เฉลยข้ อสอบครู ผ้ ูช่วย // นวก.การศึ กษาท้ องถิ่น 2562
1.ลักษณะครู ในข้อใดเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม?
2.ข้อใด ไม่ ใช่ อำนำจหน้ำที่ของผูอ้ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ?
3.ใครมีอำนำจบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู ? ตอบ ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบจำก กศจ. 19/2560
4.โทษทำงวินยั มีกี่สถำน?
5.แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล( IEP) คืออะไร? ตอบ : แผนซึ่ งกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจำเป็ นพิเศษของคนพิกำร
6.แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุ คคลต้องปรับปรุ งปี ละกี่ครั้ง?หรื อทุกๆกี่ปี? ตอบ : ปี ละ 1 ครั้ง
7.ข้อใด ไม่ ใช่ คุณสมบัติของครู กำรศึกษำพิเศษ?
8.สถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร คือข้อใด? ตอบ : สถานศึกษาของรั ฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรื อตามอัธยาศัยแก่ คนพิการ
ตั้งแต่ แรกเกิดหรื อแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต
9.ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ? ตอบ : สถานศึกษาของรั ฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรื อตามอัธยาศัยแก่ คนพิการ ตั้งแต่ แรกเกิดหรื อ
แรกพบความพิการจนตลอดชีวิต
ชั่ วโมงสอนและภาระงานการสอนขั้นต่าการศึกษาพิเศษ
1.เฉพำะควำมพิกำรและศูนย์การศึกษาพิเศษ : จำนวนชัว่ โมงสอนตามตารางสอน – ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สัปดำห์
จำนวนชัว่ โมงสอนตาภาระงานขั้นต่า – ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์
2.ศึกษาสงเคราะห์ และรำชประชำนุเครำะห์ : จำนวนชัว่ โมงสอนตามตารางสอน – ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์
จำนวนชัว่ โมงสอนตาภาระงานขั้นต่า – ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ชม./สัปดำห์

10.สิ ทธิทำงกำรศึกษำของคนพิกำร? ตอบ : ได้รบั กำรศึกษำโดยที่ไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบควำมพิกำรจนตลอด
ชีวิต

11.สถำบันใดไม่ใช่สถำบันกำรเรี ยนตำม พรบ.2542? 12.กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้องเรี ยนกี่ปี?
13.ผูท้ ี่จะเข้ำรับข้ำรำชกำรครู ต้องมีอำยุเท่ำใดตำม พรบ.? ตอบ 20 ปี
14.ก.ค.ศ.ได้เพิม่ ในตำแหน่งครู กำรศึกษำพิเศษ มีจำนวนเท่ำไหร่ ? 2500 บ.
15.ใครเป็ น ปลัด กศจ.กทม.? ตอบ กำรุ ณ สกุลประดิษฐ์ ประธาน ก.ค.ศ. คือ รั ฐมนตรี ว่าการ ก.ศึกษาฯ
16.กำรศึกษำตลอดชีวิต คือ?
17.มำตรฐำนกำรศึกษำ มีกี่ขอ้ ?
18.กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่?/มีกี่มำตรฐำน? ตอบ 3 มำตรฐำน
19.เป้ ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ? ตอบ : 5 เป้ำหมำย { Access(เข้ าถึง) // Equlity(เท่ าเทียม) // Quality (มีคุณภาพ)// Effciency(
ประสิ ทธิ ภาพ) // Relavancy(ทันต่ อการเปลีย่ นแปลง) }
20.สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้กี่รูปแบบ?
21.สถำนศึกษำ มีส่วนร่ วมทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่ำงไร?
22.ในกำรเลือกหนังสือ ตัวแทนภำคี 4 ฝ่ ำย ได้แก่ใครบ้ำง?/ข้อใดไม่ใช่ ภำคี 4 ฝ่ ำย? ตอบ : ภำคี 4 ฝ่ ำย ประกอบด้วย “ครู
ผูป้ กครอง กรรมกำรนักเรี ยน เเละผู้เเทนชุมชน( ผู้นำชุ มชน ไม่ใช่นะจ๊ะ)
23.แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง นำมำแก้ไขปั ญหำด้ำนใด?
24.แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ต้องสอดคล้องกับแผนใด?
25.ข้อใด ไม่ใช่ เป้ ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ? ควำมเท่ำเทียม /กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ / คุณภำพ / กำรได้รับ.....(จำไม่ได้)
- ควำมจำเป็ นในกำรทำแผนกำรศึกษำฯ? ตอบ : ควำมท้ำทำย / เศรษฐกิจและสังคมโลก / อุตสำหกรรม 4.0 / SDGs 2030(กำร
พัฒนำที่ยงั่ ยืนฯ)/กำลังคน /สังคมผูส้ ู งวัย)
26.แผนกำรศึกษำแห่งชำติ.....ตำมเป้ำหมำยและผลลัพท์? ตอบ Output -------→ Outcome.
27.กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในแผนการศึ กษาแห่ งชาติ คือ? ตอบ ผลิต และ พัฒนำกำลังคน กำรวิจยั และ
นวัตกรรม

28.แผนการศึ กษาแห่งชาติ เป็ นแผนระยะใด? หรื อ มีกี่ระยะ?
29.กำรสื่ อสำรแบบ Passive คือ?
30.ครุ เล่นมือถือ / คุยโทรศัพท์ในระหว่ำงกำรสอน ถือว่ำ? ตอบ ทอดทิ้งหน้ำที่
31.โทษทำงวินยั ครู ? ตอบ มี 5 สถำน : ภำคฯ/ตัด/ลด/ปลด(ได้รับบำเหน็จบำนำญเสมือนเป็ นผูล้ ำออกจำกรำชกำร) / ไล่ฯ
32.3Rs(ข้อใดไม่ใช่?) +8Cs( 8Cs ข้อใดสำคัญที่สุด?)
33.โครงกำรใดไม่อยูใ่ นกำรส่งเสริ มพิเศษ?
34.วจนสั ญลักษณ์?
35.ทัศนสั ญลักษณ์?
36.หัวใจของกำรแนะแนว คืออะไร? ตอบ : กำรให้คำปรึ กษำ // ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรมแนะแนว?
37.กำรสร้ำงนวัตกรรม ทำไมครู ตอ้ งมีควำมรู้ทำงด้ำนจิตวิยำ?
38.กำรสร้ำงนวัตกรรม ทำไมครู ตอ้ งรู้หลักกำรสอน?
39.กำรวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นกำรวิจยั ประเภทใด?
40.ถ้ำอยำกทรำบควำมพึงพอใจของครู ที่มีผลต่อแผนกำรจัดกำรกำรเรี ยนรู ้ ต้องเก็บข้อมูลโดยวิธีใด?
41.กำรตั้งปั ญหำกำรคำดคะเนผลลัพธ์ในกำรวิจยั เป็ นขั้นตอนใดของกำรวิจยั ?
42. ข้อใด ไม่ใช่ กำรสุ่มตัวอย่ำง?
43.ข้อใด ไม่ใช่ เครื่ องมือในกำรวิจยั ฯ?
44.เครื่ องมือในกำรวิจยั ฯมีประโยชน์อย่ำงไร?
45.หู ตึง คือ ระดับกำรได้ยนิ กี่ dB? ตอบ 26-89 dB.
46.หู หนวก คือ สู ญเสียระดับกำรได้ยนิ กี่ dB? ตั้งแต่ /มากกว่า 90 dB
47.ข้อใด ไม่ ใช่ เป้ ำหมำยของกำรวิจยั ?

48.ข้อใด ไม่ ใช่ วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 60-79 ? ตอบ : คนไทยทุกคนได้ รับกำรศึ กษำและเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตอย่ำงมี
คุณภำพ ดำรงชี วิตอย่ ำงเป็ นสุ ข สอดคล้ องกับหลักปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
49.ผูจ้ ดั ทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 60-79 คือ? ตอบ : สภำกำรศึกษำ
49.หลักธรรมในข้อใดให้คนเป็ นคนดี ควบคุมกำย วำจำ ใจ? ตอบ :
50.หลักธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง? ตอบ : สัปปุริสสัจธรรม 10
51.ทำงสำยกลำง คือ?
52.กำรศึกษำมีกี่รูปแบบ? ตอบ : 3 รู ปแบบ ใน/นอก/อัธฯ
53.เรำจะพบว่ำบุคคลนั้นมีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำ เมื่ออำยุกี่ปี? ตอบ : 15ปี ? / 12 ปี ?/ ย่ำง 7 ปี / ........(จำไม่ได้)
54.เด็กออทิสติก คือ บุคคลที่มีควำมบกพร่ องทำงใด? ตอบ : สมอง พัฒนำกำรรอบด้ำน(สังคม อำรมณ์ กำรสื่อสำร)
55.การค้ าขายกับจีน ไทยยังไม่สำมำรถแข่งเรื่ องอะไรไม่ได้?
56.ข้อใด ไม่ใช่ รู ปแบบของกำรจัดกำรศึกษำตำม พรบ.?
57.ข้อใด ไม่ ใช่ หน้ำที่ของเลขาธิการคุรุสภา?
58.กำรสอนปฐมวัยสัปดำห์ละกี่คำบ? ตอบ : ไม่เกิน 6 คำบ/สัปดำห์
59. Non-Formal Education. คือกำรศึกษำแบบใด? ตอบ : กำรศึกษำนอกระบบ
60. ครู ตอ้ งมีใบประกอบวิชำชีพเพรำะ? ตอบ เป็ นวิชำชีพชั้นสู ง
61.”เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ" ตรงกับมำตรำใดใน พรบ.กำรศึกษำชำติ
62.แผนสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรี ยกว่ำ
63.I.O.C เกี่ยวข้องกับ (ควำมตรง ความเที่ยง ควำมเป็ นปรนัย ควำมยำก)
64.ข้อใด ไม่ ใช่ หน้ำที่ของ กมว.(คณะกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชี พ)?
65.ข้อใด ไม่ ใช่ หน้ำที่ของเลขำนุกำรคุรุสภำ?

66.เด็กชอบเล่นอวัยวะเพศและนอนคว่ำควรแก้ไขพฤติกรรมอย่ำงไร?
67.เด็กชอบกัดเล็บควรแก้ไขพฤติกรรมอย่ำงไร?
68.สถำนศึกษำที่รับผูไ้ ม่มีใบประกอบฯมำสอนโทษคืออะไร?
69.ข้อใดไม่ใช่กำรผิดวินยั ร้ำยแรง?
70.ขั้นปำกของ ฟรอยด์ ตรงกับวัยใด?
71.เด็กอธิบำยส่ วนประกอบของช้ำงได้ ตรงกับหัวข้อใด?
72.กำรจัดมุมต่ำงๆ มุมอะไรควร/ไม่ควรอยูใ่ กล้กนั ?
73.บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรี ยนรู ้คือ?
74.กำรสอนแบบใดใช้ศิลปะมำเกี่ยวข้อง?
75.วิธีใดช่วยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณธรรม?
76.กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี บันทึกลงที่ใด?
77.ห้องเรี ยนกลับด้ำน เป็ นสื่อกำรเรี ยนกำรสอนชนิดใด? ตอบ : ประเภทเทคนิคหรื อวิธีกำร(กำรสำธิต)

