
 

 

 

 

 

รหัสวิชา 75  ความถนัดทางวิชาชีพคร ู (PAT 5) 
สอบวันจันทร์ท่ี   8   มีนาคม  2553 

เวลา  13.00 - 16.00  น. 
 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 

 
ค าอธิบาย 
 

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  และ  11  ตัวเลือก  จ านวน  150  ข้อ  (62  หน้า)   
    รวม   300    คะแนน 
2. ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
    ผู้สอบหรือไม่   กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารอง  
    กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์   
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B  ระบายวงกลมตัวเลือกที่ต้องการในกระดาษค าตอบ 
    ให้เต็มวง  (ห้ามระบายนอกวง)   ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด 
    เพียงค าตอบเดียว   ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า  
    แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 
4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
5. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ 

 
เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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แบบปรนัย  4  และ  11  ตัวเลือก  แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว   
 

1. ขอใดที่เก่ียวของกับปญหาเศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปท่ีผานมา 
 1. สมตํา พิซซา      2. แซนวิช  ซีซาสลัด 
 3. ซูชิ  มักกะโรนี     4. ตมยํากุง  แฮมเบอรเกอร 
 

2. ขอใดมีลําดับความตองการซื้อสินคาไดถูกตองตามหลักการทางเศรษฐศาสตร 
 1. NEEDS   WANTS  DEMANDS 
 2. WANTS  NEEDS   DEMANDS 
 3. NEEDS   DEMANDS  WANTS 
 4. DEMANDS  WANTS  NEEDS 
 

3. ขาวเศรษฐกิจนิยมใชราคาสินคาเปนดัชนีคาครองชีพ  ขอใดที่เปนดัชนีชี้วัดคาครองชีพ 
 ของคนไทย 
 1. ผักบุง  ขาว      2. นม     เนื้อหม ู
 3. กระเทียม น้ํามันพืช    4. ไข     บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
 

4. ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมกอตัวจากปญหาสินเช่ือดอยคุณภาพ   
(Sub–Prime Mortgage)  ในชวงเดือนสิงหาคม 2550 และขยายวงกวางสูยุโรปและ
เอเชีย  ประเทศใดในเอเชียท่ีไดรับผลกระทบเปนประเทศแรก 

 1. จีน         2. ไทย  
 3. ญี่ปุน        4. เกาหลี 
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5. ผลกระทบในขอ 4 ท่ีเกิดขึ้นเปนกระบวนการตอเน่ืองจนเปนปรากฏการณวิกฤต 
เศรษฐกิจโลก เรียกวาอะไร 

 1. โดมิโน         
 2. อีโคโนมิค 
 3. ทักษิโนมิค        
 4. ฟาสทแทรค 
 
6. ขอใดเปนปจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน 
 1. ทุนทางสังคม       
 2. ทุนทางมนุษย 
 3. ทุนทางเทคโนโลยี       
 4. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
 
7. เศรษฐศาสตรสีเขียว  (Green  Economics)  มีจุดมุงหมายใหเกิดผลลัพธในขอใด 

มากท่ีสุด 
 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ    
 2. การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 3. การมีความสุขสมบูรณของสังคม  
 4. การมีสวัสดิการความมั่นคงของมนุษย 
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8. บุคคลใดตอไปน้ีไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพประจําป 2552 
 1. นางฮิลลารี  คลินตัน     
 2. นายบารัค  โอบามา 
 3. นายนิโกลาส  ซารโกซี     
 4. นางแองเกลา  แมรเคล 
 
9. “อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป  ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร”  จากขอความดังกลาว   

สะทอนวาดนตรีมีผลตอมนุษยในดานใดมากที่สุด 
 1. รางกาย        2. สังคม 
 3. อารมณ        4. สติปญญา 
 
10. ขอใดแสดงถึงสังคมที่ไดรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1. มีสันติสุขในสังคม      
 2. มีเทคโนโลยีทันสมัย 
 3. มีความอุดมสมบูรณในสังคม    
 4. ประชาชนในสังคมใฝรูใฝเรียน 
 
11. ขอใดเปนผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากประเทศเพื่อนบานมากที่สุด 
 1. การคา        2. ศาสนา 
 3. แรงงาน        4. วัฒนธรรม 
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12. ปจจัยใดที่ทําใหประเทศไทยมีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม 
 1. เศรษฐกิจและการเมือง     
 2. ความเชื่อและศาสนา 
 3. สังคมเกษตรกรรม      
 4. สภาพภูมิศาสตร 
 
13. สาเหตุใดสําคัญที่สุดท่ีทําใหภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยการตอยอดทางภูมิปญญา   
 1. ขาดการยกยองจากสังคม    
 2. ขาดแคลนบุคลากรสืบตอ 
 3. มีการพึ่งพิงจากภายนอกสูง   
 4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
14. ดัชนีช้ีวัดความสุข (GNH)  มีจุดเนนขอใด 
 1. ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง    
 2. เนนความรับผิดชอบ 
 3. ลดการใชเทคโนโลยี      
 4. ลดคานิยมทางวัตถุ 
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15. โครงการใดของรัฐบาลที่สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม 
 1. ตนกลาอาชีพ        
 2. ชุมชนเขมแข็ง 
 3. ชุมชนพอเพียง       
 4. คายเยาวชนอาเซียน 
 
16. การพัฒนาเรื่องใดถือวาเปนพื้นฐานของสังคมท่ีย่ังยืน 
 1. เศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม 
 2. การเมือง  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 
 3. เศรษฐกิจ  การเมือง  และส่ิงแวดลอม 
 4. การเมือง  การปกครอง  และเศรษฐกิจ 
 
17. ขอใดคือแนวคิดสําคัญที่ทําใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของอาเซียน 
 1. การรักษาความมั่นคงของประเทศตางๆในอาเซียน 
 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศตางๆในอาเซียน 
 3. ความเขาใจและความรวมมือของประเทศตางๆในอาเซียน 
 4. การธํารงรักษไวซึ่งสิทธิมนุษยชนของประชากรในอาเซียน 
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18. การนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  มีเปาหมายสูงสุด 
ในขอใด 

 1. การพัฒนาตน     
 2. การอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 3. การมีจิตสํานึกตอส่ิงแวดลอม  
 4. การบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 
 
19. ขอใดเปนลักษณะของสังคมมนุษยท่ีพ่ึงตนเอง   
 1. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎเกณฑของสังคม 
 3. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการปกครอง 
 4. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
 
20. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมในขอใดที่เกิดข้ึนเฉพาะบางภูมิภาค 
 1. น้ําแข็งละลาย      2. ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 
 3. ขาดแคลนน้ําสะอาด     4. ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
 
21. ปญหาสําคัญขอใดที่ทําใหนกเงือกลดจํานวนลงจนใกลสูญพันธุ 
 1. ปาไมลดลง       2. การลาเพื่อการคา 
 3. การจับนกมาเลี้ยง      4. การถูกลาจากสัตวอื่น 
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22. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมประเภทใด  เปนการเปลี่ยนแปลงระดับลึก 
 1. น้ําแข็งละลาย 
 2. ทะเลสาบน้ําเค็มต้ืนเขิน 
 3. ชั้นบรรยากาศถูกทําลาย 
 4. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
 
23. ปญหาสิ่งแวดลอมในขอใดเปนตนเหตุสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ     
 1. โลกรอน         
 2. ปาไมลดลง 
 3. ประชากรลนโลก       
 4. การเสียสมดุลทางธรรมชาติ 
 
24. จากกระแสความวิตกของมนุษยท้ังโลกที่เชื่อวา ป ค.ศ. 2012 จะเปนวันส้ินโลก   

ทานคิดวามีความเปนไปไดหรือไม  เพราะเหตุใด 
 1. เปนไปได  เพราะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันรุนแรงเพิ่มข้ึน 
 2. เปนไปไมได  เพราะปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันคอยๆเปนคอยๆไป   
 3. เปนไปไมได  เพราะขณะนี้มนุษยกําลงัรวมมือกันในการแกปญหาอยางจริงจัง 
 4. เปนไปได  เพราะปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันยังไมไดรับการแกไข 

อยางจริงจัง 
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25. ขอใดเปนแนวทางการแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
มากที่สุด 

 1. ปรับแกกฎหมาย       
 2. พัฒนาเทคโนโลยี 
 3. ใหการศึกษาประชาชน     
 4. ใชแนวทางวิทยาศาสตร 
 
26. กิจกรรมใดมีผลกระทบตอระบบนิเวศนอยที่สุด 
 1. สองสัตว        2. พายเรือชมห่ิงหอย 
 3. ใหอาหารลิงขางทาง     4. ทองเที่ยวไนทซาฟารี 
 
27. ขอใดมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด 
 1. ตูเย็น        2. พัดลม 
 3. เตาแกส        4. โทรทัศน 
 
28. กิจกรรมในขอใดที่นักเรียนสามารถชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมไดมากที่สุด 
 1. ลดการบริโภค       
 2. ใหความรูแกผูอื่น 
 3. รวมกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม   
 4. ใชเคร่ืองไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน 
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29. นักเรียนคิดวาจะสามารถชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมไดอยางไร  
 1. เก็บกลวยไมในปาไปขาย     
 2. ปลูกผักสวนครัวกินเอง  
 3. ใชน้ําประปารดตนไม      
 4. ใชน้ําอยางประหยัด 
 
30. วัยรุนที่ติดยาเสพติดสวนใหญ มีสาเหตุมาจากขอใด 
 1. อยากทดลอง       2. มีปญหาครอบครัว 
 3. ผิดหวังกับความรัก     4. ลมเหลวในการเรียน 
 
31. ขอใดเปนองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทในการตอตานความรุนแรงตอสตรี   
 1. UNEP        2. UNICEF 
 3. UNESCO       4. UNIFEM 
 
32. เหตุใดศาลปกครองจึงระงับโครงการสวนใหญ  ใน 76 โครงการของนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 
 1. ไมไดมีการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 2. ไมไดใหคาชดเชยที่เปนธรรมแกประชาชน 
 3. ไมไดใหประชาชนมีสวนรวม 
 4. ไมไดทําประชาพิจารณ 
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33. ขอใดที่กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด 
 1. กินอุงตีนหมี        
 2. เผาปาหาเห็ด 
 3. บูชาศาลปูตา        
 4. ดองหัวใจลิง 
 
34. ขอใดเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน 
 1. แผนดินทรุด 
 2. อุณหภูมิสูงข้ึน 
 3. ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น 
 4. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 
 
35. ในกรณีท่ีจําเปนตองรับ stem cell จากบุคคลอื่น โอกาสที่รางกายจะสามารถรับ  

stem cell ไดสูงที่สุดจากบุคคลในขอใด 
 1. ลูก         2. พ่ี-นอง 
 3. สามี - ภรรยา       4. ลูกพ่ี – ลูกนอง 
 

36. ขอใดที่ไมใชแหลงของ Adult  Stem  Cell 
 1. เลือดจากสายสะดือ     2. ฟนนํ้านม 
 3. ตัวออน        4. ผิวหนัง 
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37. สารเคมีชนิดใดที่ทําใหตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ถูกประกาศใหเปนเขตพื้นที่ 
 ภัยพิบัติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552   
 1. โซเดียมไฮดอกไซด 
 2. โซเดียมเปอรซัลเฟต 
 3. แอมโมเนียมเปอรซัลเฟต 
 4. แอมโมเนียมเปอรออกซีไดซัลเฟต 
 
38. สารที่ร่ัวไหลที่แหลมฉบังทําใหเกิดกาซที่มีกลิ่นเหม็นอยางรุนแรง   ซึ่งสงผลทําใหเกิด 
 อาการแพ  มีผื่นข้ึนตามใบหนา ลําตัว และบางคนหายใจไมออก  เนื่องจากมีกาซ 
 ชนิดใดเกิดขึ้น 
 1. ซัลเฟอรไดออกไซด 
 2. โซเดียมไดออกไซด 
 3. ซัลเฟอรออกไซด 
 4. โซเดียมออกไซด 
 
39. การที่เรามองเห็นทองฟาเปนสีฟาในเวลากลางวันนั้นเนื่องจากปรากฏการณใด 
 1. การหักเหของแสง 
 2. การกระเจิงของแสง 
 3. การสะทอนของแสง 
 4. การเลี้ยวเบนของแสง 
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40. www.url.co.th  นาจะเปนเว็บไซตของหนวยงานประเภทใดนอยท่ีสุด 
 1. รัฐวิสาหกิจ 
 2. บริษัทเอกชน 
 3. องคการมหาชน 
 4. สถาบันการศึกษา 
 
41. สถานที่ใดตอไปนี้มีความเหมาะสม  สําหรับการต้ังโรงไฟฟานิวเคลียร 
 1. ทะเลทราย  เพื่อปองกันมลพิษทางน้ํา 
 2. ท่ีปาเขา  เพ่ือดูดซับมลพิษทางอากาศ 
 3. ท่ีหางไกลชุมชน  เพื่อปองกันอุบัติภัย 
 4. ใกลแหลงน้ํา   เพื่อระบายความรอน 
 
42. การกระทําในขอใดไมจัดวาเปน e-commerce 
 1. การสงโทรสาร 
 2. การใชบัตรเครดิต 
 3. การสงหนังสือพิมพ 
 4. การส่ังซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต 
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43. ปจจัยใดที่มีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 1. ลมฟาอากาศ       2. ท่ีดินและทุน 
 3. ทุนและแรงงาน      4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
คําชี้แจง    พิจารณาขอความจากขอ  44 - 45 แลวเลือกตอบจากตัวเลือก 1- 4  ดังนี ้
  1. ขอความเปนจริง  และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนจริง 
  2. ขอความเปนจริง  และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนเท็จ 
  3. ขอความเปนเท็จ และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนจริง 
  4. ขอความเปนเท็จ  และเหตุผลที่นํามาสนับสนุนเปนเท็จ 
 
44.   ผักและผลไมอยูในตูเย็นยอมสดกวาเมื่ออยูนอกตูเย็น เพราะความเย็นชวยยับย้ังเชื้อ 
    จุลินทรียท่ีผักและผลไม 
 
45.   ดอกไมสดที่ซ้ือมาจากตลาดเปนเซลลท่ีตายแลว  เพราะถูกตัดจากตน 
 
46. ผลการวิจัยพบวา สาเหตุท่ีครูเปนหนี้ เนื่องจากเงินสวนใหญของครูหมดไปกับ 

การรักษาภาพลักษณของตนเอง   ขอใดเปนการใชจายเพ่ือรักษาภาพลักษณท่ี
สมเหตุสมผลที่สุด 

 1. ซื้อเคร่ืองประดับ       2. ซ้ือโทรศัพท 
 3. ซื้อรถยนต       4. ซ้ือบาน 
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47. นักเรียนจะดําเนินชีวิตอยางไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้ 
 1. รูกินรูใช        2. เลี้ยงดูปูเส่ือ 
 3. กัดกอนเกลือกิน      4. ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน 
 
48. ผลการสํารวจพบวา ครูตองจายเงินเดือนสวนใหญใหกับสหกรณออมทรัพยจึงทําให 
 เงินเดือนไมพอใช  และทําใหครูตองหาอาชีพเสริม  อาชีพเสริมใดที่เหมาะสมกับครู 
 มากที่สุด 
 1. ทําขนมสงขาย       
 2. รับติวขอสอบ 
 3. ขายหวยออนไลน       
 4. ขายสินคาเงินผอน 
 
49. หลักการดําเนินชีวิตที่พอแมควรสอนลูก ท่ีกําลังศึกษาอยูใหปฏิบัติ ยกเวน ขอใด 
 1. ทําบัญชีรายรับรายจาย 
 2. ออมเงินจากเงินคาขนมไปโรงเรียน 
 3. ใหเงินลูกตอเมื่อลูกชวยทํางานบาน 
 4. เปรียบเทียบราคาสินคากอนตัดสินใจซื้อ 
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50. หลักการสําคัญของสหกรณโรงเรียนคือขอใด 
 1. ผูเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเรียน 
 2. จัดตั้งโดยความสมัครใจตามหลักการพ่ึงตนเอง 
 3. จํากัดความรับผิดชอบทางการเงินของผูถือหุน 
 4. สมาชิกทุกคนมีสิทธ์ิออกเสียงตามจํานวนหุน 
 

51. โรงเรียนสองภาษา จะกอใหเกิดลักษณะวัฒนธรรมแบบใดมากที่สุด 
 1. เอกวัฒนธรรมนิยม       2. วัฒนธรรมแกนกลาง   
 3. อเนกวัฒนธรรมนิยม       4. วัฒนธรรมแบบหมอหลอมละลาย   
 

52. การพัฒนาวัฒนธรรมเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเรื่องใด 
 1. การเมือง        2. เศรษฐกิจ 
 3. เทคโนโลยี       4. ทรัพยากรมนุษย 
 

53. ขอใดเปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
 แหงชาติ พ.ศ.2542 

1. พอ แม ผูปกครองสอนลูกหลานที่บานโดยใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. พอ  แม ผูปกครองสอนลูกหลานที่บานโดยใชหลักสูตรของตนเอง 
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น   
4. ผูเรียนเลือกเรียนในส่ิงที่ตนเองตองการ ซึ่งอาจจัดโดยพอ แม ผูปกครอง หรือ

หนวยงานอื่น ๆ  
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54. ขอใดคือเปาหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง 
 1. การใช  E-learning 
 2. การสรางโอกาสทางการศึกษา 
 3. การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
55. นโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการเนนการจัดกิจกรรมดานใด 
 1. ปลอดโรค    ปลอดภัย   ประชาธิปไตย  
 2.  ปลอดโรค    ปลอดภัย     ปลอดยาเสพติด 
 3.  คุณธรรมจริยธรรม  ปลอดภัย     ปลอดยาเสพติด 
 4.  ปลอดยาเสพติด   ประชาธิปไตย   คุณธรรมจริยธรรม 
 
56. ขอใดไมใชเปาหมายของนโยบาย คืนครูสูหองเรียน 
 1. ทําใหผูจบปริญญาตรีมีงานทํามากข้ึน  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน 
 3. นักเรียนไดรับการพัฒนามากขึ้น 
 4. ลดภาระงานของครูผูสอน 
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57. จากคํากลาวที่วา  “ครูควรสอนวิธีการหาปลาใหแกนักเรียน” เปนการเนนใหครูสอน 
 นักเรียนใหเกิดการเรียนรูในเรื่องใด 
 1. ทักษะกระบวนการ      2. การเห็นคุณคา 
 3. การนําไปใช        4. ความรู 
 
58. การสอนที่เนนจําเน้ือหาไมเหมาะกับกลุมสาระการเรียนรูใดมากท่ีสุด 
 1. คณิตศาสตร        2. วิทยาศาสตร 
 3. สังคมศึกษาฯ      4. ภาษาไทย/ตางประเทศ 
 
59. ขอใดเปนส่ือที่สามารถตอบสนองแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
 ไดอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด 
 1. หนังสือพิมพ        2. อินเตอรเน็ต 
 3. วิดีทัศน         4. วิทยุ  
 
60. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญใชแนวคิดในเรื่องใด 
 มากท่ีสุด 
 1. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 2. การเรียนรูจากวิธีการที่หลากหลาย 
 3. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพที่แตกตางกัน 
 4. ผูเรียนทุกคนมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน 
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61. ขอใดคือเปาหมายของโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 
 1. สรางโอกาสทางการศึกษา 
 2. เนนการมีสวนรวมของประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
 4. เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 
62. หนวยงานใดทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติ 
 1. สกศ.         2. สกอ. 
 3. สมศ.         4. สทศ. 
 
63.  หนวยงานใดที่ทําหนาที่ควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 1. สถาบันคุรุศึกษา       2. สภาวิชาชีพครู 
 3. สภาการศึกษา       4. คุรุสภา 
 
64. ขอใดเปนวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการลดความไมเสมอภาคทางการศึกษา   
 1. การใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 2. การพัฒนาทักษะวิชาการของครู 
 3. การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 4. การกระจายครูท่ีมีคุณภาพ 
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65. ชุมชนใดที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติไดประกาศให 
 ประเทศไทยไดรางวัลอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมประจําป 2552  
 1. ชุมชนวัดนครเนื่องเขต      
 2. ชุมชนสามชุก 
 3. ชุมชนอัมพวา        
 4. ชุมชนกุฎีจีน 
 
66. จากการประเมินคุณลักษณะผูเรียนทุกระดับในรอบสอง  พบวาคุณลักษณะดานใดของ 
 ผูเรียนตองไดรับการพัฒนามากที่สุด 
 1. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ    
 2. ทักษะกระบวนการทํางาน 
 3. ความรอบรูทางวิชาการ 
 4.  เจตคติและคานิยม 
 
67. ขอใดเปนจุดเดนที่สําคัญที่สุดของการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning 
 1. การเรียนรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนปกติ 
 2. การใหโอกาสเด็กดอยโอกาสที่ไมไดเรียนหนังสือ 
 3. การเรียนรูแบบทุกท่ีทุกเวลา 
 4. การเรียนทางไกล 
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68. ขอใดไมเปน  ตัวแบบของครูท่ีดี 
 1. แตงกายสุภาพ เรียบรอย      
 2. เปนกันเองกับนักเรียน 
 3. พูดถูกอักขระวิธี        
 4. ประหยัด 
 
69. ผูท่ีจะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู จะตองมีประสบการณดานการสอนเฉพาะสาขานั้น  
 เปนระยะเวลาเทาใด 
 1. ไมนอยกวา  6  เดือน       
 2. ไมนอยกวา  7  เดือน 
 3. ไมนอยกวา  1  ป        
 4. ไมนอยกวา  2  ป 
 
70. ขอใดกลาวถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพครูไมถูกตอง 
 1. สมศักดิ์  ขยัน  อดทนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 2. สมพร  มีน้ําใจใหเพ่ือนครูยืมอุปกรณการสอน 
 3. สมควร ยินดีตอเพ่ือนครูท่ีไดรับรางวัล 
 4. สมศรี  มุงมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ 
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71.  ขอใดเปนวิชาชีพชั้นสูง 
1. นักธุรกิจ     วิศวกร     
2. แพทย   สถาปนิก 
3. นักการตลาด     ทนายความ   

 4. ครู   นักวิชาการศึกษา 
 
72. ขอใดเปนลักษณะของครูท่ีดี 
 1. รับฟงเหตุผล และใฝรู      
 2. ประหยัด และเอาใจใสนักเรียน 
 3. ซื่อสัตย   และรักนักเรียนเหมือนลูก 
 4. เชื่อมั่นในตนเอง และสงเสริมนักเรียน 
 
73. ขอใดเปนเหตุผลสําคัญที่ตองมีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร 
 1. เพ่ือใหเห็นความยากลําบากของการสรางชาติ 
 2. เพ่ือสรางความรู และความเขาใจที่ถูกตอง 
 3. เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจและรักชาติ 
 4. เพ่ือใหรูจักท่ีมาของวัฒนธรรม 
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74. ขอใดเปนบทบาทที่ครูไมควรปฏิบัติ 
 1. ครูจอมขวัญเอาใจใสชวยเหลือศิษยอยางเสมอภาค 
 2. ครูจินตนาอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมใหแกศิษย 
 3. ครูสุเทพใหคะแนนเพิ่ม เน่ืองจากเด็กชายดํามีมารยาทดี 
 4. ครูสมศักดิ์รายงานขอมูลของศิษยใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง 
 
75. ขอใดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเกือบทุกวิชา  
 1. การขาดแคลนครูท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2. การขาดความรวมมือจากทุกภาคสวน 
 3. การขาดผูบริหารที่มีภาวะผูนํา 
 4. การขาดแคลนงบประมาณ 
 
76. เด็กชายชัยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร และมักจะตอบคําถามที่ครูถามอยางรวดเร็ว
 เสมอ จนเพื่อนๆ ในหองไมมีโอกาสไดคิดและตอบคําถามเลย ครูผูสอนควรจะพูด
 อยางไร 
 1. นอกจากคําตอบนี้แลว เธอมคีําตอบอื่นเพิ่มอีกไหม 
 2. เธอตอบถูกแลว คนอื่นยังมีวิธีคิดอื่นอีกไหม 
 3. ครูรูวาเธอเกง ใหเพ่ือนๆ ไดตอบบางนะ 
 4. เธอตอบไมถูกนะ ตอบใหมอีกคร้ังสิจะ 
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77. กิจกรรมในขอใดสงเสริมการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูของผูเรียนมากที่สุด 
 1. การทําการบาน       
 2. การทําใบงาน 
 3. การทําโครงงาน       
 4. การทําการทดลอง 
 
78. กิจกรรมใดที่ครูแนะแนวไมจําเปนตองจัดใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 1. จัดทําแผนพับการสอบเขามหาวิทยาลัย    
 2. เชิญรุนพี่มาเลาประสบการณ 
 3. แนะนําเว็บไซตของ สทศ.  
 4. จัดคลินิกแนะแนว 
 
79. ครูลักษณะใดที่สงเสริมการคิด 
 1. อบอุน และอิสระ       
 2. ควบคุม และอบอุน   
 3. อิสระ และจริงจัง       
 4. เขมงวด และจริงจัง  
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80. ขอใดเปนวัตถุประสงคหลักของการทดสอบ O- NET  
 1. เพ่ือความยุติธรรมในการประเมินผลนักเรียน 
 2. เพ่ือเปนขอมูลประกอบการสอบเขามหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเปนมาตรฐานในการประเมินผูเรียนตามหลักสูตร 
 4. เพ่ือใหมีมาตรฐานกลางของการสอบเขามหาวิทยาลัย 
 
81.   ผลวิจัยตอเนื่องตลอด 30 ป  ทําใหทราบวาหนูในหองปฏิบัติการทดลอง   
  จะเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมท่ีปราศจากความเครียด  ถาทานเปนครู 
  ควรทําสิ่งใด 
  1. จัดกิจกรรมที่ทาทายและสนุกสนาน 
  2. จัดหองเรียนใหสะอาด  สวยงาม 
  3. กอนเรียนใหนักเรียนนั่งสมาธิ 
 4. จัดสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 
82.  เร่ืองเลาของใครนาเชื่อถือท่ีสุด 
  1. สุนัยเลาเร่ืองมนุษยตางดาวจากการไปชมภาพยนตร 
  2. วิภาเลาเร่ืองตํานานนางอุทัยเทวีจากการอานเมื่อวานนี้ 
  3. นิสาเลาเร่ืองสุนัข 5 ขา  จากการรับฟงการบอกเลาของคุณแม 
  4. อุทัยเลาเร่ืองตํารวจจับขโมยที่หางสรรพสินคาจากการพบเห็น 
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83. ขอใดเปนคําถามที่ผูตอบตองใชความสามารถในการจําแนกแยกแยะ 
  1. สวนประกอบของกวยเต๋ียวผัดไทยมีอะไรบาง 
  2. เคร่ืองปรุงรสกวยเตี๋ยวผัดไทยมีอะไรบาง 
  3. กวยเตี๋ยวผัดไทยเกิดข้ึนไดอยางไร 
  4. จะทํากวยเตี๋ยวผัดไทยไดอยางไร 
 
84. บริเวณรอบๆ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาที่ยากจนแหงหนึ่งเต็มไปดวย 
  กอนหินเล็กใหญจํานวนมาก  ส่ิงใดที่สะทอนถึงความคิดสรางสรรคมากที่สุด 
  1. การใชกอนหินนับจํานวน 
  2. การใชกอนหินเปนโตะเรียน 
  3. การใชกอนหินแทนกระดาษ 
  4. การใชกอนหินสลักชื่อโรงเรียน 
 
85. จากบริบทในศูนยการเรียนขอ 84  พบวามีปญหาในเรื่องการเลี้ยงปลาเพื่อประกอบ 
  อาหารกลางวัน เนื่องจากพ้ืนหินไมสามารถเก็บกักน้ําได  ขอใดมีความเปนไปไดมาก 
  ท่ีสุดในการเลี้ยงปลา 
  1. หาดินมาอุดรองหินบริเวณที่ทําบอปลา 
  2. ใชพลาสติกปูบริเวณท่ีทําบอปลา 
  3. เล้ียงปลาในภาชนะเทาที่หาได 
  4. หาปูนขาวมาโรยกนบอปลา 
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86. เมื่อนําลูกบาศกท่ีเทากันมาซอนกัน 36  ลูก   แลวทาสีท้ัง 6 ดาน สรุปไดดังนี้ 
   ก.  ลูกบาศกทาสี  1 ดาน  มี  8 ลูก 
   ข.  ลูกบาศก ทาสี  2  ดาน มี  16 ลูก 
   ค.  ลูกบาศก ทาสี  3  ดาน มี  16 ลูก 
   ง. ลูกบาศกไมถูกทาสีเลย มี  2  ลูก 
 

  ขอใดสรุปไดถูกตอง 
  1. ก   และ  ข       2. ก   และ  ค 
  3. ข   และ  ง       4. ค   และ   ง 
 
87. สระวายน้ําเปดบริการสําหรับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป  ถาสมัครเปนสมาชิกตองเสีย  
  คาบํารุงปละ  200  บาท  และเสียคาใชสระนํ้าคร้ังละ  20   บาท  สําหรับบุคคลทั่วไป   
  เสียเฉพาะคาใชสระน้ําคร้ังละ 30 บาท  ถาตองการใชบริการของสระน้ําใน 1 ป   
  ขอใดถูก 
    ก. ถาลงสระน้ํา  20  คร้ัง  เสียคาใชจายทั้ง 2 ประเภทเทากัน   
     ข. ถาลงสระน้ํานอยกวา  20  คร้ังสมัครเปนประเภทสมาชิกดีกวา                 
    ค. ถาลงสระน้ํามากกวา  20  คร้ัง  สมัครประเภทบุคคลทั่วไปดีกวา    
     เพราะเสียคาใชจายนอยกวา 
 

  1. ก   ข    ค        2. ข   ค 
  3. ค         4. ก 
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88. พิจารณาขอความท่ีกําหนดใหตอไปนี้ 
  ก. E20  เปนน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วผสมกับเอทานอลในอัตราสวน 
   เบนซิน 80 : เอทานอล 20 
  ข. การเผาไหมของ E20 มีความสมบูรณกวาน้ํามันเบนซินปกติ 
  ค. การใช E20  ไมทําใหเกิดความสึกกรอนของทอสงน้ํามันและถังนํ้ามัน 
  ง. การใช E20  ชวยลดปริมาณคารบอนไดออกไซด  และสารไฮโดรคารบอนได 
 

 ขอใดกลาวไดถูกตองทั้งหมด 
 1. ขอ ก , ข  และ ค      2. ขอ ก , ข  และ ง 
 3. ขอ ข , ค  และ ง      4. ขอ ก , ค  และ ง 
 
89. ครูท่ีมีคุณภาพตองมีองคประกอบดานใด 
  ก. แนนในเนื้อหาวิชา    
  ข. เชี่ยวชาญการสอน 
  ค. ใจดี        
  ง. ประสบการณการสอนมาก 
 

 1. ก  และ ข   
 2. ก  และ ค  
 3. ก  และ ง   
 4. ข  และ ค   
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90. สุนิสาและเพื่อนไดรับมอบหมายจากครูใหจัดทํารายงานพระราชกรณียกิจ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวันพอแหงชาติ  สุนิสาในฐานะหัวหนากลุม 
  จะตั้งคําถามอยางไรเพื่อใหเพ่ือนๆ ชวยคิดวางแผน  ขอใดจัดเรียงลําดับคําถามจาก 
  ขอ ก-ง  ไดเหมาะสมที่สุด 
    ก. เราจะทราบไดอยางไรวาขอมูลท่ีไดนาเชื่อถือ 
    ข. เราควรนําเสนอขอมูลในรูปแบบใด 
    ค. เราจะหาขอมูลไดจากแหลงใดบาง 
    ง. ขอมูลใดสําคัญ  และครอบคลุม 
 

  1. ก  ค  ง  ข 
  2. ข  ก  ค  ง 
  3. ค  ก  ง  ข   
  4. ง  ก  ข  ค 
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คําชี้แจง     จากสถานการณ  ใหตอบคําถามขอท่ี  91 - 93 
   “ครูลัดดาไดรับการบอกกลาวจากเพื่อนครูวา หองเรียนชั้น ม.2/1  ท่ีครูลัดดา 
  เปนครูประจําช้ันมีขยะหลังหอง สงกลิ่นเหม็นมาก”   
 

91.   ครูลัดดาควรทําอยางไร  เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว 
 1. นําปญหานี้ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายในชั่วโมงโฮมรูม 
 2. ขอความรวมมือจากผูปกครองและคณะกรรมการหอง 
 3. ขอความชวยเหลือจากเพ่ือนครูท่ีสอนนักเรียนหองนี้ 
 4. เรียกหัวหนาหองมาซักถามและใหจัดทีมงานใหม 
 
92.  ครูลัดดาควรใชวิธีใดเพ่ือหาทางแกปญหา 
 1. ใหนักเรียนนําเสนอแนวทางแกไขเปนรายบุคคล 
 2.    ใหนักเรียนที่เปนตัวแทนกลุมรวมกันแกปญหา  
 3. ใหนักเรียนเกงรวมกันแสดงความคิดเห็น 
 4. ใหนักเรียนระดมสมองเปนกลุมยอย  
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93. ครูลัดดาควรติดตามประเมินผลการแกปญหาเรื่องดังกลาวอยางไร  โดยใชวิธีการ 
 จากขอ  ก - ง 
  ก. ดูการเปลี่ยนแปลงของหอง 
  ข. พูดคุยสนทนากับนักเรียน 
  ค. สัมภาษณเพ่ือนครู 
  ง. สอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง 
 

 1. ข ค ง        
 2. ก ข ค 
 3. ก ค ง        
 4. ก ข ง 
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94. ในระหวางปดภาคการศึกษา  นักเรียนตองการที่จะสมัครเปนผูสงหนังสือพิมพ  
  โดยตองกรอกคุณสมบัติท่ีสําคัญเพียง 3 อยาง  ขอใดเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
  ก.  เปนคนถนัดซาย 
    ข.  เรียนวิทยาศาสตรไดดี 
    ค.  มีสุขภาพดี 
    ง.  อายุ  18  ป 
    จ.  เปนนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียน 
    ฉ.  เปนคนในทองถิ่น 
    ช.  ขับขี่รถจักรยานยนตได 
 

  1. ค ฉ ช       2. ก ค จ 
  3. ค ง ช       4. ข ค ง 
 

95. ขอมูลจากขอ ก-จ  ขอใดเปนเหตุและผลกัน 
    ก.  เขาไปพรอม ๆ กับเพื่อน 
    ข.  เขาไมเขาเรียน 
    ค.  เขาไปเดินเที่ยวหาง 
        ง.  เขากลับบานชา 
    จ.  เขาถูกอาจารยเรียกพบ 
 

  1. ค ง        2. ข จ 
  3. จ ก        4. ง ข 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนพิจารณาขอความในขอ ก-ง  แลวตอบคําถามขอ  96 - 98 
 

  ก.  อิทธิพลครอบงํานี้ก็คือความเปนตัวตนที่พวกเราไดใหความสําคัญแกมันอยาง 
       มากมายมหาศาลและนากลัว แตความรูสึกตัวคือจุดเร่ิมตนแหงอิสรภาพจาก  
        อิทธิพลครอบงํา 
  ข.  แนนอนวาโรงเรียนจะเปนสถานที่ท่ีบุคคลเรียนรูถึงความเปนทั้งหมดหรือ 
       ความเปนเอกภาพแหงชีวิต ถึงแมวาความเปนเลิศทางวิชาการก็เปนสิ่งจําเปน 
       อยางยิ่ง แตโรงเรียนตองมีอะไรมากกวานั้น 
  ค.  จากจุดน้ีพวกเขาจะเริ่มคนพบอิทธิพลหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีครอบงําหรือ 
       กําหนดชีวิตของพวกเขา และจะเห็นวาอิทธิพลเหลานี้บิดเบือนการคิดของเขา 
                   อยางไรบาง 
  ง.  โรงเรียนจะตองเปนสถานที่ท่ีท้ังผูสอนและผูเรียนรวมกันสํารวจสืบคน ไม 
        เพียงแตเร่ืองของโลกภายนอกหรือโลกของความรูเทานั้น แตสํารวจสืบคนเขา 
                    ไปในโลกของจิตใจทั้งความคิดและพฤติกรรมของตนเองดวย 
 
96.  ขอใดที่เรียงลําดับสาระไดสมบูรณท่ีสุด 
 1. ก – ค –  ง  –  ข         
 2. ข –  ก – ค  –  ง        
 3. ข – ง –  ค  –  ก          
 4. ง – ค – ก  –  ข 
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97.  โรงเรียนตองเปนอะไรมากกวานั้น  มากกวานั้นหมายถึงขอใด 
 1. โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 
 2. ผูสอนและผูเรียนรวมสืบคนความรูรวมกัน 
 3. โรงเรียนเปนแหลงสะทอนโลกภายนอก 
 4. ผูสอนไมครอบงําผูเรียน 
 
98.  ขอใดเปนอิทธิพลที่ครอบงําและบิดเบือนความคิดของครูและนักเรียนมากที่สุด 
 1. ความไมยึดติดตํารา   
 2. ความไมหลุดพนจากอัตตา 
 3.    ความไมบิดเบือนความเปนจริง         
 4. ความไมสืบคนในโลกของจิตใจ 
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99. มานะควรใชขอมูลใดในขอ ก - ช  ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาและ/หรือคณะ 
  ในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีโอกาสไดรับการคัดเลือกมากที่สุด 
    ก.   GPA 
    ข.   สถิติในการสมัครของปท่ีผานมา 
    ค.   ความมีชื่อเสียงของสาขาและ/หรือคณะที่เลือก 
    ง.   ความถนัด 
    จ.   ความชอบ 
    ฉ.   จํานวนที่ประกาศรับ 
    ช.   โอกาสในการประกอบอาชีพ 
 

  1.   ก   ข   ค    จ    ฉ   
  2.   ก   ข    ง    จ    ฉ 
  3.   ก   ค    ง    จ   ช 
 4.   ข   ง    จ    ฉ   ช 
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100.   ในชั่วโมงวิทยาศาสตร  ครูฝกใหนักเรียนแบงกลุมไปศึกษาคนควาหาความจริง      
     แตละกลุมรายงานผลดังนี้ 
  กลุม 1  กลองกระดาษทรงส่ีเหลี่ยมมุมฉากม ี3 แบบ คือ แบบลูกบาศก  แบบหนาตัด 
    เปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  และดานขาง 4 ดาน เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาและดาน

ตรงขามเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 3 คู 
  กลุม 2 พีระมิด ท่ีมีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ดานขางเปนรูปสามเหลี่ยมท่ีมี    
    มุมยอดกาง มุมละ 90 องศา 
  กลุม 3 ถานําเชือก 1 เสน  มาขดเปนรูปตางๆ เชือกรูปวงกลมจะมีพ้ืนทีม่ากท่ีสุด  แต 
     ถาขดเปนรูปส่ีเหลี่ยม รูปท่ีมีพ้ืนที่มากที่สุดคือ รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   
  กลุม 4 ถารูปสามเหลี่ยม 2 รูปท่ีดานเทากัน 2 คู และมีมมุเทากัน 1 มมุ (ด.ด.ม.)  
     สามเหลี่ยม 2 รูปจะเทากันทุกประการ 
 
  นักเรียนคิดวา  รายงานผลในกลุมใดถูกตอง 
  1. กลุม   1, 2, 3, 4 
  2. กลุม   2, 3, 4 
  3. กลุม   1, 3 
  4. กลุม   1, 4 
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คําชี้แจง    จากขอความตอไปนี้จงตอบคําถามขอ 101 - 103 
  ครูผูสอนระดับประถมศึกษาตอนตนจํานวน 5 คน  ของโรงเรียนแหงหนึ่ง  ทาง 
 โรงเรียนกําหนดวาจะตองสอนคนละ 2 วิชา จาก 5 รายวิชา  คือ  วิชาคณิตศาสตร           
 วิชาวิทยาศาสตร  วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและ 
 วัฒนธรรม  พบวา 
 ครูคนที่ 1 สอนวิชาวิทยาศาสตร  และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ครูคนที่ 2 สอนวิชาภาษาไทย และวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแตไมใช 
     วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ครูคนที่ 3 สอนวิชาคณิตศาสตรและวิชาหนึ่งที่ครูคนที่ 1 สอนแตไมใช 
     วิชาวิทยาศาสตร 
  ครูคนที่ 4 สอนวิชาเหมือนกับครูคนที่ 2 
  ครูคนที่ 5 สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร 
 
 

101.  วิชาใดที่มีจํานวนครูสอนมากที่สุดและนอยท่ีสุดตามลําดับ 
  1. คณิตศาสตร และ ภาษาไทย   
  2. วิทยาศาสตร และ ภาษาองักฤษ 
  3. ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร 
  4. ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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102.   ขอใดกลาวไดถูกตอง 
  1. วิชาที่มีจํานวนครูสอนเทากันมี 4 วชิา 
  2. วิชาภาษาไทยมีครูสอนนอยกวาวิชาคณิตศาสตร  
  3. วิชาภาษาอังกฤษมีครูสอนมากกวาวิชาสังคมศึกษาฯ 
  4. วิชาที่มีจํานวนครูสอนเทากันคือ วิชาคณิตศาสตร และวิชาสังคมศึกษาฯ  
    

103.  ครูคนใดบางที่ไมไดสอนวิชาวิทยาศาสตร 
 1. ครูคนที่ 1  และ  3     
 2. ครูคนที่ 2  และ  3 
 3. ครูคนที่ 3  และ  4     
 4. ครูคนที่ 3  และ  5 
 
104.   ในหองเรียนคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ครูนิภาเปนผูสอนที่มีความต้ังใจสอน 
    และเปนมิตรกับนักเรียน  นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี สงการบานเปนประจํา  
    แตในสัปดาหนี้โรงเรียนมีงานกีฬาสี  ครูนิภาพบวามีนักเรียนสงการบานเพียง 
    รอยละ 40  อะไรนาจะเปนสาเหตุสําคัญของปญหา 
  1. เนื้อหายาก 
  2. การบานมากเกินไป 
  3. นักเรียนทํากิจกรรมอื่น 
  4.  นักเรียนอานหนังสือเตรียมตัวสอบ   
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105.   จากขอ 104  ถาทานเปนครูนิภา ควรเรียงลําดับวิธีดําเนินการแกปญหา 
    จากขอ ก-ง อยางไร  
   ก. สะทอนผล 
   ข. วิเคราะหหาสาเหตุ 
   ค. หาแนวทางแกไข 
   ง. ดําเนินการแกไข 
 

  1.   ก  ข  ค  ง 
  2.   ข  ค  ง  ก 
  3.   ค  ก  ข  ง    
  4.   ง  ก  ข  ค 
 
106.  การอบรมบมนิสัยใหศิษยนั้น    เพียงแควันละนาทีก็ดีถม 
  ศิษยจะดีมีชือ่หรือลมจม   อาจเปนเพราะอบรมหนึ่งนาที    
          (มล. ปน  มาลากุล)  
 ขอใดเปนสาระสําคัญของบทกลอนดังกลาวขางตน 
 1. การอบรมทุกวันจะทําใหนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 
 2. เวลาทกุนาทีเปนส่ิงมีคาท่ีครูจะใชใหเปนประโยชน 
 3. ครูตองอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเกงและดีดวย 
 4. การอบรมเปนหนาที่ของครูทุกคน 
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107.   “นักเรียนสวนใหญเขาใจผิดวาดานขางของปริซึม  เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  
    แตในความเปนจริงตองเปนรูปส่ีเหลี่ยมดานขนาน” 
 ขอใดเปนวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุด  
 1. คิดสรางแบบจําลอง 
 2. ใหนักเรียนเกงอธิบายใหเพ่ือนฟง 
 3. ถามเพื่อนครูท่ีเกงในการสรุปเร่ืองนี้ 
 4.    คนหารูปในหนังสือเรียนที่มาจากสํานักพิมพตางๆ 
 
108.   “คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่ง                 
   มีนโยบายที่จะจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น” 
         ทานคิดวาคณะกรรมการควรจัดลําดับความสําคัญของเกณฑการพิจารณาอยางไร 
   จึงจะสอดคลองกับปรัชญาของโรงเรียนที่วา “คุณธรรมนําความรู ”   
  1. มีภาวะผูนํา    เรียนดี    ซ่ือสัตย 
  2. ซื่อสัตย มีจิตอาสา เรียนดี  
  3. เรียนดี    ซื่อสัตย  มีความสามารถ 
 4. มีจิตอาสา    มีภาวะผูนํา   มีความสามารถพิเศษ 
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109.  เด็กหญิงอรพรรณไดรับคําชื่นชมจากเพื่อนและครูวาเปนคนที่มีความคิดไมเหมือน 
    คนอื่น  วันหนึ่งเธอเห็นชายกลางคนถือหนังสือพิมพบังหนาโดยตัวอักษรกลับหัว  
    ขอความใดควรเปนความคิดของอรพรรณ 
  1. ชายคนนั้นเปนคนตาบอด 
  2. ชายคนนั้นใชหนังสือพิมพเพ่ือบังแดด 
  3. ชายคนนั้นใชหนังสือพิมพหลบบางคน 
  4. หนังสือพิมพอาจกลับหัวเฉพาะหนาแรก 
 
110.   ในชั่วโมงดนตรีครูเดชาสังเกตเห็นวาเด็กหญิงกนกพรไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน

ในกลุมเพราะเปาขลุยผิดจังหวะอยูเสมอ  ครูเดชาควรใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสม
ท่ีสุดเพื่อใหเด็กหญิงกนกพรมีพัฒนาการในการเปาขลุย 

  1. สอนเด็กหญิงกนกพรนอกเวลา 
  2. ใหเด็กหญิงกนกพรไปฝกซอมท่ีบาน 
  3. หาเพื่อนมาชวยสอนเด็กหญิงกนกพร 
  4. ใหคําปรึกษาเพื่อใหเด็กหญิงกนกพรหาทางแกปญหาดวยตนเอง 
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111.   ครูชูชาติไดบรรจุไปเปนครูท่ีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีครูประจําการเพียง 
    2 คน  ครูชูชาติซึ่งตองรับผิดชอบสอนทั้งนักเรียนช้ันป.1 และ ป.2 ควรทําอยางไร 
    จึงจะสรางโอกาสในการเรียนรูไดมากท่ีสุด 
  1. สอนรวมชั้น 
  2. สลับหองสอน 
  3. ใชส่ือ CD ชวยสอน 
  4. ใหเด็กโตชวยเด็กเล็ก 
 
112.   อาจารยบุปผาเปนอาจารยอาวุโส มีประสบการณการสอนสังคมศึกษามายาวนาน มี   
   ความรู ความถนัดในเร่ืองที่สอนเปนอยางดี มีลูกศิษยท่ีจบการศึกษาไปแลวประสบ  
   ความสําเร็จเปนจํานวนมาก อาจารยบุปผาเปนอาจารยท่ีมีการติดตอกับลูกศิษยโดย 
   การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส และยังใชคอมพิวเตอรชวยสอน และคนควาทาง 
   อินเตอรเน็ต  
 

 ทานคิดวาอาจารยบุปผาเปนตัวอยางใหกับลูกศิษยในขอใด 
 1. มีความรักและเมตตาตอศิษย     
 2. เขาใจและยอมรับนับถือผูอื่น 
 3. รักการเรียนรูอยางตอเน่ือง      
 4. รักและซื่อสัตยตอวิชาชีพ 
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คําชี้แจง    จากขอความตอไปนี้  จงตอบคําถามขอ 113 - 114 
   ครูสมศรีแตงงานหลังจากเขารับราชการครูมาแลว 5 ป ครูสมศรีมีลูกคนแรกหลัง 
  แตงงานได 2 ป  ครูสมศรีมีลูก 3 คน  แตละคนอายุหางกัน 2 ป  ขณะนี้ลูกท้ัง 3 คน  
  มีอายุรวมกันเทากับ 24 ป และอีก  21 ป  ครูสมศรีจะมีอายุครบ 60 ป    
 
113.  ปจจุบันลูกคนโตอายุกี่ป 
  1.   8   
  2.   10 
  3.   12 
  4.   14 
 
114.  ครูสมศรีเร่ิมรับราชการครูเมื่อมีอายุกี่ป 
  1.   22   
  2.   24 
  3.   27 
  4.   29 
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115.   “ อนาคตของชาติทุกชาติยอมขึ้นอยูแกเด็ก  เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา 
ถาบุคคลไดรับการอบรมบมนิสัย  ใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลธรรม  เคารพตอบท
กฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาว  เมื่อเติบใหญข้ึน  พลเมืองของประเทศก็จะ
มีแตคนดี  และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได  ก็โดยตองมีพลเมืองดีด่ังวานี้” 

     (พระราชดํารัส ในพิธีเปดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนกลาง วันที่ 28 มกราคม 2495 ) 

 

     คุณธรรมขอใดที่สะทอนถึงความเปนพลเมืองดี  ที่สอดคลองกับพระราชดํารัส 
    ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  1. วินัย 
  2. อดทน 
  3. กตัญู 
  4. สุภาพ 
 
116.  “กีฬาไทยที่บรรพชนไทยคนคิดและถายทอดมาสูลูกหลาน  บางชนิดกลายเปน 
   ตํานานและความทรงจํา  ...”  ปญหาจากขอความดังกลาวเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด 
 1. ขาดผูทรงภูมิปญญาในการถายทอด 
 2. ขาดการถายทอดผานสื่อประเภทตางๆ 
 3. ขาดความรูดานภาษาที่ใชส่ือสารและทําความเขาใจ 
 4. เอกสารตําราที่บันทึกขอมูลไวชํารุดและสูญหายไป 
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117.   “ป พ.ศ. 2463-2465 ภาษาจีนกลางเปนที่แพรหลายทางโรงเรียนจึงไดเปล่ียนระบบ 
   การสอนจากภาษาแตจิ๋วเปนภาษาจีนกลาง  ป พ.ศ.2470 เปนยุคท่ีการศึกษาของ 
   โรงเรียนจีนเฟองฟูเปนอยางยิ่ง โดยมีการสอนภาษาจีนกลางอยางแพรหลายและ 
   กวางขวาง” 
 

       จากขอความดังกลาวเนนดานใด 
1. วิธีสอนภาษาจีน  
2. การศึกษาภาษาจีน 
3. ระบบการสอนภาษาจีน 

 4. การจัดการศึกษาของโรงเรียนจีน 
 
118.   กุลจิราเปนนักศึกษาปท่ี 5 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  ตองออกฝกสอนในโรงเรียน 
    ประถมศึกษาแหงหนึ่งเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา  ในสัปดาหแรกของการฝกสอน 

กุลจิราพบวานักเรียนชั้น ป.3  ไมสนใจเรียนและไมกลาแสดงออก กุลจิราไมควรทํา
ส่ิงใด  

  1. ใชเกมหรือเพลง 
  2. ใหนักเรียนไดปฏิบัติ 
  3. ใชบัตรคําและบัตรภาพ 
  4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 
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119.   แกวกับกรเปนเพื่อนสนิทกัน แกวเกงวิทยาศาสตร กรเกงทางดานศิลปะ ถาในเทอมนี้
มีชิ้นงานที่ตองทํา  ไดแกโครงงานวิทยาศาสตรและโครงงานทางศิลปะ ท้ัง 2 คน     
ตกลงทํารายงานรวมกันทั้ง 2 วิชา  ทานคิดวาทั้งสองคนควรวางแผนการทํางาน
อยางไร จึงจะเกิดการเรียนรูมากที่สุด 

  1. กรชวยจัดทํารูปเลมรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
  2. แกวทําโครงงานวิทยาศาสตร กรทําโครงงานศิลปะ 
  3. แกวและกรชวยกันทําโครงงานทั้ง 2 ช้ินทุกข้ันตอน 
 4. แกวทําโครงงานศิลปะ  กรทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
คําชี้แจง    ใหใชขอความตอไปนี้ตอบคําถามขอ  120 - 121 
  กบ  ไก  กอยและกลอย  ไดไปซื้ออุปกรณเคร่ืองเขียนในรานแหงหนึ่ง  พบวา  กบ 
 ใชเงินซื้อเคร่ืองเขียนไปมากกวากอย  ไกใชเงินซื้อเคร่ืองเขียนไปมากกวากลอยและ 
 กอย  แตนอยกวากบ  กอยไมใชเปนผูท่ีใชเงินซื้อเคร่ืองเขียนนอยท่ีสุด 
 
120.   ใครที่ใชเงินมากที่สุดเพื่อซ้ือเคร่ืองเขียน 
 1. กลอย         
 2. กอย 
 3. กบ         
 4. ไก 
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121.   ขอใดเรียงลําดับผูท่ีใชจายเงินซื้อเคร่ืองเขียนจากมากไปนอยไดถูกตอง 
 1. ไก     กบ     กอย       กลอย     
 2. กบ    ไก      กอย       กลอย 
 3. กบ   ไก      กลอย     กอย          
 4. ไก    กบ    กลอย     กอย 
 
122.   นายมั่งมีกับนางศรีสุขเปนพอแมท่ีตองการวางอนาคตที่ดีแกลูกๆ เพ่ือใหลูกมีคุณภาพ 
   ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง  สามารถรักษาที่นา  บานและทรัพยสินของครอบครัวไวได 
   อยางยั่งยืน  นักเรียนจะแนะนํานายมั่งมีกับนางศรีสุขใหตัดสินใจอยางไรจึงจะบรรลุ 
   ตามแผนอนาคตที่ต้ังไว 
 1. ฝากเงินออมทรัพยใหลูกในระยะยาว 
 2. ใหลูกไดรับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพ 
 3. ซื้ออสังหาริมทรัพยจากโครงการที่นาเชื่อถือ 
 4. ตั้งบริษัทเพ่ือรองรับการประกอบอาชีพอิสระสําหรับลูก 
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123.   ปจจุบันมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมของตุนปากเปด  ซึ่ง 
   ออกลูกเปนไข  มีพิษ  มีหางเหมือนตัวบีเวอรและมีปากเหมือนเปด  ผลการวิจัยพบวา   
   ตุนปากเปดมียีนท่ีสรางโปรตีนเพื่อผลิตไข ยีนมีพิษซึ่งลักษณะคลายพิษของงู  และมี 
   ยีนพิเศษเฉพาะตุนปากเปดที่ไดกลิ่นของเหยื่อจากใตน้ํา  (ท่ีมา: นิตยสารอัพเดท  ปท่ี  
   24 กันยายน  2552)   
 

   จากขอความขางตน  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับยีนของตุนปากเปด 
1. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
2. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  และสัตวเล้ือยคลาน 
3. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  และสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา  
4. มียีนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม  สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา  และสัตวเล้ือยคลาน 

 
124.   จากขอ 123  ขอใดเปนประโยชนจากการศึกษาเกี่ยวกับรหัสพันธุกรรมของ 
   ตุนปากเปด 
 1. เพ่ือผลิตยาตานไวรัส 
 2. เพ่ือผลิตยาตานแบคทีเรีย 
 3. เพ่ือผลิตยาระงับปวดและยาปฏิชีวนะ 
 4. เพ่ือผลิตยาระงับปวดและปลายประสาท 
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125.   จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรสวีเดน  พบวา  ผูท่ีใชโทรศัพทมือถือกอนอายุ 20 ป   
   มีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนเปน 5 เทาที่จะเปนเนื้องอกในสมองชนิดรายแรง  ขณะที่ 
   ความเส่ียงของโรคนี้ตอเด็กท่ีใชโทรศัพทไรสายในบานสูงถึง 4 เทา  ในทางกลับกัน   
   คนที่ใชโทรศัพทมือถือหลังอายุ 20 ป  มีโอกาสเปนโรคนี้เพียง 50%  ท่ีเปนเชนนี้   
   เพราะสมองและระบบประสาทของเด็กยังพัฒนาไมเต็มท่ี ประกอบกับกะโหลกศีรษะ 
   มีขนาดเล็กและบางกวา  จึงทําใหคล่ืนพลังงานทะลุเขาสูสมองไดมาก  
   (ท่ีมา http://blog.eduzone.com/snowytest/10057  วันที่ 28  พฤศจิกายน 2552 ) 
 

   จากขอความขางตน  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 
 1. เด็กเปนมะเร็งเพราะโทรศัพทมือถือ 
 2. เด็กมีโอกาสเปนมะเร็งมากกวาผูใหญ 
 3. แมวาใชโทรศัพทบานแบบไรสาย  เด็กก็มีสิทธิเปนมะเร็ง 
 4. เด็กท่ีใชโทรศัพทมือถือมีโอกาสเปนมะเร็งนอยกวาเด็กท่ีใชโทรศัพทบานแบบไรสาย 
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คําชี้แจง   จากขอมูลตอไปนี้  ตอบคําถามขอ 126 - 127  
  เมื่อเร็วๆนี้ นักดาราศาสตรพบวา  มีน้ําและไฮดรอกซิลอยูบนดวงจันทร  โดยที่ 
 นักวิทยาศาสตรจากโครงการสํารวจธรณีวิทยาของสหรัฐฯ ในเดนเวอรกลาววา ยัง 
 ไมทราบแนชัดเกี่ยวกับปริมาณน้ําและไฮดรอกซิล แตคาดคะเนวาอาจจะมีปริมาณน้ํา   
 1,000 สวนตอดินลานสวน หรือถาขูดหนาดินของดวงจันทรมาหนึ่งตัน จะสกัดน้ําได 
 900 กรัม 
 
126.   โมเลกุลไฮดรอกซิลดังกลาว ประกอบดวยธาตุอะไรบางและอยางละกี่อะตอม 
 1. ไฮโดรเจน  2  อะตอม    ออกซิเจน  1  อะตอม 
 2. ไฮโดรเจน  2  อะตอม    ออกซิเจน  2  อะตอม 
 3. ไฮโดรเจน  1  อะตอม    ออกซิเจน  1  อะตอม 
 4. ไฮโดรเจน  1  อะตอม    ออกซิเจน  2  อะตอม 
 
127.   ขอใดเปนวิธีการที่ถกูตองที่นักดาราศาสตรใชในการตรวจสอบวาดวงจันทร 
   มีน้ํา 
 1. การวัดความชื้นของดินบนดวงจันทร 
 2. การวัดอุณหภูมิของดินบนดวงจันทร 
 3. การวัดความหนาแนนของดินบนดวงจันทร 
 4. การวัดสเปกตรัมของแสงสะทอนจากดินบนดวงจันทร 
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128.   วาณิชธนกิจของประเทศใหญๆของโลก  เชน  สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  เยอรมัน   
   สวิสเซอรแลนดในชวง 5 ปท่ีผานมา  ตางมีปญหาการเงินรุนแรงถึงขั้นลมละลายและ 
   มีหนี้เสียจํานวนมหาศาล  ธนาคารและวาณิชธนกิจบางสถาบันอยูในสภาพลมละลาย   
   บางสถาบันก็เขาโปรแกรมการชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

   วาณิชธนกิจของไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวยเชนกัน  รัฐบาลไทยไดใชวิธีใด 
   แกปญหา 
 1. ใหบริษัทขามชาติเขามาซื้อกิจการ 
 2. รัฐใหความชวยเหลือทางการเงิน 
 3. รัฐบาลเขาดําเนินกิจการแทน 
 4. ขายหุนใหประชาชน 
 
129.   “...การทําทฤษฎีใหมนี้มิใชของงายๆ แลวแตท่ี แลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ   
   เพราะวาเด๋ียวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหมนี้ในวงกวางขวาง  และแตละคนก็ 
   อยากไดใหทางราชการขุดสระแลวชวยแตมันไมใชส่ิงงายนัก  บางแหงขุดแลวไมมีน้ํา   
   แมจะมีฝนนํ้าก็อยูไมไดเพราะวามันร่ัว หรือบางทีก็เปนที่ที่รับน้ําไมได  ทฤษฎีนี้จึง 
   ตองมีพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมดวย....”  (พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) 
 

   ขอใดเปนเงื่อนไขของการพัฒนาแบบพึ่งตนเองตาม “ทฤษฎีใหม” นี ้
 1. น้ํา         2. ท่ีดิน 
 3. เงินทุน        4. แรงงาน 
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คําชี้แจง     อานบทความตอไปนี้  แลวตอบคําถามขอ 130 - 131 
  ครูจําเปนตองมีเวลาวางเพื่อท่ีจะอยูเงียบ ๆ กบัตนเองบาง เพ่ือรวบรวมพลังงานที่
ไดจายออกไป เพ่ือรูสึกตนถึงปญหาสวนตัวตางๆ และสลายมัน ฉะนั้นเมื่อเขาพบกับ
นักเรียนอีก เขาก็จะไมเอาเร่ืองซุบซิบนินทาหรือเร่ืองยุงเหยิงสวนตัวของเขาเขามา ดังที่เรา
ชี้ใหเห็นกอนหนานี้แลววา ปญหาใดก็ตามที่เกิดข้ึนในชีวิต ควรตองสลายลงในทันที หรือ
ใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะเร็วได เพราะการนําปญหาติดตัวไปวันแลววันเลา จะทําลายความตื่น
พรอมวองไวทั้งหมดของจิตใหเส่ือมสลายลง การตื่นพรอมรับรูไดไวนั้นเปนส่ิงจําเปนย่ิง 
เราจะสูญเสียความตื่นพรอม หากเพียงสอนแตวิชาการใหแกนักเรียน เมื่อวิชาการกลายเปน
ส่ิงสําคัญเพียงอยางเดียว ความต่ืนตัวพรอมก็จะเหี่ยวเฉาไป แลวคุณจะสูญเสียความสัมผัส
ใกลชิดตอนักเรียน นักเรียนก็จะเปนที่รองรับขอมูลความรูเทานั้น 
 
130.   ครูท่ีมีเร่ืองยุงเหยิงในชีวิต สงผลตอนักเรียนอยางไร ในบทอานนี้ 
 1. นักเรียนขาดความรู      
 2. นักเรียนถูกครูทําราย 
 3. นักเรียนขาดความเอื้ออาทร    
 4. นักเรียนไดรับความอยุติธรรม 
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131.   ขอใดเขียนสรุปความไดดีท่ีสุดจากยอหนาที่ยกมาใหอาน 
 1. ครูท่ีมีปญหาสวนตัวควรแกไขปญหาใหสําเร็จเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอ 
  สุขภาพจิต อันสงผลไปถึงคุณภาพการสอนและความสัมพันธกับนักเรียน 
 2.    ครูท่ีไมมีปญหาสวนตัว มีประสิทธิภาพในการสอนและทําใหนักเรียนมีสวนรวม 
  ในการเรียนรูไดดี 

3.   ครูท่ีมีปญหาหนี้สินมักจะไปโรงเรียนดวยความวิตกกังวล ทําใหการเตรียมสอน 
ไมเต็มท่ี นักเรียนไมไดเรียนรูจากครู 

 4.   ครูท่ีมีปญหากับเพื่อนมักชอบซบุซิบนินทาทําใหขาดความสามัคคีรวมมือกันใน 
  การสอน การสอนจึงไมมีคุณภาพ  
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คําชี้แจง    จากขอความตอไปนี้  จงตอบคําถามขอ 132 - 133 
   กาจ  กฤช  กรณและกานต เปนนักกีฬาวายน้ํา ฟุตบอล บาสเกตบอล และ 
  แบดมินตันโดยแตละคนเปนนักกีฬาคนละประเภท ทั้งส่ีคนเรียนเกงคนละวิชา   
  ไดแก  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยกฤชเรียนเกง 
  วิชาวิทยาศาสตรและเปนนักกีฬาวายน้ํา กรณเปนนักบาสเกตบอลและไมเกง 
  วิชาคณิตศาสตร ตองใหเพ่ือนที่เปนนักฟุตบอลสอนให กานตเปนนักแบดมินตัน 
  และไมเกงภาษาอังกฤษ คนที่เกงภาษาอังกฤษเปนนักบาสเกตบอล 
 
132.  ขอใดกลาวไดถูกตอง 
  1.    กาจเปนนักบาสเกตบอลและเกงวิชาคณิตศาสตร 
  2.   กฤชเปนนักกีฬาวายน้ําและเกงคณิตศาสตร 
  3.   กานตเปนนักแบดมินตันและเกงภาษาไทย 
  4.   กรณเปนนักฟุตบอลและเกงภาษาอังกฤษ 
 
133.  กาจเกงวิชาอะไร  และเปนนักกีฬาประเภทใด 
  1.    ภาษาไทยและนักฟุตบอล 
  2.   คณิตศาสตรและนักฟุตบอล 
  3.     ภาษาไทยและนักบาสเกตบอล 
 4.   ภาษาอังกฤษและนักบาสเกตบอล 
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คําชี้แจง    อานบทความตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ  134 - 137 
 

 “เมื่อไรจะตายเสียทีก็ไมรู”  ผมหมายถึงปูที่เปนอัมพาต นอนแบ็บอยูกับบาน 
      พอทําเปนไมไดยินคําพูดของผมซึ่งขณะนั้นอายุ 8 ขวบ อีก 20 กวาปตอมา ผมพูดกบั 
 พอวา “เลือกบานอาวุโสสักหลังสิพอ ไปอยูกับพวกคนแกดวยกัน พอจะไดไมเหงา” 
 เวลาผานไปอีกก่ีป ผมจําไมไดเสียแลว กวาจะมาถึงวันนี้ วันที่ผมไดฟงลูกชายผมพูด 
 “พอนี่แปลก เกิดอยากจะมาตายที่บานไมวาตายที่ไหน ผมก็จะทําบุญกรวดน้ํา 
 ไปให ไมตองเปนหวง”  ความเจ็บปวดอยางสาหัสพลุงพรวดขึ้นมาในอก และคางคา 
 อยูอยางน้ัน 
 (จากเร่ือง ส้ัน-ส้ัน ชื่อ สายโลหิต โดยปยฆาต) 
 
134.  จากเรื่องสั้นนี้ สามารถบอกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกี่ชั่วคน 

 1. 1          2. 2 
 3. 3          4. 4 

 
135.  เร่ืองนี้ สะทอนแนวคิดหลักตรงกับสํานวนใด 
 1. กงกํากงเกวียน        
 2. พอแมรังแกฉัน 
 3. บาปบุญคุณโทษ        
 4. เพรงบุญเพรงกรรม 
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136.  ผูแตงเร่ืองนี้ สามารถใชภาษาส่ือความหมายชัดเจนที่สุดในขอใด 
 1. เร่ืองราวและความคิด       
 2. อารมณและความคิด 
 3. เร่ืองราวและอารมณ       
 4. อารมณและปญญา 
 
137.  คําพูดของตัวละครในเร่ืองนี้แสดงทัศนคติตอคนชราอยางไร 
 1. ไมสามารถพึ่งพาได       
 2. ไมมีความเคารพ 
 3. ไมมีความผกูพัน        
 4. ไมมีคุณคา       
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คําชี้แจง    อานบทเพลงตอไปนี้ แลวตอบคําถามขอ 138 - 141 
 

โดดเดี่ยวเดียวดายในทองเล ลมพัดลมเพลอยมาไกล 
เปนแคขอนไม ไมมีทิศทาง 

ประคองตัวเองไปเหงา เหงา กลางคืนเหน็บหนาวจนใจจะพัง 
ไมเหลือความหวังอะไรเลย 

วันหนึ่งนองสาวลอยคอมา มือเจาไขวควาขอนไมเอาไว 
เพียงหวังในใจพยุงใหลอย 

อยากสงใหเธอไปถึงฝน ผืนดินทางนั้นยังรอคอย 
แรงเหลืออยูนอยจะไปอยางไร 

*  หากมีเรือสักลําแลนมา ก็ขอใหเธออยาชาขึ้นเรือนั้นไป 
** เปรียบกับพี่เปนแคขอนไม ตอใหรักเจามากเพียงไหน 

ผุพังไปพึ่งพาก็ไดไมนาน 
เปรียบกับพี่เปนแคขอนไม เกาะลอยคอใหเพียงขามวัน 

แตฝงฝนขอเพียงใหเรือพาเจาไป 
โดดเดี่ยวเดียวดายในทองเล ลมพัดลมเพไปตามกระแส 

ขอนไมออนแอจะไปไหนไกล 
ไมอยากใหจมไปดวยกัน ไมยอมใหฝนเจาตองสลาย 

เมื่อพ่ีจมหายใหเจายังมีหวัง 
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138.  เจตนาของผูแตงเพลง คือขอใด 
 1. ความรักคือความทุกข   
 2. ความรักคือการเสียสละ 
 3. ความรักทําใหคนตาบอด     
 4. ความรักทําใหคนสิ้นหวัง 
 
139.  “ขอนไม”  ท่ีกลาวถึงในบทเพลง เปรียบไดกับคนในกลุมใดมากที่สุด 
 1. คนพื้นเมือง        
 2. คนเมือง 
 3. คนรวย         
 4. คนจน 
 
140.  คําวา “ฝงฝน” ในบทเพลงนี้หมายถึงขอใด 
 1. ความรักท่ีสมหวัง      
 2. ถึงฝงอยางปลอดภัย 
 3. ครอบครัวที่สมบูรณ      
 4. ไดพบชายหนุมในฝน 
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141.  บทเพลงสะทอนใหเห็นปรากฏการณทางสังคมขอใด 
 1. ความแตกตางทางดานชนช้ัน    
 2. ความแตกตางทางการศึกษา 
 3. ความแตกตางทางวัฒนธรรม     
 4. ความแตกตางทางอาชีพ 
 
142.   นักเรียน 5 คน  ยืนเขาแถวเพื่อเคารพธงชาติตอนเชาหนาเสาธงโดยสมชายอยูหลัง     
          ศรรามแตอยูหนาสมบัติ  สรพงษอยูหนาอภิชาติแตอยูหลังสมบัติ   
         ขอใดตอไปนี้ กลาวถูกตอง 
 1. สรพงษอยูทายแถว     
 2. สมชายยืนอยูหัวแถว 
 3. สมบัติยืนอยูกลางแถว     
 4. ศรรามยืนอยูเปนคนที่ 2 จากหัวแถว 
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คําชี้แจง    ใหอานและทําความเขาใจบทความที่กําหนดให 
  1.   ตอบคําถามขอ 143 - 145 
  2.   เลือกคําที่อยูทายบทความจํานวน 5 คํา  จาก 11 คํา  มาเติมลงในชองวางใน 
   ขอ 146 - 150  ใหไดใจความถูกตองและเหมาะสมที่สุด  โดยระบายคําตอบ 
   ลงในกระดาษคําตอบ   
 

  ความรูสึกแรงกลาตางจากความกําหนัด และความสนใจหรือความกระตือรือรน ความ
สนใจในบางอยางอาจจะล้ําลึก และคุณอาจใช ความสนใจนั้นเพื่อเสาะหาประโยชนหรืออํานาจ 
แตความสนใจเชนนั้นไมใชความรูสึกแรงกลา ความสนใจอาจจะเกิดข้ึนเม่ือถูกกระตุนดวยวัตถุ
สิ่งของหรือแนวความคิด ความสนใจเปนอาการหมกมุนในอัตตา ความรูสึกแรงกลาเปนอิสระ
จากอัตตา ความกระตือรือรน “เกี่ยวกับ” อะไรบางอยางอยูเสมอ แตความรูสึกแรงกลามีประกาย
เพลิงของมันเอง     (146) อาจถูกกระตุนไดโดยผูอื่น หรือมาจากอะไรภายนอกตัวคุณ ความรูสึก
แรงกลาคือการรวมตัวของพลังงาน ซึ่งไมใชผลจากการถูกกระตุนใด ๆ ความรูสึกแรงกลาเหนือ
พนจากอัตตา 
  ครูมีความรูสึกแรงกลาเชนนี้ไหม เพราะจากความรูสึกน้ี พลังสรางสรรคจึงเกิดข้ึน ใน
การสอน (147)  ครูตองคนหาหนทางใหมๆ เพ่ือถายทอดขอมูลความรู โดยท่ีขอมูลความรูเหลาน้ี
ไมทําใหจิตเปนกลไก คุณสามารถสอนวิชาประวัติศาสตรซึ่งเปนเรื่องราวของมนุษย ไมใช
ประวัติศาสตรของชาวอินเดีย อังกฤษ อเมริกันหรืออะไรก็ตาม แตเปนเรื่องราวของมนุษยทั่ว
โลกไดไหม จากการทําเชนนี้ จิตใจของครูจะสดใส มุงมั่น และจะคนพบศิลปะในการสอนที่
แตกตางไปโดยสิ้นเชิง ในการนี้ครูจะเปยมดวยชีวิตชีวา และความรูสึกแรงกลาอยูคูกับ (148)  
เชนน้ี 
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  โรงเรียนของเราท้ังหมดจะทําสิ่งเหลานี้ไดไหม เพราะเราสนใจที่จะทําใหเกิดสังคมที่
แตกตางออกไป พรอมการงอกงามใน (149) อีกท้ังจิตไมกลายเปนกลไก นี่คือการศึกษาท่ีแท และ
คุณผูใหการศึกษาจะมุงมั่นใน (150)  เชนน้ีไดไหม ซึ่งในความรับผิดชอบเชนนี้มีความงอกงาม
แหงความดีทั้งในตัวคุณและนักเรียน เรารับผิดชอบตอมนุษยชาติ ซึ่งหมายถึงทั้งคุณและ
นักเรียน เราตองเริ่ม ณ ท่ีน่ีและแผคลุมไปทั่วพ้ืนพิภพคุณจะไปไดไกลหากคุณเริ่มตนท่ีใกลๆ สิ่ง
ที่ใกลสุดคือตัวคุณเองและนักเรียน โดยทั่วไปแลว เรามักจะเริ่มจากท่ีที่ไกลสุด เริ่มจากหลักการ
อันสูงสงหรืออุดมคติอันย่ิงใหญ  
  ที่มา :  “ความรูคือพันธนาการ”  โดย กฤษณมูรติ  (แปลโดย  หิ่งหอย ณ ภูเขา) 

 1. ความดี    2.   ความกระตือรือรน     3.   ความสนใจ   
 4. ความใสใจ       5. ความเขาใจ      6.   ความจริง    
 7.   ความรู      8.    ความรับผิดชอบ      9.    ความงาม    

 10.  ความใฝรู     11.   ความมีชีวิตชีวา 
 

143.  ความรูสึกแรงกลามีคุณลักษณะตางจากความสนใจ อยางไร 
 1. เกิดจากผลกระทบนอกตัว     
 2. เกิดจากการถูกกระตุน 
 3. มีความเปนอิสระ        
 4. มีชีวิตชีวา  
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144.  ขอใดสัมพันธกันในเชิงเหตุผล 
 1. ความรูสึกแรงกลา  - ความคิดสรางสรรค 
 2. จิตใจไมเปนกลไก – การศึกษาที่แทจริง 
 3. จิตใจสดใสมุงมั่น – ความมีชีวิตชีวา 
 4. การสอนประวัติศาสตร – มนุษยชาติ 
 
145.  ขอใดเปนจุดเนนของบทความนี้ 

1. การสอนคุณธรรมจริยธรรม 
2. พลังสรางสรรคในการสอน 
3. การแสวงหาประโยชนหรืออํานาจ 
4. การคํานึงถึงมนุษยชาติโดยไมแบงแยก 

 
 


