แบบทดสอบ วิชาความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
หลักสู ตรเตรี ยมสอบคัดเลือก ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
เรี ยบเรี ยงโดย นายธี รภัทร วงษ์สว่าง “ธีรภัทร ติวเตอร์ ”
...................................................................................................................................................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 81 ข้อ
2. เวลาในการทาข้อสอบ 90 นาที
3. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ผเู้ ข้าสอบเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก ข ค ง ในกระดาษคาตอบ
................................................................................................................................................................
ข้อ 1. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและการจัดทาสาระท้องถิ่น
ขั้นตอนแรก ตรงกับข้อใด
ก. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
เป้ าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ข. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และกรอบสาระการเรียนรู้ ที่
พัฒนา โดยสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ค. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ง. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 หรื อ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มสาระตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 2. ผูใ้ ดให้ความเห็นชอบใช้หลักสู ตรสถานศึกษา
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่ศึกษาขั้น
ค. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ง. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 3. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การจัดสาระการเรี ยนรู้
ข. การกาหนดค่าน้ าหนักและเวลาเรี ยน
ค. การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ง. การกาหนดระดับผลการเรี ยน

ข้อ 4. ข้อใดตรงกับความหมายของ “การศึกษา”
ก. การเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญของบุคคลและสังคม
ข. การเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค. กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อความเจริ ญของบุคคลและสังคม
ง. กระบวนการเรียนรู้ เพือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสั งคม
ข้อ 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ งเสริ มและกากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. คุณภาพการศึกษา
ข. มาตรการจัดการศึกษา
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ข้อ 6. “การประกันคุณภาพภายใน” ดาเนินการโดยใครถูกต้องที่สุด
ก. บุคลากรของสถานศึกษา
ข. หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ค. โรงเรี ยนร่ วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัดทีม่ ีหน้ าทีก่ ากับดูแลสถานศึกษานั้น
ข้อ 7. ทาไมสถานศึกษาต้องมีการดาเนินงาน “การประกันคุณภาพภายนอก”
ก. ใช้เป็ นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ งเสริ มและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
ข. เพือ่ เป็ นการประกันคุณภาพและให้ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ค. เพื่อส่ งเสริ มและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ของสถานศึกษา
ง. เพื่อเป็ นการรับรองคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ก. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่อง
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 9. ใครเป็ นผูก้ าหนดหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคาแนะนาสภาการศึกษา
ข้อ 10. การจัดทาสาระหลักสู ตรถือเป็ นหน้าที่หลักของใคร
ก. สภาการศึกษา
ข. สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 11. สถานศึกษามีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน คาว่า “รายงานประจาปี ”หมายความตรงกับข้อใด
ก. SSR
ข. SAR
ข. SRA
ง. RSA
ข้อ 12. เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับซึ่ งประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ก. เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ค. เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ง. เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กาหนดให้
— 1. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
— 2. การจัดทาแผนพัฒนาตามมาตรฐาน
— 3. การกาหนดมาตรฐาน
— 4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
— 5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
— 6. ดาเนินงานตามแผน
— 7. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
— 8. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 13. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจะต้องดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามขั้นตอนในข้อใด
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

ข้อ 14.สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหน้ าที่ตรงกับข้อใด
ก. ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
ข. การประเมินคุณภาพภายนอก และ ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
ค. พัฒนา วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
ง. พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ ทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อ 15. หน่วยงานต้นสังกัด จะเข้าทาการประเมินสถานศึกษาที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างไร
ก. 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี
ข. 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
ค. อย่างน้ อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
ข้อ 16. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ ข้อใดถูกต้อง
ก. 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
ข. 11 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
ข. 15 มาตรฐาน51 ตัวบ่งชี้
ง. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่ งชี้
ข้อ 17.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามข้อใดถูกต้อง
ก. พ.ศ. 2553 – 2557
ข. พ.ศ. 2554 - 2558
ค. พ.ศ. 2555 – 2559
ง. พ.ศ. 2556 - 2560
ข้อ 18.“มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและ เป็ นพลโลกยึดมัน่ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็ น
ต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความ เชื่อว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” กาหนดไว้ตรงกับข้อใดของ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน์
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. หลักการ
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อ 19.“หลักการ”ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการจัดการเรี ยนรู ้
ข. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ค. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
ง. มีความรู้ อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื่ อสาร การคิด การแก้ ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวติ
ข้อ 20.“สมรรถนะผูเ้ รี ยน”ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความสามารถในการสื่ อสาร
ข. ความสามารถในการคิด
ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา ง.
ความสามารถในการใช้ ชีวติ

ข้อ 21. “คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 5” ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ข้อใดถูกต้อง
ก. อยู่อย่ างพอเพียง
ข. มุ่งมัน่ ในการทางาน
ค. รักความเป็ นไทย ง.
มีจิตสาธารณะ
ข้อ 22. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กาหนดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ขอ้ ใดผิด
ก. ภาษาไทย
ข. คณิ ตศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์
ง. สั งคมศึกษา
กาหนดให้
ว ๑.๑ ป. ๑/๒
ป.๑/๒ ตัวชี้วดั ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ข้อที่ ๒
๑.๑.............................................................
ว กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ข้อ 23. เติมข้อความใน………… ตรงกับข้อใด
ก. สาระที่ ๑ตัวชี้วดั ข้อที่ ๑
ข. สาระที่ ๑มาตรฐานข้ อที่ ๑
ค. ตัวบ่งชี้ที่ ๑สาระข้อที่ ๑
ง. มาตรฐานที่ ๑สาระข้อที่ ๑
ข้อ 24. สิ่ งที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ตรงกับข้อใด
ก. ตัวชี้วดั การเรี ยนรู ้
ข. สาระการเรี ยนรู้
ค. กระบวนการเรี ยนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้
ข้อ 25. ข้อใดไม่ ใช่ องค์ประกอบของสาระการเรี ยนรู้
ก. องค์ความรู้
ข.
ทักษะหรื อกระบวนการเรี ยนรู้
ข. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. สื่ อและนวัตกรรม
ข้อ 26. “ความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และ
ภูมิใจในภาษาประจาชาติ
”ตรงกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในข้อใด
ก. วิทยาศาสตร์
ข. ภาษาไทย
ค. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ง. ศิลปะ
ข้อ 27.หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กาหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรี ยน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ง. กิจกรรมทัศนศึกษา

ข้อ 28.หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.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 มัธยมต้ น มัธยมปลาย
ข้อ 29. คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นหน่วยกิต (นก.)ใช้เกณฑ์ ตรงกับข้อใด
ก. ใช้ เกณฑ์ ๔๐ ชั่วโมงต่ อภาคเรียนมีค่านา้ หนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่ วยกิต (นก.)
ข. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
ค. ใช้เกณฑ์ ๔๐ ชัว่ โมงต่อปี มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
ง. ใช้เกณฑ์ ๖๐ ชัว่ โมงต่อปี มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (นก.)
ข้อ 30. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามเป้ าหมายของหลักสู ตร ผูส้ อนดาเนินการอะไรเป็ นสิ่ งแรก
ก. ศึกษาวิเคราะห์ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคล แล้ วนาข้ อมูลมาใช้ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ทที่ ้ าทาย
ความสามารถของผู้เรียน
ข. กาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนด้านความรู ้และทักษะกระบวนการที่เป็ นความคิด
รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. ออกแบบการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมาย
ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้
ข้อ 31. “มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลิกภาพส่ วนตน
มีทกั ษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะในการดาเนินชีวติ มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู ้
ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็ นไทย ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรื อ
การศึกษาต่อ”เป็ นการจัดการศึกษาระดับใด
ก. ก่อนประถมศึกษา
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้ น
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 32. “เป็ นการตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้”เป็ นการวัดผลประเมินผลระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน
ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระดับชาติ
ข้อ 33. “O-NET” เป็ นการวัดผลประเมินผลนักเรี ยนที่เรี ยนระดับใด
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

ข้อ 34. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การไม่ได้กาหนดบังคับแบบตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
ข. ประกาศนียบัตร
ค. แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
ง.
ระเบียนสะสม
ข้อ 35. “เป็ นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิ ทธิ์ ของผูจ้ บการศึกษาที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผจู ้ บ
การศึกษาภาคบังคับ และผูจ้ บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”
ตรงตามข้อใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
ข. ประกาศนียบัตร
ค. แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
ง. แบบรับรองผลการเรี ยน
ข้อ 36. สถานศึกษาต้องดาเนินการรายงานผลการเรี ยนให้ผปู้ กครองทราบเป็ นระยะๆ ตรงตามข้อใด
ก. ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง
ข. อย่างน้ อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ค. ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง
ง. อย่างน้อยปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง
กาหนดให้ ตอบข้อ 37-38
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั /ผลการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ความสามารถความสนใจวิธีเรี ยนอย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 3 กาหนดรู ปแบบ วิธีการหรื อเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้
ขั้นที่ 4 ปรับและเรี ยบเรี ยงรู ปแบบวิธีการหรื อเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้
ข้อ 37. “ต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด ” ตามแนวทางการกาหนดรู ปแบบ ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรงตามข้อใด
ก. ขั้นที่ 1
ข. ขั้นที่ 2
ค. ขั้นที่ 3
ง. ขั้นที่ 4
ข้อ 38. “เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย กระบวนการเรี ยนรู ้และผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน” ตามแนวทางการกาหนด
รู ปแบบ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตรงตามข้อใด
ก. ขั้นที่ 1
ข. ขั้นที่ 2
ค. ขั้นที่ 3
ง. ขั้นที่ 4
ข้อ 39. “กาหนดรู ปแบบ วิธีการหรื อเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สามารถสร้างเสริ มความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กาหนดในตัวชี้วดั /ผลการ
เรี ยนรู้
ข. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ค. ก่อประโยชน์ให้ผเู ้ รี ยนสู งสุ ด
ง. ต้ องการให้ ผ้ เู รียนเกิดพฤติกรรมด้ านใดในระดับใด

ข้อ 40. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบ การออกแบบการเรี ยนรู้อิงมาตรฐาน ไม่ถูกต้อง
ก. ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
ข. มาตรฐานการเรี ยนรู ้ตวั ชี้วดั /ผลการเรี ยนรู้
ค. สาระสาคัญของหน่วยการเรี ยนรู ้
ง. การนาเสนอผลงาน
ข้อ 41. เป็ นกระบวนการออกแบบที่ยดึ เป้ าหมายสุ ดท้ายของการเรี ยน คือมาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นหลัก
กระบวนการออกแบบวางแผนของครู ผสู ้ อนต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ตรงกับข้อใด
ก. การออกแบบการเรี ยนรู้แบบย้อนยุค
ข. การออกแบบการเรียนรู้ แบบย้ อนกลับ
ค. การออกแบบการเรี ยนรู้แบบสะท้อนกลับ
ง. การออกแบบการเรี ยนรู้แบบกลับทิศ
ข้อ 42. Backward Design ขั้นตอนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้โดยพิจารณามาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั ว่าต้องการให้
นักเรี ยนรู้อะไร และสามารถทาอะไรได้
ข. ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดหลักฐานผลการเรี ยนรู ้พิจารณาว่าอะไรคือร่ องรอยหลักฐานที่แสดงว่านัก
เรี ยนรู ้และสามารถทาได้ตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั กาหนด
ค. ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเรี ยนการสอน จะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีความรู ้
ที่ลุ่มลึกและยัง่ ยืน (EnduringUnderstanding) ตามที่มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั กาหนดไว้
ง. ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนหน่ วยการเรียนรู้ โดยทบทวนความเชื่อมโยงขององค์ ประกอบหน่ วยการ
เรียนรู้ และปรับปรุ งให้ เหมาะสมยิง่ ขึน้
ข้อ 43. ข้อใดเป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ก. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด และความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
ข. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพื่อป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหา
ค. ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
ง. ถูกทุกข้ อ

ข้อ 44. ข้อใดเป็ นเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ก. ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาต่อเนื่อง
ข. ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนอานวยความสะดวกให้ผเู้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู ้และใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน อาจเรี ยนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ค. พ่อแม่ ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 45. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู ้
ก. กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
ข. การเรี ยนแบบค้นพบ (Discovery Learning)
ค. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process)
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 46. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู ้
ก. กระบวนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self-directed Learning)
ข. การฝึ กปฏิบตั ิ (Practice) การทดลอง (Experiment)
ค. โครงงาน (Project Work)
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 47. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู ้
ก. ทักษะการวิจยั (Research Skill)
ข. การใช้เส้นเล่าเรื่ อง (Story Line)
ค. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 Mat
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 48. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. การตั้งคาถาม (Questioning)
ข. การเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping)
ค. แผนผังกราฟิ ก (Graphic Organizers)
ง. ถูกทุกข้ อ

ข้อ 49. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิด (Thinking Process)
ข. กระบวนการแก้ปัญหา (Problem-solving Process)
ค. กระบวนการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking)
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 50. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
ก. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ข. การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
ค. การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning)
ง. ถูกทุกข้ อ
กาหนดให้ ตอบข้ อ 51
1) เกม (Game)
2) กรณี ศึกษา (Case Study)
3) สถานการณ์จาลอง (Simulation)
4) ละคร (Acting or Dramatization)
5) บทบาทสมมติ (Role Play)
ข้อ 51. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเป็ นการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ ถูกต้องที่สุด
ก. ข้อ 1 เท่านั้น
ข. ข้อ 1 – 3
ค. ข้อ 4 และ ข้อ 5
ง. ข้ อ 1- 5
ข้อ 52. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
ก. ปริ ศนาความคิด (Jigsaw)
ข. กลุ่มร่ วมมือแข่งขัน (Team-Games-Tournaments : TGT)
ค. กลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams and AchievementDivisions : STAD)
ง. ถูกทุกข้ อ

ข้อ 53. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แบบการเรี ยน
แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
ก. กลุ่มสื บค้น (Group Individualization)
ข. กลุ่มเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Learning Together)
ค. กลุ่มร่ วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT)
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 54. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา ต้องจัดให้เชื่อมโยงข้อใดมากที่สุด
ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ข. กระบวนการเรี ยนการสอน
ค. ความต้องการของผูเ้ รี ยน
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 55. การประสานความร่ วมมือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และประสบการณ์ดา้ นการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น หรื อ
เครื อข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและแนะแนวดีเด่นเป็ นแบบอย่างได้
ข. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จดั ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและการแนะแนวดีเด่น
ค. จัดทาเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกิจกรรมแนะแนว
ง. พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการดาเนินงาน
ข้อ 56. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวติ สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็ นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่
ผูเ้ รี ยน ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผู้เรียน
ข. พัฒนาการผูเ้ รี ยน
ค. กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ง. วิธีการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ 57. ข้อใดไม่ใช่ ตัวบ่งชี้การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข. การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
ง. การจัดระบบส่ งเสริมผู้เรียน

กาหนดให้ ตอบข้ อ 58-61
1) การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
2) การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
3) การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย
และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
4) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ข้อ 58. มีการสอดแทรก คุณธรรม จริ ยธรรม แก่ผเู ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดยให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดและปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนาและครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน ตรงกับตัวบ่งชี้การพัฒนาผูเ้ รี ยน ข้อใด
ก. ข้ อ 1
ข. ข้อ 2
ค.
ข้อ 3
ง. ข้อ 4
ข้อ 59. มีการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู ้จกั ดูแลตนเอง มีทกั ษะในการเรี ยนรู้
การทางาน การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข และรู ้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ตามวัย ตรงกับตัวบ่งชี้การพัฒนาผูเ้ รี ยน ข้อใด
ก. ข้อ 1
ข. ข้ อ 2
ค.
ข้อ 3
ง. ข้อ 4
ข้อ 60. ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รักษาความ
สามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย
ตรงกับตัวบ่งชี้การพัฒนาผูเ้ รี ยน ข้อใด
ก. ข้อ 1
ข. ข้อ 2
ค. ข้ อ 3
ง. ข้อ 4
ข้อ 61. จัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล นาข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนด้านการเรี ยนและการ
ปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน มีกิจกรรมป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงาม และมีการดูแลอย่างทัว่ ถึง ทันเหตุการณ์
ตรงกับตัวบ่งชี้การพัฒนาผูเ้ รี ยน ข้อใด
ก. ข้อ 1
ข. ข้อ 2
ค.
ข้อ 3
ง. ข้ อ 4
ข้อ 62. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจาชั้น/
ประจาวิชาการกากับดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชาต่าง ๆ ตรงกับข้อใด
ก. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข. การบริ หารชั้นเรี ยน
ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ง. วิธีการจัดการชั้นเรี ยน

ข้อ 63. ข้อใดเป็ น ตัวบ่งชี้การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 64. มีความยืดหยุน่ ในการจัดห้องเรี ยน มีป้ายนิเทศหรื อสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อมุมวิชาการ
สาหรับศึกษาค้นคว้าที่เป็ นปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครู กบั ผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และผูเ้ รี ยนมีความสุ ข
ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ 65. จาแนกข้อมูลที่จาเป็ นและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา จัดทาระบบข้อมูลและเอกสาร
ประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้ อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ข้อ 66. มีการสร้างข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกันในชั้นเรี ยน/ประจาวิชา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ศักยภาพ กากับ ดูแล การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเ้ รี ยนให้
เรี ยนร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น ตรงกับข้อใด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้ นเรียน/ประจาวิชา
ง. การพัฒนาผูเ้ รี ยน

ข้อ 67. ขั้นตอนแรก การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ศึกษาและสร้ างความตระหนักเกีย่ วกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการนาผลวิจัย
มาใช้ ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
ข. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้
ค. ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ และใช้เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพ
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ง. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนในความรับผิดชอบ
ข้อ 68. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคาถาม หรื อปั ญหาข้อสงสัยที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจัย
ข. การวิจยั ในชั้นเรี ยน
ค. การค้นหาคาตอบที่สงสัย
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
ข้อ 69. เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นกระบวนการแสวงหาความรู ้เพื่อแก้ปัญหา หรื อพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนอย่างมีระบบ มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน มีกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง มี
การวางแผน กาหนดประเด็นปั ญหาลงมือปฏิบตั ิตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือ
ปฏิบตั ิ ถ้ายังมีประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบตั ิสะท้อนผล เป็ นวงจรต่อไป
จนบรรลุเป้ าหมาย โดยผูท้ าการวิจยั ส่ วนใหญ่จะเป็ นครู ผสู ้ อน หมายความตรงกับข้อใด
ก. การวิจยั
ข. การวิจัยในชั้นเรียน
ค. การค้นหาคาตอบที่สงสัย
ง. วิธีการแสวงหาความรู้
ข้อ 70. ขั้นตอนแรกของการทาวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ตรงกับข้อใด
ก. เลือกประเด็นคาถามวิจัยทีส่ าคัญต่ อการปฏิบัติงาน
ข. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค. วางแผนการวิจยั
ง. ลงมือปฏิบตั ิพร้อมรวบรวมข้อมูล
ข้อ 71. วิจยั แบบง่าย เป็ นวิจยั ที่เหมาะกับครู ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ทาให้ภาระของครู มีมากเกินไป
ข. ไม่เป็ นงานที่แปลกแยกจากการทางานปกติคือการจัดการเรี ยนรู ้
ค. เป็ นการวิจยั ที่มีกระบวนการที่ไม่ซบั ซ้อน สอดคล้องกลมกลืน เกิดประโยชน์กบั งานการเรี ยนการ
สอนปกติ
ง. ถูกทุกข้ อ

ข้อ 72. ลักษณะการวิจยั แบบง่าย ตรงกับข้อใด
ก. เป็ นการวิจยั ที่ครู ทาในงานการจัดการเรี ยนรู ้แก้ปัญหา/พัฒนา
ข. เป็ นการวิจยั เรื่ องที่มีขอบเขตเล็ก ๆ ใช้เวลาน้อย มีกระบวนการไม่ซบั ซ้อน
ค. เป็ นการวิจยั ที่เขียนรายงานการวิจยั ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 73. ในการวิจยั แบบง่าย ขั้นตอนใดสาคัญที่สุด
ก. กาหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
ข. กาหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาในเรื่ องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล
ค. ดาเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กาหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
ง. นาข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุ ปผลที่เกิดขึ้น
กาหนดให้ตอบข้อ 74
1. ชื่อเรื่ อง/ประเด็นที่ทาการวิจยั
2. ที่มาของปั ญหาหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา
3. เป้ าหมายของการวิจยั
4. วิธีการหรื อขั้นตอนสาคัญของการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนา
5. ผลของการแก้ไขหรื อพัฒนา
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อ 74. การเขียนรายงานการวิจยั แบบง่าย ข้อใดถูกต้อง
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
ข้อ 75. ข้อใดเป็ นประโยชน์จากการทาการวิจยั แบบง่าย
ก. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ น่าเชื่อถือ
ข. ครู มีทกั ษะการวิจยั และเป็ นพื้นฐานสู่ การวิจยั ขั้นสู งหรื อเป็ นนักวิจยั ต่อไป
ค. ครู มีผลงานวิชาการที่ชดั เจน ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ
ง. เป็ นประโยชน์ ทุกข้ อ

ข้อ 76. ขั้นตอนการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ตอ้ งทาเป็ นอันดับแรก
ก. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน
คุณภาพสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ใช้ จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่ วม
ข. จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนและการพัฒนางาน
ด้านวิชาการ
ค. เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผา่ นการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของ
สถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท. และหรื อกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดาเนินการ
คัดเลือกในรู ปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่าเสมอ
ง. ผลิต พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่ อฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข้อ 77. ขั้นตอนการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อใดที่ตอ้ งทาเป็ นอันดับ สุ ดท้าย
ก. การประสานความร่ วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทนั สมัย สาหรับใช้จดั การเรี ยนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ
กับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผูป้ กครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ
ข. การประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ค. การเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพือ่ การศึกษาทีค่ รู ผลิตและพัฒนาให้ เพือ่ นครู
สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้ ใช้ ประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชี พครู อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ง. ผลิต พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่ อฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ข้อ 78. เครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ผเู้ รี ยนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ
และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงกับข้อใดที่สุด
ก. สื่ อการเรียนรู้
ข. สื่ อการเรี ยนการสอน
ค. สื่ อทางการศึกษา
ง. สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ 79. ประเภทของสื่ อการเรี ยนรู ้ตรงกับข้อใด
ก. สื่ อธรรมชาติ
ข. สื่ อสิ่ งพิมพ์
ค. สื่ อเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้ อ

ข้อ 80. การดาเนินการเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้ขอ้ ใดถูกต้อง
ก. จัดทาและจัดหาสื่ อ สาหรับการศึกษาค้นคว้า เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสม
หลากหลาย
ข. ประเมินคุณภาพของสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เลือกใช้อย่างเป็ นระบบ ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู้
ค. กากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ เกี่ยวกับสื่ อ
ง. ถูกทุกข้ อ
ข้อ 81. หลักการสาคัญของการจัดทาการเลือกใช้และการประเมินสื่ อข้อใดถูกต้อง
ก. ความสอดคล้องกับหลักสู ตร วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้การ
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
ข. ถูกต้อง ตามหลักวิชาและชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย ปัจจุบนั ไม่ขดั ต่อความมัน่ คงของชาติและ
ศีลธรรม ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ค. รู ปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่ายมีเอกภาพ สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน น่าสนใจ
เหมาะสมกับวัย
ง. ถูกทุกข้ อ

