
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  การจดัการศกึษาต้องมีคณุภาพหมายถึงข้อใด 

     ก.  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

     ข.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสงู 

     ค.  มีการน าหลกัสตูรไปใช้ 

     ง.  มีการใช้ส่ือประกอบการสอน 

 

2.  การวดัและการประเมนิผลมีวตัถปุระสงค์ตามข้อใด 

     ก.  การปรับปรุงการเรียนการสอน 

     ข.  ตดัสนิผลการเรียนการสอน 

     ค.  ตรวจสอบพฒันาการตามจดุประสงค์ 

     ง.  ปรับปรุงการเรียนการสอนและตดัสนิผลการเรียน 

 

3.  การจะด าเนินการนิเทศการศกึษาให้ได้ผลเลิศต้องค านึงถึงสิง่ใดเป็นท่ีสดุ  

     ก.  บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ 

     ข.  กลุม่บคุคลและงานท่ีจะนิเทศ 

     ค.  จดุมุง่หมายและเป้าหมาย 

     ง.  เทคนิคและการจดักิจกรรมการนิเทศ 

 

4.  สิง่ใดท่ีครูผู้สอนควรยึดเป็นหลกัส าคญัท่ีสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     ก.  หลกัสตูร 

     ข.  แผนการสอน 

     ค.  จดุประสงค์ 

     ง.  เทคนิคการสอน 

 

5.  หลกัสตูรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด 

     ก.  ท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพฒันาการเรียนการสอน 

     ข.  ท้องถิ่นเป็นตวัก าหนดหลกัสตูรแกน 

     ค.  ท้องถิ่นเป็นตวัก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 

     ง.  ท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียน 

 

6.  ท าไมต้องมีการประกนัคณุภาพการศกึษา 

     ก.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการศกึษาแห่งชาติ 



     ข.  เพ่ือให้ทกุโรงเรียนมีความคล้ายคลงึกนัด้านการศกึษา 

     ค.  เพ่ือเตรียมรับการประเมนิภายนอก 

     ง.  เพ่ือพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

 

7.  ข้อใดกลา่วถกูต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

     ก.  การจดัการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นท่ีตัง้ 

     ข.  การเรียนรู้เกิดขึน้ได้กบัทกุคน  ทกุท่ี  ทกุเวลา 

     ค.  การจดัการเรียนรู้ถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

8.  ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะการเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ 

     ก.  การเรียนรู้เน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง 

     ข.  การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

     ค.  การเรียนรู้ร่วมกับบคุคลอ่ืน 

     ง.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

9.  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ก าหนดเร่ิมใช้ในโรงเรียนน าร่องการใช้หลกัสตูรตัง้แตปี่การศกึษาใดเป็นต้นไป 

     ก.  2545 

     ข.  2546 

     ค.  2547 

     ง.  2548 

 

10.จดัให้สอดคล้องกบัจิตวทิยาพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ข้อความดงักลา่วเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรปฐมวยั 

     ก.  หลกัการ 

     ข.  จดุมุง่หมาย 

     ค.  เนือ้หาสาระ 

     ง.  แนวทางการจดัประสบการณ์ 

 

11.ข้อใดกลา่วถกูต้องเก่ียวกบัการพฒันาการตามหลกัสตูรปฐมวยั 

     ก.  ประเมนิพฒันาการให้ครบทกุด้าน 

     ข.  ประเมนิเป็นรายบคุคลสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

     ค.  การประเมนิเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมในตาราง 



     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

12.ไมใ่ช่กลุม่สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ก.  กลุม่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวติ 

     ข.  กลุม่คณิตศาสตร์ 

     ค.  กลุม่วทิยาศาสตร์ 

     ง.  กลุม่การงานอาชีพ 

 

13.ความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ก.  หลกัการ 

     ข.  จดุมุง่หมาย 

     ค.  โครงสร้าง 

     ง.  สาเหตกุารปรับปรุงหลกัสตูร 

 

14.ข้อใดไมใ่ช่เอกสารหลกัสตูร  ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ก.  คูมื่อครู 

     ข.  แผนการสอน 

     ค.  หนงัสือเรียนประวตัศิาสตร์ไทย 

     ง.  แผนปฏิบตังิานวชิาการ 

 

15.ภาษาองักฤษเร่ิมก าหนดให้เรียนในระดบัชัน้ใดเป็นต้นไป 

     ก.  ป.  1-2 

     ข.  ป.  3-4 

     ค.  ป.  5-6 

     ง.  ทกุชัน้ต้องเรียน 

 

16.กระบวนการวดัและประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเน้นเร่ืองใด 

     ก.  วดัความสามารถในการใช้ภาษา 

     ข.  วดัพฒันาการทางภาษาของผู้เรียน 

     ค.  มีข้อทดสอบมาตรฐานวดัความสามารถในการใช้ภาษา 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

17.ข้อใดไมก่ลา่วไว้ในโครงสร้างของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



     ก.  ช่วงชัน้ 

     ข.  กลุม่สาระการเรียนรู้ 

     ค.  ช่วงเวลาเรียน 

     ง.  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

18."สามารถวเิคราะห์ปัญหาของชมุชน" เป็นลกัษณะการพฒันาผู้ เรียนตามข้อใด 

     ก.  พฒันาด้านปัญญา 

     ข.  พฒันาด้านความรู้สกึ 

     ค.  พฒันาด้านทศันคติ 

     ง.  พฒันาด้านทกัษะการปฏิบตัิ 

 

19.ข้อใดเป็นหลกัการศกึษาตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา 

     ก.  ผู้เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

     ข.  ถือวา่ผู้เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ 

     ค.  กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละตามศกัยภาพ 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

20."นกัเรียนมีโอกาสก าหนดผลการเรียนรู้  ร่วมและวางแผนประเมนิผลการเรียนรู้"  เป็นลกัษณะของการเรยีนรู้ตามข้อใด 

     ก.  การเรียนรู้ท่ีสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

     ข.  การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

     ค.  การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

     ง.  การเรียนรู้แบบองค์รวม 

21.วธีิการเรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้  มีก่ีลกัษณะ 

     ก.  3  ลกัษณะ 

     ข.  4  ลกัษณะ 

     ค.  5  ลกัษณะ 

     ง.  หลายลกัษณะ 

 

22.เป็นแหลง่รวบรวมผลงานหรือหลกัฐานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด 

     ก.  การส ารวจเดก็รายบคุคล 

     ข.  การเรียนรู้บรูณาการ 

     ค.  โครงสร้าง 



     ง.  แฟ้มสะสมผลงาน 

 

23.ข้อใดไมใ่ช่ตวัแปรของการวจิยั 

     ก.  ตวัแปรต้น 

     ข.  ตวัแปรตาม 

     ค.  ตวัแปรซบัซ้อน 

     ง.  ตวัแปรสอดแทรก 

 

24.ขัน้ตอนแรกของการวจิยัคือข้อใด 

     ก.  การก าหนดปัญหา 

     ข.  ศกึษาทฤษฎีหลกัการ 

     ค.  ตัง้สมมตฐิาน 

     ง.  สรุปผล  

 

25.ความแตกต่างของคะแนนสงูสดุกบัต ่าสดุคือข้อใด 

     ก.  มธัยฐาน 

     ข.  ฐานนิยม 

     ค.  พสิยั 

     ง.  อนัตรภาคชัน้  

 

 26.ข้อใดเป็นความส าคญัของการวจิยัในการปฏิบตังิานของผู้บริหาร 

     ก.  ข้อมลูตดัสนิใจ 

     ข.  พฒันาการ 

     ค.  แก้ปัญหาหน่วยงาน 

     ง.  ป้องกนัปัญหา 

 

27.ข้อใดไมใ่ช่ประเภทของส่ือการสอนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ก.  ส่ือแหลง่เรียนรู้ 

     ข.  ส่ือวสัด ุ ครุภณัฑ์ 

     ค.  ส่ือท่ีผู้ เรียนและผู้สอนจดัท าขึน้ 

     ง.  ส่ือธรรมชาติ   ส่ือสิง่พมิพ์และส่ือเทคโนโลยี 

 



28.ข้อใดส่ือประเภทวสัด ุ หรือซอฟต์แวร์ 

     ก.  เคร่ืองฉายสไลด์ 

     ข.  เคร่ืองวีดีโอ 

     ค.  เทปเสียง 

     ง.  ไมมี่ข้อถกู 

 

29.การเลือกส่ือการเรียนการสอนตามหลกัการแล้วข้อใดส าคญัท่ีสดุ 

     ก.  ประสทิธิภาพ 

     ข.  ประสทิธิผล 

     ค.  ประหยดั 

     ง.  คุ้มคา่ 

 

30.เอกสารการประเมนิผลตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ก.  รบ. 2 ต. 

     ข.  รบ. 3 ต. 

     ค.  รบ. 4 ต. 

     ง.  ปพ. 9 

 

31."ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศกึษาทกุแห่ง" เป็น

ความหมายตรงกบัข้อใด 

     ก.  ประกนัคณุภาพ 

     ข.  ประกนัประสทิธิภาพ 

     ค.  มาตรฐานการศกึษา 

     ง.  การนิทศภายใน 

 

32."บคุคากรซึ่งท าหน้าท่ีหลกัด้านการสอนและการวจิยัในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา" เรียกวา่ 

     ก.  ครู 

     ข.  อาจารย์ 

     ค.  ศกึษานิเทศก์ 

     ง.  คณาจารย์ 

 

33."การจดัการศกึษาภาคบงัคบั  9  ปี"  ต้องด าเนินการภายในปีใด" 



     ก.  2544 

     ข.  2545 

     ค.  2546 

     ง.  2547 

 

34."การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์"  อยู่ในสว่นใดของ พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ 

     ก.  หลกัการ 

     ข.  ความมุง่หมาย 

     ค.  จดุมุง่หมาย 

     ง.  ระบบการศกึษา 

 

35.ข้อใดไมใ่ช่ "หลกัการจดัการศกึษา" ตาม พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ 

     ก.  เป็นการศกึษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 

     ข.  ระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆ มาจดัการศกึษา 

     ค.  ให้สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

     ง.  การพฒันาสาระกระบวนการเรียนรู้ตอ่เน่ือง 

 

36."มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบตั"ิ อยู่ในสว่นใดของ พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาต ิ

     ก.  หลกัการจดัการศกึษา 

     ข.  ระบบการศกึษา 

     ค.  แนวการจดัการศกึษา 

     ง.  กระบวนการจดัการศกึษา 

 

37.ข้อใดไมมี่สทิธิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ 

     ก.  บคุคล 

     ข.  ครอบครัว 

     ค.  องค์กร 

     ง.  มหาวทิยาลยั 

 

38."พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  เกิดขึน้ตามรัฐธรรมนญูในมาตราใด 

     ก.  43 

     ข.  69 



     ค.  80 

     ง.  81 

 

39.ข้อใดไมใ่ช่ระดบัการศกึษาในโครงสร้างการจดัการศกึษาตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ 

     ก.  ปฐมวยั 

     ข.  ขัน้พืน้ฐาน 

     ค.  ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 

     ง.  ระดบัปริญญา 

 

40."การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัวา่  ผู้เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ" อยู่ในสว่นใดของ พ.ร.บ. ฉบบันี ้

     ก.  หลกัการ 

     ข.  ความมุง่หมาย 

     ค.  แนวการจดัการศกึษา 

     ง.  การจดัการศกึษา 

41.ข้อใดเป็น "จดุเน้นในการจดัการศกึษา"ตาม พ.ร.บ. ฉบบันี  ้

     ก.  ความรู้  คณุธรรม 

     ข.  กระบวนการเรียนรู้ 

     ค.  บรูณาการเหมาะสม 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

42.ใครคือ "ผู้ก าหนดหลกัสตูรแกนกลางระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน" ตาม พ.ร.บ.ฉบบันี ้

     ก.  สภาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ข.  คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ค.  สภาการศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม 

     ง.  คณะกรรมการการศกึษาระดบัก่อนอดุมศกึษา 

 

43.การศกึษาระดบัใดมีความมุง่หมายเฉพาะท่ีจะพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพ 

     ก.  ระดบัประถมศกึษา 

     ข.  ระดบั ม.ต้น 

     ค.  ระดบั ม.ปลาย 

     ง.  ระดบัอดุมศกึษา 

 



44.ข้อใดไมใ่ช่องค์กรหลกัในโครงสร้างกระทรวงศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรมแห่งชาติ 

     ก.  คณะกรรมการสภาการศกึษา 

     ข.  คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ค.  คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

     ง.  คณะกรรมการการศาสนาและวฒันธรรม 

 

45."การแบง่เขตพืน้ท่ีการศกึษา"  ค านึงถึงข้อใด 

     ก.  จ านวนประชากร 

     ข.  ปริมาณสถานศกึษา 

     ค.  ความเหมาะสม 

     ง.  ถกูทกุข้อ 

 

46.การแบง่เขตพืน้ท่ีการศกึษา"  ทัว่ประเทศมีทัง้หมดก่ีเขต 

     ก.  324 

     ข.  325 

     ค.  175 

     ง.  275 

 

47.สถานศกึษาระดบัใดท่ีบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศกึษา 

     ก.  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

     ข.  ระดบัต ่ากว่าปริญยา 

     ค.  ระดบัปริญญา 

     ง.  ถกูทัง้ ก  และ  ข 

 

48.ผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพและเพกิถอนใบอนญาตประกอบวชิาชีพคือ 

     ก.  นายกรัฐมนตรี 

     ข.  องค์กรวชิาชีพ 

     ค.  องค์กรบริหารงานบคุคล 

     ง.  องค์กรมหาชน 

 

49.การออกกฎกระทรวง  เพ่ือแบง่ระดบัและประเภทการศกึษาขัน้พืน้ฐานดเนินการภายในก่ีปี 

     ก.  1  ปี 



     ข.  2  ปี 

     ค.  3  ปี 

     ง.  5  ปี 

 

50.การออกกฎหมาย  กฎ  ข้อบงัคบัตา่งๆ ประกอบ พ.ร.บ. ต้องด าเนินการให้เสร็จภายในก่ีปี 

     ก.  3  ปี 

     ข.  4  ปี 

     ค.  5  ปี 

     ง.  6  ปี 

 

51.พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ก าหนดให้การศกึษาภาคบงัคบัเป็น 9 ปี  ตามมาตราใด 

    ก.  16 

    ข.  17 

    ค.  18 

    ง.  19 

 

52."การปฏิรูปการศกึษา" สอดคล้องกบัหมวดใดมากท่ีสดุตาม พ.ร.บ. ฉบบันี ้

    ก.  หมวด  3 

    ข.  หมวด  4 

    ค.  หมวด  5 

    ง.  หมวด  6 

 

53.การจดัการศกึษาเพ่ือให้ความรู้ และทกัษะภาษาไทยเน้นเร่ืองใดมากท่ีสดุ 

    ก.  ส่ือสารกบัต่างชาตไิด้ 

    ข.  ใช้ถกูต้องไวยากรณ์ 

    ค.  ใช้ภาษาไทยอย่างถกูต้อง 

    ง.  รักษาเป็นเอกลกัษณ์ 

 

54."องค์กรวชิาชีพครู  ผู้บริหารสถานศกึษา  ผู้บริหารการศกึษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี ้

    ก.  องค์การมหาชน 

    ข.  องค์กรหลกั 

    ค.  องค์กรวชิาชีพ 



    ง.  องค์กรอิสระ 

 

55.ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา" มีฐานะเป็นอะไรตาม พ.ร.บ. นี ้

    ก.  องค์การมหาชน 

    ข.  องค์กรหลกั 

    ค.  องค์กรวชิาชีพ 

    ง.  องค์กรอิสระ 

 

56.ข้อใดท่ีปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบบันีแ้ตไ่มป่รากฏในแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

    ก.  ระบบการศกึษา 

    ข.  แนวทางการจดัการศกึษา 

    ค.  หลกัการและความมุง่หมาย 

    ง.  สทิธิและหน้าท่ีทางการศกึษา 

 

57.นโยบายประกนัโอกาสมีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเดก็อย่างน้อยก่ีปี 

    ก.  อย่างน้อย  1  ปี 

    ข.  อย่างน้อย  2  ปี 

    ค.  อย่างน้อย  3  ปี 

    ง.  0 - 5 ปี 

 

58.นโยบายประกนัโอกาสให้นกัเรียนภาคบงัคบัได้เรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไร 

    ก.  85 

    ข.  95 

    ค.  98 

    ง.  100 

 

59.การรับเดก็ก่อนประถมเรียนเน้นพเิศษในพืน้ท่ีใด 

    ก.  ชมุชนแออดั 

    ข.  ชนบทห่างไกล 

    ค.  พืน้ท่ีท่ีมีปัญหาทางภาษา 

    ง.  เน้นทกุพืน้ท่ี 

 

60.ตามนโยบายประกนัคณุภาพนกัเรียน  นกัเรียนทกุคนได้พฒันาความรู้  ความสามารถและความถนดัตามศกัยภาพ



โดยเฉพาะเดก็กลุ่มใด 

    ก.  เดก็กลุม่ปัญญาเลศิ 

    ข.  เดก็พกิาร 

    ค.  เดก็ด้อยโอกาส 

    ง.  ถกูทัง้ข้อ ก  ข  ค 

 

61.ข้อใดเก่ียวข้องกบัวสิยัทศัน์กระทรวงศกึษาธิการน้อยท่ีสดุ 

    ก.  เป็นองค์กรหลกัในการจดัการศกึษา 

    ข.  เป็นองค์กรท่ีสง่เสริมการศกึษาให้ประชาชน 

    ค.  เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

    ง.  พฒันาประเทศให้ก้าวทนัยคุโลกาภิวฒัน์ 

 

62.ข้อใดไมใ่ช่ภาระกิจท่ีด าเนินการตามยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ 

    ก.  ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพคน 

    ข.  สร้างเสริมโอกาสในการศกึษาให้ประชาชนทกุคน 

    ค.  สร้างระบบการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 

    ง.  สร้างระบบการศกึษาท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

63.ข้อใดเป็นภาระกิจท่ีต้องด าเนินการตามยทุธศาสตร์ของกระทรวงศกึษาธิการ 

    ก.  ประชาชนได้รับการศกึษาทั่วถึงเท่าเทียมกนั 

    ข.  พฒันามาตรฐานการศกึษาเพ่ือเพิม่ศกัยภาพ 

    ค.  สร้างระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 

    ง.  เพิม่ขีดความสามารถการแขง่ขนันานาชาติ 

 

64.ข้อใดไมใ่ช่เป้าหมายของยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    ก.  ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

    ข.  ประชาชนมีคณุธรรม 

    ค.  ประชาชนสามารถด ารงอยู่ในเวทีโลกได้ 

    ง.  ประเทศมีศกัยภาพในการแขง่ขนัเพิ่มขึน้ 

 

65.ข้อใดเป็น  GOALS  ของยทุธศาสตร์ 

    ก.  ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง 



    ข.  ประชาชนร่วมพฒันาเศรษฐกิจ 

    ค.  ประชาชนมีสว่นร่วมทกุเร่ือง 

    ง.  ประชาชนชอบการแขง่ขนัและพฒันา 

 

66.ข้อใดเป็นยทุธศาสตร์ 

    ก.  สร้างโอกาสทางการศกึษา 

    ข.  จดัการศกึษาพ่ือเดก็ชนบทห่างไกล 

    ค.  พฒันาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเลก็ 

    ง.  ร่วมมือ  สมศ. ประกนัคณุภาพ 

 

67.ข้อใดไมใ่ช่ยทุธศาสตร์ 

    ก.  พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

    ข.  พฒันาคณุภาพการเรียนรู้ 

    ค.  เพิม่มาตรฐานการศกึษา 

    ง.  เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของสถานศกึษา 

 

68.การให้ทนุการศกึษาและจกัรยานยืมเรียนสอดคล้องข้อใด 

    ก.  ความเสมอภาคทางการศกึษา 

    ข.  การมีสว่นร่วมของสงัคมในการจดัการศกึษา 

    ค.  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศกึษา 

    ง.  การสง่เสริมด้านพลานามยัการศกึษา 

 

69.การสนบัสนนุ  Infrastructore  ให้หน่วยงานจดัการศกึษาได้มาตรฐานสอดคล้องข้อใด 

    ก.  ความเสมอภาคทางการศกึษา 

    ข.  การมีสว่นร่วมของสงัคมในการจดัการศกึษา 

    ค.  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจการศกึษา 

    ง.  การสง่เสริมด้านพลานามยัการศกึษา 

 

70.SMEs  สอดคล้องข้อใด 

    ก.  สร้างและสง่เสริมคา่นิยมการศกึษาวชิาชีพ 

    ข.  ขยายโอกาสทางการศกึษาวชิาชีพให้กว้างขวางต่อเน่ือง 

    ค.  สง่เสริมให้เอกชนลงทนุจดัการอาชีวศกึษา 



    ง.  สอนปริญญาตรีสายปฏิบตักิาร 

 

71.ปรับปรุงกฏหมายระเบียบให้เอือ้ตอ่การลงทนุสอดคล้องข้อใด 

    ก.  สร้างและสง่เสริมคา่นิยมการศกึษาวชิาชีพ 

    ข.  ขยายโอกาสทางการศกึษาวชิาชีพให้กว้างขวางต่อเน่ือง 

    ค.  สง่เสริมให้เอกชนลงทนุจดัการอาชีวศกึษา 

    ง.  สอนปริญญาตรีสายปฏิบตักิาร 

 

72.โครงการ  9+1, 12+1  เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องข้อใด 

    ก.  สร้างและสง่เสริมคา่นิยมการศกึษาวชิาชีพ 

    ข.  ขยายโอกาสทางการศกึษาวชิาชีพให้กว้างขวางต่อเน่ือง 

    ค.  สง่เสริมให้เอกชนลงทนุจดัการอาชีวศกึษา 

    ง.  สอนปริญญาตรีสายปฏิบตักิาร 

 

73.Local  seruice  เก่ียวข้องกบัข้อใด 

    ก.  สถาบนัอดุมศกึษาท้องถิ่นรับนกัศกึษาตรง 

    ข.  ปรับปรุงระบบคดัเลือกนกัศกึษาท้องถิ่น 

    ค.  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพฒันาสว่นภูมภิาค 

    ง.  พฒันาสถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนัการศกึษาของท้องถิ่น 

 

74.ข้อใดไมเ่ก่ียวข้องกบัการสร้างโอกาสในระดบัอดุมศึกษา 

   ก.  การเพิม่ค่า  GPA 

   ข.  กองทนุกู้ ยืมใหม่  ICL 

   ค.  รับนกัศกึษาแบบ  Advance  Placement 

   ง.  จดัท าสถานท่ีตัง้สถาบนัอดุมศกึษา  (University  Mopping) 

 

75.การผลติก าลงัคนในการเพิม่เป้าหมายไมน้่อยกวา่  10  สาขา  ข้อใดไมถ่กูต้อง 

   ก.  ชิน้สว่นรถยนต์ 

   ข.  สง่เสริมสขุภาพ 

   ค.  สิง่ทอ 

   ง.  อญัมณี 

 

76.ข้อใดไมส่อดคล้องกบัการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรและส่ือการเรียน 



   ก.  Activity-based 

   ข.  SMEs 

   ค.  GPA 

   ง.  NT 

 

77.โครงการ  1  โรงเรียน 1 ผลติภณัฑ์  สอดคล้องข้อใด 

   ก.  พฒันาจดัการเรียนรู้ 

   ข.  สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 

   ค.  ปรับปรุงหลกัสตูร 

   ง.  พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 

 

78.การยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพครูข้อใดส าคญัท่ีสดุ 

   ก.  พฒันามาตรฐานและจรรยาบรรณ 

   ข.  การออกและเพกิถอนใบประกอบวชิาชีพครู 

   ค.  ผลติครูแนวใหม่ 

   ง.  วจิยัและพฒันามาตรฐานครู 

 

79.เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการข้อใดเก่ียวข้องน้อยท่ีสดุ 

   ก.  E-Net 

   ข.  E-Office 

   ค.  E-Learning 

   ง.  Mis 

 

80.องค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศข้อใดก่ียวข้องน้อยท่ีสดุกบัการศกึษา 

   ก.  SEAMEO 

   ข.  UNICEF 

   ค.  UNESCO 

   ง.  WTO 

 

81.การสง่เสริมความเป็นเลศิและพฒันาอจัฉริยภาพ  ข้อใดเก่ียวข้องน้อยท่ีสดุ 

   ก.  โรงเรียนการศกึษาพเิศษ 

   ข.  โรงเรียนดนตรี 



   ค.  โรงเรียนวทิยาศาสตร์ 

   ง.  โรงเรียน  พสวท. 

 

82.ข้อใดไมเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยี 

   ก.  พฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ 

   ข.  สง่เสริมคนรุ่นใหม่ 

   ค.  พฒันาตอ่ยอด  OTOP 

   ง.  พฒันา  SMEs  สูม่าตรฐานสากล 

 

83.การจดัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544  จดัอย่างไร 

   ก.  แบง่เป็น  6  ช่วงชัน้ๆ  2  ปี 

   ข.  แบง่เป็น  4  ช่วงชัน้ๆ  3  ปี 

   ค.  แบง่เป็น  3  ช่วงชัน้ๆ  4  ปี 

   ง.  แบง่เป็น  2  ช่วงชัน้ๆ  6  ปี 

 

84.การจดัสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544  จดัอย่างไร 

   ก.  แบง่เป็นสาระการเรียนรู้แกนและสาระการเรียนรู้เพิม่เตมิ 

   ข.  แบง่เป็นสาระการเรียนรู้แกนและสาระการเรียนรู้แกนเลือก 

   ค.  แบง่เป็นสาระการเรียนรู้บงัคบัและสาระการเรียนรู้เลือก 

   ง.  แบง่เป็นสาระการเรียนรู้พืน้ฐานและสาระการเรียนรู้เพิม่เติม 

 

85.สาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544  มีก่ีกลุม่สาระ 

   ก.  10  กลุม่ 

   ข.    8  กลุม่ 

   ค.    6  กลุม่ 

   ง.    4  กลุม่ 

 

86.การจดัสาระการเรียนรู้ในช่วงชัน้ใดทีต้องจดัเป็นรายภาค 

   ก.  ช่วงชัน้  ป. 1 - 3 

   ข.  ช่วงชัน้  ป. 4 -6 

   ค.  ช่วงชัน้  ม. 1 - 3 

   ง.  ช่วงชัน้  ม. 4 - 6 

 



87.ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 

   ก.  ความตอ่เน่ือง 

   ข.  ความเป็นเอกภาพ 

   ค.  ความยืดหยุ่น 

   ง.  จบในตวัเอง 

 

88.ข้อใดคือจดุหมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2544 

   ก.  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสขุ  มีความเป็นไทย 

   ข.  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสขุ 

   ค.  เป็นคนเก่ง  คนด ี มีความสขุ 

   ง.  เป็นคนเก่ง  คนดี 

 

89.ผู้มีหน้าท่ีจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาคือข้อใด 

   ก.  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและวชิาการสถานศกึษา 

   ข.  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

   ค.  คณะกรรมการวชิาการ 

   ง.  คณะกรรมการระดบัชัน้ 

 

90.หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช 2544  ก าหหนดให้ใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศเม่ือใด 

   ก.  ตัง้แตปี่การศกึษา  2545   

   ข.  ตัง้แตปี่การศกึษา  2546   

   ค.  ตัง้แตปี่การศกึษา  2547   

   ง.  ตัง้แตปี่การศกึษา  2548 

 

91.การจดัการเรียนการสอนต้องมีคณุภาพหมายถึงข้อใด 

   ก.  มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

   ข.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสงู 

   ค.  มีการน าหลกัสตูรไปใช้ 

   ง.  มีการใช้ส่ือประกอบการสอน 

 

92.การวดัและการประเมนิผลมีวตัถปุระสงค์ตามข้อใด 

   ก.  การปรับปรุงการเรียนการสอน 



   ข.  ตดัสนิผลการเรียนการสอน 

   ค.  ตรวจสอบพฒันาการตามจดุประสงค์ 

   ง.  ปรับปรุงการเรียนการสอนและตดัสนิผลการเรียน 

 

93.สิง่ใดท่ีครูผู้สอนควรยึดเป็นหลกัส าคญัท่ีสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   ก.  หลกัสตูร 

   ข.  แผนการสอน 

   ค.  จดุประสงค์การเรียนรู้ 

   ง.  ส่ือการเรียนการสอน 

 

94.ท่านคดิวา่ท าไมต้องมีการประกนัคณุภาพการศกึษา 

   ก.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายการศกึษาแห่งชาติ 

   ข.  เพ่ือให้ทกุโรงเรียนมีความคล้ายคลงึกนัด้านการศึกษา 

   ค.  เพ่ือเตรียมรับการประเมนิภายนอก 

   ง.  เพ่ือพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา 

 

95.ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

   ก.  การจดัการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นท่ีตัง้ 

   ข.  การเรียนรู้เกิดขึน้ได้กบัทกุคน  ทกุท่ี  ทกุเวลา 

   ค.  การจดัการเรียนรู้ถือวา่ผู้เรียนมีความสคุญัท่ีสดุ 

   ง.  คณผูู้สอนส าคญัท่ีสดุ 

 

96.ข้อใดไมใ่ช่ลกัษณะของการเรียนรู้ของนกัเรียนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 

   ก.  การเรียนรู้เน้นเดก็เป็นศนูย์กลาง 

   ข.  การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริง 

   ค.  การเรียนรู้ร่วมกับบคุคลอ่ืน 

   ง.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

97.สิน้ปีการศกึษาใดท่ีมีนกัเรียนจบการศกึษาตามหลกัสตูรฯในโรงเรียนน าร่องการใช้หลกัสตูร 

   ก.  2545 

   ข.  2546 

   ค.  2547 



   ง.  2548 

 

98.จดัให้สอดคล้องกบัจิตวทิยาพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็  ข้อความดงักลา่ว  เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรในข้อใด 

   ก.  หลกัการ 

   ข.  จดุมุง่หมาย 

   ค.  เนือ้หาสาระ 

   ง.  แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

 

99.กระบวนการวดัและประเมนิผล การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเน้นเร่ืองใด 

   ก.  วดัความสามารถในการใช้ภาษา 

   ข.  วดัพฒันาการทางภาษาของผู้เรียน 

   ค.  มีข้อทดสอบมาตรฐานวดัวดัความสามารถในการใช้ภาษา 

   ง.  ถกูทกุข้อ 

 

100."สามารถอดทนตอ่ค านินทาของเพ่ือนร่วมชัน้ได้โดยไมต่อบโต้"  แสดงว่านกัเรียนมีทกัษะตามข้อใด 

   ก.  ทกัษะทางสมอง 

   ข.  ทกัษะทางอารมณ์ 

   ค.  ทกัษะทางสงัคม 

   ง.  ทกัษะการท างาน  

เฉลยชดุท่ี 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   33. ข   34. ค   35. ค 



36. ก   37. ง   38. ง   39. ค   40. ค 

41. ง   42. ข   43. ง   44. ง   45. ง 

46. ค   47. ง   48. ข   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 

71. ง   72. ข   73. ง   74.  ง   75 ง 

76. ค   77. ง   78. ง   79.  ง   80. ง 

 


