  จัดที่นั่งใกล้กับโต๊ะครู 
 3.  จัดที่นั่งหน้าชั้นเรียน    4.  แยกออกมานั่งอยู่บริเวณที่กว้างๆ 
17. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรจัดที่นั่งอย่างไร 
 1.  แยกให้นั่งอยู่คนเดียว    2.  จัดที่นั่งใกล้กับโต๊ะครู 
 3.  จัดที่นั่งหน้าชั้นเรียน    4.  แยกออกมานั่งอยู่บริเวณที่กว้างๆ 
18. การจัดที่นั่งครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญควรจัดอย่างไร 
 1.  จัดที่นั่งครูไว้หน้าห้องเรียน   2.  จัดที่นั่งครูไว้กลางห้องเรียน 
 3.  จัดที่นั่งครูไว้หลังห้องเรียน   4.  จัดที่นั่งครูไว้นอกห้องเรียน 
19. การจัดห้องเรียนที่มีมุมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านเป็นการ 
      จัดห้องเรียนในระดับชั้นใด 
 1.  ระดับอนุบาล     2.  ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
 3.  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   4.  ระดับมัธยมศึกษา 
20. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในข้อใดมีผลกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน 
 1.  แสง      2.  เสียง    
 3.  อุณหภูมิ     4.  มุมหนังสือ 
21. ครูควรใช้หลักธรรมใดในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 1.  อริยสัจ 4      2.  อิทธิบาท 4 
 3.  สังคหวัตถุ 4     4.  พรหมวิหาร 4  
22. ถ้าครูปล่อยปละละเลย นักเรียนจะมีพฤติกรรมใด 
 1.  เฉื่อยชา     2.  ไม่สนใจฟัง 
 3.  เหงาหงอย     4.  ขาดระเบียบวินัย 
23. ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะมีพฤติกรรมใด 
 1.  กลัว      2.  อึดอัด 
 3.  หงุดหงิด     4.  ขาดระเบียบวินัย 
24. ครูที่พูดไพเราะกับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไร 
 1.  เชื่อฟัง     2.  ศรัทธา 
 3.  เคารพนับถือ     4.  สุภาพอ่อนโยน 
25. ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศห้องเรียนทางด้านจิตวิทยา 
 1.  จัดป้ายนิเทศ     2.  ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน 
 3.  จัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบ   4.  จัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน 
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26. บรรยากาศในชั้นเรียนที่ไม่พึงปรารถนาคือข้อใด 
 1.  บรรยากาศแห่งการควบคุม   2.  บรรยากาศการเคร่งครัด 
 3.  บรรยากาศการท้าทาย    4.  บรรยากาศที่มีอิสระ 
27. การจัดการเรียนรู้ที่ครูเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นําการเรียนรู้ จัดเป็นชั้นเรียนรูปแบบใด 
 1.  ชั้นเรียนแบบประชาธิปไตย   2.  ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม 
 3.  ชั้นเรียนแบบเผด็จการ    4. ชั้นเรียนแบบธรรมดา 
28. ปพ. 2 ใช้สําหรับการจบการศึกษาตามข้อใด 

1. การศึกษาภาคบังคับ 
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
4. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

29. บรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กําลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการทํางาน นักเรียนจะเกิดความ 
     เชื่อมั่นในตนเองและพยายามทํางานให้สําเร็จ เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียน ข้อใดถูกต้อง 
 1.  บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)   2.  บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)  
 3.  บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)   4.  บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  
30. บรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาส 
     ที่จะทําผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะ 
     ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียนข้อใดถูกต้อง 
 1.  บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)   2.  บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)  
 3.  บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)   4.  บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  
31. บรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคล สําคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความ 
     เชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับ นับถือตนเอง เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียนข้อใดถูกต้อง 
 1.  บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)   2.  บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)  
 3.  บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)   4.  บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  
32. บรรยากาศการที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทําให้นักเรียนเกิดความ     
      อบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน เป็นการบริหารจัดการในชั้นเรียนข้อใดถูกต้อง 
 1.  บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom)   2.  บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)  
 3.  บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth)   4.  บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ(Respect)  
33. ผู้เรียนที่นั่งแถวหน้าสุดควรนั่งให้ห่างจากกระดานอย่างน้อยกี่เมตร 
 1.  1.5 เมตร     2.   2 เมตร 
 3.   2.5 เมตร     4.   3 เมตร 
34. ถ้าครูใช้น้ําเสียงราบเรียบนักเรียนจะเป็นอย่างไร 
 1.  นักเรียนจะท้อแท้    2.  นักเรียนจะเฉื่อยชา 
 3.  นักเรียนจะหงอยเหงา    4.  นักเรียนจะไม่สนใจฟัง 
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35. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการปกครองชั้นเรียน? 
 1.  หลักเสรีภาพ     2.  หลักความใกล้ชิด 
 3.  หลักประชาธิปไตย    4.  หลักความยุติธรรม 
 

แบบทดสอบ วิชาการวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 1 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 90 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 120 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. "การวิจัย (Research)” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้หรือความจริง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ข. การจัดการข้อมูลที่ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

        ค. การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลหรือสิ่งที่ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
ง. การรวบรวมและแสวงหาความจริงที่ต้องการรู้ด้วยหลักการทางวิชาการ 

ข้อ 2. ขั้นตอน"การวิจัย (Research)” กําหนดไว้ตรงกับข้อใด 
ก. 3 ขั้นตอน      ข. 4 ขั้นตอน 

        ค. 5 ขั้นตอน      ง. 6 ขั้นตอน 
 

กําหนดตอบคําถาม ข้อ 3 
1  การกําหนดปัญหา  

        2  การตั้งสมมติฐาน  
        3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
        4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
        5  การสรุปและรายงานผลการวิจัย 
ข้อ 3. ขั้นตอน"การวิจัย (Research)” ข้อใดถูกต้อง 
        ก. 1-2-3-4-5      ข. 2-1-3-4-5 
        ค. 1-3-2-4-5      ง. 1-2-4-3-5 
ข้อ 4. "การวิจัยที่มุ่งวัด และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น”   
         ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. การวิจัยเชิงปริมาณ     ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
        ค. การวิจัยเชิงเหตุผล     ง. การวิจัยเชิงสัมพันธ์ 
ข้อ 5. "การวิจัยที่มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากมุมมองของมนุษย์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
         ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยาย” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
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ก. การวิจัยเชิงปริมาณ     ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
        ค. การวิจัยเชิงเหตุผล     ง. การวิจัยเชิงสัมพันธ์ 
 

 
 

ข้อ 6. "Qualitative Research” ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ     ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

        ค. การวิจัยเชิงเหตุผล     ง. การวิจัยเชิงสัมพันธ์ 
ข้อ 7. "Quantitative Research” ตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยเชิงปริมาณ     ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
        ค. การวิจัยเชิงเหตุผล     ง. การวิจัยเชิงสัมพันธ์ 
ข้อ 8. การวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็นประเภทตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยเชิงทดลอง      ข. การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 

ข้อ 9. Non experimental Research ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยเชิงทดลอง      ข. การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 10. Experimental Research ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยเชิงทดลอง      ข. การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 11. ข้อใดไม่ใช่การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 12.  Expost Facto Research เป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 13.  Co relational Researchเป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 14.  Survey Research เป็นการวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์  

        ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ข้อ 15.  การศึกษาหา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยวัดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออดีต 

 ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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ข้อ 16.  เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวม ข้อมูลในเรื่องหรือลักษณะต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา   
           โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น เจตคติ หรือบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย   
           โดยสอบถามเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน   ตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 17.  ครูสมปอง อยากรู้ว่าทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ ของเด็กในชั้นที่ตนเองสอนมีความแตกต่างกัน 
          หรือไม่ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงครูสมปองจึงนาผลการประเมินทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ 
          ที่ประเมินแล้วมาจําแนกระหว่างผลการประเมินของเด็กชายและเด็กหญิง นํามาหาค่าเฉลี่ย 
          แต่ละกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง    ตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสมัพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 18.  ครูสมหญิงหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เด็กปฐมวัยแต่ละคนเล่นมุมเกมการศึกษาและ 
          คะแนนจากการประเมินทักษะพื้นฐานทางมิติสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 19.  ครูสมชาย ศึกษาความพึงพอใจของเด็กนักเรียนต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยที่ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว     ข. การวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ 

        ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ข้อ 20. เป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้น แล้วนําไปทดลองใช้กับผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่าง 
         ว่าได้ผลเป็นอย่างไรซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบผลให้ชัดเจนแล้วควรนําตัวเลขมาเปรียบเทียบกัน 
         โดยการทาวิจัยเชิงปริมาณ แล้วใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ช่วยในการสรุปผลการวิจัย  ตรงกับข้อใด 

ก. การวิจัยเชิงทดลอง      ข. การวิจัยที่ไม่ใช่เชิงทดลอง  
ค. การวิจัยเชิงสํารวจ     ง. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ 21. การศึกษา  รายกรณ ี(Case Studies) ตรงกับข้อใด 
ก. การวิจัยเชิงปริมาณ     ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

        ค. การวิจัยเชิงเหตุผล     ง. การวิจัยเชิงสัมพันธ์ 
ข้อ 22. สิ่งของหรือเทคนิคและวิธีการที่ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนาขึ้น และนํามาทดลองในการสอน 
         เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนด้านสมอง กาย และจิตใจ หรือหลายด้านในการวิจัยชั้นเรียน   
          ตรงกับข้อใด 

ก. ปริมาณการวิจัย     ข. นวัตกรรม 
        ค. เหตุผลการวิจัย     ง. ความสัมพันธ์การวิจัย 
ข้อ 23. Innovation ตรงกับข้อใด 
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ก. ปริมาณการวิจัย     ข. นวัตกรรม 
        ค. เหตุผลการวิจัย     ง. ความสัมพันธ์การวิจัย 

 
 
ข้อ 24. ในการวิจัยเป็นสิ่งที่จะใช้วัดเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ตรงกับข้อใด 
        ก. ประชากร     ข. กลุ่มตัวอย่าง 
        ค. เครื่องมือในการวิจัย    ง. ระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อ 25. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
        ก. แบบสอบถาม     ข. แบบทดสอบ 
        ค. แบบสัมภาษณ์     ง. เป็นเครื่องมือวิจัยทุกข้อ 
ข้อ 26. จํานวนผู้เรียนที่สอนหรือรับผิดชอบ หรือผู้เรียนที่มีปัญหาหรือต้องการจะพัฒนาในชั้นหรือวิชา 
          ที่สอนทั้งหมด ตรงกับข้อใด 
        ก. ประชากร     ข. กลุ่มตัวอย่าง 
        ค. เครื่องมือในการวิจัย    ง. ระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อ 27. จํานวนผู้เรียนที่นํามาทดลองในการทาวิจัยในชั้นเรียน ถ้าผู้เรียนทุกคนก็เป็นการใช้ตัวอย่าง 
          ด้วยการศึกษาจากประชากร ตัวอย่างอาจได้มาโดยการสุ่มหรือเลือก ตรงกับข้อใด 
 ก. ประชากร     ข. กลุ่มตัวอย่าง 
 ค. เครื่องมือในการวิจัย    ง. ระเบียบวิธีวิจัย 
ข้อ 28. เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัยด้วยวิธีจับสลากโดยบางคนได้รับนวัตกรรม 
           และบางคนไม่ได้รับนวัตกรรม เพื่อให้นําผลมาเปรียบเทียบกันว่านวัตกรรมได้ผลหรือไม่   
           ซึ่งจะทําให้ผลการวิจัยมีความตรงภายในสูง เพราะทั้งสองกลุ่มมีความเท่าเทียมกัน ตรงกับข้อใด 
        ก. การสอบถาม     ข. การทดสอบ 
        ค. การสัมภาษณ์     ง. การสุ่ม 
ข้อ 29. Random ตรงกับข้อใด 
        ก. การสอบถาม     ข. การทดสอบ 
        ค. การสัมภาษณ์     ง. การสุ่ม 
ข้อ 30. เป็นการจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดลองในการวิจัย โดยผู้วิจัยเลือกให้บางคนหรือบางกลุ่มได้นวัตกรรม   
          ในขณะที่บางคนหรือกลุ่มไม่ได้ เพราะเหตุผลต่าง ๆ  ตรงกับข้อใด 
        ก. การระบุ     ข. การเลือก 
        ค. การคัด      ง. การสุ่ม 
ข้อ 31. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิจัย ตรงกับข้อใด 
        ก. ความถี ่     ข. ร้อยละ 
        ค. ค่าเฉลี่ย     ง. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้อ 32. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ใช้เพื่อแสดงปริมาณของข้อมูลในการวิจัย     
         ตรงกับข้อใด 
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        ก. ความถี ่     ข. ร้อยละ 
        ค. ค่าเฉลี่ย     ง. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
ข้อ 33. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ใช้แสดงสัดส่วนของข้อมูลในการวิจัย         
          ตรงกับข้อใด 
        ก. ความถี ่     ข. ร้อยละ 
        ค. ค่าเฉลี่ย     ง. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้อ 34. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ใช้แสดงค่ากลางของข้อมูลในการวิจัย            
          ตรงกับข้อใด 
        ก. ความถี ่     ข. ร้อยละ 
        ค. ค่าเฉลี่ย     ง. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้อ 35. สถิติที่ใช้ในการบรรยายข้อมูลต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ใช้แสดงค่าการกระจายของข้อมูลในการวิจัย  
          ตรงกับข้อใด 
        ก. ความถี ่     ข. ร้อยละ 
        ค. ค่าเฉลี่ย     ง. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้อ 36. เป็นผลจากการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติต่าง ๆ ว่านวัตกรรมที่ใช้ได้ผลจริงหรือไม่ตรงกับข้อใด 
        ก. ค่าความสําคัญทางสถิติ    ข. นัยสําคัญทางสถิติ 
        ค. ค่าเฉลี่ยทางสถิติ     ง. ค่านิยมทางสถิติ 
ข้อ 37. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. E1/E2 
ข้อ 38. ใช้หาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ  ข้อใดถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. ความยาก 
ข้อ 39. ใช้หาความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้วัดได้ 2 ระดับ ข้อใดถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. ความยาก 
ข้อ 40. ใช้หาค่าความเที่ยงเครื่องมือที่วัดได้มากกว่า 2 ระดับ ขึ้นไป  ข้อใดถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. ความยาก 
ข้อ 41. ใช้หาค่าของแบบสอบโดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้เรียนที่ตอบถูกกับตอบผิดของข้อสอบ แต่ละข้อ      
         ข้อใดถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. ความยาก 
ข้อ 42. Item Objective Conguence Index ข้อใดถูกต้อง 
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        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. ความยาก 
 
ข้อ 43. ใช้หาค่าของแบบสอบหรือแบบสอบถาม โดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างผู้เรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูง 
         กับกลุ่มที่ได้คะแนนต่ําว่ากลุ่มใดทําข้อสอบข้อไหนได้มากกว่า  ข้อใดถูกต้อง 
        ก. IOC      ข. KR-20 
        ค. Alpha-Coefficient    ง. อํานาจการจําแนก 
ข้อ 44. IOC ค่าที่ใช้ได้ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 45. KR-20 ค่าที่ใช้ได้ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 46. Alpha-Coefficient ค่าที่ใช้ได้ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 47. ค่าความยาก ค่าที่ใช้ได้ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 48. อํานาจการจําแนก ค่าที่ใช้ได้ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 49. การหาประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย E1 เป็นกระสิทธิภาพของกระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพ 
          ของผลลัพธ์  โดย E1/E2  ค่าที่ใช้ได้ ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. มากกว่าหรือเท่า 0.50 ขึ้นไป    ข. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 
        ค. ค่าที่ได้ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80    ง. ไม่ควรแตกต่างกันเกินร้อยละ 2.50-5.00 
ข้อ 50. การหาประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย E1 เป็นกระสิทธิภาพของกระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพ 
          ของผลลัพธ์  นวัตกรรมด้านพุทธิพิสัยควรมีค่า E1/E2 ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. E1/E2 = 50/50      ข. E1/E2 = 60/60 
        ค. E1/E2 = 70/70     ง. E1/E2 = 80/80 
ข้อ 51. การหาประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย E1 เป็นกระสิทธิภาพของกระบวนการ E2 เป็นประสิทธิภาพ 
          ของผลลัพธ์  นวัตกรรมด้านทักษะพิสัยควรมีค่า E1/E2 ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. E1/E2 = 50/50      ข. E1/E2 = 60/60 
        ค. E1/E2 = 70/70     ง. E1/E2 = 80/80 
ข้อ 52. การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระทําในบริบทของชั้นเรียนซึ่งเป็นขบวนการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนา 
          การเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนของตน ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
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        ก. การวิจัยนักเรียน      ข. การวิจัยในชั้นเรียน 
        ค. การวิจัยประกอบการเรียนรู้    ง. การวิจัยนวัตกรรม 

 
ข้อ 53. Classroom Research ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. การวิจัยนักเรียน      ข. การวิจัยในชั้นเรียน 
        ค. การวิจัยประกอบการเรียนรู้    ง. การวิจัยนวัตกรรม 
ข้อ 54. Classroom Action Research ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
        ก. การวิจัยนักเรียน      ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
        ค. การวิจัยประกอบการเรียนรู้    ง. การวิจัยนวัตกรรม 
ข้อ 55. ต้องชัดเจนไม่สั้นหรือยาวเกินไป เป็นเรื่องแปลกใหม่ น่าสนใจและมีคุณค่า รวมทั้งมีความสามารถ 
          ที่จะทําการวิจัยได้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ชื่อเรื่อง       ข. ความสําคัญและที่มา 
        ค. วัตถุประสงค์      ง. สมมุตติฐาน 
ข้อ 56. ทําไมจึงต้องทํา ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ชื่อเรื่อง       ข. ความสําคัญและที่มา 
        ค. วัตถุประสงค์      ง. สมมุตติฐาน 
ข้อ 57. จะค้นหาคําตอบอะไร ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ชื่อเรื่อง       ข. ความสําคัญและที่มา 
        ค. วัตถุประสงค์      ง. สมมุตติฐาน 
ข้อ 58. ระบุสื่อ/นวัตกรรม/วิธีการ /ผลสัมฤทธิ์ / พฤติกรรม ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ชื่อเรื่อง       ข. ความสําคัญและที่มา 
        ค. วัตถุประสงค์      ง. ตัวแปร 
ข้อ 59. Variable ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ชื่อเรื่อง       ข. ความสําคัญและที่มา 
        ค. สมมุติฐาน      ง. ตัวแปร 
ข้อ 60. Independent Variable ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 61. Dependent Variable ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 62. ตัวแปรที่ทําให้ค่าตัวแปรตามเปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัยนํามาศึกษาโดยเฉพาะ 
สําหรับตัวแปรอิสระส่วนใหญ่คือนวัตกรรมซึ่งอยู่ในลักษณะของสื่อการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 63. ตัวแปรที่มีผลมาจากตัวแปรต้น ค่าของตัวแปรจะเปลี่ยนไปตามปัจจัยในตัวแปรต้น ตรงกับข้อใด 
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        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 

 
ข้อ 64. การศึกษาพัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา ข้อใดถูกต้อง 
        ก. ตัวแปรตาม คือ พัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
        ข. ตัวแปรตาม คือการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษา 
        ค. ตัวแปรต้น คือ พัฒนาทางการพูดของเด็กปฐมวัย 
        ง. ตัวแปรต้น คือ เด็กปฐมวัย 
ข้อ 65. การคาดคะเนผลที่จะได้จากการพิสูจน์ โดยการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ทดสอบหรือพิสูจน์ได้    
          ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 66. Hypothesis ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 67. สมมุติฐาน แบ่งประเภทตรงกับข้อใด 
        ก. 2  ประเภท      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 68. สมมุติฐานการวิจัย ข้อใดถูกต้อง 
        ก. สมมติฐานเชิงบรรยาย     ข. สมมติฐานทางสถิติ 
        ค. สมมติฐานทางเทคนิค     ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
ข้อ 69. Descriptive Hypothesis ข้อใดถูกต้อง 
        ก. สมมติฐานเชิงบรรยาย     ข. สมมติฐานทางสถิติ 
        ค. สมมติฐานทางเทคนิค     ง. สมมติฐานเชิงพรรณนา 
ข้อ 70. Statistical Hypothesis ข้อใดถูกต้อง 
        ก. สมมติฐานเชิงบรรยาย     ข. สมมติฐานทางสถิติ 
        ค. สมมติฐานทางเทคนิค     ง. สมมติฐานเชิงพรรณนา 
ข้อ 71. Statistical Hypothesis ข้อใดถูกต้อง 
        ก. สมมติฐานเชิงบรรยาย     ข. สมมติฐานทางสถิติ 
        ค. สมมติฐานทางเทคนิค     ง. สมมติฐานเชิงพรรณนา 
ข้อ 72. สมมุติฐานเชิงบรรยาย แบ่งประเภทตรงกับข้อใด 
        ก. 2  ประเภท      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 73. สมมุติฐานเชิงบรรยาย ข้อใดถูกต้อง 
        ก. แบบมีทิศทาง      ข. แบบไม่มีทิศทาง 
        ค. แบบมีขอบเขต      ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
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ข้อ 74. พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม  
         เป็นการ สมมุติฐานเชิงบรรยาย ข้อใดถูกต้อง 
        ก. แบบมีทิศทาง      ข. แบบไม่มีทิศทาง 
        ค. แบบมีขอบเขต      ง. แบบมีข้อจํากัด 
ข้อ 75. พัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยเล่นเกมทางภาษาแตกต่างกัน  
          เป็นการ สมมุติฐานเชิงบรรยาย ข้อใดถูกต้อง 
        ก. แบบมีทิศทาง      ข. แบบไม่มีทิศทาง 
        ค. แบบมขีอบเขต      ง. แบบมีข้อจํากัด 

ข้อ 76.       H0: µ1 = µ2 H1: µ2 > µ1 

              µ1 แทน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                µ2 แทน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ข้อใดถูกต้อง 
        ก. สมมติฐานเชิงบรรยาย     ข. สมมติฐานทางสถิติ 
        ค. สมมติฐานทางเทคนิค     ง. สมมติฐานเชิงพรรณนา 
ข้อ 77. เป็นคําศัพท์หรือตัวแปรต่างๆที่นํามาจากปัญหาการวิจัย หรือวัตถุประสงค์การวิจัย หรือสมมติฐานการวิจัย  
         ที่ผู้วิจัยต้องนํามาให้ความหมายแบบเชิงปฏิบัติการสําหรับในการวิจัย เพื่อนําไปเป็นกรอบหรือ 
         แนวทางในการสร้างเครื่องมือต่อไป  ตรงกับข้อใดของการวิจัย 
        ก. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. สมมุติฐาน      ง. คําสําคัญ 
ข้อ 78. เป็นการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ภายหลังจากการทาวิจัยเสร็จแล้ว ตรงกับข้อใด 
        ก. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ง. วิธีดําเนินการวิจัย 
ข้อ 79. เป็นการทบทวนแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะนํามาเป็นกรอบความคิดในงานวิจัย  ตรงกับข้อใด 
        ก. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ง. วิธีดําเนินการวิจัย 
ข้อ 80. จะทําอย่างไร ตรงกับข้อใด 
        ก. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    ข. ตัวแปรตาม 
        ค. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    ง. วิธีดําเนินการวิจัย 
ข้อ 81. โดยทั่วไป การเขียนรายงานการวิจัย ใดๆ ก็ตามจะประกอบด้วยกีส่่วน  
        ก. 2  ส่วน       ข. 3  ส่วน 
        ค. 4  ส่วน       ง. 5  ส่วน 
ข้อ 82. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในการเขียนรายงานการวิจัย  
        ก. ส่วนนํา       ข. ส่วนเนื้อเรื่อง 
        ค. ส่วนท้ายเรื่องหรืออ้างอิง     ง. ส่วนภาคผนวก 
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ข้อ 83. ข้อใดไม่ใช่ส่วนนําในการเขียนรายงานการวิจัย  
        ก. กิตติกรรมประกาศ     ข. บทคัดย่อ 
        ค. คํานํา สารบัญ      ง. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ข้อ 84. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง มีส่วนที่ต้องเขียนข้อใดถูกต้อง  
        ก. 2  บท       ข. 3  บท 
        ค. 4  บท       ง. 5  บท 
ข้อ 85. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง บทที่ 1 ตรงกับข้อใด  
        ก. บทนํา       ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธีการศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 86. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง บทที่ 2 ตรงกับข้อใด  
        ก. บทนํา       ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธีการศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 87. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง บทที่ 3 ตรงกับข้อใด  
        ก. บทนํา       ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธีการศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 88. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง บทที่ 4 ตรงกับข้อใด  
        ก. บทนํา       ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธกีารศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 89. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ในส่วนเนื้อเรื่อง บทที่ 5 ตรงกับข้อใด  
        ก. สรุปและข้อเสนอแนะ     ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธีการศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
ข้อ 90. การเขียนรายงานการวิจัยโดยทั่วไป ของเขตของการวิจัย อยูใ่นส่วนตรงกับข้อใด  
        ก. บทนํา       ข. เอกสารอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ค. วิธีการศึกษา      ง. ผลการวิเคราะห์ 
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แบบทดสอบ วิชาการวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 2 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผูช้่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 40 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
1. การวิจัยหมายถึงข้อใด 

1. การพัฒนาองค์ความรู ้
2. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง 
3. การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
4. การค้นหาข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

2. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
1. ครูต้องทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน 
3. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นผลงานของครูในการประเมินวิทยฐานะ 
4. ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียนและต้องทําวิจัยเต็มรูปแบบ 5 บท 

3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัยในชั้นเรียน 
 1. พัฒนาผู้เรียน     2.  แก้ปัญหาผู้เรียน 
 3. ประเมินตัดสินผู้เรียน    4.  หาสาเหตุของพฤติกรรมผู้เรียน 
4. ประโยชน์ของการวิจัยคืออะไร 
 1. ช่วยแก้ปัญหาของครู    2. ช่วยแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 3. ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน  4. ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
5. การวิจัยในชั้นเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใด 
 1. ครู      2. ผู้เรียน 
 3. โรงเรียน     4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
6.  วิจัยประเภทใดใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
 1. วิจัยเชิงทดลอง    2.  วิจัยเชิงบรรยาย 
 3. วิจัยเชิงปฏิบัติการ    4.  วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
7. การวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาไม่มาก คือการวิจัยแบบใด 
 1. การวิจัยเชิงทดลอง    2. การวิจัยเชิงบรรยาย 
 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ    4. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
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8. ข้อใดถูกต้อง 
1. การวิจัยต้องใช้ค่าสถิติชั้นสูง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ต้องทําวิจัยในชั้นเรียน 
3. ผู้ทําวิจัยไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทําวิจัยก็ได้ 
4. การวิจัยเชิงทดลองต้องควบคุมไม่ให้มีสิ่งมารบกวนการวิจัย 

9. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําเนื่องจากเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาหรือบทเรียน จะทําการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 
อย่างไร 
 1. วิจัยหาสาเหตุของปัญหา   2.  วิจัยพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
 3. วิจัยศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้   4.  วิจัยทดลองพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม 
10. การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยประเภทใด 
 1. วิจัยบริสุทธิ์     2. วิจัยประยุกต์ 
 3. วิจัยเชิงปฏิบัติการ    4. วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
11. ขั้นแรกของการวิจัยในชั้นเรียนคือข้อใด 
 1. ค้นหาสาเหตุของปัญหา   2. ตั้งสมมติฐานของการวิจัย 
 3. กําหนดขอบเขตของการวิจัย   4. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
12. ข้อใดเรียงลําดับขั้นตอนการวิจัยได้ถูกต้อง 

1. ตั้งสมมติฐาน กําหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
2. กําหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
3. กําหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
4. ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 

13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่องานวิจัย 
 1. บอกวิธีวิจัย     2. ตั้งเป็นคําถาม 
 3. ระบุกลุ่มเป้าหมาย    4. ระบุตัวแปรที่ศึกษา 
14. ถ้านักเรียนหนีเรียนอยู่เป็นประจํา ควรตั้งคําถามการวิจัยอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 1.  ทําไมนักเรียนถึงโดดเรียน   2.  นักเรียนมีปัญหาอะไรถึงต้องหนีเรียน 
 3.  จะแก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนอย่างไร 4.  ห้องเรียนมีปัญหาอะไรที่ทําให้นักเรียนหนีเรียน 
15. การคาดคะเนคําตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล คือข้อใด 
 1. ขอบเขตของการวิจัย    2.  สมมติฐานของการวิจัย 
 3. การวิเคราะห์ผลการวิจัย   4.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
16. การตั้งสมมติฐานของการวิจัย อาศัยความรู้จากข้อใด 
 1.  ประสบการณ์     2.  นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ 
 3.  งานวิจัยที่มีคนเคยทํามาก่อน   4.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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17. ตัวแปรต้นคือ 
1. ตัวแปรที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปรอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม 
2. ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงหลังการจัดกระทํา 
3. ตัวแปรที่เข้ามาระหว่างการจัดกระทํา 
4. ตัวแปรที่ไม่ได้จัดกระทํา 

18. การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบ  
      Open Approach กับวิธีการสอนแบบปกติ ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ 
 1.  วิธีการสอน     2.  วิธีการสอนแบบปกติ 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   4.  วิธีการสอนแบบ Open Approach  
19. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดคํานวณระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง    
     ข้อใดเป็นตัวแปรตาม 
 1.  จํานวนนักเรียน    2.  เพศของนักเรียน 
 3.  อายุของนักเรียน    4.  ความสามารถในการคิดคํานวณ 
20. ตัวแปรใดวัดได้สมบูรณ์ที่สุด 
 1.  เพศ      2.  อาชีพ 
 3.  รายได ้     4.  การศึกษา 
21. เครื่องมือการวิจัยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร 
 1.  วัดสถิติที่ใช้ในการวิจัย    2.  วัดตัวแปรที่จะศึกษา 
 3.  วัดกลุ่มประชากร    4.  วัดขนาดข้อมูล 
22. เครื่องมือใดที่ใช้ในการวิจัยที่นิยมใช้มากที่สุด 
 1.  แบบสังเกต     2.  แบบทดสอบ 
 3.  แบบสอบถาม     4.  แบบสัมภาษณ์ 
23. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย 
 1.  แบบสอบถาม     2.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.  นวัตกรรม สื่อการสอน    4. โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
24. ถ้าต้องการทําวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ ควรใช้เครื่องมอืชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  2.  แบบสังเกตพฤติกรรม 
 3.  แบบสัมภาษณ์    4.  แบบทดสอบ 
25. การวัดการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสม 
 1.  แบบมาตราส่วนประมาณค่า   2.  แบบตรวจสอบรายการ 
 3.  แบบสัมภาษณ์    4.  แบบทดสอบ 
26. นักเรียนคนหนึ่งไม่ชอบทํางานกลุ่ม ควรใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  การสังเกต     2.  การทดสอบ 
 3.  การสัมภาษณ์     4.  การใช้แบบสอบถาม 
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27. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือข้อใด 
 1.  ความตรง     2.  ความเชื่อมั่น 
 3.  ความยากง่าย     4.  อํานาจจําแนก 
28. ค่า KR – 20 เกี่ยวข้องกับข้อใด 
 1. ความเชื่อมั่น     2. ความยากง่าย 
 3. อํานาจจําแนก     4.  ความเที่ยงตรง 
29. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 1.  สุ่มแบบมีระบบ    2. สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 3. ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนมากๆ   4. เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 
30. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ใช้สูตรคํานวณ     2. ใช้เกณฑ์ร้อยละ 
 3. ใช้การคาดคะเน    4. ใช้ตารางสําเร็จรูป 
31. การสุ่มตัวอย่างที่ประชากรทุกหน่วยมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคัดเลือกคือข้อใด 
 1.  สุ่มแบบง่าย     2. สุ่มแบบเป็นชั้น 
 3.  สุ่มแบบมีระบบ    4. สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
32. ข้อใดเป็นข้อมูลในมาตรอัตราส่วน 
 1.  ดํามีผิวขาว     2.  พื้นที่โรงเรียน 10 ไร ่
 3.  สมหญิงเป็นนักเรียนชาย   4.  คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
33. ค่าสถิติที่ควรนําเสนอพร้อมกับค่าเฉลี่ย ( x ) 
 1.  พิสัย      2.  มัธยฐาน 
 3.  ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์    4.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
34. ข้อใดไม่ใช่ค่ากลางของข้อมูล 
 1.  พิสัย      2.  มัธยฐาน 
 3.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    3.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
35. สถิติที่เหมาะสําหรับการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนําไปทํานายถึงประชากร คือข้อใด 
 1.  สถิติอ้างอิง     2.  สถิติเบื้องต้น 
 3.  สถิติวิเคราะห์     4.  สถิติภาคบรรยาย 
36. การวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 100 คน ควรใช้ค่าสถิติใด 
     ในการวิเคราะห์ 
 1.  t – test     2.  ANOVA 
 3.  z – test     4.  f – test 
37. การอภิปรายผลการวิจัยควรจัดไว้ในส่วนใด 
 1.  ส่วนนํา     2.  บทที่ 3  
 3.  บทที่ 4     4.  บทที่ 5 
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38. การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อใดมากที่สุด 
 1.  ความเป็นมาและความสําคัญ   2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.  กรอบแนวคิดการวิจัย    4.  ขอบเขตของการวิจัย 
39. บทสรุปเกี่ยวกับการดําเนินการวิจัยทั้งหมดอยู่ในส่วนใดของรายงานการวิจัย 
 1.  คํานํา     2.  บทที่ 5 
 3.  บทคัดย่อ     4.  การอภิปรายผล 
40. ขั้นตอนสุดท้ายของการทําวิจัยคือข้อใด 
 1.  การสรุปผล     2.  การอภิปรายผล 
 3.  การเขียนรายงานการวิจัย   4.  การเข้าเล่มรายงานการวิจัย 
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  แบบทดสอบ ชุดที่ 1 
 วิชา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 37 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  
................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยัง     ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนา 
        ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนํา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้ 
        การทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ตรงกับข้อใด 

ก. นวัตกรรม                      ข. นวัตกรรมทางการศึกษา  
        ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา     ง. สื่อการศึกษา 
ข้อ 2. การนําเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ 
        ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
        ยิ่งขึ้น ทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา 
        ในการเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. นวัตกรรม                      ข. นวัตกรรมทางการศึกษา  
        ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา     ง. สื่อการศึกษา 
ข้อ 3. Innovation  ตรงกับข้อใด 

ก. นวัตกรรม                      ข. นวัตกรรมทางการศึกษา  
        ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา     ง. สื่อการศึกษา 
ข้อ 4. Educational Innovation  ตรงกับข้อใด 

ก. นวัตกรรม                      ข. นวัตกรรมทางการศึกษา  
        ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา     ง. สื่อการศึกษา 
ข้อ 5. นวัตกรรม สามารถแบ่งระยะ  ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ระยะ                      ข. 3  ระยะ 
        ค. 4  ระยะ      ง. 5  ระยะ 
ข้อ 6. ระยะที่ 1 ของการแบ่งระยะ นวัตกรรม  

ก. มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
        ข. พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยู่ในลักษณะของโครงการทดลอง 
            ปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 
        ค. การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ 

ง. การประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
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ข้อ 7. ระยะที่ 2 ของการแบ่งระยะ นวัตกรรม  
ก. มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย 

        ข. พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยู่ในลักษณะของโครงการทดลอง 
            ปฏบิัติก่อน (Pilot Project) 
        ค. การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ 

ง. การประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
ข้อ 8. ระยะที่ 3 ของการแบ่งระยะ นวัตกรรม  

ก. มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
        ข. พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยู่ในลักษณะของโครงการทดลอง 
            ปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 
        ค. การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ 

ง. การประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
ข้อ 9. แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา ตรงกับข้อใดสําคัญที่สุด 

ก. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) 
        ข. ความพร้อม (Readiness) 
        ค. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 

ง. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ข้อ 10. ตัวกลาง หรือ ช่องทาง ในการถ่ายทอด องค์ความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน   
         เพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใด 

ก. นวัตกรรม                      ข. นวัตกรรมทางการศึกษา  
        ค. เทคโนโลยีทางการศึกษา     ง. สื่อการเรียนการสอน 
ข้อ 11. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ประเภท                      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 12. สื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะ ยกเว้น ข้อใด 

ก. สื่อประเภทวัสดุ                      ข. สื่อประเภทอุปกรณ์  
        ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ    ง. สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 
ข้อ 13. สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตํารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่  
          แบ่งตามคุณลักษณะ  ตรงกับข้อใด 

ก. สื่อประเภทวัสดุ                      ข. สื่อประเภทอุปกรณ์  
        ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ    ง. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 14. ของจริง เครื่องเล่นเทปเสียงหุ่นจําลอง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือ 
          ในห้องปฏิบัติการ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ แบ่งตามคุณลักษณะ  ตรงกับข้อใด 

ก. สื่อประเภทวัสดุ                      ข. สื่อประเภทอุปกรณ์  
        ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ    ง. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
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ข้อ 15. การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์ 
          จําลองจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ แบ่งตามคุณลักษณะ  ตรงกับข้อใด 

ก. สื่อประเภทวัสดุ                      ข. สื่อประเภทอุปกรณ์  
        ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ    ง. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 16. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสารจัดเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ 
          แบ่งตามคุณลักษณะ  ตรงกับข้อใด 

ก. สื่อประเภทวัสดุ                      ข. สื่อประเภทอุปกรณ์  
        ค. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ    ง. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 17. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรงกับข้อใด 

ก. Computer Instruction Assisted: CIA                ข. Computer Assisted Instruction : CAI 
        ค. Assisted Instruction Computer: AIC          ง. Assisted Computer Instruction : ACI 
ข้อ 18. สื่อการเรียนการสอน ตามรูปแบบ (Form) ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ประเภท                      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 19. สื่อการเรียนการสอน ตามรูปแบบ (Form) ยกเว้น ข้อใด 

ก. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     
        ข. วัสดุนําเสนอ 
        ค. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
        ง. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
ข้อ 20. ภาพยนตร์ สไลด์ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามรูปแบบ (Form) ยกเว้น ข้อใด 

ก. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     
        ข. วัสดุกราฟิก 
        ค. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
        ง. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
ข้อ 21. หนังสือแบบเรียน เอกสารการสอน จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามรูปแบบ (Form) ยกเว้น ข้อใด 

ก. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     
        ข. วัสดุกราฟิก 
        ค. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
        ง. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
ข้อ 22. แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน  
          ตามรูปแบบ (Form) ยกเว้น ข้อใด 

ก. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     
        ข. วัสดุกราฟิก 
        ค. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
        ง. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
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ข้อ 23. วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามรูปแบบ (Form) ยกเว้น ข้อใด 
ก. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     

        ข. วัสดุกราฟิก 
        ค. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
        ง. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
ข้อ 24. สื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ประเภท                      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 25. สื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ข้อใดถูกต้อง 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 26. สื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ข้อใดถูกต้อง 

ก. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments)   ข. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities ) 
        ค. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission)   ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 
ข้อ 27. กระดานดํา กระดานผ้าสําลี แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป สไลด์ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน 
          ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) 
ข้อ 28. เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) เครื่องรับวิทยุ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบขยายเสียง 
         จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) 
ข้อ 29. ภาพยนตร์ โทรทัศน์ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) 
ข้อ 30. เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉาย จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments) 
ข้อ 31. นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา จัดเป็นสื่อการเรียนการสอน ตามคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ก. ทัศนวัสดุ (Visual Materials)    ข. โสตวัสดุ (Audio Materials ) 
        ค. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials)   ง. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities ) 
ข้อ 32. คุณค่า และประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ            
          ข้อใดถูกต้อง 

ก. เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง            ข. เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน 
ค. เรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัด                     ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 33. สื่อการเรียนการสอนที่ดีครูผู้สอนควรดําเนินการอย่างไร 
ก. ทําสิ่งนามธรรมให้เป็นรูปธรรม    ข. ทําสิ่งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
ค. ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจ           ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 34. เทคโนโลยี (Technology) มีความหมายตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 
         ก. การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา 
         ข. การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

 ค. การใช้เครื่องมือที่ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจ            
 ง. การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัด  

ข้อ 35. เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)มีความหมายตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 
         ก. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อประสิทธิภาพของ 
            การศึกษาให้สูงขึ้น 
         ข. ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการนําเครื่องมือ มาปรับปรุง 
            ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น 

 ค. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจเกิดประสิทธิภาพ 
            ของการศึกษาให้สูงขึ้น            

 ง. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัดเกิดประสิทธิภาพของการศึกษาให ้
            สูงขึ้น  
ข้อ 36. องค์ประกอบเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตรงกับข้อใด 

ก. 2  ประเภท                      ข. 3  ประเภท 
        ค. 4  ประเภท      ง. 5  ประเภท 
ข้อ 37. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)  

ก. วัสดุ       ข. อุปกรณ์ 
ค. วิธีการ                 ง. นวัตกรรม 
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แบบทดสอบ ชุดที่ 2 
 วิชา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหนง่ครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 35 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
	
1. ตัวกลางที่จะเชื่อมความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียนคือ  
 1. หนังสือ     2.  ห้องเรียน 
 3.  สื่อการเรียนรู้     4.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ข้อใดไม่ใช่สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
 1.  สื่ออื่นๆ     2.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 3.  วัสดุอุปกรณ์     4.  สื่อเทคโนโลยี 
3. สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นอะไรบ้าง 

1. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ 
4. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ 

4. แผนสถิติ แผนภาพ แผนภูมิ ภาพโฆษณา เป็นสื่อประเภทใด 
 1.  สื่อเทคโนโลยี     2.  สื่อวัสดุกราฟิก 
 3.  สื่อประเภทกิจกรรม    4.  สื่อประเภทป้ายนิเทศ 
5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอนที่แบ่งตามคุณลักษณะ 
 1.  สื่อประเภทวัสดุ    2.  สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ 
 3.  สื่อประเภทอุปกรณ์     4.  สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ   
6. ในการจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามรูปแบบ แผนภูมิ (Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram)  
    จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด  

1. วัสดุกราฟิก 
2. สิ่งตีพิมพ์ (Printed Materials)                     
3. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission) 
4. วัสดุฉายและเครื่องฉาย (Projected Materials and Equipment)    
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7. ในการจําแนกสื่อการเรียนการสอนตามคุณสมบัติ กระดานดํา กระดานผ้าสําลี แผนภูมิ รูปภาพ ฟิล์มสตริป  
    สไลด ์จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทใด 
 1.  โสตวัสดุ (Audio Materials)   2.  ทัศนวัสดุ (Visual Materials) 
 3.  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Equipments)  4.  โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) 
8. ครูต้องให้ความสําคัญกับสิ่งใดมากที่สุดในการใช้สื่อการเรียนรู้ 
 1.  มีความทันสมัย    2.  ใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
 3.  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ  4.  ใช้สื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน 
9. การเลือกสื่อการสอนต้องคํานึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรก 
 1.  คุ้มค่า     2.  ประหยัด 
 3.  ประสิทธิผล     4.  ประสิทธิภาพ 
10. จะมีวิธีการเลือกสื่อการเรียนการสอนอย่างไรที่ทําให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1. เลือกตามใจชอบ 
2. เลือกตามหลักสูตร 
3. เลือกตามที่หาได้หรือผลิตเองได้ 
4. เลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 

11. ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต้องคํานึงถึงเรื่องใดมากที่สุด 
 1.  ความชอบ     2.  งบประมาณ 
 3.  ความสามารถในการใช้งาน   4.  วัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน 
12. คณุค่าของสื่อการเรียนการสอนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือข้อใด 

1. เป็นสิ่งช่วยในการเรียนรู้ 
2. ได้เรียนรู้จากเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ 
3. จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและเกิดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม 

13. สื่อการสอนตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale ข้อใดเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
 1.  โทรทัศน์     2.  การสาธิต 
 3.  ประสบการณ์ตรง    4.  การศึกษานอกสถานที่ 
14. ข้อใดเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
 1.  ทดลอง     2.  ดูโทรทัศน์ 
 3.  ทัศนศึกษา     4.  แสดงละคร 
15. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อการเรียนการสอนมากที่สุด 
 1.  แผนการสอนมีประสิทธิภาพ   2.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใหม่ๆ 
 3.  ทําให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 4.  การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
16. ข้อใดคือประโยชน์ของสื่อการสอนที่มีต่อครู 
 1.  ช่วยให้ครูสอนได้ง่ายขึ้น   2.  ช่วยลดภาระในการสอน 
 3.  ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  4.  ช่วยให้ผู้เรียนสอบได้คะแนนสูงขึ้น 
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17. ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจาก 
      ของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนํา นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานนั้นได้ผลดี 
       มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ตรงกับข้อใด 
 1.  นวัตกรรม                      2.  นวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  เทคโนโลยีทางการศึกษา    4.  สื่อการศึกษา 
18. การนําเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด หรือ การกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ 
     ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
     ทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลา 
     ในการเรียน ตรงกับข้อใด 
 1. นวัตกรรม                      2.  สื่อการศึกษา 
 3.  นวัตกรรมทางการศึกษา     4.  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
19. นวัตกรรม สามารถแบ่งระยะได้ ตรงกับข้อใด 
 1.  2 ระยะ                      2.  3 ระยะ 
 3.  4 ระยะ      4.  5 ระยะ 
20. ระยะที่ 3 ของการแบ่งระยะนวัตกรรม ตรงกับข้อใด 

1. การประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
2. การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์ 
3. มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
4. พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดทําอยู่ในลักษณะของโครงการ 
ทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 

21. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา 
 1.  เวลาเรียน      2.  ความพร้อมของผู้เรียน 
 3.  ความทันสมัยของเทคโนโลยี    4.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
22. แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา ตรงกับข้อใดสําคัญที่สุด 

1. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 
2. ความพร้อม (Readiness) 
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) 
4. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

23. ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรมทางการศึกษา 
 1.  สื่อมัลติมิเดีย      2.  สื่อการเรียนการสอน 
 3.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน     4.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
24. นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลคือข้อใด 
 1.  มหาวิทยาลัยเปิด     2.  การเรียนทางไกล 
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    4.  การจัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่น 
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25. ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองอัตราการเพิ่มของประชากร 
 1.  มหาวิทยาลัยเปิด    2.  โรงเรียนไม่แบ่งชั้น 
 3.  การเรียนทางไปรษณีย์    4.  การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
26. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาคือข้อใด 
 1.  ครูมีวิธกีารสอนใหม่ๆ   2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 3.  มีแนวคิดและการกระทําใหม่ๆ  4. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
27. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
 1.  เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  2.  การเรียนรู้ใช้ระยะเวลาสั้นลง 
 3.  ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น 4.  แก้ปัญหาความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
28. เทคโนโลยี (Technology) มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 

1. การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. การใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัด 
3. การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา 
4. การใช้เครื่องมือที่ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจ            

29. เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
1. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัดเกิดประสิทธิภาพของ 
การศึกษาให้สูงขึ้น 

2. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อประสิทธิภาพ 
ของการศึกษาให้สูงขึ้น 

3. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจเกิดประสิทธิภาพ 
ของการศึกษาให้สูงขึ้น 

4. ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการนําเครื่องมือ มาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น 

30. องค์ประกอบเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตรงกับข้อใด 
 1.  2 ประเภท                      2.  3 ประเภท 
 3.  4 ประเภท      4.  5 ประเภท 
31. DLIT คืออะไร 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี 

32. ปัจจัยด้านใดที่ก่อให้เกิดความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้ 
 1.  กฎหมาย     2.  นโยบายรัฐบาล 
 3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ    4.  เอกชนและผู้ให้การสนับสนุน 
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33. การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคืออะไร 
 1.  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  2.  เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา 
 3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี 4.  เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
34. ถ้า นวัตกรรม คือ หน่อไม้ แล้ว เทคโนโลยี คืออะไร 
 1.  ปุ๋ย      2.  ต้นไผ่ 
 3.  ซุปหน่อไม้     4.  หน่อไม้ดอง 
35. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรงกับข้อใด 

1. Assisted Computer Instruction : ACI 
2. Assisted Instruction Computer : AIC           
3. Computer Assisted Instruction : CAI 
4. Computer Instruction Assisted : CIA                 
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แบบทดสอบ ชุดที่ 1 วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 35 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 30 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก  
        ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การเข้าเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ 
        ข. ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ความประพฤติ เวลาเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ 
        ค. ความก้าวหน้าของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การ 
           ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

ง. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ 
           ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ข้อ 2. การกําหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การวัด (Measurement) 
ข. การประเมิน (Assessment) 

        ค. การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) 
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 

ข้อ 3. กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคําตอบของผู้เรียน ที่ทําในภาระงาน/ชิ้นงาน     
        ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทําอะไรได้ และ  จะทําต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย   
         ตรงกับข้อใด 

ก. การวัด (Measurement) 
ข. การประเมิน (Assessment) 

        ค. การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) 
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 

ข้อ 4. การนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดหลาย ๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียนโดย 
        การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที่สถานศึกษากําหนด เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียน 
        มีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดซึ่งคือการสรุปผลการเรียน   
       ตรงกับข้อใด 

ก. การวัด (Measurement) 
ข. การประเมิน (Assessment) 

        ค. การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) 
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 
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ข้อ 5. กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการและ 
         ไม่เป็นทางการ โดยการดําเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน   
         นับตั้งแต่ก่อนการเรียนการสอนระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือ 
         ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด   
         นําผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร   
         ตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. การวัด (Measurement) 
ข. การประเมิน (Assessment) 

        ค. การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) 
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) 

ข้อ 6. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
ก. 2 ประเภท      ข. 3 ประเภท        

        ค. 4 ประเภท      ง. 5 ประเภท 
ข้อ 7. โดยทั่วไปจําแนกประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้อใดถูกต้อง 

ก. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
           และหลังเรียน       
        ข. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ 
        ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามกลุ่มผู้เรียน      
        ง. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
ข้อ 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
        และหลังเรียน แบ่งประเภทตรงกับข้อใด 

ก. 2 ประเภท      ข. 3 ประเภท        
        ค. 4 ประเภท      ง. 5 ประเภท 
ข้อ 9. ข้อใดไม่เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน   
        ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

ก. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง           ข. การประเมินเพื่อวิจัย 
        ค. การประเมินเพื่อการพัฒนา           ง. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
ข้อ 10.  Placement Assessment เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียน   
          การสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง           ข. การประเมินเพื่อวินิจฉัย 
        ค. การประเมินเพื่อการพัฒนา           ง. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
ข้อ 11.  Diagnostic Assessment เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียน  
           การสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง           ข. การประเมินเพื่อวินิจฉัย 
        ค. การประเมินเพื่อการพัฒนา           ง. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
 



                                         ห น้ า  | 80 

แบบทดสอบวิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 

ข้อ 12.  Formative Assessment เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียน  
           การสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง           ข. การประเมินเพื่อวินิจฉัย 
        ค. การประเมินเพื่อการพัฒนา           ง. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
ข้อ 13.  Summative  Assessment  เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียน  
           การสอน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง           ข. การประเมินเพื่อวินิจฉัย 
        ค. การประเมินเพื่อการพัฒนา           ง. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
ข้อ 14. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ แบ่งประเภท 
          ตรงกับข้อใด 

ก. 2 ประเภท      ข. 3 ประเภท        
        ค. 4 ประเภท      ง. 5 ประเภท 
ข้อ 15. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 
ข้อ 16. Norm-Referenced Assessment ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการ 
          แปลความหมายผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การวัดผลและประเมินผลสภาพจริง 
ข้อ 17. Criterion-Referenced Assessment ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการ 
          แปลความหมายผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การวัดผลและประเมินผลสภาพจริง 
ข้อ 18. "เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
          โดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรือในชั้นเรียน" ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนก 
          ตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การวัดผลและประเมินผลสภาพจริง 
ข้อ 19. "เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนําเสนอผลการตัดสินความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
          โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น" ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตาม 
          วิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การวัดผลและประเมินผลสภาพจริง 
ข้อ 20. Authentic Assessment ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การประเมินผลตามสภาพจริง 
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ข้อ 21. กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ ผู้เรียนทํา เพื่อเป็นพื้นฐาน 
          ของการตัดสินใจในการศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้เรียน ตรงกับข้อใด 

ก. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม    ข. การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
        ค. การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน   ง. การประเมินผลตามสภาพจริง 
ข้อ 22. ผู้สอนให้ความสําคัญกับพัฒนาการและความต้องการช่วยเหลือและการประสบความสําเร็จ 
         ของผู้เรียนแต่ละคน มากกว่าการประเมินผลการเรียนที่มุ่งการให้คะแนนผลผลิตและจัดลําดับที่  
         ตรงกับข้อใด 

ก. Norm-Referenced Assessment  ข. Criterion-Referenced Assessment 
        ค. Standard-Referenced Assessment  ง. Authentic Assessment 
ข้อ 23. ลักษณะสําคัญการประเมินผลตามสภาพจริง  ยกเว้นข้อใด 

ก. เน้นการประเมินที่ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทําได้ 
            ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์    
        ข. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ 

ค. เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้ โดยการทดสอบเป็นหลัก ด้านทักษะเน้นการปฏิบัติจริง 
        ง. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน  
ข้อ 24. การประเมินผลตามสภาพจริง  สิ่งที่ต้องประเมิน ตรงกับข้อใด 
        ก. การแสดงออกถึงผลของความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะและเจตคติ  
        ข. กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทํางาน  
        ค. ผลผลิต ผลงาน  
        ง. ถูกกทุกข้อ  
ข้อ 25. การประเมินผลตามสภาพจริง  ใครเป็นผู้ประเมิน ถูกต้องที่สุด 
        ก. นักเรียนประเมินตนเอง             ข. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน  
        ค.  ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน    ง. ถูกกทุกข้อ  
ข้อ 26. Selected Response  เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. ข้อสอบเติมคํา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อ 27. Constructed Response เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. ข้อสอบเติมคํา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
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ข้อ 28. Essay เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. ข้อสอบเติมคํา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อ 29. School Product/Performance เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. ข้อสอบเติมคํา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อ 30. Contextual Product/Performance เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. ข้อสอบเติมคํา หรือเติมข้อความ หรือเขียน Mind map 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิตจริงนอกสถานศึกษา 
ข้อ 31. On-going Tools  เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด  
        ข. เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมินผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน 
        ค.  เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน   
        ง. การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิตจริงนอกสถานศึกษา 
ข้อ 32. " การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน " เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. Selected Response             ข. Contextual Product/Performance 
        ค.  School Product/Performance         ง. On-going Tools   
ข้อ 33. " สํารวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนําเสนอผลการสํารวจ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือนํามาเล่า 
           ให้เพื่อนนักเรียนฟังในชั่วโมง" เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. Selected Response             ข. Contextual Product/Performance 
        ค.  School Product/Performance         ง. On-going Tools   
ข้อ 34. " โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ แสดงบทบาทสมมุติ (Role play "  
           เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. Selected Response             ข. Contextual Product/Performance 
        ค.  School Product/Performance         ง. On-going Tools   
ข้อ 35. " สืบค้นข้อมูลโดยใช้ internet ในโรงเรียน" เป็นเทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด 
        ก. Selected Response             ข. Contextual Product/Performance 
        ค.  School Product/Performance         ง. On-going Tools   
    

	



                                         ห น้ า  | 83 

แบบทดสอบวิชาการศึกษา : ครูผู้ช่วย 
 

 
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
 

แบบทดสอบ ชุดที่ 2 วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 70 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 90 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
 
1. การวัดผล หมายถึง 

1. กระบวนการวินิจฉัย สรุป ตัดสิน ตีราคา 
2. การหาหรือกําหนดจํานวนปริมาณหรือคุณลักษณะของพฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคล 
3. กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณ คุณภาพ คุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งของ 
โดยมีเครื่องมือช่วย 

4. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้า 
และความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

2. การประเมินผล หมายถึง  
1. การนําเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดหลาย ๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน 
โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที่สถานศึกษากําหนดเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า 
ผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดซึ่งคือการสรุปผลการเรียน 

2. กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคําตอบของผู้เรียน ที่ทําในภาระงาน/ชิ้นงาน 
ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถทําอะไรได้ และ จะทําต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

3. การกําหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน 
4. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้า 
และความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ข้อใดเป็นการประเมินผล 
 1.  นายดีสอบได้ 60 คะแนน   2.  เด็กหญิงนิ่มชอบกินไอศกรีม 
 3.  นางสาวเอได้ผลการเรียน 3.85   4.  เด็กชายบรีสน้ําหนัก 50 กิโลกรัม 
4. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความก้าวหน้า     
    และความสนใจทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นความหมายของอะไร 
 1.  การประเมินคุณภาพ    2.  การวัดและประเมินผล 
 3.  การประเมินภาคปฏิบัติ   4.  การประเมินตามสภาพจริง 
5. ข้อใดถูกต้อง 
 1.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล  2.  การวัดผลเป็นการตัดสินผลการเรียน 
 3.  การวัดผลและการประเมินผลคือสิ่งเดียวกัน 4.  การวัดผลและการประเมินผลเกิดขึ้นพร้อมกัน 
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6. บทบาทสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูต้องคํานึงมากที่สุดคือข้อใด 
1. ใช้การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 
2. ใช้การวัดและประเมินผลเป็นสิ่งสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. ใช้การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือในการจัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 
4. ใช้การวัดและประเมินผลเป็นกลไกในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

7. ปรัชญาของการวัดผลคือข้อใด 
1. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน 
2. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ 
3. สอบเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน 
4. สอบเพื่อตัดสินผลการเรียน 

8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานใด 
 1.  ตัดสินผลการเรียน    2.  การปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3.  ตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน  4.  พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
9. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ หมายถึงข้อใด 
 1.  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    2.  มีการนําหลักสูตรไปใช้ 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   4.  ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
10. จุดมุ่งหมายสูงสุดของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.  เพื่อวินิจฉัย     2.  เพื่ออภิปรายผล 
 3.  เพื่อทราบข้อมูลที่ต้องการ   4.  นําผลการประเมินไปใช้อย่างคุ้มค่า 
11. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 1.  เพื่อจัดลําดับ     2.  เพื่อวินิจฉัยและเปรียบเทียบ 
 3.  เพื่อทราบข้อมูลของนักเรียน   4.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน 
12. ข้อใดไม่ใช่หลักการวัดผลทางการศึกษาที่ดี 
 1.  มีความยุติธรรม    2.  วัดได้ตรงจุดมุ่งหมาย 
 3.  ใช้เครื่องมือวัดที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้  4.  วัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
13. วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนคือข้อใด 

1. เพื่อตัดสินผลการเรียน 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียน 
3. เพื่อตรวจสอบความรู้ หรือค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน 
4. เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

14. จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนคือข้อใด 
 1.  ตัดสินผลการเรียน    2.  ค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน 
 3.  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  4.  ให้ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนของตน 
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15. การวัดและประเมินผลมีประโยชน์ต่อนักเรียนในเรื่องใด 
 1.  ทําให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียน  2.  ชี้ข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน 
 3.  เพิ่มความสนใจในการเรียนของนักเรียน  4.  ทําให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียน 
16. การวัดและประเมินผลให้ประโยชน์ต่อใครมากที่สุด 
 1.  ครู      2.  นักเรียน 
 3.  ผู้บริหาร     4.  โรงเรียน 
17. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากข้อใด 

1. ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ความประพฤติ เวลาเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ 
2. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การเข้าเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ 
3. ความก้าวหน้าของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ 
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

4. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 

18. ในการวดัและประเมินผล ข้อใดสําคัญที่สุด 
1. วัดและประเมินผลให้ตรงตามเนื้อหา 
2. วัดและประเมินผลให้ตรงตามความรู้ของผู้เรียน 
3. วัดและประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4. วัดและประเมินผลให้ตรงตามกิจกรรมการเรียนการสอน 

19. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน    
      ระหว่างเรียนและหลังเรียน แบ่งประเภทตรงกับข้อใด 
 1.  2 ประเภท     2.  3 ประเภท        
 3.  4 ประเภท     4.  5 ประเภท 
20. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามวิธีการแปลความหมายผลการเรียนรู้ แบ่งประเภทตรงกับข้อใด 
 1.  2 ประเภท     2.  3 ประเภท        
 3.  4 ประเภท     4.  5 ประเภท 
21. ข้อใดไม่เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จําแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ก่อนเรียน    
      ระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 1.  การประเมินเพื่อวิจัย    2.  การประเมินเพื่อการพัฒนา 
 3.  การประเมินเพื่อจัดวางตําแหน่ง  4.  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  
22. การวัดให้ครอบคลุมและเหมาะสมจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
 1.  ใช้การวัดหลายๆ วิธี    2.  ใช้เครื่องมือวัดหลายรูปแบบ 
 3.  กําหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาให้ชัดเจน 4.  เลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด 
23. การวัดผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญควรใช้วิธีการใด 
 1.  วัดจากการสังเกต    2.  วัดด้วยแบบทดสอบ 
 3.  วัดผลจากการปฏิบัติ    4.  วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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24. การประเมินผลการศึกษาเพื่อพิจารณาตัดสิน จะต้องดําเนินการอย่างไร 
 1.  วัดผลหลายครั้งหลายด้าน   2.  ประเมินผลตามข้อมูลที่วัดได้ 
 3.  ประเมินผลตามที่คาดการณ์เอาไว้  4.  ยึดผลการวัดครั้งใดครั้งหนึ่งเป็นหลัก 
25. การวัดและประเมินผลที่เน้นเป็นศูนย์กลางเป็นการประเมินแบบใด 
 1.  การประเมินตามสภาพจริง   2.  การประเมินด้วยการสังเกต 
 3.  การประเมินด้วยแบบทดสอบ   4.  การประเมินจากการปฏิบัติงาน 
26. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์มุ่งวัดอะไร 
 1.  ผลงานของนักเรียนที่ทํามา   2.  พัฒนาการของนักเรียน 
 3.  ความเจริญงอกงาม    4.  ความสําเร็จ 
27. ข้อใดเป็นการประเมินเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน 
 1.  การประเมินเพื่อวินิจฉัย   2.  การประเมินเพื่อคัดเลือก 
 3.  การประเมินเพื่อการตัดสิน   4.  การประเมินเพื่อแยกประเภท 
28. การจัดการเรียนรู้แบบใดที่ให้นักเรียนมีโอกาสกําหนดเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  การจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม   2.  การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 3.  การจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  4.  การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง  
29. การทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แล้วนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินอะไร 
 1.  ประเมินศักยภาพ    2.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 3.  ประเมินความก้าวหน้า    4.  ประเมินจุดเด่นจุดด้อย 
30. การทดสอบก่อนเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
 1.  ตรวจสอบจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียน  2.  วัดระดับสติปัญญาของผู้เรียน 
 3.  ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียน   4.  จัดวางตําแหน่งของผู้เรียน 
31. Authentic Assessment ตรงกับข้อใด 
 1.  การประเมินผลตามสภาพจริง   2. การวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม   
 3.  การวัดและประเมินแบบอิงเกณฑ์  4.  การวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐาน  
32. ผู้สอนให้ความสําคัญกับพัฒนาการและความต้องการช่วยเหลือและการประสบความสําเร็จของ 
     ผู้เรียนแต่ละคน มากกว่าการประเมินผลการเรียนที่มุ่งการให้คะแนนผลผลิตและจัดลําดับที่     
     เป็นการประเมินแบบใด 
 1.  Authentic Assessment   2.  Norm-Referenced Assessment | 
 3.  Criterion-Referenced Assessment  4.  Standard-Referenced Assessment  
33. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสําคัญการประเมินผลตามสภาพจริง 

1. เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริงๆ 
2. เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน 
3. เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้ โดยการทดสอบเป็นหลัก ด้านทักษะเน้นการปฏิบัติจริง 
4. เน้นการประเมินที่ดําเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทําได้ตลอดเวลา 
ทุกสภาพการณ์    
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34. การประเมินตามสภาพจริง คือข้อใด 
1. การประเมินจากการปฏิบัติ 
2. การประเมินจากการทําแบบทดสอบ 
3. การประเมินจากภาระงานของผู้เรียน 
4. การประเมินจากภาระงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในแบบบูรณาการ 

35. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551   
      มีวัตถุประสงค์ตรงตามข้อใด 
 1.  เพื่อหาความบกพร่องของผู้เรียน  2.  เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยผู้เรียน 
 3.  เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน   4.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
36. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีระดับใดบ้าง 

1. ระดับชั้นเรียน และระดับชาติ 
2. ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ 
3. ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
4. ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

37. ข้อใดเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 1.  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  2.  การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
 3.  การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.  การวัดและประเมินผลระดับชาติ 
38. การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค/รายปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
     การจัดการศึกษาตรงกับข้อใด 
 1.  การวัดและประเมินผลระดับชาติ  2.  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
 3.  การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา  4.  การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
39. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นข้อมูลในการรายงาน 
      ผลการเรียนในระดับใด 
 1.  ระดับชั้นเรียน    2.  ระดับสถานศึกษา 
 3.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   4.  ระดับชาติ 
40. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินมีระดับใดบ้าง 
 1.  ผ่าน และไม่ผ่าน    2.  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 3.  ดีเยี่ยม พอใช้ ผ่าน และไม่ผ่าน   4.  ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่าน และไม่ผ่าน 
41. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินมีระดับใดบ้าง 
 1.  ผ่าน และไม่ผ่าน    2.  ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
 3.  ดีเยี่ยม พอใช้ ผ่าน และไม่ผ่าน   4.  ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ผ่าน และไม่ผ่าน 
42. ขั้นตอนแรกของการวัดและประเมินผลคือข้อใด 
 1.  เลือกวิธีการวัด    2.  กําหนดจุดประสงค์ของการวัด 
 3.  สร้างหรือหาเครื่องมือในการวัด   4.  ทําตารางวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
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43. การพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาทสัมผัส คือข้อใด 
 1.  การสังเกต     2.  การประเมิน 
 3.  การสอบถาม     4.  การสัมภาษณ์ 
44. ข้อใดเป็นพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
 1.  การรับรู้     2.  ความถูกต้อง 
 3.  การจัดระบบ     4.  การประเมินค่า 
45. เครื่องมือในข้อใดใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยได้ดีที่สุด 
 1.  แบบสังเกต     2.  แบบทดสอบ 
 3.  แบบสอบถาม     4.  แบบสัมภาษณ์ 
46. เครื่องมือในข้อใดไม่เหมาะสมในวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย 
 1.  การสังเกต     2.  แบบสอบถาม 
 3.  การสัมภาษณ์     4.  แฟ้มสะสมผลงาน 
47. รูปแบบการวัดที่สามารถนํามาเปรียบเทียบได้แต่ไม่สามารถนํามาบวกลบกันได้ เป็นรูปแบบการวัดประเภทใด 
 1.  มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)   2.  มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
 3.  มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)  4.  มาตรอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
48. มาตรการวัดใดที่มีความสมบูรณ์ที่สุด 
 1.  มาตรอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  2.  มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 3.  มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale)  4.  มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) 
49. ชนาธิปใส่เสื้อหมายเลข 3 เป็นมาตรการวัดใด 
 1.  มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale)   2.  มาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale)  
 3.  มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)  4.  มาตรอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
50. ความเป็นปรนัยของข้อสอบ คืออะไร 
 1.  ข้อสอบมีอํานาจจําแนก   2.  ข้อสอบมีความเที่ยงตรง 
 3.  ข้อสอบมีความน่าเชื่อถือ   4.  ข้อสอบมีคําถามชัดเจนและให้คะแนนชัดเจน 
51. สิ่งที่สําคัญที่สุดของแบบทดสอบคือ 
 1.  ความเชื่อมั่น     2.  ความยากง่าย 
 3.  ความเที่ยงตรง    4.  อํานาจจําแนก 
52. เครื่องมือที่สามารถวัดได้ผลคงที่ แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง คือคุณลักษณะของเครื่องมือ 
      ตามข้อใด 
 1.  ความเชื่อมั่น     2.  ความยากง่าย 
 3.  ความเที่ยงตรง    4.  อํานาจจําแนก 
53. Construct validity คือข้อใด 
 1.  ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ   2.  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 3.  ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์   4.  ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
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54. ข้อสอบมีอํานาจจําแนก หมายถึง 
 1.  ข้อสอบที่มีความตรง    2.  ข้อสอบที่มีความยากพอสมควร 
 3.  ข้อสอบที่สามารถวัดได้ตรงความต้องการ 4.  ข้อสอบที่สามารถแยกคนเก่งกับคนไม่เก่งได้ 
55. ค่าอํานาจจําแนกที่ดีมีค่าอยู่ในช่วงใด 
 1.  0.2 – 0.8     2.  0.2 – 1.0 
 3.  (-1.0) – (+1.0)    4.  ตั้งแต่ 0.0 ขึ้นไป 
56. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่า I.O.C (Item objective congruence index)  

1. ค่าความยากง่าย 
2. มีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 
3. การวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 
4. การวัดความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 

57. การหาค่าความเที่ยงตรง (IOC : Index of item objective congruence)หรือค่าสอดคล้องระหว่าง 
     ข้อคําถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาต้องมีค่าเท่าไรที่ถือว่าข้อสอบข้อนั้นใช้ได้ 
 1.  ต่ํากว่า 0.5     2.  0.2 – 0.8 
 3.  0.0 – 1.0     4.  0.5 – 1.0 
58. ค่า IOC ที่ดีที่สุด คือข้อใด 
 1.  -1.00     2.   0.00  
 3.  0.50      4.   1.00 
59. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกี่คน 
 1.  2 คนขึ้นไป     2.  3 คนขึ้นไป 
 3.  4 คนขึ้นไป     4.  กี่คนก็ได ้
60. ค่าความยาก ใช้สัญลักษณ์ตรงกับข้อใด 
 1.  ค่า r      2.  ค่า p 
 3.  ค่า D     3.  ค่า IOC 
61. ค่า P ที่เหมาะสม คือข้อใด 
 1.  (-1.00) – (+1.00)    2.  0.0 – 1.0 
 3.  0.2 – 0.8     4.  0.2 – 1.0 
62. ค่า P เท่ากับ 0.2 แสดงว่าข้อสอบมีลักษณะอย่างไร 
 1.  เป็นข้อสอบที่ง่าย    2.  เป็นข้อสอบที่ง่ายมาก 
 3.  เป็นข้อสอบที่ยากที่สุด    4.  เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก 
63. ปพ. หมายถึงข้อใด 

1. เอกสารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. เอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. เอกสารประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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64. การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เอกสารแบบพิมพ์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการ 
      ผลเป็นผู้กําหนด 
 1.  ปพ. 1 – 3      2.  ปพ. 1 – 9  
 3.  ปพ. 4 – 6      4.  ปพ. 7 – 9  
65. ผู้มีอํานาจในการสั่งซื้อ ปพ. 3 คือใคร 
 1.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  2.  หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 3.  ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 4.  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
66. ผู้กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในสถานศึกษา คือข้อใด 
 1.  สถานศึกษา     2.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4.  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
67. ผู้ให้ความเห็นชอบเกณฑ์การวัดและประเมินผลในสถานศึกษา คือข้อใด 
 1.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา   2.  ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
 3.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4.  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
68. การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาจะดําเนินการในช่วงใด 
 1.  ปิดภาคเรียน     2.  ต้นภาคเรียน 
 3.  กลางภาคเรียน    4.  ดําเนินการได้ทุกช่วง 
69. หน่วยงานในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีหน้าที่ในจัดการทดสอบระดับชาติ      
      คือข้อใด 
 1.  สํานักทดสอบทางการศึกษา     2.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  4.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
70. การทดสอบในข้อใดที่จัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 1.  NT     2.  RT 
 3.  O – NET    4.  ถูกทุกข้อ 
 
      

 
 
 
 
	
	
 
 
 
	

 
     


