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แบบทดสอบ PreTest ภาค ข 63 วชิา 63 ครูผูช้ว่ยอาชีวะ

ผูอ้อกขอ้สอบ อ.Viroj Thima

คาํส ั�ง:ใหเ้ลือกคาํตอบที�ถกูตอ้งที�สดุเพียงขอ้เดยีว
----------------------------------------------------

1:ขอ้ใดไมใ่ชห่ลกัการจดัการเรียนการสอนที�มุง่เน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั

1. Problem Base Learning : PBL 2. จดัการเรียนการสอนโดยใช ้หลกัการ
Constructionism

3. Project Base Learning : PjBL 4. ทกุขอ้เป็นหลกัการจดักจิกรรมที�เน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญั

2:การเรียนรูใ้นข ั�นใดที�เกดิขึ�นหลงัการเรียนรูข้ ั�นอื�น  (ตามทฤษฎกีารเรียนรูข้อง Bloom)

1. การวเิคราะห์ 2. การสงัเคราะห์
3. การนําความรูไ้ปใช้ 4. การประเมนิคา่

3:ขอ้ใดไมใ่ชก่ารวดัการเกดิทกัษะของผูเ้รียน

1. การนําความรูไ้ปใช้ 2. การเลียนแบบ
3. ทาํอยา่งอตัโนมตัิ 4. การทาํตามแบบ

4:ขอ้ใดเป็นหลกัการสอนที�เน้นผูเ้รียนสาํคญัที�สดุ

1. ครูเป็นผูถ้า่ยทอดความรู้ 2. ครูเป็นผูใ้หค้วามรู้
3. ครูเป็นผูจ้ดัประสบการณ์เรียนรู้ 4. ครูเป็นผูส้าธติ

5:ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของการเขยีนสมรรถนะ หรือแสดงถงึสมรรถนะ

1. เขา้ใจการบวกเลขฐานสอง 2. บอกหลกัและวธิกีารบวกเลขฐานสองไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

3. อธบิายวธิบีวกเลขฐานสองไดอ้ยา่งถกูวธิี 4. แสดงการบวกเลขฐานสองได้

6:กาํหนดใหม้ ีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ จาํนวนกี�หน่วยกติ

1. ๔ หน่วยกติ 2. ๕ หน่วยกติ
3. ๖ หน่วยกติ 4. ๗ หน่วยกติ

7:การจดัการเรียนรร็ูเพื�อใหผู้เ้รียนมคีณุภาพตามเป้าหมาย ของหลกัสตูรผูส้อนดาํเนินการอะไรเป็นสิ�งแรก

1.
ศกึษาวเิคราะห์ผเรียนเป็นรายบคุคล แลว้นํา
ขอ้มลูมา ใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้
ที�ทา้ทายความสามารถ ของผูเ้รียน

2.

กาํหนดเป้าหมายที�ตอ้งการใหเ้กดิขึ�นกบัผู้
เรียนดา้น ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการทีี
เป็นความคดิรวบยอด หลกัการ และความ
สมัพนัธ์ รวมท ั�งคณุลกัษณะอนัพงึ ประสงค์

3.

ออกแบบการเรียนรูแ้ละจดัการเรียนรูท้ี�ตอบ
สนอง ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและ
พฒันาการทางสมอง เพื�อ นําผูเ้รียนไปสูเ่ป้า
หมาย

4. จดับรรยากาศที�เอื�อตอ่การเรียนรูแ้ละดแูลชว่ย
เหลือ ผูเ้รียนใหเ้กดิการเรียนรู้

8:หลกัสตูรการอาชีวศกึษามโีครงสรา้งตามขอ้ใด

1. ๒ หมวดวชิา ๑ การฝึกงาน ๑ กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร 2. ๓ หมวดวชิา ๑ การฝึกงาน ๑ กจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูร

3. ๔ หมวดวชิา ๑ การฝึกงาน ๑ กจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร 4. ๕ หมวดวชิา ๑ การฝึกงาน ๑ กจิกรรมเสรมิ

หลกัสตูร

9:หลกัสตูรรายวชิาของการอาชีวศกึษาขอ้ใดถกูตอ้ง

1.
หลกัสตูรรายวชิาม ี๔ สว่นคอื ชื�อวชิา จุด
ประสงค ์รายวชิา มาตรฐานรายวชิา คาํ
อธบิายรายวชิา

2.
หลกัสตูรรายวชิาม ี๕ สว่นคอื รหสัวชิา ชื�อ
วชิา จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา
คาํอธบิายรายวชิา

3. หลกัสตูรรายวชิาม ี๖ สว่นคอื รหสัวชิา ชื�อ
วชิา จาํนวนหน่วยกติ จาํนวนคาบ จุดประสงค์
รายวชิา คาํอธบิายรายวชิา

4. หลกัสตูรรายวชิาม ี๗ สว่นคอื รหสัวชิา ชื�อ
วชิา จาํนวนหน่วยกติ จาํนวนคาบ จุดประสงค์
รายวชิา มาตรฐานรายวชิา คาํอธบิายรายวชิา
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10:๑๐.เบนจามนิ บลูม ไดแ้บง่พฤตกิรรมดา้นสมองของมนุษย์ เกี�ยวกบัความรู ้ความคดิ ความเฉลียวฉลาด ความ
สามารถในการคดิเรื�องราวตา่งๆ อยา่งม ีประสทิธภิาพ ซึ�งเป็นความสามารถทางสตปิญ ัญา ขอ้ใด เรียงลาํดบัไดถ้กู
ตอ้ง

1. ความจาํ การนําความรูไ้ปใช ้การวเิคราะห์
การ สงัเคราะห์ การประเมนิคา่ 2.

ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําความรูไ้ป
ใช ้การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมนิ
คา่

3. ความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ การวเิคราะห์
การ สงัเคราะห์ การประเมนิคา่ 4. ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําความรูไ้ป

ใช ้การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์

11:ใหส้ถานศกึษาเก็บรกัษากระดาษคาํตอบ และหลกัฐานการประเมนิผลการเรียนไว ้เป็นเวลาเทา่ใด

1. ไมน้่อยกวา่ ๑ ภาคเรียน 2. ไมน้่อยกวา่ ๑ ปีการศกึษา

3. ไมน้่อยกวา่ ๓ ปีการศกึษาสาํหรบั ปวช. และ
ไมน้่อยกวา่ ๒ ปีการศกึษาสาํหรบั ปวส. 4. จนกวา่ผูเ้รียนจะจบหลกัสตูรหรือพน้สภาพ

12:นกัเรียนนกัศกึษาที�พน้สภาพนกัศกึษา  สามารถขอคนืสภาพไดห้รือไม ่ตามขอ้ใด

1. ไมไ่ด้ 2.
จะตอ้งยื�น คาํรอ้งขอคนืสภาพตอ่สถานศกึษา
แหง่นั�นภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัถดัจากวนั
พน้สภาพนกัเรียน

3.
จะตอ้งยื�น คาํรอ้งขอคนืสภาพตอ่สถานศกึษา
แหง่นั�นภายใน ๖๐ วนั นบัแตว่นัถดัจากวนั
พน้สภาพนกัเรียน

4.
จะตอ้งยื�น คาํรอ้งขอคนืสภาพตอ่สถานศกึษา
แหง่นั�นภายใน ๑ ปี นบัแตว่นัถดัจากวนัพน้
สภาพนกัเรียน

13:นกัเรียนที�ลาพกัการเรียนหรือการฝึกอาชีพ เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ลาพกัการเรียนหรือ การฝึกอาชีพแลว้ ให้
ยื�นคาํขอกลบัเขา้เรียนพรอ้มดว้ยหลกัฐานการอนุญาตใหล้าพกัการเรียนหรือการฝึกอาชีพ ตอ่หวัหน้าสถานศกึษา
หรือผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายตามขอ้ใด

1.
ภายใน ๑๕ วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัครบ
กาํหนด หากพน้กาํหนดนี� ใหถ้อืวา่พน้สภาพ
นกัเรียน เวน้แตเ่หตสุดุวสิยั

2.
ภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัครบ
กาํหนด หากพน้กาํหนดนี� ใหถ้อืวา่พน้สภาพ
นกัเรียน เวน้แตเ่หตสุดุวสิยั

3.
ภายใน ๑๕ วนัทาํการ นบัแตว่นัครบกาํหนด
หากพน้กาํหนดนี� ใหถ้อืวา่พน้สภาพนกัเรียน
เวน้แตเ่หตสุดุวสิยั

4.
ภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัครบกาํหนด หาก
พน้กาํหนดนี� ใหถ้อืวา่พน้สภาพนกัเรียน เวน้
แตเ่หตสุดุวสิยั

14:อาํนาจจาํแนกในการวเิคราะห์ขอ้สอบมคีา่ตดิลบ หมายถงึขอ้ใด

1. จาํแนกความยากงา่ยไมไ่ด้ 2. คนออ่นทาํขอ้สอบถกูมากกวา่คนเกง่
3. ขอ้สอบไมไ่ดม้าตรฐาน 4. ถกูทกุขอ้

15:คา่ Probability หรือ คา่ sig  ตามขอ้ใด จงึตดัสนิวา่มนียัสาํคญัในการวจิยั

1. ไมเ่กนิ  0.01 2. ไมเ่กนิ 0.05
3. ไมเ่กนิ 0.1 4. ไมเ่กนิ 0.5

16:การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาใดวชิาหนึ�งเพื�อเป็น การเสรมิความรู ้โดยไมน่บัจาํนวนหน่วยกติของรายวชิานั�น
มารวมเพื�อการสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร เมื�อไดท้าํการวดัผลและการประเมนิผลการเรียนแลว้ไดร้ะดบัผลการ
เรียนผา่น  (๑.๐ ขึ�นไป) ให ้บนัทกึผลการเรียนตามขอ้ใด

1. บนัทกึผลการเรียนตามระดบัที�ไดเ้ป็นตวัเลข 2. ม.ก.
3. ม.ท. 4. ผ

17:การประเมนิมาตรฐานวชิาชีพในระดบั  ปวช. ตอ้งผา่นเกณฑ์ขอ้ใด

1.
คะแนนทฤษฎ ีผา่นรอ้ยละ ๖๐  คะแนน
ปฏบิตั ิผา่นรอ้ยละ ๖๕  รวมคะแนนแลว้ตอ้ง
ผา่นรอ้ยละ ๖๐ 

2.
คะแนนทฤษฎ ีผา่นรอ้ยละ ๖๐ คะแนนปฏบิตัิ
ผา่นรอ้ยละ ๖๕ รวมคะแนนแลว้ตอ้งผา่นรอ้ย
ละ ๖๕

3.
คะแนนทฤษฎ ีผา่นรอ้ยละ ๖๕ คะแนนปฏบิตัิ
ผา่นรอ้ยละ ๗๐ รวมคะแนนแลว้ตอ้งผา่นรอ้ย
ละ ๖๕

4.
คะแนนทฤษฎ ีผา่นรอ้ยละ ๖๕ คะแนนปฏบิตัิ
ผา่นรอ้ยละ ๗๐ รวมคะแนนแลว้ตอ้งผา่นรอ้ย
ละ ๗๐

18:ขอ้ใดไมไ่ดจ้ดัเป็นการคดักรองผูเ้รียน

1. ผูเ้รียนกลุม่ปกติ 2. ผูเ้รียนกลุม่เสี�ยง
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3. ผูเ้รียนกลุม่มปีญัหา 4. ผูอ้อกกลางคนั

19:ธาตจุติ ตามแนวคดิของ  วลิเฮล์ม  วุน้ด์ (Wilhelm  woundt)  มอีงคป์ระกอบตามขอ้ใด

1. จติสาํนึก  จติไรส้าํนึก  จติกอ่นสาํนึก 2. ช ั�นปาก  ช ั�นทวาร ช ั�นอวยัวะเพศ
3. อดิ  อโีก ้ ซูปเปอร์อโีด้ 4. การสมัผสั   การรูส้กึ  มโนภาพ

20:พฤตกิรรมทกุอยา่งตอ้งมสีาเหต ุ  เป็นแนวคดิจติวทิยากลุม่ใด

1. พฤตกิรรมนิยม 2. โครงสรา้งทางจติ
3. มนุษย์นิยม 4. จติวเิคราะห์

21:ดอลลาร์ด  และมลิเลอร์  (Dallard  and  Miller)  บอกวา่การเรียนรูม้อีงคป์ระอบ  4  อยา่งคอืขอ้ใด

1. แรงขบั สิ�งเรา้ การตอบสนอง และการเสรมิ
แรง 2. การรบัรู ้การหย ั�งเห็น และการเสรมิแรง

3. การรบัรู ้แรงขบั สิ�งเรา้ การตอบสนอง 4. แรงขบั สิ�งเรา้ การตอบสนอง การรบัรู้

22:ข ั�นตอนแรกของการเรียนรูโ้ดยการสงัเกต  ตาม  Albert  Bandura  คอื

1. ข ั�นจาํ 2. ข ั�นใหค้วามสนใจ
3. ช ั�นจูงใจ 4. ข ั�นปฏบิตัิ

23:หากเลยกาํหนดการลงทะเบยีนลา่ชา้ไปแลว้ นกัศกึษาไมม่าลงทะเบยีน นกัศกึษาตอ้งทาํอยา่งไร ตามระเบยีบ
กาํหนด

1. ตดิตอ่รกัษาสภาพนกัศกึษาภายใน ๑๕  วนั
นบัถดัจากวนัสิ�นสดุลงทะเบยีน 2. ตดิตอ่รกัษาสภาพนกัศกึษาภายใน ๑๕ วนันบั

ต ั�งแตว่นัสิ�นสดุลงทะเบยีน

3. ตดิตอ่รกัษาสภาพนกัศกึษาภายใน ๕ วนันบั
ถดัจากวนัสิ�นสดุลงทะเบยีน 4. ตดิตอ่รกัษาสภาพนกัศกึษาภายใน ๕ วนันบั

แตจ่ากวนัสิ�นสดุลงทะเบยีน

24:กระบวนการเรียนการสอนที�เน้นใหผู้เ้รียนมสีว่นรว่มและม ีปฏสิมัพนัธ์กบักจิกรรมการเรียนรูผ้า่นการปฏบิตัทิี�
หลากหลายรูปแบบ หมายถงึขอ้ใด

1. PJBL 2. PBL
3. PLC 4. Active Learning

25:ขอ้ใดไม่ใช่การหาคณุภาพของแบบทดสอบ

1. ความเที�ยงตรง 2. ความเชื�อม ั�น
3. อาํนาจการจาํแนก 4. ความยดืหยุน่

26:ขอ้ใดไม่ใช่ขอบเขตของการวจิยัในช ั�นเรียน

1. การแกป้ญัหาหรือพฒันาการเรียนการสอนใน
ชั�นเรียนเทา่นั�น 2. ไมเ่น้นการสุม่ตวัอยา่ง

3. เน้นการแกป้ญัหาบางสว่นในรายวชิา 4. ทกุขอ้เป็นขอบเขตของการทาํวจิยัในช ั�นเรียน

27:การวใิจแบบใดเป็นการวจิยัจาํแนกตามลกัษณะของขอ้มลู

1. การวขิยัเชงิคณุภาพ 2. การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์
3. การวจิยัรว่มสมยั 4. การวจิยัเชงิทดลอง

28:ตวัแปรในการวจิยัขอ้ใดมคีวามหมายถงึตวัแปรตาม

1. สิ�งที�มผีลกระทบตอ่คา่ตวัแปรที�ต ั�งขึ�น  โดยนกั
วจิยัไมไ่ดนํ้ามาพจิารณาในการวจิยั 2. ตวัแปรที�เกดิขึ�นมาภายหลงัที�รบัอทิธพิลจาก

ตวัแปรอื�น
3. ตวัแปรที�สง่ผลตอ่ตวัแปรอื�น 4. ถกูทกุขอ้

29:Dependent Variable  มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด

1. ตวัแปรตน้ 2. ตวัแปรอสิระ
3. ตวัแปรแทรกซอ้น 4. ตวัแปรตาม

30:ขอ้ใดสามารถนํามาเป็นกลุม่ประชากรในการวจิยัที�สนใจในการศกึษา

1. คน 2. สิ�งของ
3. สถานที� 4. ถกูทกุขอ้

31:สื�อการเรียนการสอน หมายถงึ
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1.

การพฒันาและประยกุต์ระบบเทคนิคและ
อปุกรณ์ ใหส้ามารถนาไปใชใ้นสถานการณ์
จรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงตามวตัถปุระสงค์
ของการเรียนรู้

2. การนําเอาความรูท้างวทิยาศาสตร์มาประยกุต์
ในการแกป้ญัหาการศกึษา

3. ตวักลางที�ทาใหผู้ส้ง่สารกบัผูร้บัสารไดเ้กดิ
ความเขา้ใจที�ตรงกนั 4.

ตวักลางที�จะทาําใหผู้ส้อนบรรลุวตัถปุระสงค์
ในการสง่ขา่วสาร ขอ้มลูความรูท้างดา้นการ
ศกึษาไปยงัผูเ้รียน ตามวตัถปุระสงคก์ารเรียน
รู ้หรือกจิกรรม เพื�อสง่เสรมิศกัยภาพของผู้
เรียนอยา่งเต็มที�

32:นกัเรียนที�มคีวามอยากเรียนรูน้้อย  จะปฏบิตัไิดก็้ตอ่เมื�อมผีูแ้ทนแนะนําและออกคาํส ั�ง   เป็นการเรียนรูแ้บบ
ใด

1. แบบการแขง่ขนั 2. แบบรว่มมอื
3. แบบมสีว่นรว่ม 4. แบบพึ�งพา

33:การเรียนรูโ้ดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  เป็นแนวคดิของใคร

1. เจอร์โรลด์ อ ีคอมพ์ 2. เยอร์ลาซและอลีี
3. จอห์น ดวิอี� 4. ฟรอยด์

34:ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งเกี�ยวกบั   การวจิยัในช ั�นเรียน

1. เป็นการสงัเกตการเรียนในชั�นเรียน 2. เป็นกระบวนการเรียนรูใ้นช ั�นเรียน

3. เป็นการบนัทกึปญัหาของผูเ้รียน 4. เป็นการพฒันาใหเ้ต็มศกัยภาพของการเรียน
การสอน

35:ทาํไมครูผูส้อนตอ้งวจิยัในช ั�นเรียน

1. ครูคอื ผูศ้กึษาปญัหานกัเรียน 2. ครูคอื นกัวชิาการ

3. ครูคอืผูต้อ้งคน้ควา้หาความรูพ้ฒันาตนเอง
ตลอดเวลา 4. ครูคอืผูอ้อกแบบการเรียนรู้

36:LMS   ยอ่มาจาก

1. Learning Management System 2. Live Management System
3. Literal Management System 4. Leader Managment System

37:อริคิสนั ไดส้รา้งทฤษฎขีึ�นในแนวทางความคดิของฟรอยด์ แตไ่มไ่ดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นใด

1. ความสาํคญัทางดา้นสงัคม 2. ความสาํคญัทางดา้นฐานะ
3. ความสาํคญัทางดา้นวฒันธรรม 4. ความสาํคญัทางดา้นสิ�งแวดลอ้

38:จติไรส้าํนึก คอือะไร

1. ความปรารถนา 2. ความพงึพอใจ
3. แรงจูงใจ 4. ความตอ้งการ

39:ขอ้ใดมคีวามสมัพนัธ์กบัการสรา้งภาพเคลื�อนไหวดว้ยเลนส์

1. Zoom 2. PAN
3. Tilt 4. DOLLY / TRACK

40:ขอ้ใดมคีวามสมัพนัธ์กบัการการหนั กลอ้งไปทางซา้ยหรือขวา

1. Zoom 2. PAN
3. Tilt 4. Crane

41:ไฟล์ภาพเคลื�อนไหวที�นิยมคอื

1. mp3 2. mp4
3. jpg 4. gif

42:................... is used to tighten or loosen the nut.   

1. A drill 2. A hammer
3. A spanner 4. A chisel
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43:I love reading.  I have hundreds of ………………………….

1. many book 2. books
3. book 4. a book

44:....................... two chisels on the rack.

1. There is 2. There are 
3. Is there 4. Are there

45:What are in the same category?

1. Wrench and hammer 2. Screwdriver and vice
3. Spirit level and set square 4. Hacksaw and nail

46:................ David and Nanny a beautiful house?

1. Do 2. Does
3. Did 4. Done

47:A : Do you have some money?             B :  No, .................................

1. I have not. 2. I has not.
3. I don't. 4. I doesn't.

48:We can go out now.  It .................. anymore.

1. isn't raining 2. doesn't rain
3. is raining 4. rains

49:What ............. in your spare time?  Do you have any hobbies?

1. are you doing 2. did you do
3. do you do 4. have you done

50:A : ……………. you from Canada?         B : No, …………………….………..
 

1. Is / I am. 2. Is / you are.        

3.
Are / I am not. 
 4.

Are / you aren’t.
 


