
 

 

แบบทดสอบ วชิาความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิาการศึกษา 
หลกัสูตรเตรียมสอบคดัเลือก ต าแหน่งครูผูช่้วย 

เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  “ธีรภทัร  ติวเตอร์” 
................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 81 ขอ้ 
  2. เวลาในการท าขอ้สอบ 90 นาที 
  3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
                              เพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก   ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................................................ 
ขอ้ 1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การสร้างและการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการจดัท าสาระทอ้งถ่ิน 
         ขั้นตอนแรก ตรงกบัขอ้ใด 

ก. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่วมก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ   
เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ข. ศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่
พฒันา โดยส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ค. ศึกษาศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและภูมิภาค ตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ .ศ. 2551 หรือ 
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้ 2. ผูใ้ดใหค้วามเห็นชอบใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีศึกษาขั้น 
ค. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
ง. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอ้ 3. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        พ.ศ. 2551  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. การจดัสาระการเรียนรู้    ข. การก าหนดค่าน ้าหนกัและเวลาเรียน 
ค. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้  ง. การก าหนดระดบัผลการเรียน 

 
 
 



 

 

ขอ้ 4. ขอ้ใดตรงกบัความหมายของ “การศึกษา” 
ก.   การเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม  
ข. การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
ค. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม  
ง. กระบวนการเรียนรู้เพือ่ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

ขอ้ 5. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 
          ทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ  
         การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษาตรงกบัขอ้ใด 

ก. คุณภาพการศึกษา    
ข. มาตรการจดัการศึกษา 
ค. มาตรฐานการศึกษา    
ง.  มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ขอ้ 6.  “การประกนัคุณภาพภายใน” ด าเนินการโดยใครถูกตอ้งท่ีสุด  
ก. บุคลากรของสถานศึกษา   
ข. หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 
ค.   โรงเรียนร่วมกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

          ง. โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกดัทีม่ีหน้าทีก่ ากบัดูแลสถานศึกษาน้ัน  
ขอ้ 7. ท าไมสถานศึกษาตอ้งมีการด าเนินงาน “การประกนัคุณภาพภายนอก” 

ก. ใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและ
การประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

ข. เพือ่เป็นการประกนัคุณภาพและให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ค. เพื่อส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ  การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา

ของสถานศึกษา 
ง. เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ขอ้ 8. ขอ้ใดไม่ใช่ หลกัการจดัการศึกษา 
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
ข. ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ค. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ง. การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 



 

 

 
 
ขอ้ 9. ใครเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. สภาการศึกษา     
ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ง.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยค าแนะน าสภาการศึกษา 

ขอ้ 10. การจดัท าสาระหลกัสูตรถือเป็นหนา้ท่ีหลกัของใคร 
ก. สภาการศึกษา     ข.  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ง.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอ้ 11. สถานศึกษามีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผย 
           ต่อสาธารณชน ค าวา่ “รายงานประจ าปี”หมายความตรงกบัขอ้ใด 

ก. SSR     ข. SAR 
ข. SRA     ง. RSA 

ขอ้ 12. เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในทุกระดบัซ่ึงประกอบดว้ยระบบ 
            การประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

ก. เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ข.  เพื่อพฒันามาตรฐานการศึกษา 
ค. เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ง.  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
ก าหนดให้  

—  1. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
—  2. การจดัท าแผนพฒันาตามมาตรฐาน 
—  3. การก าหนดมาตรฐาน 
—  4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
—  5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
—  6. ด าเนินงานตามแผน 
—  7. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
—  8. พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้ 13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 
           สถานศึกษา ตามขั้นตอนในขอ้ใด  

ก. 1-2-3-4-5-6-7-8    ข.  3-2-1-6-5-4-7-8 
ค.    3-1-2-6-5-4-7-8    ง.3-2-1-5-6-4-7-8 



 

 

ขอ้ 14.ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้าที่ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา 
ข. การประเมินคุณภาพภายนอก และ ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา 
ค. พฒันา วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และ ท าการประเมินผลการจดัการศึกษา  
ง. พฒันาเกณฑ์ วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก และ ท าการประเมินผลการจัดการศึกษา 

ขอ้ 15. หน่วยงานตน้สังกดั จะเขา้ท าการประเมินสถานศึกษาท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งไร 
ก.  1 คร้ังในทุกๆ 3 ปี     ข.   1 คร้ังในทุกๆ 5 ปี 
ค.   อย่างน้อย 1 คร้ังในทุกๆ 3 ปี    ง.   อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกๆ 5 ปี 

ขอ้ 16. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. 11  มาตรฐาน 51 ตวับ่งช้ี    ข.  11  มาตรฐาน  65 ตวับ่งช้ี 
ข. 15  มาตรฐาน51 ตวับ่งช้ี    ง.  15  มาตรฐาน  65 ตัวบ่งช้ี 

ขอ้ 17.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. พ.ศ. 2553 – 2557     ข.  พ.ศ. 2554 - 2558 
ค. พ.ศ. 2555 – 2559     ง.  พ.ศ. 2556 - 2560 

ขอ้ 18.“มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  
          คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ เป็นพลโลกยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ  
          ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติท่ีจ  าเป็น  
          ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐาน  
          ความ เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ”  ก าหนดไวต้รงกบัขอ้ใดของ  
          หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ก. วสัิยทศัน์      ข.  จุดมุ่งหมาย 
ค.   หลกัการ      ง.  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ขอ้ 19.“หลกัการ”ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้  
ข. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ค. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
ง. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร    การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี

และมีทกัษะชีวติ 
ขอ้ 20.“สมรรถนะผูเ้รียน”ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ความสามารถในการส่ือสาร    ข.  ความสามารถในการคิด 
ค.   ความสามารถในการแกปั้ญหา    ง.  ความสามารถในการใช้ชีวติ 



 

 

ขอ้ 21.  “คุณลกัษะอนัพึงประสงค ์ ประการท่ี 5” ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                 
            ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. อยู่อย่างพอเพยีง     ข.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
ค.   รักความเป็นไทย     ง.  มีจิตสาธารณะ 

ขอ้ 22. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ขอ้ใดผดิ 
ก. ภาษาไทย      ข.  คณิตศาสตร์ 
ค.  วทิยาศาสตร์      ง.  สังคมศึกษา 

 
ก าหนดให้ 

ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 
 ป.๑/๒    ตวัช้ีวดัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ขอ้ท่ี ๒ 
    ๑.๑............................................................. 
    ว        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
ขอ้ 23. เติมขอ้ความใน………… ตรงกบัขอ้ใด 

ก. สาระท่ี ๑ตวัช้ีวดัขอ้ท่ี ๑   ข.  สาระที ่๑มาตรฐานข้อที ่๑ 
ค.   ตวับ่งช้ีท่ี ๑สาระขอ้ท่ี ๑   ง.  มาตรฐานท่ี ๑สาระขอ้ท่ี ๑ 

ขอ้ 24. ส่ิงท่ีก าหนดใหผู้เ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ ตรงกบัขอ้ใด    
ก. ตวัช้ีวดัการเรียนรู้     ข.  สาระการเรียนรู้ 
ค.   กระบวนการเรียนรู้     ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ขอ้ 25. ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของสาระการเรียนรู้ 
ก. องคค์วามรู้         ข. ทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้   
ข. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์    ง. ส่ือและนวตักรรม 

ขอ้ 26. “ความรู้  ทกัษะและวฒันธรรมการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ความช่ืนชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และ 
                ภูมิใจในภาษาประจ าชาติ”ตรงกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ในขอ้ใด    

ก. วทิยาศาสตร์       ข. ภาษาไทย 
ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    ง. ศิลปะ 

ขอ้ 27.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
ก. กิจกรรมแนะแนว      ข.  กิจกรรมนกัเรียน 
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    ง.  กจิกรรมทศันศึกษา 

 
 



 

 

ขอ้ 28.หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 จดัระดบัการศึกษาอยา่งไร 
ก. 2  ระดบั คือ ก่อนประถม  ประถม 
ข. 2  ระดบั คือ ประถม  มธัยม 
ค. 3  ระดบั คือ ก่อนประถม ประถม  มธัยม 
ง. 3  ระดับ คือ ประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลาย 

ขอ้ 29. คิดน ้าหนกัของรายวชิาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต (นก.)ใชเ้กณฑ ์ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียนมีค่าน า้หนักวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกติ (นก.) 
ข. ใชเ้กณฑ ์๖๐ ชัว่โมงต่อภาคเรียน    มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 
ค. ใชเ้กณฑ ์๔๐ ชัว่โมงต่อปี   มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 
ง. ใชเ้กณฑ ์๖๐ ชัว่โมงต่อปี  มีค่าน ้าหนกัวชิา เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (นก.) 

ขอ้ 30. การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ผูส้อนด าเนินการอะไรเป็นส่ิงแรก 
ก. ศึกษาวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ทีท้่าทาย

ความสามารถของผู้เรียน 
ข. ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการท่ีเป็นความคิด

รวบยอด หลกัการ และความสัมพนัธ์ รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
ค. ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทาง

สมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
ง. จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  

ขอ้ 31. “มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน  
          มีทกัษะในการคิดวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวติ มีทกัษะการใช ้
        เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้  
        ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ  
        การศึกษาต่อ”เป็นการจดัการศึกษาระดบัใด 

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

ขอ้ 32. “เป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้”เป็นการวดัผลประเมินผลระดบัใด 
ก. ระดับช้ันเรียน       ข.  ระดบัสถานศึกษา  
ค.   ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา      ง.  ระดบัชาติ 

ขอ้ 33.  “O-NET” เป็นการวดัผลประเมินผลนกัเรียนท่ีเรียนระดบัใด 
ก. ป.1- ม.3       ข.  ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5 
ค.    ป.6 , ม.3 และ ม.6      ง.  ป.1- ม.6 

 



 

 

ขอ้ 34. เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการไม่ไดก้  าหนดบงัคบัแบบตรงตามขอ้ใด 
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน     ข.  ประกาศนียบตัร 
ค.   แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา     ง.  ระเบียนสะสม 

ขอ้ 35. “เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูจ้บการศึกษาท่ีสถานศึกษาใหไ้วแ้ก่ผูจ้บ 
             การศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” 
             ตรงตามขอ้ใด 

ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน     ข.  ประกาศนียบัตร 
ค.   แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา     ง.  แบบรับรองผลการเรียน 

ขอ้ 36. สถานศึกษาตอ้งด าเนินการรายงานผลการเรียนใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะๆ ตรงตามขอ้ใด 
ก. ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง     ข.  อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
ค.    ปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง     ง.  อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 

 
ก าหนดให ้ตอบขอ้ 37-38 

ขั้นท่ี 1 วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ 
ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ความสามารถความสนใจวธีิเรียนอยา่งไรบา้ง 
ขั้นท่ี 3 ก าหนดรูปแบบ วธีิการหรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้  
ขั้นท่ี 4 ปรับและเรียบเรียงรูปแบบวธีิการหรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้  

 
ขอ้ 37. “ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมดา้นใดในระดบัใด ” ตามแนวทางการก าหนดรูปแบบ ในการออกแบบ  
             กิจกรรมการเรียนรู้ ตรงตามขอ้ใด 

ก. ขั้นที ่1     ข.  ขั้นท่ี 2 
ค.   ขั้นท่ี 3     ง.  ขั้นท่ี 4 

ขอ้ 38. “เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้และผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน” ตามแนวทางการก าหนด     
             รูปแบบ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงตามขอ้ใด  

ก. ขั้นท่ี 1     ข.  ขั้นท่ี 2 
ค.   ขั้นที ่3     ง.  ขั้นท่ี 4 

ขอ้ 39. “ก าหนดรูปแบบ วธีิการหรือเทคนิคการจดัการเรียนรู้” ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. สามารถสร้างเสริมความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะไดต้รงกบัพฤติกรรมท่ีก าหนดในตวัช้ีวดั/ผลการ

เรียนรู้ 
ข.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
ค.  ก่อประโยชน์ใหผู้เ้รียนสูงสุด 
ง. ต้องการให้ผู้เรียนเกดิพฤติกรรมด้านใดในระดับใด 



 

 

ขอ้ 40.  ขอ้ใดกล่าวถึงองคป์ระกอบ การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  ไม่ถูกตอ้ง 
ก. ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ตวัช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ 
ค. สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้ 
ง. การน าเสนอผลงาน 

ขอ้ 41.  เป็นกระบวนการออกแบบท่ียดึเป้าหมายสุดทา้ยของการเรียน  คือมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลกั   
           กระบวนการออกแบบวางแผนของครูผูส้อนตอ้งเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั ตรงกบัขอ้ใด 

ก. การออกแบบการเรียนรู้แบบยอ้นยคุ 
ข. การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั  
ค. การออกแบบการเรียนรู้แบบสะทอ้นกลบั  
ง. การออกแบบการเรียนรู้แบบกลบัทิศ 

ขอ้ 42.  Backward Design  ขั้นตอนขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้โดยพิจารณามาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัวา่ตอ้งการให้   

นกัเรียนรู้อะไร และสามารถท าอะไรได ้
ข. ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดหลกัฐานผลการเรียนรู้พิจารณาวา่อะไรคือร่องรอยหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกั  

เรียนรู้และสามารถท าไดต้ามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัก าหนด  
ค. ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการเรียนการสอน จะจดักิจกรรมอยา่งไรจึงสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความรู้

ท่ีลุ่มลึกและย ัง่ยนื (EnduringUnderstanding) ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัก าหนดไว  ้
ง. ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเช่ือมโยงขององค์ประกอบหน่วยการ  

เรียนรู้และปรับปรุงให้เหมาะสมยิง่ขึน้ 
ขอ้ 43.  ขอ้ใดเป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

ก. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจความถนดั และความแตกต่างของผูเ้รียน 
ข. ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และประยกุตใ์ชเ้พื่อป้องกนั  
    และแกไ้ขปัญหา 
ค. ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน   
    และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้ 44.  ขอ้ใดเป็นเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ก. ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ  คุณลกัษณะ    

อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิาต่อเน่ือง 
ข. ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รียน 

                  เกิดการเรียนรู้และใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียน อาจเรียนรู้ 
                 ไปพร้อมกนัจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ค. พอ่แม่ ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 45.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการคน้ควา้แสวงหาความรู้  
 ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
ข.  การเรียนแบบคน้พบ (Discovery Learning) 
ค. กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Process) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 46.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการคน้ควา้แสวงหาความรู้  
ก.  กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-directed Learning) 
ข. การฝึกปฏิบติั (Practice) การทดลอง (Experiment) 
ค. โครงงาน (Project Work) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 47.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการคน้ควา้แสวงหาความรู้  
ก.  ทกัษะการวจิยั (Research Skill) 
ข. การใชเ้ส้นเล่าเร่ือง (Story Line) 
ค. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 Mat 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 48.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดการแกปั้ญหาและการจดัการ  
ก.  การตั้งค  าถาม (Questioning) 
ข. การเขียนแผนผงัความคิด (Mind Mapping) 
ค. แผนผงักราฟิก (Graphic Organizers) 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 49.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดการแกปั้ญหาและการจดัการ  
ก.  กระบวนการคิด (Thinking Process) 
ข. กระบวนการแกปั้ญหา (Problem-solving Process) 
ค. กระบวนการคิดวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 50.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดการแกปั้ญหาและการจดัการ  
ก. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
ข. การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
ค. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning) 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
ก าหนดให้ ตอบข้อ 51  

1) เกม (Game) 
2) กรณีศึกษา (Case Study) 
3) สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
4) ละคร (Acting or Dramatization) 
5) บทบาทสมมติ (Role Play) 

 
ขอ้ 51.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคโ์ดยเป็นการ  
            เรียนรู้จากประสบการณ์ ถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ขอ้ 1  เท่านั้น       ข. ขอ้ 1 – 3  
ค. ขอ้ 4 และ ขอ้ 5      ง.  ข้อ 1- 5  

ขอ้ 52.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์บบการเรียน 
             แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

ก. ปริศนาความคิด (Jigsaw) 
ข. กลุ่มร่วมมือแข่งขนั (Team-Games-Tournaments : TGT) 
ค. กลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD) 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 53.  ขอ้ใดเทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์บบการเรียน 
             แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

ก.  กลุ่มสืบคน้ (Group Individualization) 
ข. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั (Learning Together) 
ค. กลุ่มร่วมกนัคิด (Numbered Heads Together : NHT) 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 54.  จดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพภายในสถานศึกษา ตอ้งจดัใหเ้ช่ือมโยงขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ข. กระบวนการเรียนการสอน 
ค. ความตอ้งการของผูเ้รียน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 55.  การประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวกบัสถานศึกษาอ่ืน หรือ  
             เครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
         ก.  รวบรวมขอ้มูลสถานศึกษาท่ีจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอยา่งได้ 
         ข.  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการแนะแนวดีเด่น 
         ค.  จัดท าเคร่ืองมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์และกจิกรรมแนะแนว  
         ง.  พฒันาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 
ขอ้ 56.  ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพฒันา ทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิต   
             ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจดัระบบ ดูแลและช่วยเหลือใหแ้ก่ 
             ผูเ้รียน  ตรงกบัขอ้ใด  

ก.  การพฒันาผู้เรียน     ข. พฒันาการผูเ้รียน 
ค. กระบวนการพฒันาผูเ้รียน    ง. วธีิการพฒันาผูเ้รียน 

ขอ้ 57.  ขอ้ใดไม่ใช่ ตวับ่งช้ีการพฒันาผูเ้รียน   
ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

       ข.  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย  และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

ง.  การจัดระบบส่งเสริมผู้เรียน 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดให้ ตอบข้อ 58-61 
1)  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

        2)  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
       3)  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย  และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

4)  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
 

ขอ้ 58. มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยให ้
           ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
          ทางศาสนาและครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  ตรงกบัตวับ่งช้ีการพฒันาผูเ้รียน ขอ้ใด 

ก.  ข้อ  1             ข.  ขอ้ 2 
   ค.  ขอ้  3       ง.  ขอ้ 4 
ขอ้ 59. มีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการรู้จกัดูแลตนเอง  มีทกัษะในการเรียนรู้  
           การท างาน การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข และรู้เท่าทนัต่อสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม   
           ตามวยั  ตรงกบัตวับ่งช้ีการพฒันาผูเ้รียน ขอ้ใด 

ก.  ขอ้  1             ข.  ข้อ 2 
   ค.  ขอ้  3       ง.  ขอ้ 4 
ขอ้ 60. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหา เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น รักษาความ 
          สามคัคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเก่ียวกบัมารยาทไทยวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนิยมใชข้องไทย 
           ตรงกบัตวับ่งช้ีการพฒันาผูเ้รียน ขอ้ใด 

ก.  ขอ้  1             ข.  ขอ้ 2 
   ค.  ข้อ  3       ง.  ขอ้ 4 
ขอ้ 61. จดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าขอ้มูลไปใชใ้นการช่วยเหลือผูเ้รียนดา้นการเรียนและการ 
            ปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเ้รียน มีกิจกรรมป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด ส่งเสริมให ้        
            ผูเ้รียนปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัค่านิยมอนัดีงาม และมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง ทนัเหตุการณ์ 
           ตรงกบัตวับ่งช้ีการพฒันาผูเ้รียน ขอ้ใด 

ก.  ขอ้  1             ข.  ขอ้ 2 
   ค.  ขอ้  3       ง.  ข้อ 4 
ขอ้ 62.  ความสามารถในการจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน การจดัขอ้มูลสารสนเทศ เอกสารประจ าชั้น/       
            ประจ าวชิาการก ากบัดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิาต่าง ๆ   ตรงกบัขอ้ใด  

ก.  การพฒันาผูเ้รียน     ข. การบริหารชั้นเรียน 
ค. การบริหารจัดการช้ันเรียน    ง. วธีิการจดัการชั้นเรียน 

 



 

 

ขอ้ 63.  ขอ้ใดเป็น ตวับ่งช้ีการบริหารจดัการชั้นเรียน 
ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 

       ข. การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
ค. การก ากบั ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
ง.  ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 64.  มีความยดืหยุน่ในการจดัหอ้งเรียน มีป้ายนิเทศหรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวชิาการ   
            ส าหรับศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นปัจจุบนัส่งเสริมใหน้กัเรียนช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง  
            ครูกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  และผูเ้รียนมีความสุข             
            ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
       ข. การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

ค. การก ากบั ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
ง.  การพฒันาผูเ้รียน 

ขอ้ 65.  จ  าแนกขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา จดัท าระบบขอ้มูลและเอกสาร 
          ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิาใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา                 
           ผูเ้รียน ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 
       ข. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าช้ันเรียน/ประจ าวชิา 

ค. การก ากบั ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
ง.  การพฒันาผูเ้รียน 

ขอ้ 66.  มีการสร้างขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน/ประจ าวชิา เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ 
            ศกัยภาพ ก ากบั ดูแล การปฏิบติัของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเ้รียนให้  
            เรียนร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 
       ข. การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ  และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

ค. การก ากบั ดูแลช้ันเรียน/ประจ าวชิา 
ง.  การพฒันาผูเ้รียน 

 
 
 
 
 



 

 

ขอ้ 67.  ขั้นตอนแรก การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  ศึกษาและสร้างความตระหนักเกีย่วกบัการศึกษาวเิคราะห์ วจัิย และการน าผลวจัิย 

                   มาใช้ในการบริหารจัดการและการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
ข. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 
ค. ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  และใชเ้ป็นแนวทางการแกปั้ญหาคุณภาพ 

                   การเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ง. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลและผลงานวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
    และพฒันาคุณภาพนกัเรียนในความรับผดิชอบ 

ขอ้ 68.  กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อท่ีจะตอบค าถาม หรือปัญหาขอ้สงสัยท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน หมายความตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การวจัิย            ข. การวจิยัในชั้นเรียน 
ค. การคน้หาค าตอบท่ีสงสัย    ง.  วธีิการแสวงหาความรู้ 

ขอ้ 69.  เป็นการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อแกปั้ญหา หรือพฒันากระบวนการเรียน   
            การสอนท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนอยา่งมีระบบ มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน มีกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง มี  
            การวางแผน ก าหนดประเด็นปัญหาลงมือปฏิบติัตามแผนสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน สะทอ้นผลหลงัจากลงมือ   
           ปฏิบติั ถา้ยงัมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขก็วางแผน ลงมือปฏิบติัสะทอ้นผล เป็นวงจรต่อไป  
            จนบรรลุเป้าหมาย โดยผูท้  าการวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นครูผูส้อน หมายความตรงกบัขอ้ใด 

ก.  การวจิยั            ข. การวจัิยในช้ันเรียน 
ค. การคน้หาค าตอบท่ีสงสัย    ง.  วธีิการแสวงหาความรู้ 

ขอ้ 70.  ขั้นตอนแรกของการท าวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ตรงกบัขอ้ใด 
ก. เลอืกประเด็นค าถามวจัิยทีส่ าคัญต่อการปฏิบัติงาน ข. ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค. วางแผนการวจิยั     ง. ลงมือปฏิบติัพร้อมรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้ 71.  วจิยัแบบง่าย เป็นวจิยัท่ีเหมาะกบัครู  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ไม่ท าใหภ้าระของครูมีมากเกินไป 
ข. ไม่เป็นงานท่ีแปลกแยกจากการท างานปกติคือการจดัการเรียนรู้ 
ค. เป็นการวจิยัท่ีมีกระบวนการท่ีไม่ซบัซอ้น สอดคลอ้งกลมกลืน เกิดประโยชน์กบังานการเรียนการ      
    สอนปกติ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 72.  ลกัษณะการวจิยัแบบง่าย  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. เป็นการวจิยัท่ีครูท าในงานการจดัการเรียนรู้แกปั้ญหา/พฒันา 
ข. เป็นการวจิยัเร่ืองท่ีมีขอบเขตเล็ก ๆ ใชเ้วลานอ้ย มีกระบวนการไม่ซบัซอ้น 
ค. เป็นการวจิยัท่ีเขียนรายงานการวจิยัความยาวไม่เกิน 10 หนา้ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 73.  ในการวจิยัแบบง่าย  ขั้นตอนใดส าคญัท่ีสุด  
ก. ก าหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพฒันา  
ข. ก าหนดวธีิการท่ีจะแกปั้ญหาหรือการพฒันาในเร่ืองนั้น  ๆอยา่งมีเหตุผล 
ค. ด าเนินการตามวธีิการขั้นตอนท่ีก าหนด รวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน 
ง. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และสรุปผลท่ีเกิดข้ึน 

 
ก าหนดใหต้อบขอ้ 74 

1. ช่ือเร่ือง/ประเด็นท่ีท าการวจิยั 
2. ท่ีมาของปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา 
3. เป้าหมายของการวจิยั 
4. วธีิการหรือขั้นตอนส าคญัของการแกปั้ญหาหรือการพฒันา  
5. ผลของการแกไ้ขหรือพฒันา 
6. ขอ้เสนอแนะ 

 
ขอ้ 74.  การเขียนรายงานการวจิยัแบบง่าย ขอ้ใดถูกตอ้ง  

ก. 1-2-3-6-5-6     ข. 1-2-3-4-5-6 
ค. 2-1-3-4-5-6     ง. 2-1-3-6-5-4 

ขอ้ 75.  ขอ้ใดเป็นประโยชน์จากการท าการวจิยัแบบง่าย   
ก. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีระบบ น่าเช่ือถือ 
ข. ครูมีทกัษะการวจิยัและเป็นพื้นฐานสู่การวจิยัขั้นสูงหรือเป็นนกัวจิยัต่อไป  
ค. ครูมีผลงานวชิาการท่ีชดัเจน ต่อเน่ือง เพื่อพฒันางาน และพฒันาวชิาชีพ 
ง. เป็นประโยชน์ทุกข้อ 

 
 
 
 
 



 

 

ขอ้ 76.  ขั้นตอนการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา ขอ้ใดท่ีตอ้งท าเป็นอนัดบัแรก 
ก.  ศึกษา ส ารวจ วเิคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลอืก การใช้ และการประเมิน 

                   คุณภาพส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา เพือ่ใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 
                   วชิาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพกิารเรียนร่วม  

ข. จดัหาส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยา่งหลากหลาย เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและการพฒันางาน  
 ดา้นวชิาการ 

ค. เลือกใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีผา่นการประเมินคุณภาพทางวชิาการ จากคณะกรรมการของ
สถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแลว้ โดยด าเนินการ 

                     คดัเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใชส่ื้ออยา่งสม ่าเสมอ 
ง.  ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช ้
     ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขอ้ 77.  ขั้นตอนการพฒันาส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา ขอ้ใดท่ีตอ้งท าเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
ก. การประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา และแลกเปล่ียนการใชส่ื้อ นวตักรรม 

                  และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยั ส าหรับใชจ้ดัการเรียนการสอนและพฒันางานดา้นวชิาการ  
                 กบัสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา ผูป้กครอง องคก์รในทอ้งถ่ิน รวมทั้งหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ 

ข. การประเมินผลการผลิต จดัหา พฒันา และใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
                  อยา่งต่อเน่ือง 

ค. การเผยแพร่ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี เพือ่การศึกษาทีค่รูผลติและพฒันาให้เพือ่นครู 
                  สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพืน้ทีก่ารศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
                 และการพฒันาวชิาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

ง.  ผลิต พฒันาส่ือ นวตักรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช ้
     ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ขอ้ 78.  เคร่ืองมือส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการกระบวนการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเขา้ถึงความรู้ ทกัษะ กระบวนการ        
            และคุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงกบัขอ้ใดท่ีสุด 

ก. ส่ือการเรียนรู้      ข. ส่ือการเรียนการสอน 
ค. ส่ือทางการศึกษา     ง. ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

ขอ้ 79.  ประเภทของส่ือการเรียนรู้ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ส่ือธรรมชาติ      ข. ส่ือส่ิงพิมพ ์
ค. ส่ือเทคโนโลยี      ง.  ถูกทุกข้อ 

 
 
 



 

 

ขอ้ 80.  การด าเนินการเก่ียวกบัส่ือการเรียนรู้ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. จดัท าและจดัหาส่ือ ส าหรับการศึกษาคน้ควา้ เลือกและใชส่ื้อท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสม   

หลากหลาย 
ข. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใชอ้ยา่งเป็นระบบ ศึกษา คน้ควา้ วจิยั เพื่อพฒันาส่ือการ 

เรียนรู้ 
ค. ก ากบั ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ เก่ียวกบัส่ือ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

ขอ้ 81.  หลกัการส าคญัของการจดัท าการเลือกใชแ้ละการประเมินส่ือขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก.  ความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การ  
    จดัประสบการณ์การเรียนรู้  
ข. ถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาและชดัเจน เขา้ใจง่าย ทนัสมยั ปัจจุบนั ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและ  
    ศีลธรรม  ถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 
ค. รูปแบบการน าเสนอท่ีเขา้ใจง่ายมีเอกภาพ สัมพนัธภาพและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน  น่าสนใจ
เหมาะสมกบัวยั 
ง.  ถูกทุกข้อ 
 


