1.

การจัดการศึกษาต้ องมีคณ
ุ ภาพหมายถึงข้ อใด
ก. มีกิจกรรมเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูง
ค. มีการนาหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้ สื่อประกอบการสอน

2.

การวัดและการประเมินผลมีวตั ถุประสงค์ตามข้ อใด
ก. การปรับปรุงการเรี ยนการสอน
ข. ตัดสินผลการเรี ยนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรี ยนการสอนและตัดสินผลการเรี ยน

3.

การจะดาเนินการนิเทศการศึกษาให้ ได้ ผลเลิศต้ องคานึงถึงสิง่ ใดเป็ นที่สดุ
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
ข. กลุม่ บุคคลและงานที่จะนิเทศ
ค. จุดมุง่ หมายและเป้าหมาย
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ

4.

สิง่ ใดที่ครูผ้ สู อนควรยึดเป็ นหลักสาคัญที่สดุ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์
ง. เทคนิคการสอน

5.

หลักสูตรท้ องถิ่นหมายถึงข้ อใด
ก. ท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ข. ท้ องถิ่นเป็ นตัวกาหนดหลักสูตรแกน
ค. ท้ องถิ่นเป็ นตัวกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ง. ท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโรงเรี ยน

6.

ทาไมต้ องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

ข. เพื่อให้ ทกุ โรงเรี ยนมีความคล้ ายคลึงกันด้ านการศึกษา
ค. เพื่อเตรี ยมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
7.

ข้ อใดกล่าวถูกต้ องตามแนวทางปฏิรูปการเรี ยนรู้
ก. การจัดการเรี ยนรู้ต้องยึดผู้เรี ยนเป็ นที่ตงั ้
ข. การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรี ยนรู้ถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ
ง. ถูกทุกข้ อ

8.

ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะการเรี ยนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรี ยนรู้
ก. การเรี ยนรู้เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
ข. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง
ค. การเรี ยนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

9.

หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กาหนดเริ่มใช้ ในโรงเรี ยนนาร่องการใช้ หลักสูตรตังแต่
้ ปีการศึกษาใดเป็ นต้ นไป
ก.
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ข.
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ค.
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ง.
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10.จัดให้ สอดคล้ องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กข้ อความดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับหลักสูตรปฐมวัย

ก. หลักการ
ข. จุดมุง่ หมาย
ค. เนื ้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดประสบการณ์
11.ข้ อใดกล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย

ก. ประเมินพัฒนาการให้ ครบทุกด้ าน
ข. ประเมินเป็ นรายบุคคลสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ค. การประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง

ง. ถูกทุกข้ อ
12.ไม่ใช่กลุม
่ สาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. กลุม่ สร้ างเสริมประสบการณ์ชีวติ
ข. กลุม่ คณิตศาสตร์
ค. กลุม่ วิทยาศาสตร์
ง. กลุม่ การงานอาชีพ
13.ความก้ าวหน้ าด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. หลักการ
ข. จุดมุง่ หมาย
ค. โครงสร้ าง
ง. สาเหตุการปรับปรุงหลักสูตร
14.ข้ อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร

ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. คูม่ ือครู
ข. แผนการสอน
ค. หนังสือเรี ยนประวัตศิ าสตร์ ไทย
ง. แผนปฏิบตั งิ านวิชาการ
15.ภาษาอังกฤษเริ่ มกาหนดให้ เรี ยนในระดับชันใดเป็
้
นต้ นไป

ก. ป.

1-2

ข. ป.

3-4

ค. ป.

5-6

ง. ทุกชันต้
้ องเรี ยน
16.กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเน้ นเรื่ องใด

ก. วัดความสามารถในการใช้ ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรี ยน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ ภาษา
ง. ถูกทุกข้ อ
17.ข้ อใดไม่กล่าวไว้ ในโครงสร้ างของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. ช่วงชัน้
ข. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ค. ช่วงเวลาเรี ยน
ง. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
18."สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็ นลักษณะการพัฒนาผู้เรี ยนตามข้ อใด

ก. พัฒนาด้ านปั ญญา
ข. พัฒนาด้ านความรู้สกึ
ค. พัฒนาด้ านทัศนคติ
ง. พัฒนาด้ านทักษะการปฏิบตั ิ
19.ข้ อใดเป็ นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ก. ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
ข. ถือว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
ง. ถูกทุกข้ อ
20."นักเรี ยนมีโอกาสกาหนดผลการเรี ยนรู้

ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรี ยนรู้" เป็ นลักษณะของการเรยีนรู้ตามข้ อใด

ก. การเรี ยนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง
ค. การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
ง. การเรี ยนรู้แบบองค์รวม
21.วิธีการเรี ยนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู้

ก.

3

ลักษณะ

ข.

4

ลักษณะ

ค.

5

ลักษณะ

มีกี่ลกั ษณะ

ง. หลายลักษณะ
22.เป็ นแหล่งรวบรวมผลงานหรื อหลักฐานที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนหมายถึงข้ อใด

ก. การสารวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรี ยนรู้บรู ณาการ
ค. โครงสร้ าง

ง. แฟ้มสะสมผลงาน
23.ข้ อใดไม่ใช่ตวั แปรของการวิจยั

ก. ตัวแปรต้ น
ข. ตัวแปรตาม
ค. ตัวแปรซับซ้ อน
ง. ตัวแปรสอดแทรก
24.ขันตอนแรกของการวิ
้
จยั คือข้ อใด

ก. การกาหนดปั ญหา
ข. ศึกษาทฤษฎีหลักการ
ค. ตังสมมติ
้
ฐาน
ง. สรุปผล
25.ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่าสุดคือข้ อใด

ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. พิสยั
ง. อันตรภาคชัน้
26.ข้ อใดเป็ นความสาคัญของการวิจยั ในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หาร

ก. ข้ อมูลตัดสินใจ
ข. พัฒนาการ
ค. แก้ ปัญหาหน่วยงาน
ง. ป้องกันปั ญหา
27.ข้ อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. สื่อแหล่งเรี ยนรู้
ข. สื่อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ค. สื่อที่ผ้ เู รี ยนและผู้สอนจัดทาขึ ้น
ง. สื่อธรรมชาติ สื่อสิง่ พิมพ์และสื่อเทคโนโลยี

28.ข้ อใดสื่อประเภทวัสดุ

หรื อซอฟต์แวร์

ก. เครื่ องฉายสไลด์
ข. เครื่ องวีดีโอ
ค. เทปเสียง
ง. ไม่มีข้อถูก
29.การเลือกสื่อการเรี ยนการสอนตามหลักการแล้ วข้ อใดสาคัญที่สดุ

ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุ้มค่า
30.เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. รบ. 2 ต.
ข. รบ. 3 ต.
ค. รบ. 4 ต.
ง. ปพ. 9
31."ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้ เกิดขึ ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง" เป็ น

ความหมายตรงกับข้ อใด
ก. ประกันคุณภาพ
ข. ประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การนิทศภายใน
32."บุคคากรซึ่งทาหน้ าที่หลักด้ านการสอนและการวิจยั ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรี ยกว่า

ก. ครู
ข. อาจารย์
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. คณาจารย์
33."การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9

ปี " ต้ องดาเนินการภายในปี ใด"

ก.
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ข.

2545

ค.

2546

ง.
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34."การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ "

อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. หลักการ
ข. ความมุง่ หมาย
ค. จุดมุง่ หมาย
ง. ระบบการศึกษา
35.ข้ อใดไม่ใช่ "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ก. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ข. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการศึกษา
ค. ให้ สงั คมมีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรี ยนรู้ตอ่ เนื่อง
36."มีเอกภาพด้ านนโยบาย

และมีความหลากหลายในการปฏิบตั "ิ อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
37.ข้ อใดไม่มีสท
ิ ธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. บุคคล
ข. ครอบครัว
ค. องค์กร
ง. มหาวิทยาลัย
38."พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก.

43

ข.

69

พ.ศ.2542 เกิดขึ ้นตามรัฐธรรมนูญในมาตราใด

ค.

80

ง.

81

39.ข้ อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้ างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. ปฐมวัย
ข. ขันพื
้ ้นฐาน
ค. ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ง. ระดับปริญญา
40."การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่า

ผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สดุ " อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. ฉบับนี ้

ก. หลักการ
ข. ความมุง่ หมาย
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. การจัดการศึกษา
41.ข้ อใดเป็ น "จุดเน้ นในการจัดการศึกษา"ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้

ก. ความรู้ คุณธรรม
ข. กระบวนการเรี ยนรู้
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้ อ
42.ใครคือ "ผู้กาหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน" ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี ้

ก. สภาการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา
43.การศึกษาระดับใดมีความมุง่ หมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับ ม.ต้ น
ค. ระดับ ม.ปลาย
ง. ระดับอุดมศึกษา

44.ข้ อใดไม่ใช่องค์กรหลักในโครงสร้ างกระทรวงศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ

ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
45."การแบ่งเขตพื ้นที่การศึกษา"

คานึงถึงข้ อใด

ก. จานวนประชากร
ข. ปริมาณสถานศึกษา
ค. ความเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้ อ
46.การแบ่งเขตพื ้นที่การศึกษา"

ก.

324

ข.

325

ค.

175

ง.

275

ทัว่ ประเทศมีทงหมดกี
ั้
่เขต

47.สถานศึกษาระดับใดที่ บริ หารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา

ก. การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ข. ระดับต่ากว่าปริญยา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทัง้ ก และ ข
48.ผู้มีอานาจหน้ าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชี พและเพิกถอนใบอนญาตประกอบวิชาชีพคือ

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. องค์กรวิชาชีพ
ค. องค์กรบริหารงานบุคคล
ง. องค์กรมหาชน
49.การออกกฎกระทรวง

ก.

1

ปี

เพื่อแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขันพื
้ ้นฐานดเนินการภายในกี่ปี

ข.

2

ปี

ค.

3

ปี

ง.

5

ปี

50.การออกกฎหมาย

ก.

3

ปี

ข.

4

ปี

ค.

5

ปี

ง.

6

ปี

กฎ ข้ อบังคับต่างๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้ องดาเนินการให้ เสร็จภายในกี่ปี

51.พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

ก.

16

ข.

17

ค.

18

ง.

19

พ.ศ. 2542 กาหนดให้ การศึกษาภาคบังคับเป็ น 9 ปี ตามมาตราใด

52."การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้ องกับหมวดใดมากที่ สดุ ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี ้

ก. หมวด

3

ข. หมวด

4

ค. หมวด

5

ง. หมวด

6

53.การจัดการศึกษาเพื่อให้ ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้ นเรื่ องใดมากที่ สดุ

ก. สื่อสารกับต่างชาติได้
ข. ใช้ ถกู ต้ องไวยากรณ์
ค. ใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ง. รักษาเป็ นเอกลักษณ์
54."องค์กรวิชาชีพครู

ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา" มีฐานะเป็ นอะไรตาม พ.ร.บ. นี ้

ง. องค์กรอิสระ
55.สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเป็ นอะไรตาม พ.ร.บ. นี ้

ก. องค์การมหาชน
ข. องค์กรหลัก
ค. องค์กรวิชาชีพ
ง. องค์กรอิสระ
56.ข้ อใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี ้แต่ไม่ปรากฏในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวทางการจัดการศึกษา
ค. หลักการและความมุง่ หมาย
ง. สิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษา
57.นโยบายประกันโอกาสมีเป้าหมายการเตรี ยมความพร้ อมเด็กอย่างน้ อยกี่ปี

ก. อย่างน้ อย

1

ปี

ข. อย่างน้ อย

2

ปี

ค. อย่างน้ อย

3

ปี

ง.

0 - 5 ปี

58.นโยบายประกันโอกาสให้ นกั เรี ยนภาคบังคับได้ เรี ยนในโรงเรี ยนร้ อยละเท่าไร

ก.

85

ข.

95

ค.

98

ง.

100

59.การรับเด็กก่อนประถมเรี ยนเน้ นพิเศษในพื ้นที่ ใด

ก. ชุมชนแออัด
ข. ชนบทห่างไกล
ค. พื ้นที่ที่มีปัญหาทางภาษา
ง. เน้ นทุกพื ้นที่
60.ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรี ยน

นักเรี ยนทุกคนได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพ

โดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
ก. เด็กกลุม่ ปั ญญาเลิศ
ข. เด็กพิการ
ค. เด็กด้ อยโอกาส
ง. ถูกทังข้
้ อก ข ค
61.ข้ อใดเกี่ยวข้ องกับวิสยั ทัศน์กระทรวงศึกษาธิการน้ อยที่สดุ

ก. เป็ นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา
ข. เป็ นองค์กรที่สง่ เสริมการศึกษาให้ ประชาชน
ค. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ง. พัฒนาประเทศให้ ก้าวทันยุคโลกาภิวฒ
ั น์
62.ข้ อใดไม่ใช่ภาระกิจที่ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

ก. ปฏิรูปการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ข. สร้ างเสริมโอกาสในการศึกษาให้ ประชาชนทุกคน
ค. สร้ างระบบการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ง. สร้ างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
63.ข้ อใดเป็ นภาระกิจที่ต้องดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้ รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ข. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
ค. สร้ างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ง. เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ
64.ข้ อใดไม่ใช่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. ประชาชนมีคณ
ุ ธรรม
ค. ประชาชนสามารถดารงอยู่ในเวทีโลกได้
ง. ประเทศมีศกั ยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น
65.ข้ อใดเป็ น GOALS

ของยุทธศาสตร์

ก. ประชาชนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง

ข. ประชาชนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. ประชาชนมีสว่ นร่วมทุกเรื่ อง
ง. ประชาชนชอบการแข่งขันและพัฒนา
66.ข้ อใดเป็ นยุทธศาสตร์

ก. สร้ างโอกาสทางการศึกษา
ข. จัดการศึกษาพื่อเด็กชนบทห่างไกล
ค. พัฒนาศักยภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ง. ร่วมมือ สมศ. ประกันคุณภาพ
67.ข้ อใดไม่ใช่ยท
ุ ธศาสตร์

ก. พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้
ข. พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้
ค. เพิม่ มาตรฐานการศึกษา
ง. เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของสถานศึกษา
68.การให้ ทน
ุ การศึกษาและจักรยานยืมเรี ยนสอดคล้ องข้ อใด

ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีสว่ นร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การส่งเสริ มด้ านพลานามัยการศึกษา
69.การสนับสนุน Infrastructore

ให้ หน่วยงานจัดการศึกษาได้ มาตรฐานสอดคล้ องข้ อใด

ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีสว่ นร่วมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การช่วยเหลือด้ านเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การส่งเสริ มด้ านพลานามัยการศึกษา
70.SMEs

สอดคล้ องข้ อใด

ก. สร้ างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ กว้ างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้ เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

ง. สอนปริญญาตรี สายปฏิบตั กิ าร
71.ปรับปรุงกฏหมายระเบียบให้ เอื ้อต่อการลงทุนสอดคล้ องข้ อใด

ก. สร้ างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ กว้ างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้ เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรี สายปฏิบตั กิ าร
72.โครงการ 9+1, 12+1

เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้ องข้ อใด

ก. สร้ างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ กว้ างขวางต่อเนื่อง
ค. ส่งเสริมให้ เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรี สายปฏิบตั กิ าร
73.Local seruice

เกี่ยวข้ องกับข้ อใด

ก. สถาบันอุดมศึกษาท้ องถิ่นรับนักศึกษาตรง
ข. ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาท้ องถิ่น
ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาส่วนภูมภิ าค
ง. พัฒนาสถาบันราชภัฏเป็ นสถาบันการศึกษาของท้ องถิ่น
74.ข้ อใดไม่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างโอกาสในระดับอุดมศึกษา

ก. การเพิม่ ค่า

GPA

ข. กองทุนกู้ยืมใหม่

ICL

ค. รับนักศึกษาแบบ

Advance Placement

ง. จัดทาสถานที่ตงสถาบั
ั้
นอุดมศึกษา

(University Mopping)

75.การผลิตกาลังคนในการเพิม
่ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 10

สาขา ข้ อใดไม่ถกู ต้ อง

ก. ชิ ้นส่วนรถยนต์
ข. ส่งเสริมสุขภาพ
ค. สิง่ ทอ
ง. อัญมณี
76.ข้ อใดไม่สอดคล้ องกับการพัฒนาปรั บปรุงหลักสูตรและสื่อการเรี ยน

ก.

Activity-based

ข.

SMEs

ค.

GPA

ง.

NT

77.โครงการ 1

โรงเรี ยน 1 ผลิตภัณฑ์ สอดคล้ องข้ อใด

ก. พัฒนาจัดการเรี ยนรู้
ข. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค. ปรับปรุงหลักสูตร
ง. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
78.การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ข้อใดสาคัญที่สดุ

ก. พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ
ข. การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
ค. ผลิตครูแนวใหม่
ง. วิจยั และพัฒนามาตรฐานครู
79.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้ อใดเกี่ยวข้ องน้ อยที่สดุ

ก.

E-Net

ข.

E-Office

ค.

E-Learning

ง.

Mis

80.องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศข้ อใดกี่ยวข้ องน้ อยที่สดุ กับการศึกษา

ก.

SEAMEO

ข.

UNICEF

ค.

UNESCO

ง.

WTO

81.การส่งเสริ มความเป็ นเลิศและพัฒนาอัจฉริ ยภาพ

ก. โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
ข. โรงเรี ยนดนตรี

ข้ อใดเกี่ยวข้ องน้ อยที่สดุ

ค. โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
ง. โรงเรี ยน พสวท.
82.ข้ อใดไม่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

ก. พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
ข. ส่งเสริมคนรุ่นใหม่
ค. พัฒนาต่อยอด

OTOP

ง. พัฒนา

สูม่ าตรฐานสากล

SMEs

83.การจัดหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

2544

จัดอย่างไร

84.การจัดสาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

พุทธศักราช

ก. แบ่งเป็ น

6

ช่วงชันๆ
้

2

ปี

ข. แบ่งเป็ น

4

ช่วงชันๆ
้

3

ปี

ค. แบ่งเป็ น

3

ช่วงชันๆ
้

4

ปี

ง. แบ่งเป็ น

2

ช่วงชันๆ
้

6

ปี

พุทธศักราช

2544

จัดอย่างไร

ก. แบ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู้แกนและสาระการเรี ยนรู้เพิม่ เติม
ข. แบ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู้แกนและสาระการเรี ยนรู้แกนเลือก
ค. แบ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู้บงั คับและสาระการเรี ยนรู้เลือก
ง. แบ่งเป็ นสาระการเรี ยนรู้พื ้นฐานและสาระการเรี ยนรู้เพิม่ เติม
85.สาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก.

10

กลุม่

ข.

8

กลุม่

ค.

6

กลุม่

ง.

4

กลุม่

พุทธศักราช

86.การจัดสาระการเรี ยนรู้ ในช่วงชันใดที
้ ต้องจัดเป็ นรายภาค

ก. ช่วงชัน้ ป. 1 - 3
ข. ช่วงชัน้ ป. 4 -6
ค. ช่วงชัน้ ม. 1 - 3
ง. ช่วงชัน้ ม. 4 - 6

2544

มีกี่กลุม่ สาระ

87.ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

พุทธศักราช

2544

ก. ความต่อเนื่อง
ข. ความเป็ นเอกภาพ
ค. ความยืดหยุ่น
ง. จบในตัวเอง
88.ข้ อใดคือจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

พุทธศักราช

2544

ก. เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็ นไทย
ข. เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุข
ค. เป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. เป็ นคนเก่ง คนดี
89.ผู้มีหน้ าที่จด
ั ทาหลักสูตรสถานศึกษาคือข้ อใด

ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ค. คณะกรรมการวิชาการ
ง. คณะกรรมการระดับชัน้
90.หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ก. ตังแต่
้ ปีการศึกษา

2545

ข. ตังแต่
้ ปีการศึกษา

2546

ค. ตังแต่
้ ปีการศึกษา

2547

ง. ตังแต่
้ ปีการศึกษา

2548

พุทธศักราช 2544 กาหหนดให้ ใช้ ในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานทัว่ ประเทศเมื่อใด

91.การจัดการเรี ยนการสอนต้ องมีคณ
ุ ภาพหมายถึงข้ อใด

ก. มีกิจกรรมเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูง
ค. มีการนาหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้ สื่อประกอบการสอน
92.การวัดและการประเมินผลมีวตั ถุประสงค์ตามข้ อใด

ก. การปรับปรุงการเรี ยนการสอน

ข. ตัดสินผลการเรี ยนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรี ยนการสอนและตัดสินผลการเรี ยน
93.สิง่ ใดที่ครูผ้ สู อนควรยึดเป็ นหลักสาคัญที่สด
ุ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ง. สื่อการเรี ยนการสอน
94.ท่านคิดว่าทาไมต้ องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

ก. เพื่อให้ เป็ นไปตามกฏหมายการศึกษาแห่งชาติ
ข. เพื่อให้ ทกุ โรงเรี ยนมีความคล้ ายคลึงกันด้ านการศึกษา
ค. เพื่อเตรี ยมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
95.ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องตามแนวทางปฏิรูปการเรี ยนรู้

ก. การจัดการเรี ยนรู้ต้องยึดผู้เรี ยนเป็ นที่ตงั ้
ข. การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรี ยนรู้ถือว่าผู้เรี ยนมีความสุคญ
ั ที่สดุ
ง. คณูผ้ สู อนสาคัญที่สดุ
96.ข้ อใดไม่ใช่ลกั ษณะของการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนตามแนวทางปฏิรูปการเรี ยนรู้

ก. การเรี ยนรู้เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลาง
ข. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง
ค. การเรี ยนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
97.สิ ้นปี การศึกษาใดที่มีนกั เรี ยนจบการศึกษาตามหลักสูตรฯในโรงเรี ยนนาร่ องการใช้ หลักสูตร

ก.

2545

ข.

2546

ค.

2547

ง.

2548

98.จัดให้ สอดคล้ องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็ก

ข้ อความดังกล่าว เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรในข้ อใด

ก. หลักการ
ข. จุดมุง่ หมาย
ค. เนื ้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดการเรี ยนรู้
99.กระบวนการวัดและประเมินผล การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเน้ นเรื่ องใด

ก. วัดความสามารถในการใช้ ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรี ยน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดวัดความสามารถในการใช้ ภาษา
ง. ถูกทุกข้ อ
100."สามารถอดทนต่อคานินทาของเพื่อนร่ วมชันได้
้ โดยไม่ตอบโต้ "

ก. ทักษะทางสมอง
ข. ทักษะทางอารมณ์
ค. ทักษะทางสังคม
ง. ทักษะการทางาน
เฉลยชุดที่ 1
1.

ข

2.

ง

3.

ค

4.

ค

5.

ค

6.

ข

7.

ง

8.

ก

9.

ก

10. ง

11. ง

12. ก 13. ง

14. ง

15. ก

16. ง

17. ค 18. ก

19. ง

20. ค

21. ง

22. ง

23. ค 24. ก 25. ค

26. ก 27. ข 28. ง

29. ก 30. ง

31. ค 32. ง

34. ค 35. ค

33. ข

แสดงว่านักเรี ยนมีทกั ษะตามข้ อใด

36. ก 37. ง
41. ง

38. ง

42. ข 43. ง

46. ค 47. ง

48. ข

39. ค 40. ค
44. ง

45. ง

49. ก 50. ค

51. ข 52. ค 53. ค 54. ค 55. ก
56. ง

57. ข 58. ง

59. ง

60. ง

61. ค 62. ง

63. ข

64. ค 65. ข

66. ก 67. ง

68. ง

69. ค 70

ค

74.

ง

75

ง

79.

ง

80. ง

71. ง

72. ข 73. ง

76. ค 77. ง

78. ง

