
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รหสัวชิา  75  วิชา  ความถนดัทางวชิาชพีคร ู(PAT 5)
สอบวนัอาทติย์ท่ี   8   มีนาคม  พ.ศ.  2552    เวลา   13.00 - 16.00  น.

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................  เลขท่ีนัง่สอบ......................................

สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย

1. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั  4  ตัวเลือก  จำนวน  150  ข้อ  ( 69  หนา้ )   300   คะแนน
2. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนัง่สอบ สถานทีส่อบและหอ้งสอบ ในขอ้สอบ
3. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบและรหสัวชิาทีส่อบ

ดว้ยปากกาในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ัง่สอบและรหสัวชิา  ดว้ยดนิสอดำ
เบอร ์2B  ทับตวัเลขในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

4. ในการตอบ ใหใ้ชด้นิสอดำเบอร ์2B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรือ  
ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (หา้มระบายนอกวง)  ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถ่กูตอ้งหรอื
เหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

 
ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาด
หมดรอยดำเสยีก่อน  แลว้จงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

5. หา้มนำขอ้สอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ
6. ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนหมดเวลาสอบ
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1.  Genocide เปนคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับความรูในแขนงวิชาดานใด 
1.  เศรษฐศาสตรทางเลือก           
2.  สิทธิมนุษยชน 
3.  วิทยาศาสตรสุขภาพ            
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
2.    Civil Disobedience เปนคําซึ่งมีท่ีมาจากบทความชื่อ On the Duty of Civil  

 Disobedience ของ เฮนรี่ เดวิด ธอโร ปจจุบันคําศัพทดังกลาวไดถูกนํามาใช 
อยางแพรหลายในแวดวงสื่อมวลชนของไทย คําศัพทดังกลาวมีความหมายถึงสิ่งใด 
1.  พลเมืองอภิวัตน               
2.  อารยะขัดขนื  
3.  ประชาสังคม               
4.  การปฏิเสธสิทธิทางการเมือง 
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3.    “ราชการมีหนาที่สนองนโยบายในเรื่องการบริหารไมใชเรื่องการเมือง”  ขอความใด 
 ตอไปนี้มีเนื้อความเทียบเคียงไดกับคํากลาวขางตน 
  1.   ขาราชการไมจําเปนตองปฏิบัติตามคําสั่งขาราชการการเมือง เพราะนักการเมือง   
     ไมมีสิทธิท่ีจะใชอํานาจสั่งการขาราชการใหปฏบิติัตามเพื่อใหไดมาซึ่ง 
     ผลประโยชนสวนตน 
  2.   ขาราชการทีย่อมปฏิบัติตามนโยบายของขาราชการการเมืองจนเกิดผลประโยชน 
     ทับซอนเปนผูท่ีไมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ 
  3.   ขาราชการไมควรยุงเกี่ยวกับการเมือง เพื่อรักษาความเปนกลาง และเปนหลัก 
     ใหกับประชาชน 
  4.   ขาราชการมหีนาที่ปฏิบัติงานตามแนวนโยบายภาครัฐ แตไมมีหนาที่ปฏิบัติตาม 
     คําสั่งสวนบุคคลของขาราชการการเมอืงคนใดคนหนึ่ง 
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4.     “ระเบิดจากขางใน”   เปนแนวคิดหลักในการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กิจกรรมการพฒันาในขอใดตอไปนี้ 
  สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว 
  1.    สํารวจความคิดเห็น ความตองการจําเปน ตลอดจนทรัพยากรของชุมชนกอนจึง 
     เขาไปพัฒนา 
  2.   ศึกษาหาความรูจากหลากหลายแนวทางกอนจะตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม 
     ท่ีสุดในการพัฒนาชุมชนของตน 
  3.   สรางเครือขายความรวมมือ และเสรมิพลังใหสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวม 
     คิดทํา และพัฒนาชุมชน  
  4.   ลดการนําเขาทรัพยากรจากภายนอก พยายามพึ่งตนเอง โดยอาศัยกิจกรรมเกษตร 
     แบบยังชีพพอมีพอกินตามอัตภาพ 

 
5.    ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของประเทศใดที่จะสอดคลองกับเปาหมายการพฒันาตาม 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

 1.  คนสามารถพึ่งพาตนเองและอาศัยในภูมิลําเนาของตนไดอยางดี 
 2.  คนสามารถมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมไดอยางเทาเทียม 
 3.  ชุมชนไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาสาธารณูปโภค 
 4.  รายไดประชากรเฉลี่ยตอหัวอยูในระดบัสูงกวาประเทศเพื่อนบาน 
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6.     ขอใดเปนการกระตุนเศรษฐกิจดวยนโยบายการคลัง  
 1.  การลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความตองการในการบริโภค 
 2.  การสงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น 
 3.  การลดคาเงินบาทเพื่อสงเสริมการสงออก 
 4.  การลงทุนสรางสาธารณูปโภคเครือขายคมนาคม 

 
7.    อะไรคือปญหาหลักของการเกิดวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis) 

 1.  การลมสลายของธุรกิจการเงิน 
 2.  ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ 
 3.  ปญหาคุณธรรมในการลงทุน 
 4.  ราคาตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น 
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จงใชขอมลูจากตารางตอบคําถามขอท่ี 8-9 
 

ลําดับ รายการ 
ไตรมาส 3 
ป 2551 

ตุลาคม 
2551 

พฤศจิกายน 
2551 

1 ภาคเกษตรกรรม 57.4 13.8 20.4 

2 ภาคการทองเที่ยว -1.8 -6.3 -22.4 

3 ภาคการสงออก 28.4 4.7 -17.7 

4 ภาคการนําเขา 39.1 23.5 0.2 
 

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
8.  จากขอมูลท่ีนําเสนอขางตน ภาวะทางเศรษฐกิจในขอใดมีโอกาสและความเปนไปไดท่ี 
 จะเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 
  1.   อัตราเงินเฟอสูงขึ้น 
  2.   อัตราการวางงานสูงขึ้น 
  3.   ราคาสินคาในทองตลาดลดต่ําลง 
  4.   ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศลดต่ําลง 
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9.  จากขอมูลท่ีนําเสนอในตารางหนา 6 ประชาชนไทยควรมีการปรับตัวอยางไรเพื่อให 
 สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตอไป 
  1.   เพิ่มการออมเงินกับธนาคารเพื่อสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
  2.   สนับสนุนสินคานําเขาที่ใชวัตถุดิบจากประเทศไทยในการผลิต 
  3.   แลกเปลี่ยนเงินตราหลากหลายสกุลเก็บไวเพื่อการกระจายความเสี่ยง 
  4.   เปลี่ยนแผนการเดินทางทองเที่ยวโดยเลือกเดินทางทองเที่ยวในประเทศ 

 
10.  เมืองใดตอไปนี้อยูในกลุมเมืองเปาหมายหลักในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
 ตะวันออก-ตะวันตก ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
 1.   สระแกว เสียมเรียบ โฮจิมนิห  
 2.   ดานัง สะหวันเขต มุกดาหาร 
 3.   ฮานอย เชียงมวน หนองคาย 
 4.   อุบลราชธาน ีฮอยอัน จําปาสัก 
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11.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ Slow Food 
  1.   ขบวนการ Slow Food เปนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนที่มุงเนนการสงเสริม 
     การบริโภคอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเองในทองถิ่น เพื่อลดขั้นตอน 
     การขนสงที่สิ้นเปลือง 
  2.   Slow Food เปนคําที่ชาวตะวันตกใหเรียกอาหารจากซีกโลกตะวันออกที่มุงเนน 
     ความพิถีพิถันและมีกระบวนการปรุงอาหารหลายขั้นตอน แตใหคุณคาทาง 
   โภชนาการสูงและดีตอสุขภาพ 
  3.  กระบวนการผลิตอาหาร Slow Food จะเนนความเรียบงายตามธรรมชาติ และ  

ละเวนการใชสารเคมีในการเพาะปลูก 
  4.   การสงเสริมการบริโภคอาหารแบบ Slow Food เปนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ 
     หวนคืนสูวัฒนธรรมการกินอยูแบบดั้งเดิมท่ีเนนการผลิตเพื่อบริโภคใหเหมาะสม 
     กับฐานทรัพยากรที่มีตางกันไปในแตละทองถิ่น 
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12.  Contract Farming เปนนโยบายการผลิตภาคการเกษตรระหวางภาคสวนใด 
 1.   เกษตรกรในชนบทกับกลุมผูบริโภคทีอ่าศัยเขตชุมชนเมือง เพื่อใหไดบริโภค 
   อาหารที่ดีมคุีณภาพ ปลอดการใชสารเคมี 
 2.   หนวยงานภาครัฐ กับอาสาสมัครเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เพื่อสงเสริม       

การวิจัยนํารองทดลองใชทฤษฎีการเกษตรแนวใหม 
 3.   ผูประกอบการทั้งรายใหญและรายยอยของไทย กบัประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
   สงเสริมใหเกดิการไหลเวียนของการลงทุนและสินคาในกลุมประเทศลุมน้ําโขง  
   เจาพระยา สาละวิน 
 4.   บรรษัทขามชาติจากกลุมประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา กับภาครัฐในกลุม 
   ประเทศที่มีศักยภาพสูงทางเกษตร เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและเสริมสราง 
   ความมั่นคงดานอาหาร 

 
13.   เมื่ออุณหภมูขิองโลกเพิ่มสูงขึ้นจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  
  ยกเวน ขอใด 
 1.   พายุหมุนทอรนาโดจะเกิดไดบอยขึ้นในเขตปากแมน้ําแอมะซอน 
 2.   บางพื้นที่ท่ีเคยรกรางวางเปลาจะกลายเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
 3.   ทะเลสาบหลายแหงจะแหงขอดและตื้นเขิน 
 4.   รูปรางของชายฝงจะเปลี่ยนแปลงไป 
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14.  พิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมในขอใดเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง 
  ในระดับภูมภิาค 
 1.   การตื้นเขินของทะเลสาบเขมร 
  2.  หมอกควันพษิที่จังหวัดเชียงใหม 
  3.  แผนดินไหวใหญในมณฑลเสฉวน 
  4.  น้ําเนาเสียในทะเลสาบสงขลา 
 

15.  ปจจุบันพื้นที่บริเวณบานขุนสมุทรจนี จังหวัดสมุทรปราการกําลังอยูในภาวะเสี่ยง 
 อันเนื่องจากการทรุดตัวของชายฝง และการกัดเซาะโดยคลื่น แนวทางการแกปญหา 
 ท่ีเหมาะสมที่สุดซึ่งหลายหนวยงานภาครัฐควรเรงผลักดันคือขอใด 
 1.   เรงปลูกปาชายเลนเพิ่มเติมเพื่อชวยการยึดจับตะกอนดิน 
 2.   ประกาศเปนพื้นที่พิบัติภัยและโยกยายชุมชนออกจากพื้นที่โดยเรงดวน 
 3.   สรางแนวคันเขื่อนสลายพลังคลื่นปองกันชายฝง 
 4.   จัดโซนนิ่งพื้นที่ โดยพยายามปองกันชุมชนที่เหลอือยู และไมอนุญาตใหมีการใช 
    พื้นที่เพิ่มเติมอีก 
 

16.  น้ําหมักชีวภาพ เปนนวัตกรรมทีใ่ชประโยชนไดหลายประการ ยกเวน ขอใด  
 1.  ใชผสมน้ําเปนปุยน้ําสําหรับการเกษตร 
2.  ใชผสมอาหารใหสัตวกินรักษาโรคทางเดินอาหาร 
3.  ใชในการกําจดักลิ่นและทําความสะอาด 
4.  ใชในกระบวนการกลั่นน้ํามันไบโอดีเซล 
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17.   ทานเปนผูหนึ่งซึ่งมีความสนใจในการเพาะปลูกพืชท่ีสามารถนํามาสกัดเอทานอล 
  เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิง พืชชนิดใดที่ทานควรเริ่มนํามาปลูก 
 ในพื้นที่เกษตรของทาน  

1. ออย มันสําปะหลัง 
2. สบูดํา ขาวไรน 
3. ทานตะวัน ปาลมน้ํามัน 
4. มะพราว ละหุง 

 
18.  ตะไครหอม เปนสมุนไพรที่สามารถนําสกัดทําน้ํามันหอมระเหยที่ใชประโยชนได 
  หลายประการ ยกเวน ขอใด 
 1.   นํามาผสมกบัแชมพ ูเพื่อใชในการกําจดัเห็บหมัดของสัตวเลี้ยงได  
  2.  นํามาผสมกบัน้ํามันมะกอก เพื่อใชสําหรับไลยุง และแมลงรบกวนได 
  3.  นํามาผสมกบัน้ําหมักแปงขาวเจา ชวยกระตุนการเติบโตของจุลินทรีย 
    ในน้ําหมักได 
  4.  นํามาผสมกบัสารสกัดจากสะเดาและขา เมื่อนําไปละลายน้ําสามารถใชไลเพลี้ย 
    ออนและหนอนเจาะฝกของถั่วฝกยาวได  
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19.   ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  
  ขอความตอไปนี้ขอความใด ไมม ีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

1. การถอดรหัสจีโนม 
2. การปลูกถายอวัยวะ 
3. การเพาะเนื้อเยื่อกลวยไม  
4. การทําไบโอดาตาคอมพิวต 
 

20.   รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจําป 2008 ท่ีผานมาไดมอบใหแกนกัเคมีสัญชาติอเมริกัน 
 จํานวน 3 คน ซึ่งตางก็ทําการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูเกี่ยวกับการสกัดสาร
โปรตีนเรืองแสงจากสิ่งมีชีวิต ผลจากความกาวหนาทางวิทยาการดังกลาวเปน
ประโยชนตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีหลายประการ ยกเวน ขอใด 
1. ชวยใหแพทยสามารถศึกษาการแพรกระจายของเซลลมะเร็งในผูปวยได 
2. ชวยใหนักวทิยาศาสตรการแพทยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฮอรโมนอินซูลนิได 
3. ชวยใหนักวศิวกรรมพันธุศาสตรไดรูเกี่ยวกับหนาที่และกลไกตางๆในการทํางาน 

  ของยีน 
4. ชวยใหนักสตัววิทยาติดตามสังเกตพฤติกรรมการใชชีวิตของสิง่มีชีวิตใตทะเลลึก 

   ไดสะดวกมากขึ้น 
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21.   การทําความเขาใจปรากฏการณใดตอไปนี้ ไมจําเปน ตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร  
  ในเรื่อง แสง คลื่น และอนภุาค 
  1.  ปรากฏการณโฟโตอิเลคทริค (Photoelectric)  
  2.  ปรากฏการณออโรราโบเลียริส (Aurora Boliaris) 
  3.  ปรากฏการณเรดไทด (Red Tide) 

 4.  ปรากฎการณโซลารวินด (Solar Wind) 

 
22.  “แนวรองความกดอากาศต่ําเลื่อนจากภาคเหนือตอนบนลงมาอยูแถวภาคเหนือ 
  ตอนลางและภาคกลางตอนบนแลว”   จากขอความขางตน ความเปลี่ยนแปลงของ 
 สภาพอากาศดังกลาวมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดขึ้นในชวงเวลาใดของป 
  1.   มกราคม ถึง เมษายน  

 2.   มีนาคม ถึง มิถุนายน  
 3.   มิถุนายน ถึง กันยายน  
 4.   สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 

 
23. “ผงแกรไฟตบดละเอียดนํามาผสมกับดินเหนยีว จากนั้นปนเปนแทงยาว นําไปเผาที่ 
  อุณหภูมิสูงกวา 1,200 องศาเซลเซียส แลวนํามาเคลือบดวยขี้ผ้ึง” กระบวนการ 
  ดังกลาวเปนการผลิตวัสดุใด 
 1.      ไสดินสอ               2.  ตัวเหนี่ยวนําความรอน 
 3.      แทงคารบอนสําหรับดดูกลิ่น       4.     ผลึกถานสําหรับเครื่องกรองน้ํา 
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24.  ฟรานซิส เบคอน นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญาชาวอังกฤษ ไดกลาวไววา "Books  
  must follow sciences, and not sciences books." ขอความดังกลาวมีความหมายตรง 
  กับขอใด 
 1.    หนังสือเปนแหลงรวบรวมความรู แตความรูไมไดมีเฉพาะในหนังสือ 
 2.    ความรูทางวิทยาศาสตรเปนเครื่องชี้นําความรูในทุกศาสตร ไมจํากัดเฉพาะใน 
     แขนงวิชาวิทยาศาสตร 
 3.    ผูท่ีใฝรูในทางวิทยาศาสตรจําเปนตองอานหนังสือทุกแขนงวชิา ไมควรจํากัด 
      ตนเองไวเฉพาะหนังสือทางดานวิทยาศาสตร 
 4.     ความรูทุกอยางลวนบรรจุไวในหนังสือท่ีเขียนขึน้ภายหลัง ไมเฉพาะแตความรู 
      ทางวิทยาศาสตร 

 
25.  รัชนี มกัจะมปีญหาในการถายภาพคือ “ภาพไหวไมคมชัด” หากจะตั้งกลองเพื่อลด

ปญหาดังกลาวควรจะตั้งคาของกลองในลักษณะใด (วิทยาศาสตร) 
1. ความไวชัตเตอรตํ่า ความไวแสง (ISO) สูง 
2. ความไวชัตเตอรตํ่า ความไวแสง (ISO) ตํ่า 
3. ความไวชัตเตอรสูง ความไวแสง (ISO) สูง 
4. ความไวชัตเตอรสูง ความไวแสง (ISO) ตํ่า 
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26.  พื้นที่นิเวศลึกลับที่นักสํารวจทางวิทยาศาสตรยังคงรายงานการคนพบสิ่งมีชีวิต 
  สายพันธุใหมๆ ออกมาอยางตอเนื่อง ไดแกพื้นที่ใด 
 1.   กนทะเลใตมหาสมุทรแอนตารคติค 
  2.  ปาปะการังในเขตเกรตแบริเออรรีฟ 
  3.  ทุงหิมะกวางใหญแหงไซบีเรีย 
  4.  เทือกเขาสูงแอนดีส 

 
27.  เครือขายทางสังคมตอไปนี้ เครือขายใดนาจะไดรับการจัดตั้งและขับเคลื่อนโดยอาศัย

ความฉับไวของเทคโนโลยีสารสนเทศนอยท่ีสุด 
 1.   กลุมผูใชบรกิาร Facebook และ MySpace  
 2.   กลุมผูจัดรายการและผูฟงวิทยุชุมชนคนเมือง 
 3.   กลุมผูสนับสนุนหนังสือทํามือและสือ่ทางเลือก 
 4.   กลุมผูเขารวมกิจกรรมธรรมยาตราเพื่อการพัฒนา 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 28-29 

 
 

 

 

 

 
 

28.  จากขอมูลขางตนสามารถกลาวโดยสรุปไดอยางไร 
1. จํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องดวยความกาวหนาของ

วิทยาศาสตรการแพทย 
2. จํานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด และผูคนอายุยืนมากขึ้น 
3. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึน้ระหวางป 2005 ถึง 2050 เทียบเทากับจํานวนประชากร

ท่ีโลกคอยๆ สะสมมา 1950 ป นับจากเริ่มตนปคริสตกาล 
4. สัดสวนของประชากรโลกในอนาคตอันใกลจะเปนกลุมผูสูงอายุ เนื่องจาก

ความกาวหนาทางสาธารณสุขทําใหผูคนมีอายุขยัเพิ่มขึ้น 
 
29.  การนําเสนอขอมูลประชากรขางตน มีการนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชประโยชน 
  อยางไร 
  1.  การกะประมาณ            2.  การวิเคราะห 
  3.  การประเมินความนาจะเปน       4.  การอธิบายเชิงสาเหตุ 

ในป 1950 โลกมีประชากร 2.5 พันลานคน ในป 2005 ประชากรโลกเพิ่มข้ึนเปน 6.6 

พันลานคน และคาดการณวาในป 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มข้ึนเปน 9.1 พนัลานคน 
 

อายุขัยเฉลี่ยประชากรโลกในชวงตนศตวรรษที่ 20 อยูที่ 30 ป ขณะที่อายุขัยเฉลี่ย

ประชากรโลกในชวงตนศตวรรษที่ 21 อยูที ่65 ป 
 

ที่มา Joel E. Cohe. Crossroads for Planet Earth (2005) 
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30.  ปจจุบันมีการนําความรูทางคณิตศาสตรมาเปนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
  นํามาใชในชวีิตประจําวันกันอยางแพรหลาย ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีใด 
  ตอไปนี้ท่ีไมเกี่ยวของกับคณิตศาสตร  
 1.   เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
 2.   การพัฒนาเตาประหยัดพลังงาน 
 3.   การถอดรหัสพันธุกรรม 
 4.   การสรางแบบตรวจคําตอบเชิงปรนัย 
 

31.  ประเพณีใดตอไปนี้สะทอนความคิด ความเชื่อ และมีเปาหมายที่คลายคลึงกับประเพณี 
  บุญบั้งไฟ 

1. ประเพณีชิงเปรต 
2. ประเพณีแหปราสาทผึ้ง  
3. ประเพณีทําบุญกลางบาน  
4. ประเพณีแหปลาชอน  

 

32.  ฐานคิดดั้งเดิมของภมูิปญญาในขอใด ไมได สะทอนถึงแนวคิดที่มนุษยมตีอธรรมชาติ  
  และพยายามอยูรวมกับธรรมชาต ิ

1. เรือนแพ และวิถีชีวิตชาวน้ํา  
2. จุดประทีปโคมลอย 
3. ปลารา ปลาจอม 
4. ปาเจ็ดชั้น 
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33.  เครื่องมือทางวัฒนธรรมในขอใดตอไปนี้ ไม เกี่ยวของกับกระบวนการจัดระเบียบ     
  ทางสังคม 

1. แกเหมือง แกฝาย 
2. ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 
3. ผูกเสี่ยว  นับเกลอ 
4. ชนวัว เพลงกลอมเด็ก 

 
34.  ทัศนียภาพที่ทานจะไดพบเชนเดียวกับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแกว 

สามารถชมไดจากงานนิทรรศการใด 
1. นิทรรศการภาพถายจากมุมสูง 
2. นิทรรศการงานภาพเขียนรูปเหมือนบคุคล 
3. นิทรรศการภาพสีน้ํามันชุดคลื่นและทะเล 
4. นิทรรศการงานสถาปตยกรรม 

 
35.  อะไร คือ แรงบันดาลใจสําคัญของศิลปนในยุคโกธิค (Gothic) 

1. การฝากงานศิลปะท่ียิ่งใหญเพื่อเปนสมบัติของแผนดิน 
2. การสรางสรรคงานศิลปะเพื่อบูชาเทพเจาที่นับถือ 
3. การรวมมือรวมใจของคนในชุมชนในการสรางสรรคงาน 
4. การจําลองความสวยงามของธรรมชาติมาเปนงานศิลปะ 
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36.  หากไปเที่ยววัด แลวพบตราพระราชลญัจกรที่เปนรูปปราสาทตามฝาผนังหรือหนาตาง
โบสถวิหาร ทานคิดวาเปนวัดที่สรางขึ้นในรัชกาลใดในราชวงศจักรี 
1. พระบาทสมเด็จพระเลิศหลานภาลัย 
2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 
3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
4. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

 
37.  งานของ Andy Warhol ศิลปนชั้นนําแนว Pop Art สะทอนการสรางสรรคแนวทางใด 

1. การสรางสรรคงานที่สามารถสะทอนแนวคิดของศิลปนอยางตรงไปตรงมา 
2. การสรางสรรคงานที่สามารถสื่อสารความตองการของผูบริโภค 
3. การสรางสรรคงานที่เต็มไปดวยจินตนาการเหนือจริง 
4. การสรางสรรคงานโดยนํารูปแบบเรขาคณิตมาใชในการออกแบบ 

 
38.  รางวัลใดตอไปนี้ ไมใช รางวัลท่ีเกี่ยวของกับงานดานวรรณกรรม 

1. รางวัลชอการะเกด 
2. รางวัลพานแวนฟา 
3. รางวัลอิศรา อมันตกูล 
4. รางวัลพูลิตเซอร 
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39.  วรรณกรรมในขอใดตอไปนี้จัดเปนวรรณกรรมประเภทสัจนิยมเหนือจริง  
  (Magical Realism) 

1. หนึ่งรอยปแหงความโดดเดี่ยว โดย กาเบรียล การเซีย มารเควซ 
2. แม ของ แมก็ซิม กอรกี ้
3. ความสุขของกะทิ ของ งามพรรณ เวชชาชีวะ 
4. คําพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ 

 
40.  “ดนตรีท่ีมีถ่ินกําเนิดจากทาสผิวดําผูใชแรงงานในรัฐทางตอนใต มีความโดดเดนอยูท่ี 

  การแสดงแบบดนสดโดยนักดนตรี และปจจุบันไดรับการกลาวถึงในฐานะมรดกทาง

วัฒนธรรมทีส่ําคัญของสหรัฐอเมริกา” ขอความดังกลาวหมายถึงดนตรีประเภทใด 
1. Hip Hop 
2. Country & Folk 
3. Jazz  
4. Bossanova 
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41.   เครื่องดนตรีไทยมีความหลากหลายแตกตางไปตามแตละทองถิ่น ขอใดตอไปนี้ไมมี 
  สวนเกี่ยวของกับเครื่องดนตรีไทย 

1. แกะ หวด 
2. โกรง  เกราะ 
3. เปยะ น้ําเตา 
4. บัณเฑาะว มโหระทึก 

 
42.   แนวคิดเชิงปรัชญาใด ท่ีเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 

1. Thomas Hobbes ท่ีวา “คุณคาของมนุษยอยูท่ีเปนสิ่งที่มีราคา” 
2. Rene Descartes ท่ีวา “ฉันเปนเชนนั้นเพราะฉันคิด” 
3. John Locke ท่ีวา “ไมมีความรูใดที่ล้ําหนากวาประสบการณ” 
4. Friedrich Nietzsche ท่ีวา “พระเจาตายแลว” 

 
43.   คํากลาวของ John Stuart Mill ท่ีวา “ยิ่งกวาตัวตน รางกาย และจิตใจ คือ ศกัด์ิศรี

ความเปนปจเจกชน” สะทอนในการกระทําของใครมากที่สุด 
1. สุธรรม จะไมยอมใหใครเรียกวา “ลูกเจก” 
2. สุพจน เปนคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูง 
3. สุธี ชอบเดินทางแสวงหาประสบการณเพียงลําพัง 
4. สุชาติ ไปออกเสียงเลือกต้ังผูแทนราษฏรทุกครั้ง 
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44.   ฐานคิดของลัทธิและศาสนาใดที่แตกตางจากคําสอนในพระพุทธศาสนา 
1. ขงจื๊อ 
2. เซน 
3. ฮินดู 
4. ซิกข 

 
45.  “เราเลือกท่ีจะไมทุกขได หากเราตระหนักวาความทุกขของคนเราแทจริงแลวไมได 

 เกิดจากการกระทําของคนอื่น คนอื่นหรือสิ่งอื่นเปนสวนประกอบภายนอก เขาจะทํา

อะไรกับเรากแ็ลวแต เราไมทุกขก็ได ตรงนี้อยูท่ีเราเลือก เพราะมนัขึ้นอยูกับจติใจ 

ของเรา  สิ่งภายนอกนั้นเราไมอาจควบคุมได เสียงดังจากภายนอกเกิดจากการกระทํา 

ของคนอื่น เราเลือกไมไดวาเสียงจะตองเบาหรือไมมีเสียงเลย”  
(คัดสรรจาก คืนความสุขใหชีวิต โดย พระไพศาล วิสาโล) 

 

  ขอความขางตนมีเนื้อหาที่แสดงมโนทัศนสําคัญจากหลักพุทธธรรมหลายประการ  
  ยกเวน ขอใด 

1. สัมมาทิฎฐิ และขันธ 5 
2. โมหะ และอายตนะ 6  
3. มานะ และโลกปาลธรรม 
4. อุปาทาน และสัมมาสติ 
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46.  การจัดการศึกษาขอใด ไมได เปนไปตามหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา แกไข 
 เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
 1.   การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.   การจัดการศึกษาอยางมีเอกภาพในการปฏิบัติ 
 3.   การระดมทรพัยากรจากชุมชนมาใชในการจัดการศึกษา 
 4.   การกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
47.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแหงชาติแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2545 

1.  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เด็กท่ีไมมีผูดูแล เด็กดอยโอกาส ไดรับการยกเวน       
  ไมตองเขาเรียนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
2.  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันควร กระทําดวยประการใดๆ อันเปนเหตุใหเด็กมิไดเรียน 
   ในสถานศึกษา ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
3.  ผูปกครองสามารถรองขอใหสถานศึกษาผอนผันใหเด็กเขาเรยีนกอนหรือหลังอายุ 
   ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได 
4.  กรณมีีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยูดวย ตองแจงหนวยงานที่มีหนาที ่
   รับผิดชอบภายใน 1 เดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู  เวนแตผูปกครองอาศัย      
   อยูดวย 
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48.   ใคร ขาด คุณสมบัติการเปนกรรมการสถานศึกษา 
 1. นายรวย เคยเปนบุคคลท่ีศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 
 2. นางรื่น มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาทตอป 
 3. นายสุข เคยถูกจับขอหาฉอโกง 3 ครัง้ (ผิดจริยธรรม) 
 4. นางสาวใจ จบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 
49.  หนวยงานใดที่ ไมสามารถ จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 

1. เทศบาลเมือง จังหวัดปตตานี 
2. องคการบริหารสวนตําบลพนมสารคาม 
3. องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 
4. กรุงเทพมหานคร 

 
50.   ขอใด ไมใช เปาหมายหลกัในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน   
 2.  พัฒนาแผนการสอนใหมมีาตรฐานทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 
 3.  รายงานผลการการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ   
 4.  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
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51.   หลักการใดทีส่อดคลองกับ  “การเรียนพิเศษ”  ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย     
เพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย 

  1.  ทางเลือกทางการศึกษา 
  2.  การลดความเสี่ยงทางการศึกษา 
  3.  ความเปนเลิศทางการศึกษา 
  4.  การลงทุนทางการศึกษา 

 
52.   ขอใดสะทอนปญหาความขาดแคลนเชิงเศรษฐศาสตรการศึกษา 
  1.  โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่ไมเพียงพอกับความตองการ 
  2.  คนเรียนเกงเทานั้นที่สามารถเขาเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
  3.  นักเรียนตองจายเงินคาบํารุงการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับสื่อการเรยีนการสอนที่ดี 
  4.  บัณฑิตครุศาสตรไมตองการเปนครู 

 
53.   ขอใดกลาว ไมถูกตอง 
  1.  การศึกษาพิเศษครอบคลมุการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
  2.  การเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาไมไดจัดเปนการศึกษาพิเศษ 
  3.  การเรียนรวมของเด็กปกติและเด็กพิเศษมีจุดมุงหมายใหทุกคนเปนเด็กพิเศษ 
  4.  การจัดการศึกษาพิเศษควรจัดครูท่ีมีความรูเกี่ยวกบัการศึกษาพิเศษมาสอน 
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54.   มหาวิทยาลัยแหงใดที่ ไมได อยูในกลุมมหาวิทยาลัยหลักสวนภูมิภาคที่ไดรับการกอต้ัง 
  ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายความเจริญสูชนบทตามแนวทางการพัฒนา 
  ประเทศเพื่อความทันสมยั 
 1.   มหาวิทยาลัยสุรนารี           
 2.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  3.  มหาวิทยาลัยขอนแกน          
 4.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
55.   ครู ไมควร ต้ังคําถามลักษณะใด หากตองการสงเสริมใหเด็กมีคุณลักษณะตามคําขวัญ 
  วันเด็กประจําป พ.ศ. 2552 ท่ีวา “ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝน ผูกพันรัก 
  สามัคคี” 

1.  คําถามที่ตอบตามขอเท็จจริง        
2.  คําถามที่ตอบแบบตีความ 
3.  คําถามที่ตอบแบบประเมินคุณคา      
4.  คําถามที่มีคําตอบชัดเจนคําตอบเดียว 
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56.  ปญหาหลักของคํากลาวที่วา “จายครบ จบแน” คืออะไร 
1. ผูเรียนมีปญหาทางการเงินทําใหไมสามารถชําระคาเลาเรียน ทําใหตองลาออก 
   กลางคัน 
2. ผูเรียนบางสวนมีปญหาในการเรียน แตสามารถจบการศึกษาไดหากม ี
   ความสามารถในการชําระคาเลาเรียน 
3. ผูบริหารสถานศึกษาบังคับใหผูเรียนจายเงินใหครบ มฉิะนั้นจะไมใหสําเร็จ 
   การศึกษา แมจะเรียนครบตามหลักสตูร 
4. ผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถหาแหลงทุนมาสนับสนุน เพื่อชวยเหลือผูเรียน 
   ท่ีมีผลการเรยีนดี แตไมมคีวามสามารถในการชําระคาเลาเรียน 

 
57.  ขอใด ไมใช โรงเรียนรูปแบบใหมของกระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีเนนการสงเสริมความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามแนว 
   พุทธศาสนา 
2. โรงเรียนในฝน ท่ีเนนการพัฒนาโรงเรียนในทองถิ่นใหมีศักยภาพดานการเรียน  
   การสอน 
3. โรงเรียนเพื่อนเด็ก ท่ีเนนการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรและเอือ้ตอการเรียนรู 

  4.  โรงเรียนพหุปญญา ท่ีเนนการสรางเสริมปญญาดานตางๆ ตามแนวพหปุญญา 
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58.  การดําเนินใดที่มีเปาหมายหลักในการประกันโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน 
1.  เด็กควรจะไดเรียนรูกับครูผูสอนที่มีความชํานาญสูงในการสอน  
 2.  เด็กควรจะไดมีโอกาสเรียนในโรงเรียนชั้นนํา เพราะเปนประตูสูความสําเร็จ 
   ในการเขามหาวิทยาลัย 
3.  เด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกประเภทไดรับการบริการพิเศษรปูแบบเรียนรวม 
   ตามความเหมาะสม 
 4.  เด็กควรจะไดรับการสอนเสริมเพื่อโอกาสในการสอบไดคะแนนดี 

   
59.  ขอใด ไมใช ผลของการเปดเสรีทางการศึกษาที่มตีอการจัดการเรียนการสอนของไทย 

 1.  นิดา รับทุนตางประเทศเพื่อทําวิจัย 
 2.  ทาทา เรียนผานระบบอินเตอรเน็ต 
 3.  สุรัตน เปดโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 
 4.  วิลเลียม มาเปนครูในโรงเรียนไทย 
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60.  จากคํากลาวที่วา “นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหเรียนฟรี 15 ป แมจะเปน 

 แนวคิดที่นาชื่นชม แตในที่สุดแลวนโยบายนี้จะไมสรางความเสมอภาคในการศึกษา”  
 ทานคิดวาสอดคลองกับขอความใด 

1.  การสนับสนนุคาเลาเรียนระดับปฐมวยั ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
  รวม 15 ป ไมสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เพราะไมครอบคลุมการเรยีน 
  สายอาชีวศึกษา  

  2.  ความเสมอภาคทางการศึกษาจะเกิดขึ้น หากกระทรวงจะสนับสนุนทางการเงิน 
  ใหแกครูนอกเหนือจากการสนับสนุนผูเรียน 
3.  การเรียนฟรี 15 ป ยังไมสามารถสรางความเทาเทียมทางการศึกษา เพราะมีเฉพาะ 
  ผูเรียนบางสวนที่มีโอกาสไดเรียนตอในระดับสูงขึน้ 
4.  การเรียนฟรีไมใชปจจัยในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา เทากับการเปด 
   โอกาสใหเด็กทุกคนไดเรียนอยางมีคุณภาพที่เทาเทียมกัน 

 
61.  เด็กชายทวีโชค  ชอบเยาแหยลอเลียนเพื่อนๆอยูเสมอ  คําพูดของครูในขอใดเหมาะสม 
  ท่ีจะใชในการแกปญหาพฤติกรรมของเด็กชายทวีโชค 
  1.  ครูคงตองใหทุกคนลอเลียนเธอบาง เธอจะไดเขาใจคนอื่น 
  2.  พอแมของเธอคงไมไดอบรมใหเธอมีพฤติกรรมแบบนี้ใชไหม 
  3.  ถาเธอเปนคนที่ถูกลอเลียนลองคิดดูวาเธอจะรูสึกอยางไร 
  4.  ครูเสียใจมากที่ลูกศิษยของครู  มีพฤติกรรมแบบเธอ 
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62.  ครูสุดใจสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  เธอพบวาตอยมักจะนั่งหลบัใน 
  หองเรียน ครูสุดใจควรจะใชวิธีการตางๆ เพื่อแกปญหาตอย ยกเวนขอใด 
  1.  เดินเขาไปปลุกตอยดวยตนเองทันที 
  2.  หลังเลิกเรียนจะเรียกตอยมาพูดคุยเพื่อหาขอมูล 
  3.  บอกใหเพื่อนๆที่นั่งใกลคอยชวยปลุกตอยดวย 
  4.  เปรยใหนักเรยีนฟงวาพฤติกรรมของตอยไมเหมาะสม 

 
63.  ครูกานดาสังเกตเห็นวาสุนิสาชอบชวนเพื่อนคุยในหองเรียนอยูเสมอ หากทานเปนครู 
  กานดา ทานจะทําอยางไร 
  1.  แสดงอาการหงุดหงิดที่มีนักเรียนไมสนใจการเรียน 
  2.  ตองแกไขพฤติกรรมนี้อยางเด็ดขาด 
  3.  หาสาเหตุท่ีเกิดขึ้นใหรอบดาน 
  4.  ไมใหความสนใจเพราะเปนเรื่องธรรมดาที่นักเรียนตองพูดคุยกันบาง 

 
64.  ขณะที่กําลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันพรอมกับเพื่อนครู  ครูสุชาติไดยินนักเรียน  
  สงเสียงโวยวายอยูในโรงอาหาร  ครูสชุาติควรจะปฏิบัติอยางไร 
  1.  หยุดรับประทานอาหาร พรอมเขาไปจดชื่อนักเรียนเพื่อแจงอาจารยประจําชั้น 
  2.  หยุดรับประทานอาหาร  และเดินไปตักเตือนนักเรียนที่แสดงกิริยาเชนนั้น 
  3.  เหตุการณเชนนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําคงไมตองทําอะไร 
  4.  แสดงอาการไมพอใจและบอกใหครูฝายปกครองจัดการเรื่องนี้ 
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65.  ม.ล.ปน  มาลากุล  กลาวไวตอนหนึ่งวา “ครูมีหนาที่สอนคนไมใชสอนหนงัสือ”           
คํากลาวนี้หมายความวาอยางไร 

  1.  สอนใหเด็กมคีวามรอบรู  ไมใชสอนเฉพาะในบทเรียน 
  2.  สอนใหเด็กเปนคนที่รูจักคิดแกปญหาเอาตัวรอดได  
  3.  สอนใหเด็กรูจักคิดอยางฉลาดทันคน 
  4.  สอนใหเด็กรูจักแกไขขอผิดพลาดทุกครั้งที่พบเห็น 

 
66.  วิภากับสาวิตรีเปนเพื่อนรักกันมาตั้งแตชั้นประถมศึกษา  วันหนึ่งวิภาทราบจาก 
  เพื่อนคนหนึ่งวา  สาวิตรีไปนินทาวิภาใหเพื่อนฟงวา  วิภาชอบเอาเปรียบเพื่อน 
  อยูเสมอ    ถาทานเปนวิภาทานจะจัดการกับปญหานี้อยางไร 
  1.  ไมสนใจเรื่องที่เกิดขึ้น 
  2.  บอกเพื่อนคนอื่นๆวาไมเปนความจริง 
  3.  นัดสาวิตรีมาพูดคุยกัน 
  4.  นินทาสาวิตรีใหเพื่อนคนอื่นๆฟงบาง 
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67.  เนื่องจากสมชัยไปดูคอนเสริตกับเพื่อน  แลวกลับบานดึกมากจึงไมไดทําการบานที่ตอง
สงเชานี้  สมชัยจึงไปดักพบสมศรีเพือ่ขอลอกการบาน สมศรีไดพูดคุยกับสมชัยวา   

  “เมื่อคืนนี้ฉันไมสบายแตก็ตองทําการบานใหเสรจ็ เพราะเปนสิ่งที่ควรทํา” 
  ทานคิดวาสมศรีตองการสื่ออะไร 

1. พูดใหเพื่อนรูวาเธอตองทํางานทั้งที่ไมสบาย 
2. พูดใหเพื่อนเห็นใจที่เธอตองทํารายงานทั้งที่ไมสบาย 
3. เธอตองการใหเพื่อนรับรูถึงความพยายามของเธอ 
4. เธอตองการใหเพื่อนตระหนักถึงหนาที่ท่ีควรกระทํา 

 
68.  จากขอ 67 ทานคิดวาสมศรีควรทําอยางไร 
  1.  ใหสมชัยยมืการบานไปลอกเพราะเปนเพื่อนกัน 
  2.  ใหสมชัยยมืการบานเพราะกลัวเพื่อนถูกลงโทษ 
  3.  ไมใหยมืเพราะสมชายควรรับผิดชอบตนเอง 
  4.  ไมใหยมืเพราะเหตุผลของสมชัยไมเหมาะสม 
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69.  ครูชาลีเชิญผูปกครองเด็กชายชิดชอบมาพบที่โรงเรียนเพื่อตองการปรึกษาปญหาของ   
ลูกชาย  ปรากฏวาผูปกครองของเด็กชายชิดชอบกลับแสดงอาการหงุดหงิด  เพราะม ี

  ความรูสึกวาครูชาลีมีอคติกับลูกชายของตน  ถาทานเปนครูชาลี  ทานจะทําอยางไร 
  1.  กลาวแสดงความเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
  2.  กลาวขอโทษผูปกครองที่มีความรูสึกเชนนั้นกับคร ู
  3.  ยุติการสนทนาเพราะผูปกครองไมใหความรวมมอื 
  4.  ใชความพยายามเพื่อแสดงถึงเจตนาที่ตองการชวยเหลือศษิย 

 
70.  ขอความใดไมใชลักษณะของการเรียนรู 
  1.  การเรียนรูท่ีแทจริงตองใชเวลาเรียนรูยาวนานกวาปกติ 
  2.  การเรียนรูจะไมเกิดขึ้นหากปราศจากบริบทที่เหมาะสม 
  3.  การเรียนรูบางครั้งอาจเกิดจากการลองผิดลองถูก 
  4.  การเรียนรูมลีักษณะคอยเปนคอยไป 

 
71.  การที่พระพุทธเจาทรงยกเรื่องบัว 4 เหลา มาเปนขอเปรียบเทยีบในการสอน  
  ทานคิดวาขอเปรียบเทียบนี้ตรงกับขอใด 
  1.  ความแตกตางระหวางบุคคล  
  2.  ความไมเท่ียงแทของชีวิต 
  3.  ความงามของสรรพสิ่งทั้งปวง 
  4.  ความสัมพันธของธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต 
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72.  ถาพบวามีเด็กมีปญหาในหองเรียนอยู 4 แบบ ทานคิดวาเด็กแบบใดที่ครูควรให      
  ความสนใจชวยเหลือเปนอันดับแรก 
  1.  ลัดดานั่งเรียนเงียบๆคนเดียว  ไมสนใจเพื่อนๆและเพื่อนๆก็ไมสนใจเธอ 
  2.  ธงชัยมักมีเรือ่งชกตอยกับเพื่อนทั้งในและนอกหองเรียน 
  3.  เปรมฤดีมีผลการเรียนไมดี เรียนไมทันเพื่อน 
  4.  บุญมามีฐานะครอบครัวยากจนทําใหอปุกรณการเรยีนไมครบถวน 

 
73.  อาภาขาดเรียนติดตอกันหลายวันโดยไมมีใบลา  ถาทานเปนครูประจําชั้นทานจะทํา 
  อยางไร 
  1.  หาขอมูลสวนตัวของอาภาจากเพื่อนๆ เพื่อจะไดรูภูมิหลังของอาภาวามีปญหา   
    ในเรื่องใดบาง 
  2.  วันใดที่อาภามาเรียนก็เรียกตัวมาพบทันทีเพื่อสอบถามสาเหตุ 
  3.  ปลอยไปตามปกติเพราะอาภาอาจมีธุระสวนตัวเมื่อหมดปญหาก็จะกลับ 
    มาเรียนเอง 
  4.  พยายามหาทางติดตอสอบถามขอมลูจากผูปกครอง 
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74.  ขณะที่ครูสมชายเดินผานไปทางหลังโรงเรียนเห็นเด็กชายหนึ่งชกเด็กชายนิดลมลง    
จึงเรียกท้ังสองคนมาสอบถาม ไดขอมูลวา เด็กชายนิดไดพูดลอเลียนถึงพอแมของ 

  เด็กชายหนึ่งกอน  จากเหตุการณดังกลาวทานคิดวาครูสมชายควรจัดการปญหานี้  
  อยางไร 
  1.  ลงโทษเด็กชายหนึ่งเพราะทํารุนแรงเกินกวาเหตุ 
  2.  ลงโทษเด็กชายหนึ่งและตักเตือนเด็กชายนิด 
  3.  ลงโทษทั้งสองคนเทากันเพราะกอเหตุรวมกัน 
  4.  ใหเลิกแลวตอกันไปเพราะเปนเพื่อนกัน 

  
จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ 75 และ 76 

  “งานวิจัยในอเมริกาพบวา  การเขาสูโลกออนไลนของเด็กหรือวัยรุน  ชวยพัฒนา
ทักษะและความรูความเขาใจเทคโนโลยีของเด็ก  ไดเรียนรูการติดตอสื่อสารในโลก
ออนไลน    การสรางอัตลักษณในที่สาธารณะ  ในขณะที่มีผลการสํารวจการใช
อินเทอรเน็ตของเด็กไทย  พบวาเด็กไทยสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อเลนเกม   
ทําใหเกิดภาวะติดเกม” 

 

75.  ขอใดตอไปนี้เปนขอสรุปของผลการสํารวจขางตนไดดีท่ีสุด 
  1.  อินเทอรเน็ตมีคุณประโยชนมากกวาโทษ 
  2.  อินเทอรเน็ตเสมือนดาบสองคม 
  3.  เด็กไทยและเด็กอเมริกันมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตตางกัน 
  4.  อินเทอรเน็ตมีอิทธิผลตอพฤติกรรมเด็กและวัยรุน  
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76.  ครูจะนําผลการศึกษาวิจัยขางตนไปใชประโยชนอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
  1.  สงเสริมใหนักเรียนหาความรูทางอินเทอรเน็ต 
  2.  นําเกมคอมพิวเตอรมาเปนสื่อในการจัดการเรียนรู 
  3.  หาวิธีปองกันไมใหเด็กติดเกม 
  4.  จัดประกวดการสรางเว็บไซตในโรงเรียน 

 
77.  ขอใดมีความหมายสอดคลองกับขอความตอไปนี้  “โรงเรียนจะเปนกลไกในการสนอง 
  ความตองการ และสรางความเปนธรรมในสังคม” 
  1.  โรงเรียนคือแหลงผลิตคนที่มีคุณภาพสูสังคม 
  2.  โรงเรียนคือแหลงความรูท่ีทําใหเกิดความยุติธรรมในสังคม 
  3.  โรงเรียนคือสถานที่ทํางานของบุคคลท่ีมีคุณธรรมในสังคม 
  4.  โรงเรียนคือสถานที่ฝกอบรมสรางทักษะและคุณธรรมแกเยาวชน 

 
78.  เหตุใดคนเปนครูจึงตองระมัดระวังการขึ้นลงของอารมณ 
  1.  การไมควบคุมอารมณจะทําใหครูเสียเปรียบในทุกดาน 
  2.  ครูจะไดรับความศรัทธายกยองเชิดชูจากสังคม 
  3.  การควบคุมอารมณทําใหครูมีความยับยั้งชั่งใจ 
  4.  หากครูไมระมัดระวังจะเปนที่ครหาของสังคม 
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79.  ครูศศิภาตองการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
  ใหแกนักเรียน  ทานคิดวาเรื่องใดที่ครูศศิภาควรใหความสําคัญมากที่สุด 
  1.  การมีใบอนุญาตจากผูปกครองของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
  2.  จํานวนนักเรียนและครูท่ีสนใจจะไปรวมกิจกรรม 
  3.  สถานที่อํานวยความสะดวกในการทํากิจสวนตัวระหวางทาง 
  4.  การมอบหมายงานใหนักเรียนเขียนรายงานระหวางการเดินทาง 

 
80.  หลังเลิกเรียนธิดาไดมาบอกครูอภิชัยวาเธอไมสบายใจที่เพื่อนๆ  ในหองเรียนชอบลอก 
  การบานของเธอเสมอ  ถาทานเปนครูอภิชัยทานจะทําอยางไร 
  1.  ใหธิดาบอกชื่อเพื่อนเพื่อจะหักคะแนนนักเรียนกลุมนั้น 
  2.  รับฟงและเพิ่มการตรวจสอบรายงานของนักเรียนใหมากขึ้น 
  3.  เรียกนักเรียนที่ทราบชื่อจากธิดามาสอบถามขอมูลรายบุคคล 
  4.  ประกาศในหองเรียนใหรูวานักเรียนหองนี้มีการลอกการบาน 

 
81.  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม 
  ศักยภาพ  ครูประถมศึกษาปท่ี 1 คนใดที่ปฏิบัติตามแนวคิดดังกลาวไดเหมาะสมที่สุด 
  1.  ครูวนิดาใหนักเรียนชวยกันปรุงแกงสมในชั่วโมงงานบาน 
  2.  ครูชลอสอนใหนักเรียนเลนบาสเกตบอลกันเปนทีม 
  3.  ครูผกาใหนักเรียนชวยกันปลูกตนไมริมถนนหนาหมูบาน 
  4.  ครูบํารุงใหนักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน 



 

 

 

 

รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู                                                             หนา   
วันอาทิตยท่ี  8   มีนาคม  2552                                                 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
 

 

  

38

82.  เด็กชายนที   : ครูครับวันนี้ผมไมคอยสบาย  เลยมาโรงเรียนสายครับ 
  ครูวินัย    :  เอ !  สัปดาหนี้ครูวาเธอมาสายเปนครั้งที่ 3  แลวนะ 
  เด็กชายนที   :  แตครูครับ  ผมไมสบายจริงๆนะครับ 
  ครูวินัย    :  ------------------------------------------------------ 
  ตอจากนี้ประโยคใดที่ครูวินัยควรใชพูดกับเด็กชายนที  

1. ครูวาไมเปนไร  มาสายดีกวาไมมา 
2. คุณพอคุณแมพาไปหาหมอแลวหรือยัง 
3. สงสัยครูคงจะตองแจงใหผูปกครองเธอรูเรื่องนี้ 
4. แนใจนะวาเธอไมสบายจริงๆ 

 
83.    “ถาความทุกขไมเปนที่รักชอบใจของสูเจาแลว 

    สูเจาอยาได  กอความทุกขใหแกใครๆเขาเปนอันขาด” 
  ครูสาวิตรียกคํากลาวนี้มาอานใหนักเรยีนฟง  เพื่อใหคติในเรื่องใด 

1. ทุกขมิไดเปนที่ปรารถนาของผูใด 
2. การทําใหผูอืน่เปนทุกขนั้นเปนบาป 
3. การอยูรวมกนัอยางมีความสุข 
4. การมีเมตตาตอผูอื่น  
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84.  เด็กหญิงโสภามีปญหาการเขียน  เธอไมสามารถเขยีนเรียงความสงครูตามที่ครู 
  มอบหมาย  ถาทานเปนครูของเด็กหญิงโสภาควรจะพูดกับเธอวาอยางไร 
  1.  ครูรูนะวาเธอมีปญหาเกี่ยวกับการเขยีน  ทําไมจึงไมมาพบครลูะ 
  2.  ครูวาเธอคงตองใชความพยายามฝกหัดเขียนใหมากขึ้นนะ 
  3.  ครูไมสบายใจเลยที่ตองเรียกเธอมาพูดตักเตือนอยูบอยๆ 
  4.  ครูคงตองมอบหมายงานใหมใหเธอทําดีกวา 

 
85.    ออนหวานมานมิตรลน   เหลือหลาย 

   หยาบบมีเกลอกราย    เกลื่อนใกล 

   ดุจดวงศศิฉาย      ดวงดาษ ประดับนา 

   สุริยะสองดาราไว     เพื่อพรอมแรงแสง 
 

  บทประพันธนี้ตรงกับขอใดมากที่สุด 
  1.  คบพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบณัฑิตพาไปหาผล 
  2.  คนรักเทาผืนหนัง  คนชังเทาผืนเสื่อ 
  3.  ไกงามเพราะขน  คนงามเพราะแตง 
  4.  เปนมนุษยสดุนิยมเพียงลมปาก  จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 
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86.  ครูสมโชค  ตองการนําคําขวัญมาใชรณรงคเรื่องความมีน้ําใจ  จึงแตงคําขวัญขึ้นมาใช   
  ถาทานเปนครูสมโชค  ทานจะเลือกใชขอความใดเพื่อนํามาเติมลงในวรรคสดุทายที่ 
  ขาดไป 

    “ชวยเหลือเอื้อเฟอกัน    ชวยสรางสรรคสิ่งดีงาม 

    หวงใยคอยติดตาม                                               ” 
1.  ท้ังเขตคามสดุดี            2.  เลื่องลือนามสุขชีว ี
3.  ทุกโมงยามสรางไมตรี         4.  พารูความที่เปนไป 

 
87.  ขอใดเรียงลําดับความไดเหมาะสมที่สดุ 
    1.  ฮอรโมนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสิว 
    2.  สิวเกิดไดกับคนทุกเพศวัย 
    3.  ชวงวัยหนุมสาวจะเกิดสิวมาก  เพราะฮอรโมนวัยนี้ไมคงที่ 
    4.  ฮอรโมนแอนโดรเจนจะไปกระตุนตอมน้ํามันใตผิวหนังใหผลิตน้ํามันและ 
      ระบายออกตามรูขมุขน 
    5.  ถารูขุมขนอดุตันจากการจับตัวของน้ํามันกับเซลลหนังกําพรา  ก็จะทําใหเกิด 
      อาการอักเสบขึ้นมา 
  1.  3    2    4    1    5 
  2.  2    3    1    4    5 
  3.  1    4    5    3    2 
  4.  4    5    1    2    3 
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88.  “ทรัพยภายนอก  อาจจะพินาศฉิบหายไดดวย  อุบติัภัย  อุทกภยั  อุตุภัย  วาตภัย  
อัคคีภัย  ราชภัย  โจรภัย  แตทรัพยภายในเปนทรัพยท่ีไมฉิบหาย  ไมพินาศ   

  อยูกับใครก็จะอยูกับคนนั้นตลอดไป”  ขอความท่ีขดีเสนใต  หมายถึงอะไร 
1.  ความร่ํารวยมั่งคั่งเปนบุญวาสนาของแตละคนที่มีอยู 
2.  คุณงามความดีของบุคคลเปนสิ่งที่อยูติดตัวไมสูญหาย 
 3.  อํานาจวาสนาจะสามารถทําใหบุคคลรอดพนจากภัยพินาศ 

  4.  ความงามเปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยกรรมซึ่งจะอยูคูคนนั้นตลอดไป 

 
89.  ขอใดเปนคําที่ไมเขาพวก 
  1.  อัคคีภัย                
  2.  อุบัติภัย 
  3.  วาตภัย                 
  4.  อุตุภัย 

 
90.  สภาพของหองเรียนใด  นาจะสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูไดดีท่ีสุด 
  1.  โตะเกาอี้นักเรียนจัดวางไวประจําที่ไมเปลี่ยนแปลง 
  2.  หองเรียนตกแตงดวยไมดอกไมประดับที่มีสีสัน 
  3.  มุมหองมีการจัดมุมหนังสือไวในหองเรียน 
  4.  หองเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ทําใหปราศจากเสียงรบกวน 

 



 

 

 

 

รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู                                                             หนา   
วันอาทิตยท่ี  8   มีนาคม  2552                                                 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
 

 

  

42

91.  มีคํากลาววา  “การจัดการศึกษาของไทย  ควรมีลักษณะเปน บวร”  คําดังกลาวนาจะมี 
  ความหมายตรงกับขอใด 

1. การจัดการศึกษาตองอาศัยความรวมมือระหวางโรงเรียน  บานและวัด 
2. การจัดการศึกษาตองเริ่มตนดวยคุณธรรม  จริยธรรมมากกวาความรู 
3. การจัดการศึกษาควรใหความรูพรอมกับการพัฒนาทักษะอาชีพและคุณธรรม 
4. การจัดการศึกษาจะตองพัฒนา  บาน  วัด  และโรงเรียนไปพรอมๆ กัน 

 
จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี  92 - 94 
    กระบวนการเรียนรูท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็ก  อาศัยผูนําคือครู  อาศัยเครื่องมือ คือ 
  สื่อการเรียนรู  และอาศัยวิธีการ คือ หลักสูตรและวิธีการสอน  ดงันั้นโรงเรียนใน 
  เครือขายสหวิทยาเขต  จงึตองรวมมือกันในสามเรือ่งดังกลาวตามความเหมาะสม 
 
92.  ขอใดนาจะมคีวามหมายตรงกับคําวา  สื่อการเรียนรูในโรงเรียนนอยท่ีสุด 
  1.  ปายนิเทศ     หนังสือ   อินเทอรเน็ต 
  2.  คอมพิวเตอร    โทรทัศน   ลูกโลก 
  3.  วงเวียน      ยางลบ    สมุดบันทึก 
  4.  สวนพฤกษศาสตร  วิทยุ     แผนผัง 
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93.  หลักสูตรมีความหมายอยางไร 
  1.  เอกสารที่รวบรวมรายชื่อวิชาตางๆ  ท่ีสอนในสถาบันแตละแหง 
  2.  มวลประสบการณท่ีโรงเรียนจัดใหนกัเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ 
  3.  ความรูในสวนของวิชาการที่โรงเรียนกําหนดไวในระดับชั้นตางๆ 
  4.  กิจกรรมที่จดัขึ้นโดยสอดคลองกับนโยบายของแตละสถานศึกษา 

 
94.  ขอใดเปนแนวคิดสําคัญของการจัดตั้งโรงเรียนในเครือขายสหวิทยาเขต 
  1.  การสรางความสามัคคีระหวางนักเรียนในเครือขาย 
  2.  การชวยเหลอืกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนเครือขาย 
  3.  การแกไขปญหาของโรงเรียนเครือขายใหไปในทิศทางเดียวกัน 
  4.  การปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเปนสิ่งจําเปน 
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95.  ขอความใดที่ครูปรารถนา นาจะนําไปใชรณรงคใหนักเรียนชวยกันประหยัดพลังงาน  
ไดเหมาะสมที่สุด 

  1.  หยุดทํารายขายชาติ  กระวีกระวาด  ปดน้ําไฟ 
  2.  น้ําไฟนั้นหายาก  แสนลําบาก  จงชวยกัน 
  3.  ปดเปดน้ําไฟทุกเวลา  รูคุณคาพาชาติเจริญ 
  4.  ใชน้ําไฟมากมาย  ความเลวรายคงมาเยือน 

 
96.  “ทุกคนที่ทํางานคุณภาพจะรูสึกดีเสมอ  แตเสียดายที่มีเด็กไมกี่คน ท่ีมีความสุข            

ในการเรียน”  จากขอความนี้ นาจะหมายถึงอะไร 
1.  การทํางานที่มีคุณภาพจะทําใหมีความสุข 
2.  เด็กไมคอยมีความสุขในการทํางาน 
3.  เด็กมักจะทํางานที่ไมคอยมีคุณภาพ 
4.  คนที่มีคุณภาพในการทํางานคือคนที่เปนคนดี 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี  97 - 98 
“ในการปฏิรปูการศึกษา ตองปฏิรูประบบสงเสริมวิชาชีพครูใหมีแรงจูงใจในการ

เปนครูดี  เพราะครูดีเหมอืนเมล็ดพันธุแหงความดี  ตกไปอยูท่ีใด ยอมทําใหความดี
งอกงามขึ้นโดยรวม  ตองมีระบบที่จูงใจใหมีครูดีเต็มประเทศ เปนกัลยาณมิตรของ
แผนดิน” 

 

97.   จากขอความขางตนสะทอนเหตุการณใดมากที่สดุ 
1.  สถานภาพของครูในสังคมไมคอยดี 
2.  ครูไมคอยเชื่อมั่นศรัทธาในอาชีพของตน 
3.  ครูมีฐานะควรคาแกการยกยอง 
4.  ครูควรจะมกีารพัฒนาตนเอง 

 
98.   ผูเขียนตองการบอกสังคมในเรื่องใด 
  1.  ใหมีการปฏิรปูการศึกษาอยางจริงจัง 
  2.  ใหความสําคญัในอาชีพครูมากกวาอาชีพอื่นๆ 
  3.  ปรับโครงสรางเงินเดือนของครูใหมีเงนิเดือนสูงขึ้น 
  4.  สงเสริมสถานภาพผูท่ีมีอาชีพครูใหมากขึ้น 
 
 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู                                                             หนา   
วันอาทิตยท่ี  8   มีนาคม  2552                                                 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
 

 

  

46

99.   ครูกนกเปนครูสอนสังคมศึกษา ท่ีมักจะเริ่มตนบทเรียนดวยการนําขาวเหตุการณ 
ปจจุบันมาสนทนากับนักเรียนอยูเสมอ  แมบางครัง้ขาวเหตุการณนั้นอาจจะไม
เกี่ยวของกับบทเรียน  ทานเห็นดวยกับครูกนกหรอืไม เพราะเหตุใด 
1.  เห็นดวย  เพราะนักเรียนไมตองเสียเวลาไปคนขาวสาร 
2.  เห็นดวย  เพราะนักเรียนจะไดมีความกระตือรือรนติดตามขาวสาร 
3.  ไมเห็นดวย  เพราะทําใหเสียเวลาเรียนสอนตามบทเรียนไมทัน 
4.  ไมเห็นดวย  เพราะนักเรียนไมมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนจากขาวสาร 

 
100.    ผลการสํารวจพบวาเด็กวัยรุนอายุ  14-17 ป  เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอ  

การเปนโรคเอดสสูงกวากลุมอื่นๆ ทานคิดวาวิธีใดตอไปนี้นาจะมีความเหมาะสม 
มากที่สุดในการปองกันนักเรียนไมใหมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว 
1.  สอนเพศศึกษาแกนักเรียน 
2.  ใหนักเรียนทาํรายงานเกี่ยวกับโรคเอดส 
3.  จัดสัปดาหรณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดส 
4.  ขอความรวมมือผูปกครองชวยกันดูแลบุตรหลาน 
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101.    ครูวิทยาอานหนังสือพิมพ  พบขาวอันตรายของกวยเต๋ียวท่ีขายอยูในทองตลาด 
เพราะมีสารปนเปอนวัตถุกันเสียและน้ํามันทอดซ้ํา  ทําใหเกิดโรคตางๆมากมาย 

   จากขอความขางตน  ครูวทิยาควรทําอยางไรเปนอันดับแรกเพื่อใหนักเรียนเกิด  
ความปลอดภัยในการบรโิภค 
1.  นําขาวดังกลาวไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
2.  นําขาวดังกลาวไปแจงใหนักเรียนทราบที่หนาเสาธง 
3.  จัดสัปดาหบริโภคกวยเต๋ียวอยางปลอดภัย 
4.  ขอความรวมมือจากรานอาหารในโรงเรียนใหใชกวยเต๋ียวท่ีปลอดภัย 

 

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 102 - 104 
 

  “โรงเรียนวิทยาศาสตรมีจุดมุงหมายหลัก เพื่อสรางตัวปอนที่มีคุณภาพใหกับวิชาการ
ระดับสูงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และจะเปนโครงการนํารองของการจัดการ
สถานศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ  นับเปนกาวแรกของ           
การพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางมีระบบ และมีโครงสราง           
ท่ีชัดเจน” 

 

102.   ขอใดนาจะเปนชื่อเรื่องที่สอดคลองกับสาระของขอความขางตนมากที่สุด 
   1.  กวาจะสายเกินแก 
   2.  เสนทางสูอนาคต 
   3.  ทางเลือกใหม 
   4.  โรงเรียนในฝน 
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103.  สาระสาํคัญของขอความนี้คืออะไร 
   1.  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตอแผนการพัฒนาของชาติ 
   2.  การใหการศกึษาขั้นพื้นฐานแกเยาวชนของไทยทั้งประเทศ 
   3.  การจัดการศึกษาแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในทุกดาน 
   4.  การพัฒนาโรงเรียนทุกแหงของประเทศใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตร 

 
104.   ผูเขียนสะทอนความรูสึกอยางไรในการเขียนเรื่องนี้ 
   1.  หวงใย 
   2.  วิตกกังวล 
   3.  มุงมั่น 
   4.  ชื่นชมยินดี 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 105 - 106 
“ ผลการสํารวจการอานเขียนภาษาไทย  พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  กวา 

79,000 คน ประถมศึกษาปท่ี 3 ถึง 100,000 คน อานไมออกและเขียนไมได  ซึ่งเกิดมา
จาก 4 สาเหตุหลัก คือ ยากจนจึงตองขาดเรียนบอย  เด็กไมไดพูดภาษาไทยที่บาน   
มีปญหาทางการเรียนรู  และโรงเรียนมีครูไมพอเพราะครูมีภาระดานธุรการมาก ” 

 

105.  ขอใดเปนขอสรุปท่ีถูกตองที่สุด 
   1.  นักเรียนที่เรียนชั้นสูงขึ้นยิ่งมีแนวโนมท่ีจะอานเขียนภาษาไทยไมได 
   2.  การอานไมออกเขียนไมได เกิดมาจากตัวนักเรียน 
   3.  ครูไมเพียงพอสําหรับการสอนภาษาไทยใหนักเรียน 
   4.  ครูตองใชเวลาทํางานธุรการทําใหไมไดสอนนักเรียน 

 
106.  วิธีการใดตอไปนี้ มีความเปนไปไดในการแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดของ 

นักเรียนมากที่สุด 
 1. ขออัตราครูเพิ่มเพื่อใหเพียงพอตอการสอน 
 2. แกไขปญหาสวนตัวของนักเรียน 
 3. หาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
 4. ขอความรวมมือผูปกครองชวยสงเสริมทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
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จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 107 -108 
“ ผลการวิจัยพบวา เยาวชนที่เลนหมากลอมอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลา 2 ปขึ้นไป       

มีการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น  มีความคิดที่หลากหลาย  มองปญหาอยาง
ครบถวน  พรอมเผชิญกับปญหา  มีการวางแผนในการใชชีวิตแตละวันมากขึ้นกวาเดิม  
มีสมาธิและมีเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องตางๆเพิ่มขึ้น ” 

  

107.  ทานคิดวาขอใดนาจะเปนประโยชนของหมากลอมตอเยาวชนมากที่สุด 
1. มีการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นมากขึ้น 
2. มีความคิดที่หลากหลาย  มองปญหาอยางครบถวนมากขึ้น 
3. พรอมเผชิญปญหา  มีการวางแผนในการใชชีวิตมากขึ้น 
4. มีสมาธิและมีเหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้น 

 
108.  หากทานเปนครู ทานจะนําผลการวิจัยไปใชอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สดุ 
 1. เสนอใหโรงเรียนจัดแขงหมากลอม 
 2. ใหความรูเรือ่งการเลนหมากลอมแกนักเรียน 
 3. ต้ังชมรมหมากลอมในโรงเรียน 
 4. เผยแพรผลการวิจัยนี้แกครู  นักเรียน  ผูปกครอง 
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109.  เด็กชายนรินทรมักจะขาดสงงานอยูเสมอ  ทําใหครูชัยรูสกึไมสบายใจเกรงวานักเรียน  
จะไดคะแนนไมดี  ถาทานเปนครูชัยทานจะทําอยางไรเปนอันดับแรก 
1. คงตองปลอยไปเพราะมีนักเรียนหลายคนก็เปนแบบนี ้
2. บอกใหหัวหนาหองชวยเหลือเด็กชายนรินทรอยางใกลชิด 
3. แจงใหผูปกครองของเด็กชายนรินทรทราบเพื่อติดตามการสงงานของนักเรียน 
4. เรียกเด็กชายนรินทรมาซกัถามและชี้แจงถึงผลที่จะไดรับ 

 

110.  ขณะทีค่รูพิชัยกําลังสอน  อภิชาตมักจะพูดสอดแทรกขึ้นมาบอยๆ ถาทานเปนครูพิชัย 
ทานจะทําอยางไร 

 1. หยุดสอนแลวใหเพื่อนในหองเรียนรวมกันพิจารณาสิ่งที่อภิชาตทํา 
 2. หยุดสอนแสดงอาการไมพอใจตอการกระทําของอภิชาต 
 3. สอนตอไปจนจบโดยไมตองสนใจการกะทําของอภิชาต 
 4. สอนตอไปพรอมท้ังพูดวากลาวตักเตือนอภิชาตไปดวย 
 

111.   “ ครูเปนเพียงผูชี้นําเด็ก   ไมใชนาย ”  ตรงกับพฤติกรรมของครูคนใด 
1. ทุกครั้งครูชานนทใหนักเรียนเลือกทํารายงานตามความสนใจของแตละคน 
2. ครูบุษบาจะลงมือทําความสะอาดหองเรียนหลังเลิกเรียนพรอมกับนักเรียน 

                 เปนประจํา 
3. ครูอาคมไมเคยดุหรือวากลาวนักเรียนไมวาจะเปนในหรือนอกหองเรียน 
4. ครูสุนียจะใหนักเรียนทํารายงานกลุมโดยการกําหนดประเด็นที่จะศึกษาแก 

                 นักเรียน 
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112.  ครูสดศรีพบวานักเรียน 4 คน คือ กิ่ง  แกว  กอย  กลวย  มพีฤติกรรมดังนี้ 
   กิ่ง  ทําตัวเปนหัวหนากลุมคอยกอกวนผูอื่น 
   แกว  ชอบนั่งหลับในชั้นเรียนและขาดเรียน 
   กอย  ชอบคุยในเวลาเรียนและไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
   กลวย ชอบลักขโมยของของผูอืน่ 
   ทานคิดวาครูสดศรีควรแกไขพฤติกรรมของใครเปนอันดับแรก 

1.  กิ่ง                2.  แกว 
3.  กอย                4.  กลวย 

 

จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี  113 - 114 
 

    ครูสุดาเปนคนทุมเทใหกบัการสอนนกัเรียน  แตนกัเรียนจะกลัวครูสุดามาก  
เนื่องจากครูสุดาเปนคนท่ีเขมงวดกับนักเรียน  ทําใหนักเรียนกลุมหนึ่งไมพอใจ       
ครูสุดาและจะใหผูปกครองมาพบผูอํานวยการโรงเรียน  เพื่อรองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของครูสุดา  แตมีนักเรียนกลุมหนึ่งนําเรื่องดังกลาวมาเลาใหคร ู
นินาทฟง 

 

113.   ทานคิดวาครูนินาทควรทําอยางไร 
   1.  พูดเตือนสตินักเรียน  เพื่อใหนึกถึงสวนดีของครูสุดา 
   2.  เขาพบผูอํานวยการเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับครูสุดา 
   3.  บอกครูสุดาใหรูตัวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
   4.  อยูเฉยๆ  เพราะครูสุดาจะไดปรับปรุงตัวเอง 
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114.   ทานมีความคิดเห็นตอครูสุดาอยางไร 
   1.  เปนครูท่ีดี  เพราะทุมเทใหกับการสอน 
   2.  เปนครูท่ีดี  เพราะเอาใจใสนักเรียน 
   3.  เปนครูท่ีไมดี  เพราะสรางความกดดันใหกับนักเรียน 
   4.  เปนครูท่ีไมดี  เพราะไมสรางความศรัทธาใหกับนักเรียน 
 
จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี  115 - 118 
  สังคมไทยถูกครอบงําโดย  “วัฒนธรรมเถรวาทไทย” ท่ีกําหนดใหผูนอยอยูในอํานาจ
ผูใหญ  นักเรียนอยูในคําสั่งสอนของครูอาจารยอยางจํานน  เพราะไมอนุญาตใหสงสัย  
ทักทวง  ถกเถียง  เลยไมใหความสําคัญ “กาลามสูตร”  ท่ีมีพลังสรางวิถีคิดดวยตนเอง   
  ผลของวัฒนธรรมเถรวาทไทย  แสดงออกหลายอยางมานานมากแลว  แตสังคมไทย
ไมยอมรับความจริงที่แสดงออกใหเห็นนั้น  เลยไมแกไข  ไมปรับปรุง  ไมพัฒนา  ทําใหอยู
ในเกณฑ “ทันสมัย  แตไรสมอง” 
  ลาสุดมีขาว  “ประจาน” เผยแพรท่ัวไปใหละอายวานักเรียนไทยไดคะแนนวิชาที่วา
ดวยความคิดคือ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยนานาชาติ  ทําให 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รอนใจจนตองเรียกรองใหมี
แผนวาระแหงชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  และการวัดผลที่ตองปรับปรุงให
ดีขึ้นกวาระบบ  “ปรนัย” ท่ีใชการอยู 
  เด็กและเยาวชนไมผิดเรื่องนี้  เพราะพวกเขาเปนเหยื่อของระบบที่สรางขึ้นมาโดยครู
อาจารย, นักการศึกษา, นักการเมือง  ผูมีอํานาจปกครองที่ปรารถนาพลเมือง  “หัวออน”  
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อยูในโอวาท  เลยใหความสําคัญ “วัฒนธรรมเถรวาทไทย” เห็นไดจากการเรียนการสอนใน 
“ระบบทองจํา”  (เหมือนทองจําไปสวดปาฏิโมกข) โดยเนน  “วัฒนธรรมเครื่องแบบ” เชน 
เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา  (เหมือนเครื่องแบบทหาร, ตํารวจ, หรือจีวรพระสงฆ) แลว
มองขาม “กาลามสูตร”  ท่ีมี 10 ขอ  ใหไมเชื่อสิ่งตางๆ  เชน  ไมเชื่อตํารา, ไมเชื่อคําสอนตอๆ
กันมา, ไมเชื่อครู, อาจารย, ฯลฯ  แตใหสงสัย  ทักทวง  ถกเถียงอยางมีเหตุผล  แลวใช
ความคิดตัวเองพินิจพิจารณาวาเห็นอยางไร   
  ทางแกระบบการศึกษาของสังคมไทย  ตองรวมกันยกยอง  “กาลามสูตร” ของพุทธ
องคใหแพรหลายทุกระดับ  แลวชําแหละ “วัฒนธรรมเถรวาทไทย” ใหเหลือแตสาระที่
สงเสริมความคิดดวยตนเองโดยวิธี  “สั่งสม”  ความคิดและความรู แลวไมตอง “สั่งสอน” 
อยางชี้นิ้วเหมือนนายใชบาวที่สถาบันการศึกษาไทยชอบใชนัก” 
                         มติชนวันพุธท่ี 17 ธันวาคม 2551 

 
115. การสอนวิธีใดที่สอดคลองกับขอเสนอของบทความนี้มากที่สุด 
  1. ใหนักเรียนศกึษาดวยตนเองจากใบความรู 
  2. ใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพื่อทํารายงานในหองสมุด 
  3. ใหนักเรียนเขียนรายงานจากการไปศึกษานอกสถานที่ 
  4. ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติการเลอืกต้ังผูแทนราษฎร 
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116. ขอใดไมเขาขายการสอนในระบบ วัฒนธรรมเถรวาทไทย 
  1. ครูวิทยาและนักเรียนทดลองวิทยาศาสตรกันบนกระดานดําเพราะโรงเรียนไมม ี
    หองวิทยาศาสตร 
  2. ครูนฤมลใหนักเรียนทุกคนทองสูตรคณิตศาสตรกอนสอนทุกวัน 
  3. ครูรจิตใหนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 แตละกลุมนําวัสดุมาคนละอยางเพื่อทํา 
    ยําไสกรอกในชั่วโมงงานบาน 
  4. ครูสมพิศใหนักเรียนคัดบทอาขยานคนละ 5 จบกอนสอนวรรณคดีไทย 

 
117. บทความนี้สนับสนุนใหครูพัฒนานักเรียนใหมีลักษณะตามสุภาษิตขอใด 
  1. สิบปากวาไมเทาตาเห็น 
  2. สิบตาเห็นไมเทามือคลํา 
  3. ตาบอดคลําชาง 
  4. ฟงหูไวหู 

 
118. ขอใดเขาหลกักาลามสูตร 
  1. เพื่อนชาวอเมริกันคิดวาเมืองไทยยังใชชางเปนพาหนะ 
  2. นายทหารใหญบอกวาดวงของพรรคการเมืองใหญไมถูกกับทหาร 
  3. นักอุตุนิยมวิทยาบอกวาจะเกิดพายุใหญน้ําทวมกรุงเทพเดือนตุลาคมนี้ 
  4. ดวงสมรตระหนักแลววาการรักษาโรคมะเร็งที่สําคัญอยางหนึ่งคือการจัดการกับ 
    ความเครียด 
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119. ขอใดถือเปนการทําหนาที่ครูท่ีสมบูรณ 
  1. ครูเปนผูอบรมบมนิสัย 
  2. ครูเปนผูสอนวิชาชีพ 
  3. ครูเปนผูสรางโลก 
  4. ครูเปนผูสอนวิชาความรู 

 
120. ขอใดถือเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองสอนเด็กทุกระดับ  และทุกขณะ 
  1. สอนใหคิดเปนทําเปน 
  2. สอนใหเกลียดความเห็นแกตัว 
  3. สอนใหรูจักเอาตัวรอด 
  4. สอนใหรูจักทํางานหาเลี้ยงชีพ 

 
121. โครงการใดในโรงเรียนที่จะมีสวนในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
  1. โครงการพัฒนาไอคิว  - อคิีว 
  2. โครงการอบรมพัฒนาจิต คายพุทธบุตร 
  3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
  4. โครงการปลูกพืช - เลี้ยงสัตวตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 
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122. ขาวใดนับเปนความเสื่อมในวงการศึกษาอยางรุนแรง 
  1. ครูใชรองเทาสนสูงตบนักเรียน 
  2. ครูขมขืนศิษยสาวในโรงเรียนจนทอง 
  3. คลิปวีดิทัศนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศกึษาตอนตนตบกันในหองเรียน 
  4. วัยรุนยกพวกปลนตลาดเลียนแบบเกมคอมพิวเตอร 

 
123. ปจจัยใดนาจะสงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากที่สดุ 
  1. ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง 
  2. คุณสมบัติและประสบการณของคร ู
  3. พื้นฐานทางสติปญญาของนักเรียน 
  4. ความสนับสนุนชวยเหลือจากชุมชน 
 
 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 124 - 125  

   “ คงจะเปนไปไมไดอีกแลวท่ีจะยอมรับใหสถานศึกษา    มีครูท่ีขาดความรู 
อยางแทจริงทางวิทยาศาสตร   ท้ังในดานเนื้อหาสาระและความรูในกระบวนการ   
ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยูในสถานศึกษาอีกตอไป  จึงจัดเปน 
ภาระอยางเรงดวนที่จะตองพิจารณาครูประจําการใหมีความสามารถจัดการเรียน  
การสอนตอไปไดอยางดี ”  
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124. จากขอความนี้แสดงถึงความรูสึกอยางไรของผูพูด 
  1. วิตกกังวล 
  2. หงุดหงิด 
  3. เบื่อหนาย 
  4. ไมสบายใจ 

 
125. ถาทานเปนผูนําสถานศึกษาดังกลาวขางตน ทานจะทําอยางไร 
  1. รับสมัครครท่ีูมีความสามารถดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 
  2. จัดการฝกอบรมเพิ่มเติมความรูดานวิทยาศาสตรแกครู 
  3. สงครูวิทยาศาสตรไปศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
  4. เลิกจางครูวิทยาศาสตรท่ีไมมีคุณภาพ 

 
126. “ตอนที่เราเรียนหนังสือ  ถึงแมจะสอบไมไดคะแนนดีแตถาเราจับประเด็นไดวา   
  ความสําเร็จของการเรียนไมไดอยูท่ีคะแนน  แตอยูท่ีความรูเพราะ..................... 
  ก็จะทําใหเรารูสึกสบายใจขึ้น” 
  ขอใดนาจะเปนขอความที่ทําใหขอความขางตนมีความสมบรูณขึ้น 
  1. ความรูทําใหทุกคนประสบความสําเร็จ 
  2. ความรูเปนสิ่งแสดงความสามารถของบุคคล 
  3. คะแนนไมสามารถทําใหทุกคนประสบความสําเร็จ 
  4. คนที่ไดคะแนนดีไมใชคนที่ทํางานเกง 
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127. พอแมของเดก็ชายนิธินักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อยากใหลกูมีกิจกรรมนอก 
หลักสูตรที่สงเสริมพัฒนาการของลูกหลังเลิกเรียน จึงไดมาปรึกษากับครนูเรนทร 
วาลูกควรจะทํากิจกรรมอะไร  ถาทานเปนครูนเรนทรทานจะมีขอแนะนําใดเปนหลัก
เบื้องตน 

  1. ใหเด็กชายนิธิทํากิจกรรมที่มีโอกาสเรียนรูรวมกบัคนอื่น 
  2. ใหเด็กชายนิธิทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม 
  3. ใหเด็กชายนิธิทํากิจกรรมที่สังคมกําลังสนใจ 
  4. ใหเด็กชายนิธิทํากิจกรรมที่สามารถจะทําได 

 
128. เด็กชายชัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ซึง่มีสมาธิสั้น  ครูกานตควรใชวิธีการ 
  อยางไร เพื่อใหเด็กชายชัยนั่งทํางานอยางตอเนื่อง 
  1. ใหชัยทํางานที่งายกวาเพื่อนๆในชั้นเรียนเสมอๆ 
  2. ใหเพื่อนที่นั่งขางๆคอยชวยเหลือตักเตือนขณะที่ทํางาน 
  3. กําหนดชวงเวลาทํางานและขอตกลงหากทําไมสําเร็จใชวิธีการตัดแตม 
  4. กําหนดชวงเวลาทํางานและขอตกลงหากทําไดใหเแตมรางวัล 
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129.   “โรงเรียนนั้นไมใชเปนเชนโรงสอน  ทุกขั้นตอนมคีวามหมายใหศึกษา 
   แหลงเรียนรูใหผูเรียนพฒันา      เกิดปญญาศิษยครูอยูดวยกัน” 
  จากบทกลอนขางตนนี้  สะทอนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด 
  1. โรงเรียนเปนแหลงที่ทําใหเกิดปญญา 
  2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของครูและศษิย 
  3. โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาทางดานการศึกษาของสังคม 
  4. โรงเรียนเปนสถานที่จัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

 
130. ครูดารกาไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธานจัดงานทําบุญปใหมของโรงเรียน   

  จึงนัดคณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมงานหลายครั้งเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 
  อยางมีประสิทธิภาพ  แสดงวาครูดารกานําหลักธรรมใดมาใชในการทํางาน 

  1. อิทธิบาท 
  2. พรหมวิหาร 
  3. สังคหวัตถุ 
  4. อปริหานิยธรรม 
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131. ครูสุวิทยบอกกับเพื่อนครูวา “ฉันรู  เพราะฉันสอนมาจนขึ้นใจแลว  จําทุกอยางที่สอน 
  ได  ไมตองกังวลเรื่องการทําแผนการสอน”  ทานมคีวามคิดเห็นอยางไร 
  1. เห็นดวยเพราะครูสุวิทยมีประสบการณการสอนมากแลว 
  2. เห็นดวยเพราะการเตรียมการสอนทําใหตองใชเวลามาก 
  3. ไมเห็นดวยเพราะการสอนแตละครั้งยอมมบีริบทที่ตางกัน 
  4. ไมเห็นดวยเพราะครูสุวิทยอาจจะลืมเนื้อหาบางสวนที่จะสอน 

 
132. ครูชนิดาเห็นเด็กชายนเรศทํากลองนมตกแตก  นมหกกระจายไปทั่วพื้นและรีบเดินหนีไป   
  ครูชนิดาควรจะทําอยางไรเปนลําดับแรก 
  1. เรียกภารโรงมาชวยทําความสะอาด 
  2. เรียกนักเรียนอื่นๆมาชวยทําความสะอาด 
  3. อบรมนักเรียนใหทราบถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
  4. ใหเพื่อนไปตามเด็กชายนเรศมาทําความสะอาด 
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133. “เพราะมนุษยเกิดมาตางผิวพรรณ  วรรณะ  ฐานะ  จิตใจ  จึงทาํใหการดําเนินชีวิต 
  เปนไปตามวิถีทางความคิดเห็นของแตละบุคคล  ตางก็ดิ้นรนขวนขวาย  เพื่อใหไดมา 
  ซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนา  แตจะมีสักกี่รายที่จะไดดังปรารถนา แลวอะไรละ  ท่ีเปน 
  ตัวกําหนดโชคชะตาหรือวิเคราะหกรรมชีวิตเหลานี้  ความอยากได  อยากดี  อยากม ี  
  อยากเห็นของมนุษย  ไมมีขีดจาํกัด  เมื่อปรารถนาเกินกําลัง  สติปญญา  ฐานะของ  
  ตนเอง  ยอมนํามาซึ่งความทุกข  ความทอแท  หมดกําลังใจ  และสิ้นหวังในชีวิต   
  หากบุคคลใดหันมามองใจที่ทุกขทอแท  สิ้นหวัง  แลวเรียนรูท่ีจะใหกําลังใจมัน 
  ใหถูกทาง  มนัก็จะมีพลังแนนอน  ชีวติก็จะสดใสไมสิ้นหวังอีกตอไป” 

  จากขอความนี้ครูธิดา  นาจะนําไปใชสอนนักเรียนในเรื่องใดไดตรงประเด็นมากที่สุด 
  1. การเสริมสรางพลังใจ 
  2. กฎแหงกรรม 
  3. ความแตกตางของบุคคล 
  4. ความไมเท่ียงแทของชีวิต 
 

134. ปจจุบันพบวาปญหาเด็กติดเกมออนไลนมีจํานวนมาก  สงผลใหเด็กขาดเรียน      
  เรียนออน ไมสนใจการเรียน  อาจรวมไปถึงปญหาทางพฤติกรรมอื่นๆได 
  ทานคิดวาแนวทางใดที่ครูควรใชเปนวิธีแรกในการแกปญหาดังกลาวใหไดผลดีท่ีสุด 
  1. กวดขันเด็กคนนั้นเปนพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการเรียน 
  2. เรียกเด็กมาอบรมเรื่องผลเสียของการติดเกม 
  3. สอบถามถึงพฤติกรรมการเลมเกมของเด็ก 
  4. ลงโทษทุกครั้งที่เด็กขาดเรียนหรือไมสงงาน 
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135. กรณีท่ีนักเรียนของทานติดเกมออนไลนจนมีปญหาพฤติกรรมหรือปญหาการเรียน   
  ทานจะขอความรวมมือจากผูปกครองอยางไรที่จะชวยแกไขปญหานี้ไดผลดีท่ีสุด 
  1. ขอใหผูปกครองกวดขันเรื่องคาใชจายของนักเรียน 
  2. กวดขันในเรื่องเวลาในการใชคอมพิวเตอรในแตละวัน 
  3. จัดตั้งคอมพิวเตอรไวในหองที่เปนสวนรวมซึ่งทุกคนในบานใชรวมกันได 
  4. หาเวลาทํากิจกรรมรวมกับลูกๆใหมากขึ้นเพื่อจะไดลดความสนใจการเลนเกมลง 

 
136. ถาทานพบวาการที่เด็กชายจรัล ไมมาโรงเรียนเปนเพราะถูกเด็กชายประชาขมขู รังแก 
  เปนประจํา  บางครั้งยังขูเอาเงินที่เด็กชายจรัล นํามาโรงเรียนดวย เพราะถาไมใหจะ 
  ถูกทํารายรางกาย ในกรณีนี้ทานเปนครูประจําชั้นจะจัดการกับปญหานี้อยางไร 
  1. เรียกเด็กชายจรัลมาสอบถามหาขอเท็จจริงกอนจึงเรียกเด็กชายประชามาสอบถาม 
    อีกครั้ง  ถาพบวากระทําจริงจะสงใหครูผูปกครองดําเนินการตอไป 
  2. เชิญผูปกครองเดก็ชายประชามาพบเพื่อแจงปญหาใหทราบและขอใหผูปกครอง 
    รวมมือแกปญหาดวย 
  3. แจงอาจารยใหญใหทราบปญหาเพื่อหาทางแกไขปญหาของเด็กชายประชาตอไป 
  4. เรียกเด็กชายประชา มาสอบถาม  หากพบวาจริงจะจัดการลงโทษ  โดยหักคะแนน 
    ความประพฤติและคาดโทษวาจะแจงผูปกครองทราบ 
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137. ถาทานตองการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของนักเรียนทานจะดําเนินการอยางไร 
  1. ต้ังคําถามเพื่อใหเด็กคิดหาคําตอบเอง 
  2. สอนวิธีการคิดอยางฉลาด 
  3. สอนในเรื่องความรูรอบตัวใหมากขึน้ 
  4. ใหเด็กทํากิจกรรมอยูเสมอๆ 

 
138. ถาทานบังเอิญไปพบเหตุการณวาเด็กชายสาธิต แกลงขัดขา เด็กชายวิชาจนหกลม   
  ทานจะทําอยางไร 
  1. ไมเขาไปเกี่ยวของเพราะเปนเรื่องการเลนของเด็กตามปกติ 
  2. เขาไปจัดการลงโทษเด็กชายสาธิตทันที 
  3. จองมองและชี้มือไปที่เด็กชายสาธิต 
  4. เรียกเด็กชายสาธิตไปพบและคาดโทษไว 

 
139. ทานคิดวาวิธีการสอนแบบใดที่จะทําใหเด็กสนใจและรวมมอืในกิจกรรมการเรียน 
  1. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน 
  2. เอาใจใสเด็กทุกคนอยางทั่วถึง 
  3. ครูผูสอนเตรียมการสอนมาอยางดี 
  4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางทั่วถึง 
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140. ชวงวันหยุดสุดสัปดาหครูวิภาสั่งงานใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   แบงกลุมกัน 
  ทํางานในชวงวันหยุดเปนรายงานเกี่ยวกับชุมชนที่นักเรียนพักอาศัยอยู  โดยให 
  นักเรียนตกลงกันเองวาจะศึกษาเรื่องใดและวิธีการอยางไร  และสุดทายใหมี 
  การสรุปขอคิดเห็นของกลุม  โดยใหนําเสนอหนาชั้นในวันจันทรถัดไป 
  ทานคิดวานักเรียนจะไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรมนี ้
  1. เรียนรูเรื่องของชุมชนของตนเองมากขึ้น 
  2. มีความกลาในการแสดงความคิดเห็น 
  3. รูจักการทํางานรวมกัน 
  4. เรียนรูการทาํกิจกรรมนอกสถานที่ 

 
141. ทานคิดวากรณีตอไปนี้ครูควรทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุดถานักเรียนทําผิดสัญญา 
  ท่ีตกลงกันไวในหองเรียน เชน การไมสงการบานตามเวลา ไมเอาหนังสือเรียนมา 
  โรงเรียน เปนตน  โดยมีขอตกลงคือการถูกลงโทษโดยไมมีขอแมใดๆทั้งสิ้น  ดังนั้น 
  เมื่อเด็กชายสุรศักดิ์  ไมสงการบานตามเวลาเนื่องจากตองติดตามครอบครัวไป 
  ตางจังหวัด 
  1. ลงโทษตามที่ตกลงกันไว 
  2. เนื่องจากไปกับผูปกครองจึงยกโทษใหครั้งหนึ่งกอน 
  3. ใหโอกาสทําใหเสร็จและสงใบรายงานเชาวันรุงขึ้น 
  4. เรียกมาตักเตือนใหรบัผิดชอบใหมากขึ้น 
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142. ถาทานมีลูกศิษยท่ีขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ท้ังที่มีความสามารถเทาเทียมกับ 
  เพื่อนๆ  ทานมีวิธีสรางความเชื่อมั่นแบบใดที่จะเหมาะสมที่สุด 
  1. ใหความเปนกันเองพูดคุยใหกําลังใจเดก็อยูเสมอ 
  2. คอยซักถามหรือกระตุนใหเด็กแสดงความความคิดเห็นเพื่อสรางความกลา 
  3. หากิจกรรมที่เด็กไดทํารวมกับเพื่อนๆเพื่อการปรับตัวใหเขากบัเพื่อนๆ 
  4. มอบหมายงานที่เด็กมีความสามารถใหเพื่อจะทําไดสําเร็จ 

 
143. จากเหตุการณท้ัง 4 ขอตอไปนี้ทานคิดวาเหตุการณใดเปนเหตุการณท่ีนักเรียน 
  อยากเรียนดวยมากที่สุด 
  1. เมื่อถึงชั่วโมงของครูวิภา  นักเรียนทุกคนจะเริ่มเขาหองเรียนและเตรียมอุปกรณ 
    การเรียนพรอมกับนั่งรออยางเงียบๆ 
  2. วันนี้นักเรียนในชั้นรูสึกวาครูสายใจอารมณดี  การเรียนวันนี้คงมีความสุขแน 
  3. หลังจากพัก นักเรียนตางรีบกลับเขาหองเรียนเพราะชั่วโมงนี้เปนของครูวาสนา 
  4. เด็กๆตกลงกันวาวันนี้จะขอใหครูปราณีพาไปทํากิจกรรมนอกหองเรียนแทน     
    การเรียนในหอง 
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144. ถาทานเปนครูของเด็กชายปราโมทย  ซึ่งมักมีปญหาพฤติกรรม  แมจะไดรบั 
  การตักเตือนจากครูอยูเสมอ  และลาสดุไดแกลงเพื่อนทําใหปากกาของเพื่อน 
  เสียหาย  ทานคิดวาวิธีใดนาจะแกปญหาไดดีท่ีสุด 
  1. เรียกเด็กชายปราโมทยมาพบแจงความผิดกอนการลงโทษ 
  2. เรียกเด็กชายปราโมทยมาพบเพื่อสอบถามสาเหตุของการกระทํา  เพื่อหาวิธกีาร 
    ลงโทษที่เหมาะสมตอไป 
  3. เรียกเด็กชายปราโมทยมาคุยเพื่อทําความเขาใจกับความคิดและการกระทําของเขา 
  4. เรียกเด็กชายปราโมทยมารับรูความผดิและคาดโทษถาทําผิดอีกจะแจงผูปกครอง 
    ทราบตอไป 

 
145. ครูจิตอนงคไดรับการบรรจุเปนครูคนใหมหลังจบการศึกษา  เธอมีความมุงมั่น 
  อยากจะเปนครูท่ีดี  ทานคิดวาขอใดสําคัญที่สุดที่ครูจิตอนงคควรกระทําเปน 
  อันดับแรก 
  1. ดูแลตนเองทั้งเรื่องการแตงกาย การใชภาษา และการกระทําของตนเองให 
    เหมาะสม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียน 
  2. หมั่นศึกษาคนควาหาความรูเพื่อเอามาสั่งสอนอบรมนักเรียนไดอยางกวางขวาง 
    และทันตอเหตุการณ 
  3. ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสอนทุกครั้ง 
  4. ใหความเปนกันเองกับนักเรียนทุกคน เผ่ือเด็กจะไดไมกลัวครูและกลาแสดงออก 
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146. ในการสอนเรื่องระบบสรุยิจักรวาล  ครูผูสอนตองการสงเสริมใหเด็กพัฒนา 
  การเรียนรูดวยตนเอง  วิธีสอนแบบใดที่ครูควรนํามาใช 
  1. ครูกําหนดหวัขอใหเด็กไปคนควาดวยตนเอง 
  2. ครูอธิบายแลวใหเด็กไปศึกษาคนควาในหัวขอท่ีสนใจเพิ่มเติม 
  3. ครูใหเด็กไปศึกษาคนควาในหัวขอใดก็ไดตามความสนใจ 
  4. ครูกําหนดหวัขอยอยๆเปนกรอบในการศึกษา 

 
147. หากทานเปนกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษากับนักเรียนเพียง 1 ทุน ทานจะ 
  พิจารณาใหทุนกับนักเรยีนคนใด 
  1. ตอเปนนักเรียนเรียนดี  ยากจน  ชอบทํากิจกรรม 
  2. ตอมเปนนักเรียนเรียนดี  ประพฤติดี ชอบทํากิจกรรม 
  3. ต๋ิวเปนนักเรียนยากจน ประพฤติดี ชอบทํากิจกรรม 
  4. ตอยเปนนักเรียนยากจน ประพฤติดี เขารวมกิจกรรมบางครั้ง 

 
148. หากครูประจาํชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียนในหองมีความขัดแยงกัน  ครูควร 
  แกปญหานี้อยางไรเปนอันดับแรก 
  1. เรียกนักเรียนทีละกลุมมาสอบถามถึงสาเหตุความขัดแยง 
  2. เรียกนักเรียนทั้งหมดมาสอบถามถึงสาเหตุความขัดแยง 
  3. จัดกิจกรรมเพื่อทําใหเกิดความสมานฉันทกับนักเรียน 
  4. เลานิทานรวมทั้งเรื่องจรงิที่แสดงถึงผลเสียของการแตกความสามัคคี 
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 จงใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอท่ี 149 -150 
   นิดเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีรูปรางผอม ตัวเล็กตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน   
  เพราะหลังเลิกเรียนตองไปชวยแมขายของ  กวาจะไดกลับบานก็หลังเที่ยงคืนทุกวัน   
  จึงมักนั่งหลบัในเวลาเรียนเปนประจําแตไมคอยขาดเรียน 
 
149. หากทานเปนครูประจําชั้น  ทานจะชวยเหลือเด็กชายนิด อยางไรเปนอันดับแรก 
  1. หาทุนการศึกษามาให 
  2. ใหทุนอาหารกลางวัน 
  3. สอนซอมเสริมให 
  4. หางานพิเศษใหทํา 

 
150. วิธีใดที่ครูควรหลีกเลี่ยงท่ีจะใชกับนิด 
  1. ตําหนินิดเมื่อนั่งหลับในเวลาเรียน 
  2. นําปญหาของนิดไปปรึกษากับเพื่อนครู 
  3. ขอใหเพื่อนๆชวยกันดูแลนิด 
  4. ขอรองแมของนิดวาอยาใหนิดทํางานดึก 


