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26. ขอใดอธิบายความหมายของ "การศึกษาตลอดชีวิต" ไดถูกตอง
1. การศึกษาในระบบ เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. การศึกษานอกระบบ เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4. การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่ผสมผสานกันเพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
27. ลักษณะครูในขอใดที่สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา
1. ครูเปนผูอํานวยความสะดวก คอยชวยเหลือ และ
สนับสนุน นักเรียน
2. ครูเปนศูนยกลางในการเรียนรู
3. ครูเปนผูเสนอโครงการใหกับนักเรียนไปทํารายงาน
4. ครูเปนผูจัดระบบการเรียนการสอน
28. ขอใดใหความหมายถูกตองที่สุดเกี่ยกับการจัดการศึกษา
1. บุคคลสามารถศึกษาไดตามความพอใจ
2. บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไมนอ ยกวาสิบสองป
3. นักเรียนเปนศูนยกลางในกระบวนการเรียนรู
4. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน
29. ปจจุบันใครดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
1. นายอดิศัย โพธารามิก 2. นายจาตุรน ฉายแสง
3. นายรุง แกวแดง
4. นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
30. ทานคิดวาการจัดสนามแขงรถจักรยานยนตจะสามารถชวย
แกปญหารถซิ่งบนทองถนนไดหรือไม
1. ได เพราะ เด็กวัยรุนจะมีสนามแขงเปนที่เปนทาง
2. ได เพราะ เด็กวัยรุนจะชวนกันไปแขงรถที่สนาม
มากกวาแขงบนถนนเพราะบนถนนอันตราย
3. ไมได เพราะ เด็กวัยรุนก็ยังจะแขงรถบนถนนอยู
เหมือนเดิม
4. ไมแนใจ เพราะ ยังไมเคยมีใครใชวธิ ีการนี้มา
แกปญหา
31. การเปดสถานบริการอาบ อบ นวด ตรงขามสถานศึกษาทาน
คิดวามีคิดเห็นอยางไร
1. สมควรเปดได ถาตามกฏหมายสามารถใหเปดไดก็ให
เปดบริการ
2. สมควรเปดได เพราะไมไดมีผลกระทบอะไรกับเด็ก
นักเรียน

3. อาจจะเปดไดขึ้นอยูกับความใกลไกลของสถาน
บริการ
4. ไมสมควรที่จะใหเปดสถานบริการอาบ อบ นวด
ตรงขามสถานศึกษาโดยเด็ดขาด
32. ปญหานักเรียนชางกล นักเรียนอาชีวะตีกัน ทานคิดวาวิธีการใด
ที่จะชวยแกปญหานี้ได
1. หากิจกรรมที่จะชวยใหนักเรียน นักศึกษา
ไดแสดงออก
2. ออกกฏหมายลงโทษที่เขมงวดขึ้น
3. จับนักเรียนที่ตีกันเขาคายทหารฝกอบรม
4. จับนักเรียนที่ตีกันสงไปอยูสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต
33. กรณีที่เกิดการบุกเขาไปทํารายนักเรียนในโรงเรียนทานคิดวาจะ
สงผลกระทบตอนักเรียนที่ไมถูกทํารายหรือไม
1. สงผลกระทบแตไมมาก เพราะ เด็กไมไดเจอ
เหตุการณกับตัวเอง
2. สงผลกระทบอยางมาก เพราะ เด็กจะเกิดความ
หวาดระแวงและไมมั่นใจที่จะมาเรียนหนังสือ
3. สงผลกระทบเพียงเล็กนอย เพราะ นักเรียนสามารถ
ปรับตัวรับสถานการณได
4. ไมสงผลกระทบ
34. สกอ. ยอมาจากอะไร
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
35. ครูปยะพงศ : ใหนักเรียนไปเรียนพิเศษที่บานของครู
ครูกิตติ : บังคับใหนักเรียนซื้อซีดีสารคดีที่ครูเปนตัวแทน
จําหนาย
ครูปรีชาพล : สั่งใหนักเรียนลางรถของครู
ครูไตรรงค : สั่งงานในนักเรียนไปทํารายงานนอกสถานที่ ซึ่ง
ทําใหผูปกครองตองเสียเวลาพานักเรียนไป
พฤติกรรมของครูคนใดนาตําหนินอยที่สุด
1. ครูปยะพงศ
2. ครูกิตติ
3. ครูปรีชาพล
4. ครูไตรรงค
36. นักเรียน : ครูครับผมทํางานสงครูไมทัน
ครู
: เธอมีปญหาอะไรลองเลาใครครูฟงหนอยสิ
นักเรียน : ผมตองชวยที่บานทํางานครับ ผมเลยไมมีเวลา
ทํางานที่ครูสั่งเลยครับ
ครู : ...................................
ทานคิดวาครูจะตอบเชนไรที่ตรงใจทานที่สุด
1. เธอบอกมาซิวาเธอตองชวยที่บานทํางานอะไรบาง
แลวครูจะชวยหาวิธีการใหเธอทํารายงาน
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2. เธอตองพยายามทํารายงานใหทันนะ
3. เธอตองแยกใหออกระหวางการทํางานกับการเรียน
4. บอกผูปกครองของเธอวาตองทํางานที่ครูสั่ง
37. ทานพบนักเรียนคนหนึ่ง นั่งเหมอลอยบอยๆ ไมคอยสนใจเรียน
เนื่องจากนักเรียนมีปญหาทางบาน ในฐานะที่ทานเปนครูทาน
จะทําเชนไร
1. คอยสังเกตพฤติกรรมอยูหางๆ
2. พานักเรียนไปหาครูแนะแนว
3. เขาไปคุยกับนักเรียนแลวคอยๆ ถามถึงปญหา
4. บอกใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
38. กระบวนการใดที่ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
มากที่สุด
1. การนั่งฟงครูอธิบาย
2. การอานหนังสือเรียน
3. การแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางเพื่อนในกลุม
4. การดูรายการสารคดี
39. เมื่อทานพบวานักเรียนของทานถูกลวงละเมิดทางเพศ ทาน
จะทําเชนไร
1. นําเรื่องดังกลาวไปคุยกับเพื่อนครูดวยกัน
2. จัดการผูที่ลวงละเมิดทางเพศโดยการแจงคาวม
ดําเนินคดีตามกฏหมาย
3. ไปจัดการผูที่ลวงละเมิดทางเพศกับเด็กดวยตนเอง
4. ปดเปนความลับเพื่อไมใหคนอื่นรู
40. ในปจจุบันคาครองชีพสูงขึ้นอยางมาก ในบางครั้งเงินเดือนครู
ไมพอใชจาย ทานคิดวาทานจะทําเชนไร
1. ลาออกจากอาชีพครูแลวไปหาอาชีพอื่นที่มีรายได
ดีกวา
2. ประหยัดคาใชจายใหมากขึ้น และพยายามทําหนาที่
ครูใหดีที่สุด
3. หารายไดเสริมดวยการสอนพิเศษตามบาน
4. หาโอกาสศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได
41. พอแมของวสันตจะตองไปทําธุระที่ตางจังหวัด วสันตจะตอง
ดูแลนองชายที่อายุ 4 ขวบ ซึ่งนองของวสันตดื้อและซน ถาทาน
เปนวสันตทานจะทําเชนไร
1. ดูแลนองเพราะนองยังเล็กก็ตองดื้อและซนเปน
ธรรมดา
2. ปลอยนองเลนตามใจ
3. ใหนองอยูในระเบียบไมใหเลน
4. ขังนองไวในบานแลวออกไปเลนกับเพื่อนๆ
42. ปจจุบันในภาวะน้ํามันแพง เมื่อทานมีโอกาสที่จะมีสวนรวมใน
การชวยเหลือรัฐบาลในการชวยประหยัดน้ํามัน ทานประสงค
จะเลือก ขอใด
1. ใหโรงเรียนใชรถใหนอยที่สุด

2. ชวยผูบริหารโรงเรียนเขียนนโยบายประหยัดพลังงาน
ในโรงเรียน
3. เสนอโครงการประหยัดพลังงานใหแกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. ชวยเผยแพรความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการประหยัด
น้ํามันใหแกนักเรียนและผูปกครอง
43. ปญหาการสูบบุหรี่ในหมูเด็กและเยาวชน เปนปญหาหนึ่งที่
สําคัญ ถาทานมีสวนรวมในการรณรงคการงดสูบบุหรี่ ทานจะ
ทําเชนไร
1. คอยจับนักเรียนที่สูบบุหรี่
2. ทําโทษนักเรียนที่สูบบุหรี่ขั้นเด็ดขาด
3. บอกใหครูในโรงเรียนเลิกสูบบุหรี่ เพราะนักเรียน
จะเอาเปนแบบอยาง
4. สอนนักเรียนใหนักเรียนตระหนักถึงโทษของบุหรี่
44. มีผูปกครองทานหนึ่งมาขอรองใหครูชวยเหลือพาลูกสอบเขา
โรงเรียนใหได ซึ่งโรงเรียนของทานเปนโรงเรียนที่มี ชื่อเสียง
พฤติกรรมใดนาตําหนิมากที่สุด
1. ใหตัวอยางขอสอบเกาที่โรงเรียนเคยออกขอสอบให
นักเรียนไปลองทํา
2. ใหนักเรียนในโรงเรียนที่เคยสอบเขาไดที่หนึ่ง มา
สอน พิเศษ
3. เรียกเงิน 10,00 บาท จากผูปกครองเพื่อจะพาเด็ก
เขาเรียน
4. ใหผูปกครองพาเด็กมาสอบเอาเองตามความสามารถ
45. วิรัชทํางานเสร็จแลว กําลังเตรียมตัวจะไปกินขาวกับภรรยาใน
ตอน เย็น แตบัญชาไดขอรองใหชวยทํางาน เพราะ เปนงานที่
เรงมาก ทาน คิดวาวิรัชชวยบัญชาทํางานเพราะเหตุผลใด
1. ถาชวยบัญชาทํางานครั้งนี้ ครั้งหนาถาวิรัชงานงานยุง
บัญชาก็ตองชวย
2. คนทํางานดวยกันตองชวยเหลือกัน
3. ไมชวยแลวอาจถูกนินทาภายหลังวาไมมีน้ําใจ
4. ไมชวยแลวจะถูกเพื่อนๆ รังเกียจ
46. ทานกําลังจะซื้อของในหางสรรพสินคาแหงหนึ่งซึ่งทาตองตอ
คิวใน การชําระเงินซึ่งเปนแถวยาวมาก แตเพื่อนทาน อยูหนา
แถว สาเหตุใดที่ทําใหทานไมวานใหเพื่อนชวยฝากของจาย
ชําระเงินสินคา
1. ฝากเพื่อนแลวคนในแถวคงไมยอม
2. กลัววาคนในแถวจะวาได
3. รักษาความยุติธรรมในมากอนจายกอน
4. เปนความภาคภูมิใจที่สามารถจายไดดวยตนเอง
47. ขณะที่ครูสมบูรณดําเนินการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5
หองหนึ่ง ระหวางนั้นพบวา ด.ช. ชิดชัย แอบดูคําตอบ ของ
เพื่อน ถาทานเปนครู สมบูรณทานจะปฏิบัติอยางไร
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1. วากลาวตักเตือน บันทึกชื่อไวและใหทําขอสอบจน
เสร็จ
2. แจงผูบริหารเพื่อดําเนินการตามระเบียบทันที
3. วากลาวตักเตือน แลวเก็บขอสอบคืนทันที
4. ยกเลิกการสอบของ ด.ช. ชิดชัย เพราะถือวาทุจริต
ตอการสอบ
48. ครูนอย : “ด.ช. ดํา นักเรียนหองที่เธอเปนครูประจําชั้น ระยะ
นี้ไมตั้งใจเรียน นั่งเหมอลอย ไมคอยสงการบาน”
ครูหนึ่ง : “ออ! ฉันไดสอบถามแลว แกมีปญหาทางบาน พอ
ตกงานพอกับแมมีเรื่องโตเถียงกันเรื่อย เด็กจึงไม
สบายใจ คงตองใหกําลังใจแกหนอย”
คําสนทนานี้สะทอนถึงลักษณะครูในดานใด
1. ความรับผิดชอบ
2. ความเอื้ออาทร
3. ความเปนผูน ําทางปญญา 4. ความเปนผูมีศาสตรและศิลป
49. ภาคใตประสบภัยเกี่ยวกับคลื่นยักษ ทางโรงเรียนของทานไดรับ
การบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยภาคใต
ภารโรงของโรงเรียนเปนคนใตเห็นวาของบริจาคมีจํานวนมาก
จึงได ขอแบงของบริจาค ทานจะทําอยางไร
1. ให
เพราะ เปนกลุมเปาหมายที่จะแจก
2. ให
เพราะ ตั้งใจจะใหอยูแลว
3. ไมให เพราะ เปนเรื่องสวนตัว
4. ไมให เพราะ ผูอื่นจะตําหนิได
50. ทานคิดวาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตสงผลกระทบกับ
จิตใจของนักเรียนในสามจังหวัดนั้นหรือไม
1. ไมมีผลกระทบ เพราะ เด็กก็ยังสามารถเรียนได
ตามเดิม
2. ไมมีผลกระทบ เพราะ รัฐบาลไดใหการสนับสนุน
ดานการศึกษาในสามจังหวัดเปนพิเศษ
3. มีผลกระทบ เพราะ เด็กไมสามารถเรียนตามกําหนด
ได
4. มีผลกระทบ เพราะ เด็กจะหวาดระแวงเวลาเรียน หรือ
เดินทางไปกลับโรงเรียนอาจถูกทําราย
51. การเลือกตั้งครั้งใหญ ที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกลนี้ คือการ เลือกตั้งตามขอใด
1. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2. สมาชิกวุฒิสภา
3. สมาชิกสภาจังหวัด
4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
52. ขอใดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสมานฉันทได
ถูกตองที่สุด
1. ประสานงานกับกองทัพทั้ง 3 เหลาทัพ เพื่อเก็บขอมูล
และ กําหนดการชวยเหลือ
2. ประสานงานกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวย

เหลาราษฎรในทองถิ่น
3. ใหความคิดเห็น และขอเสนอแนะแกรัฐบาลในการ
แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
4. ถูกทุกขอ
53. ปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และจังหวัดอื่นๆ นักเรียนคิดวา
การแกปญหาในขอใดที่นาจะมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
1. กําหนดจุดน้ําทวมซ้ําซาก และจัดเตรียมกระสอบ
ทรายใหพรอมกอนถึงฤดูฝน
2. จัดหนวยบรรเทาทุกข และหนวยกูภัยน้ําทวมใหมีอยู
ประจําทุกๆ หมูบาน
3. ขุดคลองระบายน้ํา เพิ่มเติมในจุดทีน่ ้ําทวมซ้ําซาก
4. สรางจุดกักเก็บน้ําในบริเวณที่เกิดน้ําทวมบอยๆ เพือ่
รองรับน้ําไวกอน
54. การที่มีภาพขาวดาราที่ถูกแอบถาย ขณะที่ทานขาวกับคูรักหรือ
ขณะที่มีอิริยาบถตามปรกติในที่ตางๆ มาตีพิมพในหนังสือพิมพ
และมาวิพากษวิจารณตางๆ นักเรียนคิดวา ขอใดตอไปนี้
กลาวถึงเรื่องนี้ไดดีที่สุด
1. ดาราเปนคนของประชาชนยอมเปนสิทธิของ
ประชาชนที่จะรับรูเรื่องราวของดาราได
2. ผูสื่อขาวยอมตองหาขาวตามความตองการของ
ประชาชน เพราะฉะนั้นถาประชาชนตองการรูก็
ตองตอบสนอง
3. ดาราเปนบุคคลสาธารณะการตกเปนขาวยอมเปน
เรื่องปรกติ แตก็ควรมีขอบเขตในเรื่องสิทธิสวน
บุคคลบาง
4. ประชาชนชอบรูเรื่องราวของดาราคนตางๆ
โดยเฉพาะเรื่องสวนตัว ประชาชนจึงเปนผูกําหนด
เรื่องนี้
55. เมืองใดของประเทศใดในทวีปเอเชียที่กําลังจะเปนเจาภาพการ
แขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูรอนครั้งตอไป
1. ปกกิ่ง ประเทศจีน
2. โตเกียว ประเทศญี่ปุน
3. เซี่ยงไฮ ประเทศจีน
4. โอซากา ประเทศญี่ปุน
56. “รัฐบาลออกกฎหมายหามใหมีการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บุหรี่ในโทรทัศน และสิ่งพิมพ ตางๆ” เพื่อไมให
วัยรุนลอง สิ่งเสพติดเหลานี้ การที่รัฐบาลออกกฎหมายดังกลาว
รัฐบาลใชหลักการตามขอใดตอไปนี้
1. สิ่งใดถูกแสดงใหเห็นบอยๆ ยอมจําได
2. วัยรุนถูกโนมนาวใจไดงาย และชอบลอง
3. สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ทําใหเห็นภาพ
ซอน
4. การออกกฎหมายไดผลกวาการขอความชวยเหลือ
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57. ขาวการที่ประชาชนไปจุดธูปไหวตนไมรูปรางแปลกๆ หรือ
สัตวเลี้ยงที่มีความผิดปรกติตาง ๆ เพื่อขอหวย นักเรียนคิดวา
ขาวนี้เปนตัวชี้วดั ขอสรุปขอใดตอไปนี้
1. คนไทยยังยากจนอยูมากทําใหตองหวังรวยทางลัด
2. คนไทยมีความเชือ่ เรื่องไสยศาสตร มากกวา
วิทยาศาสตร
3. คนไทยชอบการไดเงินมางาย ๆ ไมตองออกแรงมาก
4. ถูกทุกขอ
58. สนามบินสุวรรณภูมิ จะเปดใชในเชิงพาณิชยในเดือนอะไร
ของป พ.ศ.2549
1. มกราคม
2. เมษายน
3. มิถุนายน
4. สิงหาคม
59. ถานักเรียนไปพบผูปกครองนักเรียนคนหนึ่งกําลังโตเถียงกับลูก
ของตนเองที่เปน นักเรียนชั้น ป.6 เรื่องการขอซื้อโทรศัพทมือถือ
ของลูก ถานักเรียนเปนผูปกครองของ นักเรียนคนนั้นนักเรียนจะ
ใชเหตุผลตามขอใดเพื่อปฏิเสธไมใหซื้อ
1. อธิบายเรื่องความจําเปนในการใช และราคาของ
โทรศัพทมือถือ
2. อธิบายเรื่องการใชงานที่ยุงยากซับซอน
ความสามารถในการใช
3. อธิบายเรื่องความสามารถในการดูแลของที่มีราคา
แพง
4. อธิบายเรื่องราวของโทรศัพทมือถือ และการใช
งาน
60. นาย ก: ผมมีเงินเก็บเกือบจะครบ 15 ลานบาทแลว สิ้นปนี้นาจะ
ไดแนนอนแตตั้งใจวาจะใหไดสัก 18 ลานบาทในป
ตอไป ใครๆ ก็วาผมรวยแลว แตผมวา ผมยังไมรวยนะ
นาย ข: โอโห.... ผมมีอยู 5 ลาน ผมก็วาผมรวยแลวนะ...
คําพูดของนายก. และนายข. สามารถสรุปไดตามขอใดตอไปนี้
1. คนโลภไมเคยรูจักพอ
2. จะคบกับใครจนหรือรวยไมสําคัญ
3. จะจนหรือรวยขึ้นอยูกับพอหรือไมพอ
4. เรื่องเงินไมเขาใครออกใคร
61. “คาของคนอยูท ี่ผลของงาน” = ความเชื่อของคนสมัยกอน
“คาของคนอยูท ี่คนของใคร” = ความเชื่อของคนสมัยนี้
ถาขอความนีเ้ ปนจริง นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อนี้
1. การศึกษาแยลง
2. การคอรับชั่นมากขึ้น
3. ทัศนคติของคนแยลง
4. คุณภาพคนแยลง
62. ปญหาใดตอไปนี้ที่นักเรียนคิดวาสงผลกระทบตอเยาวชนที่อยู
ในวัยเรียนมากที่สุด

1. ไขหวัดนก
2. น้ําทวม
3. แผนดินไหว
4. คลื่นยักษสึนามิ
63. ขอใดตอไปนี้สง ผลกระทบในดานลบของการศึกษามากที่สุด
1. ไมรูจะเรียนอะไรเรียนครูดีกวา
2. อาชีพครูรายไดไมพอใช
3. ไมอยากรบกับเด็ก
4. เรียนครูแลวไมรุง
64. “อยามัวไปหาคนที่ดีเลิศ ซื่อสัตย 100% เลยคุณ....แคขอใหคนที่
จะมาเปน ส.ส. หรือ รัฐมนตรี ทํางานใหไดตามที่หาเสียงไวก็
พอจะมีใตโตะ งุบงิบบางก็อยาใหนาเกลียดก็พอแลว” นักเรียน
คิดวา คําพูดนีแ้ สดงสิ่งที่นาเปนหวงในเรื่องความคิดของคนใน
สังคม ตามขอใด
1. ไมมีความทะเยอทะยานที่อยากจะเห็นประเทศ
ปกครองดวยคนดี
2. ยอมรับวาการทุจริตบางเปนเรื่องปรกติที่ยอมรับ
ไดถาผลงานโดยรวมดี
3. ไมมีความเชื่อมั่นวาในประเทศยังมีคนดีที่
ปกครองประเทศไดอยางซื่อสัตย
4. ยอมรับสภาพของคุณภาพของคนในสังคม
65. ถาวันหนึ่งนักเรียนไดมีโอกาสไปสอนหนังสือเด็กระดับชั้น
ม.3-ม.4 วิชาอะไรก็ได สิ่งแรกที่ นักเรียนจะทําคือขอใด
1. จําชื่อเด็กใหไดกอน เขาสอนโดยเอาขอมูลจาก
อาจารยประจําชั้น
2. จําเนื้อหาวิชาที่จะสอนใหได เตรียมขอมูลการสอน
ใหพรอม
3. เขาใจเด็กกอนวาวัยนี้ เด็กหองนี้ ……….. เปน
อยางไร
4. เขาใจเทคนิควิธที ี่จะใชดึงความสนใจของเด็กกอน
66. บุคคลตามขอใดที่กําลังจะลงชิงตําแหนง เลขาธิการแหง
สหประชาชาติ ในฐานะตัวแทนจาก ประเทศไทยและอาเซียน
1. ดร.ศุภชัย พานิชภักดี
2. ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย
3. ดร. ทนง พิทยะ
4. ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ
67. นักเรียนคิดวาหลังจากที่ประเทศไทยประสบภัยพิบัตอิ ยางคลื่น
ยักษ สึนามิ ขอใดตอไปนี้ควรทํา เปนขอแรก
1. ฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบ
2. เขาเยียวยาผูสูญเสีย และผูประสบภัย
3. สนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกผูประสบภัย
4. จัดลดราคาโปรแกรมการทองเที่ยวในพื้นที่
68. ถานักเรียนมีโอกาสพาเพื่อนตางชาติไปเที่ยว สถานที่สําคัญ
ของประเทศไทย เพื่อใหเพื่อน ชาวตางชาติไดรับทราบ ความ
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เปนมาของประเทศไทยมากที่สุดนักเรียนจะพาไปเทีย่ วจังหวัดใด
1. พระนครศรีอยุธยา
2. จังหวัดสุโขทัย
3. กรุงเทพมหานคร
4. จังหวัดพิษณุโลก
69. บุคคลในขอใดเหมาะสมจะเปนครูมากที่สุด
1. แดงเรียนเกง ไมมีระเบียบ
2. ขาวใจกวาง ไมอดทน
3. เขียวใจกวาง ไมมีมนุษยสัมพันธ
4. ดําเรียนเกง ไมชอบพูด
70. นักเรียนคิดวาวิธีการแกไขปญหา การขับรถซิ่งของวัยรุน
ประเด็นใด เปนประเด็นที่สําคัญทีส่ ุด
1. หาสนามแขง
2. จูงใจใหมาแขง
3. แขงเพราะอะไร
4. ถูกทุกขอ
71. “กวาจะรับรูและรูซึ้งถึงคุณคาของสิ่งใด ก็ตอเมื่อไดเสียมันไป
แลว” นักเรียนคิดวาจุดประสงคของการพูดนี้คืออะไร
1. การรับรูรสชาติสิ่งที่จะตองสูญเสียเปนสิ่งที่ตอง
เรียนรู
2. การรับรู และรูซึ้งถึงสิ่งใดชาไปยอมนาเสียดาย
3. การรับรู และรูซึ้งของสิ่งใดใหมากที่สุด
4. เมื่อมีสิ่งใดอยูจงรักษา และเห็นคุณคาใหมาก

72. “น้ํามันแพง เงินเฟอ ของแพง มาถึงยุคที่พวกเราจะตอง
ประหยัดกันแลวครับ” กับคําพูดดังกลาวเมื่อเอาไปพูดกับ
ประชาชน ทั่วไปในชนบท นักเรียนคิดวานาจะเกิดปญหาใด
ตอไปนี้มากที่สุด
1. ประชาชนไมพอใจผูที่บริหารประเทศ
2. ประชาชนไมเขาใจคําพูดบางคํา
3. ประชาชนไมสนใจฟง
4. ประชาชนแตกตื่น
73. อุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องที่
เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง นาจะเปนขอใด
1. นักเรียนยังไมอยูในวัยทํางานไมมสี วนรวมมากนัก
2. นักเรียนยังมีทัศนคติที่ไมคอยดีตออาชีพครู
3. นักเรียนยังไมมคี วามรูเกี่ยวกับการปฏิรูปฯ
4. นักเรียนยังไมเนนความสําคัญ
74. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร
1. มีสุภาพสตรีเปนรัฐมนตรี
2. มีรัฐมนตรีคนเดิมจากรัฐบาลสมัยที่แลว
3. มีรัฐมนตรีที่แตงตั้งมาจากคนนอก
4. ถูกทุกขอ
75. เหตุใดน้ํามันแกสโซฮอลจึงมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซินทั่วไป
1. ยังไมมีคนกลาใชจึงตองขายในราคาถูกกวา
2. มีสวนผสมของเอทานอล 10%
3. เปนน้ํามันที่ประเทศไทยนําเขามากลั่นเอง
4. ถูกทุกขอ

