แบบทดสอบ วิชาสมรรถนะวิชาชีพ
หลักสู ตรเตรียมสอบคัดเลือก ตาแหน่ ง ครู ผ้ ชู ่ วย
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง “ธีรภัทร ติวเตอร์ ”
...................................................................................................................................................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 53 ข้อ
2. เวลาในการทาข้อสอบ 60 นาที
3. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ผเู้ ข้าสอบเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก ข ค ง ในกระดาษคาตอบ
.........................................................................................................
ข้อ 1. สมรถนะตรงกับคาว่า
ก. Competition
ข. Competion
ค. Competency
ง. Compatency
ข้อ 2.ใครคือบิดาแห่งสมรรถนะ
ก. DavidMc Cleland
ข. DavidMcCly
ค. Klaly Jonathan
ง. Cleland malk
ข้อ 3.ที่มาของสมรรถนะได้มาจาก
ก. การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ
ข. ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
ค. โมเดลภูเขานา้ แข็ง
ง. หลักธรรมาภิบาล
ข้อ 4.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมรรถนะ
ก. คุณลักษณะที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
ข. พฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
ค. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในองค์กรที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ผลงานที่โดดเด่นกว่าที่อื่นๆ
ง. คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมทีท่ าให้ บุคลากรในองค์ กรปฏิบัติงานได้ ผลงานทีโ่ ดดเด่ นกว่ าคนอืน่ ๆ ใน
สถานการณ์ ทีห่ ลากหลาย
ข้อ 5.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถนะ
ก. Knowledge
ข. Skills
ค. Ability
ง.Self-image
ข้อ 6. การจะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านใดจึงจะได้ผลดีที่สุด
ก. อุปนิสัย
ข. ภาพลักษณ์ภายใน
ค. ทักษะ
ง. บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม

ข้อ 7.คุณลักษณะร่ วมของข้าราชการทุกตาแหน่งกาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ร่วมกันค่านิยม ตรงกับข้อใด
ก. สมรรถนะหลัก
ข. สมรรถนะประจาสายงาน
ค. สมรรถนะเสริ ม
ง. สมรรถนะในสายงาน
ข้อ 8.ข้อใดไม่ตรงกับสมรรถนะหลัก
ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข. การบริ การที่ดี
ค. การพัฒนาบุคลากร
ง. การทางานเป็ นทีม
ข้อ 9.ข้อใดไม่ตรงกับสมรรถนะประจาสายงาน
ก. การออกแบบการเรี ยนรู้
ข. การการสื่ อสารและเทคโนโลยี
ค. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ง. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ข้อ 10.Achievement Motivation : ACH ตรงกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดตรง
กับข้อใด
ก. การบริ การที่ดี
ข. การทางานเป็ นทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การมุ่งผลสั มฤทธิ์
ข้อ 11.“ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ และ มีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” ตรงกับสมรรถนะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้อใดถูกต้อง
ก. การบริ การที่ดี
ข. การทางานเป็ นทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การมุ่งผลสั มฤทธิ์
ข้อ 12.ครู ท่านใดจะได้คะแนนสู งสุ ดจากการประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนดด้าน
คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ก. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ก ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็ นแบบอย่างได้
ข. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ข ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกรายการ
ค. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ค ผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เกือบทุกรายการ
ง. ผู้บริหารโรงเรียน ง ผลงานมีความถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ เกือบทุกรายการและเป็ นแบบอย่ างได้
ข้อ 13.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต - ผลลัพธ์
ข. Result= Output + Input
ค. Result= Output - Outcome
ง. ผลสั มฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์
ข้อ 14.“ความตั้งใจในการปรับปรุ งระบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ” ตรงกับสมรรถนะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. การบริการทีด่ ี
ข. การทางานเป็ นทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อ 15.การสร้างคุณภาพการให้บริ การในสถานศึกษาของท่านจะต้องให้ความสาคัญกับสิ่ งใดน้อยที่สุด
ก. การปรับปรุ งระบบวิธีการทางาน
ข. การปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
ค. การปรับปรุ งเจ้าหน้าที่ หรื อบุคคล
ง. การปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีของหน่ วยงาน
ข้อ 16. Triangle Service ของ Karl Albrecht ยกเว้นข้อใด
ก. ระบบงาน
ข. ข้าราชการ หรื อพนักงาน
ค. ผู้ให้ บริการ
ง. กลยุทธ์ แผนงาน กิจกรรม
ข้อ 17.วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการไทย ตรงกับข้อใด
ก. พัฒนาระบบราชการไทยให้ มีความเป็ นเลิศสามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ีและประโยชน์ สุขของประชาชน
ข. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็ นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์
โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค. พัฒนาระบบราชการไทยให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์โดยยึดหลักการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน
ง. พัฒนาระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนในชาติโดยยึดการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ 18. ค่านิยมสร้างสรรค์ขา้ ราชการไทย (Core Values) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง
ข. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
ง. โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ข้อ 19.คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ “I AM READY”ตัว E ตรงกับข้อใด
ก. ทางานมุ่งประสิ ทธิภาพ
ข. มีความรับผิดชอบ
ค. การทางานที่มุ่งเน้นผลงาน
ง. มีความเป็ นประชาธิปไตย
ข้อ 20. หลัก Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. หลักความรับผิดชอบ
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักความคุม้ ค่า
ง. หลักระบบคุณธรรม
ข้อ 21.หลักธรรมใดมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะการบริ การที่ดีมากที่สุด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สั งคหวัตถุ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อคติ 4

ข้อ 22.ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องถ้าท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาท่านจะดาเนินการอย่างไร
จึงจะสอดคล้องตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ก. ผู้รับบริการร้ อยละ 80 ขึน้ ไปมีความพึงพอใจระดับมาก
ข. ผูร้ ับบริ การร้อยละ 60-79 มีความพึงพอใจระดับมาก
ค. ผูร้ ับบริ การร้อยละ 50-69 มีความพึงพอใจระดับมาก
ง. ผูร้ ับบริ การน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความพึงพอใจระดับมาก
ข้อ 23.“การศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ ติดตาม องค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆในวงวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน ” ตรงกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้อใดถูกต้อง
ก. การบริ การที่ดี
ข. การทางานเป็ นทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ข้อ 24.การศึกษา การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
จะดาเนินการอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุด
ก. มีการรวบรวม ประมวลความรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ข. มีการรวบรวม จัดเป็ นหมวดหมู่ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเพื่อใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ค. มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ จัดเป็ นหมวดหมู่ ปรับปรุ ง ให้ทนั สมัย รวบรวมองค์ความรู ้สาคัญ
เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
ง. มีการสั งเคราะห์ ข้อมูลความรู้ จัดเป็ นหมวดหมู่ ปรับปรุ ง ให้ ทนั สมัย รวบรวมองค์ ความรู้ สาคัญ
เพือ่ ใช้ ในการพัฒนางาน อย่างต่ อเนื่อง
ข้อ 25.การศึกษาเพื่อให้รู้แจ้งรู ้จกั ประโยชน์ มองทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู ้ เป็ นการพัฒนาตนเองตามข้อใด
ก. ทมะ
ข. สิ กขา
ค. ภาวนา
ง. ศีล
ข้อ 26. ท่านต้องการจะพัฒนาความรู ้ของตัวท่านตนเองด้านองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยการให้ครู ที่สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ มาให้คาแนะนา ท่านจะวางองค์ความรู ้ในการพัฒนา ยกเว้นเรื่ องใด
ก. Hardware
ข.
Software
ค. Peopleware
ง.Internet
ข้อ 27. คาว่า Internet ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. International Connection Network
ข. Inter Connection Network
ค. Inter Computer Network
ง. International Computer Network

ข้อ 28.ถ้าท่านต้องการเข้าไปดูขอ้ มูลมาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ท่านจะเข้าไปดูขอ้ มูล
จากเว็ปไซต์ใด
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
ข้อ 29. ข้อมูลทัว่ ไป ข้อเท็จจริ ง ตัวเลข สัญลักษณ์ ที่ผา่ นการวิเคราะห์ หรื อประมวลผลตรงกับข้อใด
ก. Data
ข. system
ค. Information
ง. Input
ข้อ 30.ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาท่านจะจัดทาสารสนเทศในสถานศึกษาให้ครอบคลุม คาว่า “ครอบคลุม”
ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. รวดเร็ ว
ข. ถูกต้อง
ค. ตรงตามความต้ องการผู้ใช้
ง. มีการปรับปรุ งตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 31.จุดประสงค์หลักของการจัดทาสารสนเทศในสถานศึกษา ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข. การรวบรวบรวมข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่
ค. การนาข้ อมูลไปใช้
ง. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสถานศึกษา
ข้อ 32. Knowledge Management : KM จากโมเดลปลาทูส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับครู มากที่สุด
ก. Knowledge Vision
ข. Knowledge Sharing
ค. Knowledge Assets
ง. Knowledge Systems
ข้อ 33. Knowledge Sharing จากโมเดลปลาทูตรงกับข้อใด
ก. ทิศทางการจัดการเรี ยนรู้
ข. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ข. ความรู ้ที่เก็บสะสม
ค. แหล่งความรู ้ และ ICT
ข้อ 34. Tacit Knowledge ยกเว้นข้อใด
ก. ความรู ้ฝั่งลึกอยูใ่ นตัวบุคคล
ข. ความรู้ที่เป็ นนามธรรม
ค. ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ที่อยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล
ง. ความรู้ จากการตารา หนังสื อ หรือสื่ อต่ างๆ
ข้อ 35. “การให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน เสริ มแรง ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่ วมงาน การปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นหรื อ แสดงบทบาทผูน้ าผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม”ตรงกับสมรรถนะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ข้อใดถูกต้อง
ก. การบริ การที่ดี
ข. การทางานเป็ นทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ข้อ 36. การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลายของครู ในสมรรถนะการทางานเป็ นทีม ตามที่
ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. คุณธรรม
ข.
ความรู้
ข. ทักษะ
ง. ความสามารถ
ข้อ 37. วงจรคุณภาพ PDCA ขอใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ P
ก. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
ข. การวางโครงสร้างงาน
ค. การวางแผนการปฏิบตั ิ
ง. การอานวยการปฏิบัติ
ข้อ 38. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู้ การนาผลการ
ออกแบบการเรี ยนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การออกแบบการเรียนรู้
ข. การจัดการเรี ยนรู้
ค. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ง. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ข้อ 39. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรี ยนรู้ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. ความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู้
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู้
ค. การนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ง. การประเมินประสิ ทธิภาพแบบการเรียนรู้
ข้อ 40. สามารถกาหนดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ ริ เริ่ ม ได้เหมาะสมกับ
สาระ/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน กาหนดกิจกรรม การเรี ยนรู้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนสะท้อนความสามารถตามข้อกาหนดในผลการเรี ยนรู ้ และออกแบบการประเมินผลอย่างต่อเนื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้และแนะนาแก่เพื่อนครู ได้ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. ความรู้ ความเข้ าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู้
ค. การนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ง. การประเมินประสิ ทธิภาพแบบการเรี ยนรู้
ข้อ 41. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามผล
การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริ เริ่ มได้เหมาะสม
ตามวัย และตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชนให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกิจกรรมและ
การประเมินผลการเรี ยน ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. ความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู้
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
ค. การนาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ง. การประเมินประสิ ทธิภาพแบบการเรี ยนรู้

ข้อ 42. นาผลการออกแบบการเรี ยนรู้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้จริ งมีการปรับใช้ตามสถานการณ์
อย่างเหมาะสมและเกิดผลกับผูเ้ รี ยนตามที่คาดหวัง และมีการประเมินผลการออกแบบการเรี ยนรู้ตามที่
ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. ความรู้ ความเข้าใจเรื่ องการออกแบบการเรี ยนรู้
ข. ความสามารถในการออกแบบการเรี ยนรู้
ค. การนาผลการออกแบบการเรียนรู้ ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้
ง. การประเมินประสิ ทธิภาพแบบการเรี ยนรู้
ข้อ 43. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็ นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผเู ้ รี ยน
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การออกแบบการเรี ยนรู้
ข. การจัดการเรี ยนรู้
ค. การพัฒนาผู้เรียน
ง. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
ข้อ 44. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข. การพัฒนาความรู้ และสุ ขภาพจิตของผู้เรียน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
ง. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ข้อ 45. 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 ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใด
มากที่สุด
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่ ผ้ เู รียน
ข. การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
ง. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ข้อ 46. มีการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการรู ้จกั ดูแลตนเอง มีทกั ษะในการเรี ยนรู้
การทางาน การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข และรู ้เท่าทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ตามวัยตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข. การพัฒนาทักษะชี วติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผู้เรียน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
ง. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

ข้อ 47. ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รักษาความ
สามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทยวัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทยตามที่
ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข. การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้ กบั ผู้เรียน
ง. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ข้อ 48. จัดทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล นาข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผูเ้ รี ยนด้านการเรี ยนและการ
ปรับพฤติกรรม ดูแลความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน มีกิจกรรมป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงาม และมีการดูแลอย่างทัว่ ถึง ทันเหตุการณ์
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ข. การพัฒนาทักษะชีวติ สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตของผูเ้ รี ยน
ค. การปลูกฝังการเป็ นประชาธิปไตย และความภูมิใจในความเป็ นไทยให้กบั ผูเ้ รี ยน
ง. การจัดระบบดูแลช่ วยเหลือผู้เรียน
ข้อ 49. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน การจัดข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจาชั้น/
ประจาวิชาการกากับดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชาต่าง ๆ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การออกแบบการเรี ยนรู้
ข. การจัดการเรี ยนรู้
ค. การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน
ข้อ 50. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. การช่ วยเหลือผู้เรียน
ข้อ 51. มีความยืดหยุน่ ในการจัดห้องเรี ยน มีป้ายนิเทศหรื อสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อมุมวิชาการสาหรับศึกษา
ค้นคว้าที่เป็ นปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน และผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. การช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

ข้อ 52. จาแนกข้อมูลที่จาเป็ นและเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา จัดทาระบบข้อมูลและเอกสาร
ประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชาให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้ อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ง. การช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
ข้อ 53. มีการสร้างข้อตกลงในการอยูร่ ่ วมกันในชั้นเรี ยน/ประจาวิชา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ศักยภาพ กากับ ดูแล การปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผูเ้ รี ยนให้
เรี ยนร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การจัดบรรยากาศการจัดการเรี ยนการสอน
ข. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรี ยน/ประจาวิชา
ค. การกากับ ดูแลชั้ นเรียน/ประจาวิชา
ง. การช่วยเหลือผูเ้ รี ยน

