
 
 

แบบทดสอบ วชิาสมรรถนะวชิาชีพ 
หลกัสูตรเตรียมสอบคัดเลอืก ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  “ธีรภัทร  ติวเตอร์” 
................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 53 ขอ้ 
  2. เวลาในการท าขอ้สอบ  60  นาที 
  3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
                                เพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก   ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ 

......................................................................................................... 
ขอ้ 1. สมรถนะตรงกบัค าวา่ 

ก. Competition      ข. Competion   
ค.   Competency     ง. Compatency 

ขอ้ 2.ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ 
ก. DavidMc Cleland     ข. DavidMcCly 
ค.  Klaly Jonathan     ง. Cleland malk 

ขอ้ 3.ท่ีมาของสมรรถนะไดม้าจาก 
ก. การบริหารสู่ความเป็นเลิศ   ข. ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษย  ์
ค.  โมเดลภูเขาน า้แข็ง    ง. หลกัธรรมาภิบาล 

ขอ้ 4.ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งเก่ียวกบัสมรรถนะ 
ก. คุณลกัษณะท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกวา่คนอ่ืนๆ 
ข. พฤติกรรมท่ีท าใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกวา่คนอ่ืนๆ  
ค. คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมในองคก์รท่ีสามารถปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกวา่ท่ีอ่ืนๆ 
ง. คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมทีท่ าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานทีโ่ดดเด่นกว่าคนอืน่ๆ ใน

สถานการณ์ ทีห่ลากหลาย 
ขอ้ 5.ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

ก. Knowledge      ข.  Skills 
ค.  Ability      ง.Self-image 

ขอ้ 6. การจะพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาดา้นใดจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด 
ก. อุปนิสัย      ข. ภาพลกัษณ์ภายใน  
ค.   ทกัษะ      ง.  บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม 

 
 



 
 

ขอ้ 7.คุณลกัษณะร่วมของขา้ราชการทุกต าแหน่งก าหนดข้ึนเพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมท่ี  
        พึงประสงคร่์วมกนัค่านิยม ตรงกบัขอ้ใด 

ก. สมรรถนะหลกั     ข.  สมรรถนะประจ าสายงาน 
ค.   สมรรถนะเสริม     ง.  สมรรถนะในสายงาน 

ขอ้ 8.ขอ้ใดไม่ตรงกบัสมรรถนะหลกั 
ก. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ข. การบริการท่ีดี 
ค.   การพฒันาบุคลากร     ง. การท างานเป็นทีม 

ขอ้ 9.ขอ้ใดไม่ตรงกบัสมรรถนะประจ าสายงาน 
ก. การออกแบบการเรียนรู้    ข.  การการส่ือสารและเทคโนโลยี 
ค.   การพฒันาผูเ้รียน     ง.  การบริหารจดัการชั้นเรียน 

ขอ้ 10.Achievement Motivation : ACH  ตรงกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดตรง  
            กบัขอ้ใด 

ก. การบริการท่ีดี     ข.  การท างานเป็นทีม 
ค. การพฒันาตนเอง     ง.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ขอ้ 11.“ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหมี้คุณภาพถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ มีความคิดริเร่ิม  
           สร้างสรรค ์และ มีการพฒันาผลงานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง” ตรงกบัสมรรถนะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด    
            ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. การบริการท่ีดี     ข.  การท างานเป็นทีม 
ค. การพฒันาตนเอง     ง.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ขอ้ 12.ครูท่านใดจะไดค้ะแนนสูงสุดจากการประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามท่ี  ก.ค.ศ.ก าหนดดา้น  
          คุณภาพงานดา้นความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์  

ก. ผูบ้ริหารโรงเรียน ก ผลงานมีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์และเป็นแบบอยา่งได้ 
ข. ผูบ้ริหารโรงเรียน ข ผลงานมีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ทุกรายการ  
ค. ผูบ้ริหารโรงเรียน ค ผลงานมีความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์เกือบทุกรายการ  
ง. ผู้บริหารโรงเรียน ง ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกอืบทุกรายการและเป็นแบบอย่างได้  

ขอ้ 13.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. ผลสัมฤทธ์ิ = ผลผลิต - ผลลพัธ์  ข.  Result= Output + Input 
ค.  Result= Output  -  Outcome   ง.  ผลสัมฤทธ์ิ = ผลผลติ + ผลลพัธ์ 

ขอ้ 14.“ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ  
           ผูใ้ชบ้ริการ” ตรงกบัสมรรถนะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. การบริการทีด่ี    ข.  การท างานเป็นทีม 
ค.   การพฒันาตนเอง    ง.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 



 
 

ขอ้ 15.การสร้างคุณภาพการใหบ้ริการในสถานศึกษาของท่านจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัส่ิงใดนอ้ยท่ีสุด 
ก. การปรับปรุงระบบวธีิการท างาน  ข.  การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ค.   การปรับปรุงเจา้หนา้ท่ี หรือบุคคล   ง.  การปรับเปลีย่นเทคโนโลยขีองหน่วยงาน  

ขอ้ 16.  Triangle Service ของ Karl Albrecht ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ระบบงาน      ข.  ขา้ราชการ หรือพนกังาน 
ค. ผู้ให้บริการ      ง.  กลยทุธ์ แผนงาน กิจกรรม 

ขอ้ 17.วสิัยทศัน์การพฒันาระบบราชการไทย  ตรงกบัขอ้ใด  
ก. พฒันาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลศิสามารถรองรับการพฒันาประเทศในยุคโลกาภิวตัน์โดย

ยดึหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีและประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. พฒันาระบบราชการไทยใหมี้ความเป็นเลิศ สามารถรองรับการพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวตัน์

โดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ค. พฒันาระบบราชการไทยใหส้ามารถรองรับการพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวตัน์โดยยดึหลกัการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และประโยชน์สุขของประชาชน 
ง. พฒันาระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนในชาติโดยยดึการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

ขอ้ 18. ค่านิยมสร้างสรรคข์า้ราชการไทย (Core Values) ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. กลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ข. การรักษาวนัิยและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
ค. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ง. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ขอ้ 19.คุณลกัษณะขา้ราชการไทยยคุใหม่ “I AM READY”ตวั  E  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ    ข.  มีความรับผดิชอบ 
ค.   การท างานท่ีมุ่งเนน้ผลงาน    ง.  มีความเป็นประชาธิปไตย 

ขอ้ 20. หลกั Good  Governance ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. หลกัความรับผดิชอบ     ข.  หลกันิติธรรม 
ค. หลกัความคุม้ค่า     ง.  หลกัระบบคุณธรรม 

ขอ้ 21.หลกัธรรมใดมาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะการบริการท่ีดีมากท่ีสุด 
ก. พรหมวหิาร 4     ข.  สังคหวตัถุ 4 
ค. อิทธิบาท 4      ง.  อคติ 4 

 
 
 



 
 

ขอ้ 22.ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือผูเ้ก่ียวขอ้งถา้ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านจะด าเนินการอยา่งไร  
           จึงจะสอดคลอ้งตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

ก. ผู้รับบริการร้อยละ 80 ขึน้ไปมีความพงึพอใจระดับมาก 
ข. ผูรั้บบริการร้อยละ 60-79 มีความพึงพอใจระดบัมาก 
ค. ผูรั้บบริการร้อยละ 50-69 มีความพึงพอใจระดบัมาก 
ง. ผูรั้บบริการนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดบัมาก 

ขอ้ 23.“การศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ ติดตาม องคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆในวงวชิาการและวชิาชีพ  
            เพื่อพฒันาตนเองและพฒันางาน ” ตรงกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
            ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. การบริการท่ีดี     ข.  การท างานเป็นทีม 
ค.   การพฒันาตนเอง     ง.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ขอ้ 24.การศึกษา การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพฒันาองคก์รและวชิาชีพตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
           จะด าเนินการอยา่งไรจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

ก. มีการรวบรวม ประมวลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้นัสมยัเพื่อใชใ้นการพฒันางาน  
ข. มีการรวบรวม จดัเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงใหท้นัสมยัเพื่อใชใ้นการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  
ค. มีการสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุง ใหท้นัสมยั รวบรวมองคค์วามรู้ส าคญั 

เพื่อใชใ้นการพฒันางาน  
    ง.   มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุง ให้ทนัสมัย รวบรวมองค์ความรู้ส าคัญ  

เพือ่ใช้ในการพฒันางาน อย่างต่อเน่ือง 

ขอ้ 25.การศึกษาเพื่อใหรู้้แจง้รู้จกัประโยชน์ มองทุกอยา่งเป็นการเรียนรู้ เป็นการพฒันาตนเองตามขอ้ใด 
ก. ทมะ      ข.  สิกขา 
ค. ภาวนา      ง.  ศีล 

ขอ้ 26. ท่านตอ้งการจะพฒันาความรู้ของตวัท่านตนเองดา้นองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์โดยการใหค้รูท่ีสอนวชิา  
           คอมพิวเตอร์มาใหค้  าแนะน า ท่านจะวางองคค์วามรู้ในการพฒันา  ยกเวน้เร่ืองใด  

ก. Hardware      ข.  Software 
ค. Peopleware      ง.Internet 

ขอ้ 27. ค าวา่  Internet  ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. International Connection Network   ข.  Inter Connection Network 
ค. Inter Computer Network    ง.  International Computer Network 
 
 



 
 

ขอ้ 28.ถา้ท่านตอ้งการเขา้ไปดูขอ้มูลมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ท่านจะเขา้ไปดูขอ้มูล  
         จากเวป็ไซตใ์ด 

ก. http://www.obec.go.th   ข.  http://www.doc.obec.go.th 
ข. http://www.onesqa.or.th   ง.  http://www.ksp.or.th 

ขอ้ 29. ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้เทจ็จริง  ตวัเลข สัญลกัษณ์ ท่ีผา่นการวเิคราะห์ หรือประมวลผลตรงกบัขอ้ใด 
ก. Data      ข.  system 
ค. Information     ง.  Input 

ขอ้ 30.ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านจะจดัท าสารสนเทศในสถานศึกษาใหค้รอบคลุม  ค าวา่ “ครอบคลุม”  
          ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. รวดเร็ว     ข.  ถูกตอ้ง 
ค.  ตรงตามความต้องการผู้ใช้   ง.  มีการปรับปรุงตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ขอ้ 31.จุดประสงคห์ลกัของการจดัท าสารสนเทศในสถานศึกษา ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. การวเิคราะห์ขอ้มูล    ข.  การรวบรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
ค. การน าข้อมูลไปใช้    ง.  ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยขีองสถานศึกษา 

ขอ้ 32. Knowledge  Management : KM จากโมเดลปลาทูส่วนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูมากท่ีสุด 
ก. Knowledge Vision     ข.  Knowledge Sharing 
ค. Knowledge  Assets     ง.  Knowledge Systems 

ขอ้ 33. Knowledge Sharing จากโมเดลปลาทูตรงกบัขอ้ใด 
ก. ทิศทางการจดัการเรียนรู้    ข.  การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ข. ความรู้ท่ีเก็บสะสม     ค.  แหล่งความรู้ และ ICT 

ขอ้ 34. Tacit  Knowledge ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ความรู้ฝ่ังลึกอยูใ่นตวับุคคล 
ข. ความรู้ท่ีเป็นนามธรรม 
ค. ทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล 
ง. ความรู้จากการต ารา หนังสือ หรือส่ือต่างๆ 

ขอ้ 35. “การใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือสนบัสนุน เสริมแรง ใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตวัเขา้กบั  
           บุคคลอ่ืนหรือ แสดงบทบาทผูน้ าผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม”ตรงกบัสมรรถนะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด                
           ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. การบริการท่ีดี     ข.  การท างานเป็นทมี 
ค.   การพฒันาตนเอง     ง.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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ขอ้ 36. การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และกลุ่มคนท่ีหลากหลายของครูในสมรรถนะการท างานเป็นทีม ตามท่ี       
           ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. คุณธรรม       ข.  ความรู้ 
ข. ทกัษะ        ง.  ความสามารถ  

ขอ้ 37. วงจรคุณภาพ  PDCA ขอใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบั  P 
ก. การก าหนดจุดมุ่งหมาย    ข.  การวางโครงสร้างงาน 
ค.  การวางแผนการปฏิบติั    ง.  การอ านวยการปฏิบัติ 

ขอ้ 38. มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การน าผลการ  
           ออกแบบการเรียนรู้ ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การออกแบบการเรียนรู้    ข.  การจดัการเรียนรู้ 
ค.   การพฒันาผูเ้รียน     ง.  การบริหารจดัการชั้นเรียน 

ขอ้ 39. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการเรียนรู้ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก. ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ 
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
ค. การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
ง. การประเมินประสิทธิภาพแบบการเรียนรู้ 

ขอ้ 40. สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การคิดวเิคราะห์สังเคราะห์ประยกุต์  ริเร่ิม ไดเ้หมาะสมกบั  
           สาระ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียน ก าหนดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีให้  
           ผูเ้รียนสะทอ้นความสามารถตามขอ้ก าหนดในผลการเรียนรู้ และออกแบบการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองท่ี  
           สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้และแนะน าแก่เพื่อนครูได้  ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ 
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
ค. การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
ง. การประเมินประสิทธิภาพแบบการเรียนรู้ 

ขอ้ 41. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามผล 
          การเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิมไดเ้หมาะสม  
          ตามวยั และตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและ   
          การประเมินผลการเรียน  ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ 
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
ค. การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
ง. การประเมินประสิทธิภาพแบบการเรียนรู้ 



 
 

ขอ้ 42. น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้จริงมีการปรับใชต้ามสถานการณ์  
            อยา่งเหมาะสมและเกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั และมีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ตามท่ี   
            ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการออกแบบการเรียนรู้ 
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
ค. การน าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ง. การประเมินประสิทธิภาพแบบการเรียนรู้ 

ขอ้ 43. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพฒันาทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจิต   
          ปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจดัระบบ ดูแลและช่วยเหลือใหแ้ก่ผูเ้รียน  
          ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การออกแบบการเรียนรู้    ข.  การจดัการเรียนรู้ 
ค.   การพฒันาผู้เรียน     ง.  การบริหารจดัการชั้นเรียน 

ขอ้ 44. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 

       ข.  การพฒันาความรู้ และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

ง.  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
ขอ้ 45. มีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม แก่ผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยให ้
           ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
         ทางศาสนาและครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียน  ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใด          
        มากท่ีสุด 

ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
       ข.  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

ง.  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
ขอ้ 46. มีการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัการรู้จกัดูแลตนเอง  มีทกัษะในการเรียนรู้  
          การท างาน การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข และรู้เท่าทนัต่อสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสม  
           ตามวยัตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 
       ข.  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

ง.  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 



 
 

ขอ้ 47. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนใชเ้หตุผลในการตดัสินใจแกปั้ญหา เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น รักษาความ 
         สามคัคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเก่ียวกบัมารยาทไทยวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และนิยมใชข้องไทยตามท่ี    
          ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 
       ข.  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กบัผู้เรียน 

ง.  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
ขอ้ 48. จดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล น าขอ้มูลไปใชใ้นการช่วยเหลือผูเ้รียนดา้นการเรียนและการ 
           ปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภยัของผูเ้รียน มีกิจกรรมป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด ส่งเสริมให ้ 
           ผูเ้รียนปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบัค่านิยมอนัดีงาม และมีการดูแลอยา่งทัว่ถึง ทนัเหตุการณ์ 
           ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่ผูเ้รียน 
       ข.  การพฒันาทกัษะชีวติสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผูเ้รียน 
      ค.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็นไทยใหก้บัผูเ้รียน 

ง.  การจัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน 
ขอ้ 49. ความสามารถในการจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน การจดัขอ้มูลสารสนเทศ เอกสารประจ าชั้น/  
           ประจ าวชิาการก ากบัดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิาต่าง ๆ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. การออกแบบการเรียนรู้    ข.  การจดัการเรียนรู้ 
ค.   การพฒันาผูเ้รียน     ง.  การบริหารจัดการช้ันเรียน 

ขอ้ 50. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการชั้นเรียน ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 

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

ง.  การช่วยเหลอืผู้เรียน 
ขอ้ 51. มีความยดืหยุน่ในการจดัหอ้งเรียน มีป้ายนิเทศหรือส่ือการเรียนการสอนหรือมุมวชิาการส าหรับศึกษา   
          คน้ควา้ท่ีเป็นปัจจุบนัส่งเสริมใหน้กัเรียนช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน       
          และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  และผูเ้รียนมีความสุข ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
          ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
       ข.  การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
      ค.  การก ากบั ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

ง.  การช่วยเหลือผูเ้รียน 



 
 

ขอ้ 52. จ าแนกขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา จดัท าระบบขอ้มูลและเอกสาร 
           ประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิาใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัและสามารถน าไปใชใ้นการพฒันา  
           ผูเ้รียน ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 
       ข.  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน/ประจ าวชิา 
      ค.  การก ากบั ดูแลชั้นเรียน/ประจ าวชิา 

ง.  การช่วยเหลือผูเ้รียน 
ขอ้ 53. มีการสร้างขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน/ประจ าวชิา เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ 
            ศกัยภาพ ก ากบั ดูแล การปฏิบติัของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเ้รียนให้  
            เรียนร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.  การจดับรรยากาศการจดัการเรียนการสอน 
       ข.  การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวชิา 
      ค.  การก ากบั ดูแลช้ันเรียน/ประจ าวชิา 

ง.  การช่วยเหลือผูเ้รียน 
 

 
 


