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1. ยุทธศาสตร์สำคัญ ของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

คือข้อใด 

 ก. อำนวยการให้ทุกฝ่ายสะดวกสบายในการทำงาน 

 ข. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างทั่วถึง 

 ค. เป็นผู้นำที่มุ่งมั่นนำพาครูทุกคน ให้ความร่วมมือทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

 ง. ประสานความร่วมมือกับต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน DLTV 

  

2. ข้อใดคือยุทธศาสตร์ข้อแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ปฏิรูปหลักสูตร 

 ข. แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก 

 ค. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ง. การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

3. กระทรวงใดไม่มีข้าราชการในสภาการศึกษา 

 ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ข. กระทรวงแรงงาน 

 ค. กระทรวงวัฒนธรรม 

 ง. กระทรวงมหาดไทย 

4. Thailand 4.0 เน้นการพัฒนาสิ่งใดมากที่สุด 

 ก. ศักยภาพมนุษย์    ข. เศรษฐกิจ 

 ค. ความขัดแย้ง    ง. ความมั่นคง 

5. พาราลิมปิกส์เกมส์ ปี 2020 จัดที่ประเทศใด 

 ก. ญี่ปุ่น     ข. จีน 

 ค. ออสเตรเลีย     ง. เกาหลีใต้ 
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6. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษา 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12  

 ก. หลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 

 ข. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

 ค. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ง. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 

7. ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกภายใต้ความร่วมมือ GMS ไม่เกี่ยวกับประเทศใด 

 ก. กัมพูชา     ข. จีน 

 ค. ลาว      ง. เวียดนาม 

8. หน่วยงานใดที่รับผิดชอบโครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ “Obec Training” โดยตรง 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ     

 ข. คุรุสภา 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. สถาบันคุรุพัฒนา 

9. “STAR STEMS” เกี่ยวข้องกับ 

 ก. การพัฒนาคุณธรรม 

 ข. การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 ค. การเตรียมความพร้อมสู่ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 

 ง. การพัฒนาฝีมือแรงงานอาชีพ 

10. คุณลักษณะที่คาดหวัง ตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรฐานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือข้อใด 

 ก. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 ข. บริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 ค. นำผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสู่ผู้เรียน 

 ง. เป็นแบบอย่างการนำความรู้สู่การปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
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11. “สนช.” ทำหน้าที่แทนในข้อใด 

 ก. ประชาชน     ข. สภาผู้แทนราษฎร 

 ค. คณะกรรมการกฤษฎีกา   ง. ถูกทุกข้อ 

12. ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง 

 ก. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 20 ปี” 

 ข. ยึด “ หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ค. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

 ง. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

13. การใช้สิทธิเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับข้อใดของปวงชนชาวไทย 

 ก. เป็นสิทธิของปวงชนชาวไทย 

 ข. เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 ค. เป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ง. เป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

14. ข้อใดไม่ใช่กรอบงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามคำสั่ง คสช.  

ที่ 28/2559 

 ก. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ข. ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

 ค.ค่าอุดหนุนนักเรียนยากจน 

 ง. ค่าจัดการเรียนการสอน 

15. กรณี “งบประมาณค่าหนังสือเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรร” ท่านควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. อนุมัติเงินรายได้สถานศึกษาจัดซื้อให้ทันเปิดภาคเรียน 

 ข. อนุมัติเงินค่าจัดการเรียนการสอนจัดซื้อให้ทันเปิดภาคเรียน 

 ค. รอการจัดสรรงบประมาณก่อนดำเนินการ 

 ง. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันกับร้านค้า งบประมาณมารีบดำเนินการล้างหนี้ 
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16. การดำเนินชีวิตส่วนตัว และชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับข้าราชการ สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ. หมายถึงข้อใด 

 ก. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 

 ข. พอประมาณ พอเพียง พอดี พอใจ 

 ค. พึ่งตนเอง พอสมควร พอเพียง พอใจ 

 ง. พอใจ พึ่งตนเอง พอสมควร พอประมาณ 

17. วิธีการนำศาสตร์พระราชาลงสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างไรได้ผลดีที่สุด 

 ก. บูรณาการทุกวิชา 

 ข. จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 

 ค. จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวัน 

 ง. จัดเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน 

18. “งบอุดหนุนนักเรียนยากจน” เกิดจากแนวคิดใด 

 ก. ทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. ทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

 ค. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 

 ง. เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

19. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ 

 ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

 ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ง. แผนการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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20. “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด  

 ก. แนวการจัดการศึกษา 

 ข. ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา 

 ค. ความมุ่งหมายและหลักการ 

 ง. หลักการและจุดมุ่งหมาย 

21. การที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 

เกี่ยวข้องกับข้อใด 

 ก. การยึดหลักในการจัดการศึกษา 

 ข. การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 

 ค. การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา 

 ง. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

22. การที่สถานศึกษามีการจัดระบบควบคุมภายใน จัดว่าสถานศึกษานั้นมีการบริหารงานอย่างไร 

 ก. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

 ข. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 ค. มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 ง. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม 

23. ข้อใดที่สะท้อนว่าสถานศึกษาได้มีการนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงสู่การปฏิบัติมากที่สุด 

 ก. การเร่งฟื้นฟูการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว และท่องอาขยานที่ขณะนี้กำลังเริ่มหายไป 

 ข. การปฏิรูประบบงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 

 ค. ส่งเสริมการพัฒนาครูภาษาอังกฤษภายใน 5 ปี 

 ง. การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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24. ข้อใดไม่สอดคล้องกับจุดเน้นในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. บูรณาการความรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

 ข. ให้ความสำคัญด้านกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 ค. ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

 ง. ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

25. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในข้อใดที่ผู้สอนต้องมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ แต่สถานที่นั้นไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ก. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม 

 ข. ครอบครัว 

 ค. สถานประกอบการ 

 ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

26. ข้อใดกล่าวถึงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ไม่ถูกต้อง  

 ก. เป็นข้าราชการครู 

 ข. เป็นส่วนหนึ่งของข้าราชการพลเรือน 

 ค. เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. เป็นผู้สอน 

27. ข้อใดหมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. นักการภารโรง 

 ข. พนักงานราชการ 

 ค. รองศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ง. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
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28. ผู้ใดไม่ได้มีหน้าที่หลักในการติดตามเด็กให้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

 ก. ปลัดเทศบาลเมืองพัทยา    

 ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด     

 ง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

29. หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

30. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 ก. การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อจะใช้วิธีการเดียวกันทั่วประเทศ 

 ข. สถานศึกษาจะต้องได้รับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 ปี 

 ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละแห่งจะต้องมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นของตนเอง 

 ง. จะเน้นความรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนมากกว่าวิชาอื่น ๆ  

31. ในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนควรพิจารณาถึง 

ข้อใดมากที่สุด 

 ก. ตำแหน่งของผู้รับมอบ 

 ข. วิทยฐานะ 

 ค. วัตถุประสงค์และขอบเขตงานของการมอบอำนาจ 

 ง. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
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32. ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษาไม่ถูกต้อง 

 ก. เน้นบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

 ข. เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 

 ค. เน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

 ง. เน้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 

33. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ข้อใด 

 ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 

 ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

 ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ง. พัฒนาศักดิ์ศรีส่งเสริมความเป็นมนุษย์ 

34. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นกฎหมายใด 

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กฎกระทรวง 

35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้

อำนวยการสถานศึกษา ตามข้อใด 

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. กฎกระทรวง 

 ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 

 ง. ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า11
36. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา จะต้องจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อใคร 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

37. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการคดี กรณีนิติบุคคลของสถานศึกษาถูกฟ้องคดี 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

38. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผู้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถ

ขยายบริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ สภาการศึกษา 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

39. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ข. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 ค. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ง. อนุมัติผลการเรียนของนักเรียน 
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40. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กล่าวถึงความเป็นนิติบุุคคล

ของโรงเรียนอย่างไร 

 ก. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นสถานศึกษาเป็นนิติบุุคคล 

 ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนนิติบุคคล 

 ค. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนนิติบุคคล 

 ง. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานและขั้นอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา 

เป็นนิติบุคคล 

41. ใครที่หน้าที่พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

42. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ระดับสถานศึกษาให้ดำเนินการ 

ตามข้อใด 

 ก. การรักษาราชการแทน 

 ข. การปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ค. การปฏิบัติราชการแทน 

 ง. การรักษาการในตำแหน่ง 

43. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

 ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 ข. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ค. การกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง. การพัฒนาวิชาชีพ 
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44. ในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุ

สภาแล้วให้ดำเนินการรายงาน ให้ผู้ใดทราบ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรี 

 ง. สาธารณชนรับทราบ 

45. ใครมีหน้าที่พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู 

 ก. คุรุสภา 

 ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

46. ข้อใดเป็นวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ข. ครูโรงเรียน ตชด. 

 ค. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ง. ครูทีสอนใน Home School 

47. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

 ก. บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา 

 ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ง. การกำหนดนโยบายการบริหารงานของคุรุสภา 
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48. “การทุจริตเวลาของราชการไปทำธุรกิจส่วนตัว ละเลยและทิ้งการสอนนักเรียนเป็นประจำ บาง

คราวต้องฝากงานสอนกับเพื่อนครู” เป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบอาชีพ 

49. คุณสมบัติตามข้อใดไม่สามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. ได้ 

 ก. มีตำแหน่งระดับกรม 

 ข. มีความเชี่ยวชาญสูงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ค. มีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย 

 ง. มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารการศึกษา 

50. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินอย่างเข้มตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 

 ก. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพ  

มาตรฐานวิชาชีพ 

 ข. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 

เตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

 ค. ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มมีผลการ

ประเมินอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถสั่งให้ผู้นั้นอออกจารราชการได้ 

 ง. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถเป็นประธานคณะกรรมการประเมินการประเมินอย่างเข้ม

ครูผู้ช่วยได้ 
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51. ข้อใดคือจำนวนเวลาภาระงานการสอนขั้นต่ำสำหรับการขอยื่นประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

ชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560 

 ก. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 

 ข. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

 ค. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

 ง. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

52. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน ในรอบครึ่งปี จำนวนครึ่งขั้น 

 ก. นางสาวปราณี ลาคลอดบุตรเกิน 90 วัน 

 ข. นางสาวดวงใจ ลา 10 ครั้ง รวม 15 วันทำการ มีผลการประเมินได้ 85 คะแนน 

 ค. นายกิติ เกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 2 เดือน 

 ง. นายชนะ ลาโรงเรียน 1 วันโดยไม่ขออนุญาตและไม่ชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ 

53. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

54. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มาสายเนือง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ใดมี

อำนาจในการกำหนดโทษและสั่งลงโทษทางวินัย 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโทษและออกคำสั่งลงโทษ 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโทษ และ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจ 

ในการออกคำสั่งลงโทษ 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นผู้บังคับบัญชากำหนดโทษ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่ง

ลงโทษ 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโทษและ ก.ค.ศ. มีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษ 
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55. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับครู ค.ศ. 5 ในโรงเรียน กรณีไม่ส่งเสริมการ

ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

56. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง ที่ 19/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัยตามคำสั่งนี้ 

 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. นายกรัฐมนตรี 

 ง. คปภ. 

57. ตำแหน่ง “ศึกษาธิการจังหวัด” หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งใด ตามกฎหมาย 

 ก. รองเลขาธิการ    ข. ผู้อำนวยการสำนัก 

 ค. อธิบดี     ง. ผอ.สมศ. 

58. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม  

เพื่อให้คนพิการ 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

59. การทุจริตเวลาราชการ เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดทางวินัย ด้านใดมากที่สุด 

 ก. วินัยต่อประเทศชาติ    ข. วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ 

 ค. วินัยต่อผู้เรียน    ง. วินัยต่อตนเอง 
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60. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอมลายมือชื่อ ผู้อื่นหาประโยชน์  

ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% ไม่เกิน 1 เดือน 

 ข. ลดเงินเดือน 

 ค. ปลดออก 

 ง. ไล่ออก 

61. ข้าราชการครูผู้มีผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ

อาจได้รับเงินตามข้อใด 

 ก. เงินโบนัส     ข. เงินวิทยพัฒน์ 

 ค. เงินรางวัลประจำปี    ง. เงินวิทยฐานะ 

62. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. บังคับใช้กับพนักงานราชการเช่นกับข้าราชการครู 

 ข. มีอายุความ 

 ค. ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษมีผลให้ต้องระงับการดำเนินการทางวินัยหรือยุติเรื่อง 

 ง. แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดวินัยได้ 

63. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถร้องทุกข์ได้ ในกรณีใด 

 ก. ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 

 ข. ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 

 ค. อึดอัด คับข้องใจผู้บังคับบัญชาดุด่า 

 ง. ถูกตัดสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน 

64. คำสั่งทางการปกครองมีผลใช้ยันต่อบุคคลเมื่อใด 

 ก. วันออกคำสั่ง    ข. วันระบุในคำสั่ง 

 ค. วันที่ได้รับแจ้ง    ง. ภายใน 15 วัน 
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65. คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ความเสียหายเนื่ีองจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งได้ต้องร้องขอค่าตอบแทน ภายใน

กี่วันนับแต่ได้รับแจ้ง  

 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 

 ค. 90 วัน     ง. 180 วัน 

  

66. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือไม่ถูกต้อง 

 ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 ข. วัน เดือน และปี ที่ทำคำสั่ง 

 ค. ชื่อ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง  

 ง. พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น 

67. ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539  

 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 

68. ในกรณีที่ผลการพิจารณาเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของสถานศึกษา แล้วเสร็จในระดับสถาน

ศึกษา และ ผู้มีอำนาจตาม มาตรา 53 ยังไม่ได้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สถานศึกษาควรดำเนินการ

อย่างไร 

 ก. แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความลับ 

 ข. ชี้แจงถึงโทษทางวินัย กรณีนำผลการพิจารณาไปเปิดเผย 

 ค. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ง. ทำเป็นเอกสารลับ ของสถานศึกษา 
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69. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐจะต้องจัดมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ก. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 

 ข. รายงานดำเนินงานวิชาการ 

 ค. ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายใน 

 ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

70. หากผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอสอบราคาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ หรือเปิดเผยข้อมูลผู้

ชนะผลการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้มีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามข้อใดต่อคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ 

 ก. ร้องเรียน     ข. ร้องทุกข์ 

 ค. อุทธรณ์     ง. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 

71. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ข. อนุมัติเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 

 ค. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง. กำหนดหลักสูตรการกำหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

72. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 ก. จัดให้นักเรียนเรียนฟรี 

 ข. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ค. บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด 

 ง. จัดการทดสอบทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
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73. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

สูงในด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด 

 ก. ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี 

 ข. ด้านกฎหมาย 

 ค. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ง. ด้านสังคมสงเคราะห์ 

74. การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

และการตัดหนี้เป็นสูญให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบจากใคร 

 ก. กรมบัญชีกลาง 

 ข. กระทรวงการคลัง 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

75. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับผู้เรียนแต่ละ

คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ยกเว้นข้อใด 

 ก. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 

 ข. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 

 ค. ครูแนะแนว 

 ง. ครูการศึกษาพิเศษ 

76. ระดับโทษตามข้อใดมีความผิด “ร้ายแรงที่สุด” 

 ก. จงใจไม่รักษาพยาบาล แก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตนที่เป็นไข้อย่างรุนแรง 

 ข. โพสต์คลิป เด็ก 8 ขวบขโมยของในร้านค้าโดยไม่เบลอภาพและเห็นหน้าชัดเจน 

 ค. บังคับให้เด็กไปเป็นขอทาน 

 ง. ยุยงให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารผ่าน Live สดบน Facebook 
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77. กรณีร้านค้าขายบุหรี่ให้กับ นายเอ นามสมมติ อายุ 19 ปีบริบูรณ์ มีความผิดสถานใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่ความผิด เพราะไม่ใช่เด็ก 

78. ข้อใดไม่สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 

 ก. ครู       

 ข. นักจิตวิทยา 

 ค. แพทย์      

 ง. ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 

79. กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

80. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก “พบเห็นเด็กเสพ มั่วสุมเสพยาบ้า และนำตัวเด็ก

ชายคนหนึ่งมาสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า หนีออกจากบ้านมาได้ 1 เดือน โดยมีอาการลงแดง

เนื่องจากขาดยาบางช่วงในการทำการสืบสวน” ในกรณีควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับเพื่อทำการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก และครอบครัว 

 ข. นำตัวเด็กไปตรวจฉี่และบำบัดเบื้องต้นในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 ค. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับและทำทะเบียนประวัติส่งสถานพินิจ 

 ง. ส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
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81. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการ

ด้วยวาจาก็ได้ ให้ผู้รับคำสั่งนั้นควร ดำเนินการอย่างไร 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว

ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ค. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 

 ง. ไม่ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เพราะเป็นการสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

82. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ก. ก่อนดำเนินการตามภารกิจ ต้องจัดแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 

 ข. แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ 

ต้องดำเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ค. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการกำหนดโดยอิสระ 

 ง. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ต้องดำเนินการแก้ไข 

83. ใครเป็นผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 

84. ส่วนราชการที่ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนพึงพอใจ จะได้รับ 

 ก. เงินเพิ่มพิเศษ     

 ข. เงินโบนัส 

 ค. เงินตอบแทน     

 ง. เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ 
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85. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน

ศึกษา 

 ก. มาตราฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 ข. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ง. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

86. “วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า” ตรงกับเดือนใดทางพุทธศาสนา 

 ก. เดือนมาฆะ     ข. เดือนวิสาขะ 

 ค. เดือนอาสาฬหะ    ง. เดือน 11 

87. ข้อความในประโยคต่อไปนี้มีลักษณะบังคับมากที่สุด 

 ก. โปรดไปติดต่อด้วยตนเอง 

 ข. กรุณาแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 ค. โปรดแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ง. โปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

88. สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 คืออะไร 

 ก. มีการจัดระบบทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ข. มีการจัดระบบการผลิตครูที่ทันต่อสังคม 

 ค. มีการลงทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 

 ง. มีการปรับระบบโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานใหม่ 
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89. ข้าราชการครูที่ต้องเดินทางไปอบรมตามโครงการ Training OBEC ต่างจังหวัด  

ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามงบประมาณในโครงการ 

90. ข้อใดไม่สอดคล้องกับตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ก. ศึกษาธิการภาคในพื้นที่รับผิดชอบ 

 ข. ผู้แทนสำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. ผู้แทนสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ง. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า25

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ชุดท่ี
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 21 ข 41 ข 61 ข 81 ก

2 ข 22 ข 42 ง 62 ง 82 ค

3 ค 23 ง 43 ก 63 ก 83 ค

4 ข 24 ง 44 ข 64 ค 84 ก

5 ก 25 ง 45 ค 65 ง 85 ค

6 ก 26 ค 46 ค 66 ก 86 ข

7 ข 27 ค 47 ค 67 ค 87 ค

8 ง 28 ค 48 ข 68 ค 88 ง

9 ก 29 ข 49 ง 69 ก 89 ก

10 ข 30 ค 50 ค 70 ก 90 ง

11 ข 31 ง 51 ก 71 ข

12 ก 32 ง 52 ค 72 ง

13 ข 33 ค 53 ค 73 ก

14 ค 34 ก 54 ค 74 ข

15 ข 35 ง 55 ก 75 ค

16 ก 36 ข 56 ง 76 ข

17 ก 37 ค 57 ข 77 ข

18 ง 38 ค 58 ก 78 ง

19 ค 39 ง 59 ข 79 ข

20 ก 40 ข 60 ง 80 ง
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1. ตำแหน่งใดเมื่อว่างในกรณีใดกรณีหนึ่งแล้ว ไม่ต้องยุบเลิก ตามนโยบายควบคุมอัตรากำลังของ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. ตำแหน่งที่ว่างลงจากกรณีผู้ดำรงตำแหน่งเดิม ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากผลการสอบคัดเลือกได้กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 

 ข. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน (SP2) 

 ค. ลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 

 ง. ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และวินัยร้ายแรงทุกตำแหน่ง 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจลงโทษวินัยร้ายแรงทุกกรณี 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครูเชี่ยวชาญ 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยทุกกรณี 

3. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างถูกต้อง 

 ก. เป็นเทคนิควิธีการสอน 

 ข. เป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน 

 ค. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

 ง. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ของครูผู้สอน 

4. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ก. การสรรหาบุคลากร    ข. การเลื่อนตำแหน่ง 

 ค. การกำหนดค่าตอบแทน   ง. การเลิกจ้าง 
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5. การบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาควรยึดระบบใด 

 ก. ความเสมอภาคระหว่างบุคคล 

 ข. ระบบคุณธรรม 

 ค. หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 ง. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบโครงสร้าง SEAT Framework เพื่อ

ช่วยเหลือดูแลนักเรียนพิการในสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อใด 

 ก. นักเรียนพิการ สภาพแวดล้อม กิจกรรมการสอนครูการศึกษาพิเศษ 

 ข. นักเรียนพิการ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ กิจกรรมการสอนครูการศึกษาพิเศษ 

 ค. นักเรียนพิการ สภาพแวดล้อม กิจกรรมการสอน เครื่องมือ 

 ง. นักเรียนพิการ เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ กิจกรรมการสอนครูการศึกษาพิเศษ และ 

ครูการศึกษาพิเศษ 

7. ท่านควรไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ใด 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 

8. ข้อใดเป็นทศวรรษแห่งการอ่าน 

 ก. ปี พ.ศ. 2551 - 2560   ข. ปี พ.ศ. 2552 - 2561 

 ค. ปี พ.ศ. 2560 - 2569   ง. ปี พ.ศ. 2559 - 2568 

9. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์สถานศึกษาพอเพียง 

 ก. 1 อ      ข. 4 ม 

 ค. 5 ส      ง. 6 พ 
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10. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนประชารัฐ 

 ก. ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

 ข. ด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 ค. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เพ่ิมสัมฤทธิผลของนักเรียน 

 ง. ด้านโรงเรียนคุณธรรม 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาจะแสดงบทบาทใดในการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 

 ก. “School Partner” (SP) 

 ข. “School Counselor” 

 ค. “School Sponsor” 

 ง. “School Leader” 

12. ท่านจะแนะนำให้ครูใช้สิ่งใดเป็นสิ่งกำหนดเนื้อหาการเรียนการสอน STEM ศึกษาในการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

 ก. ตัวชี้วัด 

 ข. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ค. แผนการสอน 

 ง. หลักการ Active Learning 

13. การฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการดำเนินการ เพื่อสิ่งใด 

 ก. เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ 

 ข. เพื่อให้เกิดความชำนาญ 

 ค. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคน 

 ง. เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหา 
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14. การประเมินความจำ ความเข้าใจของนักเรียน ในวิชาภาษาไทย เป็นการประเมินที่สอดคล้อง

ด้านใดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ เบนจามิน บลูม 

 ก. Conceptual Domain 

 ข. Cognitive Domain 

 ค. Affective Domain 

 ง. Psychomotor Domain 

15. ข้อใดคือเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

 ก. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ค. สมรรถนะผู้เรียน 

 ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โครงสร้างเวลาเรียน 

 ข. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ค. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร 

17. “การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง 

เหมาะสม” สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการ ตามข้อใด 

 ก. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ข. ความสามารถในการคิด 

 ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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18. “กิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล” จัดอยู่ในหมวดกิจกรรมใดในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 ก. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ข. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 

 ค. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม 

 ง. สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต 

19. ข้อใดสอดคล้องกับการให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 ก. Construct     ข. Interaction 

 ค. Physical participation   ง. Application 

20. การประเมินเพื่อตัดสินผล มีความหมายตรงกับต่อไปนี้ 

 ก. เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน 

 ข. เพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ 

 ค. เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนให้เหมาะสม 

 ง. เพื่อวินิจฉัยความรู้ความสามารถของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

21. การจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนปัจจุบัน ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 

 ข. ก่อนประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 

 ค. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 

 ง. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 

22. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านการอนุมัติการใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 ข. คำอธิบายรายวิชา 

 ค. เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ง. หน่วยการเรียนรู้ 
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23. จำนวนนักเรียนในห้องเรียนคละชั้นที่เหมาะสม คือข้อใด 

 ก. 15 คน/ห้อง     ข. 20 คน/ห้อง 

 ค. 25 คน/ห้อง     ง. 30 คน/ห้อง 

24. ครูคนใดควรได้รับการปรับปรุงการสอนมากที่สุด 

 ก. ครูสมบัติ สั่งให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ 

 ข. ครูชูศรี แบ่งกลุ่มนักเรียนทดลองการศึกษา Indicator ความเป็นกรด - เบสวัชพืช 

 ค. ครูสุภาพ พานักเรียนไปดูโรงเรียนผลิตนมพาสเจอไรด์ 

 ง. ครูสมเกียรติ ให้จดตามคำบอกเรื่องการหาความจุของถังข้าวสาร 

25. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคำขอประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 30 วัน 

 ข. ภายใน 60 วัน 

 ค. ภายใน 90 วัน 

 ง. ภายใน 180 วัน 

26. ข้อใดกล่าวประโยชน์ของคำว่า “มาตรฐานการศึกษา” ไม่ถูกต้อง 

 ก. ใช้รับรองคุณภาพ 

 ข. ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพ 

 ค. ใช้สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพ 

 ง. ใช้ในการประกันคุณภาพ 
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27. เป้าหมายสูงสุดของการบังคับให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา คือ มาตราฐานข้อใด 

 ก. มาตราฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 ข. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ง. มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

28. การดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เป็นเป้าหมาย คือ กระบวนการใดในระดับประกันคุณภาพภายใน  

 ก. การประเมินคุณภาพภายใน 

 ข. การติดตามคุณภาพ 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพ 

 ง. การพัฒนาคุณภาพ 

29. การรายงานค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาผ่านเว็บไซต์ระบบติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี http://e-budget.jobobec.in.th แบ่งออกเป็นกี่ส่วน 

 ก. 2 ส่วน     ข. 3 ส่วน 

 ค. 4 ส่วน     ง. 5 ส่วน 

30. ข้อใดคือ แบบฟอร์มการถอดแบบสำรวจรายการปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป 

 ก. แบบ ปร. 1     ข. แบบ ปร. 3 

 ค. แบบ ปร. 4     ง. แบบ ปร. 5 

31. งบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรกี่รายการ 

 ก. 3 รายการ     ข. 4 รายการ 

 ค. 5 รายการ     ง. 6 รายการ 
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32. ข้อใดใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนไม่ถูกต้อง 

 ก. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้ 

 ข. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง 

 ค. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาทำอาหารหรือจ่ายเป็นเงินสด

ให้แก่นักเรียนโดยตรง 

 ง. ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับ - ส่ง

นักเรียน 

33. ท่านจะต้องจัดให้มีแผนการบริหารงบประมาณเพื่อควบคุมลักษณะการขอให้งบประมาณ 

การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน ในกี่หมวดงบประมาณ 

 ก. งบบุคลากร งบดำเนินงาน 

 ข. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 ค. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

 ง. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบอื่น ๆ 

34. การป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดที่น่าจะได้ผลดีที่สุด ควรปฏิบัติอย่างไร 

 ก. รัฐต้องจัดระบบบริหารให้เป็นธรรม 

 ข. ให้สวัสดิการแก่ข้าราชการอย่าให้เดือดร้อน 

 ค. ขจัดเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ 

 ง. ปรับระดับเงินเดือนของข้าราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 

35. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

 ก. ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ข. ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

 ค. กดขี่ หรือข่มเหงราษฎร 

 ง. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
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36. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 ก. นายเบิ้ม ซื้อหวยใต้ดิน งวดละ 100 บาท แทบจะงวด 

 ข. นางสาวเปิ้ล เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ตบหัวผู้อำนวยการโรงเรียนในงานเลี้ยง 

 ค. นายหนุ่ม หารายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้ 

 ง. นายต้อม หารายได้โดยการขับ Grab Bike 

37. ข้อใดมิใช่การเสริมสร้างและพัฒนาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านวินัย 

 ก. การฝึกอบรม 

 ข. การเอาใจใส่ สังเกตการณ์และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย 

 ค. การสร้างขวัญและกำลังใจ 

 ง. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

38. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูผู้ช่วยในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

วินัยร้ายแรง คือใคร 

 ก. ก.ค.ศ. 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

39. ข้อใดไม่เข้าลักษณะฐานความผิดวินัยร้ายแรงของพนักงานราชการ 

 ก. ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ

ความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 ข. ละทั้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน สำหรับตำแหน่งที่ส่วนราชการ

กำหนดวันเวลาการมาทำงาน 

 ค. กระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

 ง. ทอดทิ้งการทำงานจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการ

ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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40. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของแผนงานบุคคลน้อยที่สุด 

 ก. ช่วยให้บรรจุคนเหมาะสมกับงาน 

 ข. ช่วยป้องกันการกระทำผิดวินัย 

 ค. ช่วยในการวินิจฉัยสั่งงานและมีความถูกต้อง 

 ง. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา 

41. “การที่ผู้บังคับบัญชา สอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด โดยเน้นถึงการแบ่งงานออกเป็น 

ขั้นตอน และการที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องสาธิตหรือแสดง วิธีปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อน แล้วจึงควบคุม

ดูแลให้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง” เกี่ยวข้องกับข้อใด 

 ก. Workshop 

 ข. On the job training 

 ค. Coaching / Counseling 

 ง. Job Instruction / Job Supervision 

42. เมื่อทำการวิเคราะห์ศักยภาพครูในโรงเรียนแล้ว พบว่าจัดอยู่ในกลุ่ม Dead Wood  

ท่านจะดำเนินการอย่างไรเป็นเร่งด่วน 

 ก. กิจกรรมร่วมระหว่างครูด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานในโรงเรียน 

 ข. ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวน เหตุหย่อนความสามารถ 

 ค. มอบงานที่ไม่สำคัญในโรงเรียนให้ทำ 

 ง. สมควรที่จะได้รับการดูแลให้การฝึกอบรม อย่างสสม่ำเสมอ 

43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. ศาสตราจารย์ เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. ครูเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. ครูผู้ช่วยอาจมีในสังกัดอุดมศึกษา 

 ง. อาจารย์เป็นข้าราชการพลเรือน 
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44. ใครมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ก. ครู เอ ลาป่วยเพราะประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 90 วันทำการ 

 ข. ครู บี ถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน 

 ค. ครู ซี ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 1 วัน 

 ง. ครู ดี ถูกลงโทษวินัยตัดเงินเดือน 

45. ข้อใดเป็นแนวคิดที่ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่จะยื่นคำขอมี

วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  

 ก. ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 17/2552 

ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคำขอได้เพียง 1 ครั้ง 

 ข. กรณีคำขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคำขอ ภายใน 1 ปี  

นับจากวันประกาศใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 21 

 ค. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูจะมีคุณสมบัติครบส่งคำขอ ตาม ว 17/2552 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 

2560 ให้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 

 ง. กรณีผู้ดำรงครูได้รับการบรรจุและตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์ตาม ว 21/2560 มีผลบังคับใช้  

ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการนี้ 
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46. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของข้าราชการครูที่จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่ถูกต้อง 

 ก. ครูวิทยฐานะชำนาญการ ต้องบรรจุและแต่งตั้งมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอหรือ

ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

 ข. ครูวิทยฐานะชำนาญการ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ

ชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และมีภาระ

งานสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ค. ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 

และชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และมี

ภาระงานสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ง. ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ

ชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และ 

มีภาระงานสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

47. ให้ผู้ใดมีหน้าที่ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สถานศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

48. หนังสือการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน มีกำหนดส่งรายงานภายในวันที่เท่าไหร่ 

ของทุกปี 

 ก. 30 กันยายน ของทุกปี 

 ข. 30 ตุลาคม ของทุกปี 

 ค. 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 ง. 30 ธันวาคม ของทุกปี 
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49. มีนักเรียน 2 คน ในห้องเรียนระดับชั้น ป.3 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ค่อนข้างรุนแรง มีปัญหา

การปรับตัวและเรียนรู้ช้า แจกลูกสะกดคำไม่เป็น เขียนชื่อตัวเองยังไม่ได้ และมีปัญหาสุขภาพ  

ขาดโรงเรียนบ่อย ๆ ท่านควรดำเนินการอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด 

 ก. ให้ครูวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการพัฒนา 

 ข. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ทราบปัญหารายกรณีและแก้ปัญหาอย่างถูกจุด 

 ค. ทำการคัดกรองนักเรียนพิการเบื้องต้น และส่งนักเรียนเข้าทำการคัดกรองนักเรียนพิการ และ

ทำการส่งต่อภายนอกเพื่อแก้ปัญหาตามแต่กรณี 

 ง. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

50. ข้อใดไม่เป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามกฎหมาย 

 ก. จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

 ข. จัดระบบให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 

 ค. ขับเคลื่อนระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ 

 ง. จัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุและการจัดสวัสดิการ 
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1. การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามข้อใด 

 ก. นโยบายพัฒนาครูสู่สากลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. ตามกรอบและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ 

 ค. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การยกระดับคุณภาพครู 

ทั้งระบบ 

 ง. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. ข้อใดกล่าวได้อย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับสมรรถนะ 

 ก. สมรรถนะเป็นทักษะ ความรู้และความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากรที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 

 ข. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทำให้บุคลากรองค์กรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ 

 ค. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กัน 

 ง. สมรรถนะเป็นส่ิงที่ติดตัวมาและไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

3. ทุกข้อเป็นความสำคัญของสมรรถนะที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นข้อใด 

 ก. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง 

 ข. ช่วยให้เกิดการแข่งขันระหว่างบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ค. เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของบุคลากร 

 ง. สามารถนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและ 

มีประสิทธิภาพ 

4. มีการทดลองวิธีการหรือจัดทำคู่มือประกอบการพัฒนางานใหม่ ๆ โดยมีการจัดทำรายงานการ

พัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีการเผยแพร่ในวงกว้าง เป็นเกณฑ์การประเมินในสมรรถนะใด 

 ก. การพัฒนาตนเอง     ข. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ค. การวิเคราะห์และสังเคราะห์    ง. การมีวิสัยทัศน์ 
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5. ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ถือเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะใด 

 ก. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   ข. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 ค. การมีวิสัยทัศน์     ง. การทำงานเป็นทีม 

6. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะที่แตกต่างจากข้ออื่น 

 ก. ทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นปัจจุบัน 

 ข. เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย 

 ค. เกิดจากกระบวนการคิดเชิงระบบ 

 ง. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเป็นจริงด้วยเหตุและผล 

7. การประเมินสมรรถนะสำหรับผู้บริหารวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างไร 

 ก. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 

 ข. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 

 ค. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

 ง. ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 

8. การดำเนินการตามข้อใด ถ้าประเมินตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารตามข้อใด (ไม่จัด

อยู่ในระดับ A4 : Accredited System) 

 ก. สร้างเครือข่าย 

 ข. จัดเวทีวิชาการ 

 ค. การวางแผนจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

 ง. สร้างความตระหนักให้บุคลากรเกิดจิตวิญญาณทำงาน 

9. ท่านเป็นคณะทำงานและวิทยากรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับประเทศ สะท้อนภาพการ

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ในสมรรถนะทางการบริหารตามข้อใด 

 ก. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์    ข. การพัฒนาตนเอง 

 ค. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร   ง. การทำงานเป็นทีม 
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10. ท่านได้นำกระบวนการของ Professional Learning Community (PLC) ไปพัฒนาแนวคิด

องค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วม

กันในทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบในโรงเรียนของท่านสะท้อนภาพการปฏิบัติตามสมรรถนะทางการ

บริหารตามข้อใด 

 ก. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์     

 ข. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 ค. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร    

 ง. การทำงานเป็นทีม 

11. ครูสมยศมาปรึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของครูในโรงเรียน ซึ่ง

เป็นตัวอย่างไม่ดี “ท่านได้แนะว่าลองไปพูดกับครูที่สูบบุหรี่ หรือให้ครูผู้หญิงไปตักเตือนแล้วให้มา

รายงานผลการดำเนินการ แต่คุณครูไม่กล้าทำตามคำแนะนำเพราะกลัวอิทธิพล” การดำเนินการนี้ ผู้

บริหารสถานศึกษาได้รับคะแนนประเมินระดับใด 

 ก. ระดับ 1      ข. ระดับ 2  

 ค. ระดับ 3       ง. ระดับ 4 

12. ข้อใดที่สะท้อนว่าโครงการตามแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษามีความเหมาะสม และสามารถนำไป 

ขับเคลื่อนโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

 ก. มีการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน 

 ข. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนการดำเนินการ 

 ค. มีความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน 

 ง. มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ภาวะคุกคามหรือโอกาสความสำเร็จของานหรือองค์กร 

13. ท่านมีส่วนร่วมปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร สะท้อนการปฏิบัติตามชี้วัดในระดับใด 

 ก. ระดับ 1      ข. ระดับ 2  

 ค. ระดับ 3       ง. ระดับ 4 
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14. ข้อใดสะท้อนมีการพัฒนาตามสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ

ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ก. มีชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

และมีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 

 ข. มีชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

หรือมีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 

 ค. มีชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

และมีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 

 ง. มีชั่วโมงในการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

หรือมีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 

15. โรงเรียนของท่าน “น้ำดื่มไม่เพียงพอสำหรับบริโภคในช่วงหน้าแล้ง” ท่านจะดำเนินการปัญหา

อย่างไรจึงจะเกิดความยั่งยืนมากที่สุด 

 ก. กำหนดนโยบายให้นักเรียนห่อน้ำดื่มมาจากบ้านเอง 

 ข. ประสานเครือข่ายภาคสนับสนุน เช่น กรมบาดาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ช่วยเหลือ 

 ค. จัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเร่งด่วน 

 ง. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หาทางออกร่วมกันในการวางแผนแก้ไขการดำเนินการ 
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16. ครูสมชาย ลงโทษนักเรียนที่มาสายเป็นประจำ โดยให้ออกกำลังกายวิ่งรอบสนามคนละ 5 รอบ 

จนเป็นเหตุให้เป็นลมหมดสติส่งโรงพยาบาลหลายคน “เป็นเหตุให้ผู้ปกครองร้องเรียนมายังท่่าน” 

ท่านจะดำเนินการอย่างไรจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก 

 ก. ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ข. เรียกครูสมชาย มาทำการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการย้ายออกจากฝ่ายกิจการ

นักเรียนไว้ก่อน 

 ค. ตั้งโต๊ะแถลงข่าว กล่าวขอโทษผู้ปกครอง และท่านเองกับครูสมชายออกเยี่ยมอาการของเด็ก 

ที่บ้านทุกคน 

 ง. วางระเบียบลงโทษของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงผ่านการประชาคมสมาคมครู ผู้

ปกครอง 

17. ข้อใดที่ไม่สามารถวัดได้ว่าท่านมีสมรรถนะการทำงานมุ่งผลสัมฤทธ์ 

 ก. ได้รับรางวัล MOE Award ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. มีการนำผลการวิจัยของตนเองมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ไม่มีการเผยแพร่ในวงกว้าง 

 ค. มีการพัฒนาผลงานในบางรายการที่ได้รับมอบหมายน้อยมาก 

 ง. มีการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทำงานเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย 

  

18. ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรเน้นย้ำและส่งเสริมหรือดูแลสถานศึกษา 

ในเรื่องใด 

 ก. ระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 

 ข. การประกันคุณภาพภายใน 

 ค. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 ง. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
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19. ความเป็นรูปธรรมของวิสัยทัศน์สังเกตได้จากข้อใด 

 ก. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมรองรับอย่างครอบคลุมและชัดเจน 

 ข. สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่สังกัดมีการวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 ค. มีการวิเคราะห์ ทบทวนภาวะแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 ง. มีการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

20. ท่านชอบขึ้นไปร้องเพลงโปรดทุกครั้งเมื่อได้รับเชิญในงานเลี้ยงสังสรรค์ของหน่วยงานหรือไม่ 

อย่างไร 

 ก. ไม่เคยพลาดสักครั้ง อย่างน้อย 2 เพลงขึ้นไป 

 ข. บ่อยครั้ง และถ้าได้รับเชิญ สามารถร้องได้ 2 เพลงแล้วขอร้องเพียงแค่นั้น 

 ค. บางครั้งที่มีโอกาส ขอร้องเพลง 1 เพลง โดยเปิดโอกาสให้คนอื่นตามที่พิธีกรในงานควบคุม 

 ง. ร้องไม่ได้เลย 

21. ตามวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการเก็บสะสมชั่วโมง

การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ถึง 5 ปี ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 

 ก. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นการสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ

อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 ข. เห็นด้วย แต่ควรนับชั่วโมงสะสมเพียง 3 ปี และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเลือกหลักสูตร

ในการแก้ปัญหาชั้นเรียนจะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด 

 ค. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาครูได้เต็มตามศักยภาพ 

 ง. ไม่เห็นด้วย ควรเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมากกว่าทิ้งห้องเรียนมาทำ PLC 

22. ข้อใดคือหัวใจสำคัญที่สุดของการนำกระบวนการ Bench Marking ไปวางแผนพัฒนาองค์กร 

 ก. วางแผน 

 ข. เลือกโรงเรียนต้นแบบ 

 ค. วิเคราะห์ตนเอง 

 ง. กำหนดเป้าหมายและทำแผน 
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23. SWOT อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ 

 ก. กำหนดวิสัยทัศน์     ข. การวางแผนกลยุทธ์ 

 ค. นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ     ง. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

24. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของระบบ 

 ก. ระบบหนึ่ง ๆ ย่อมเป็นระบบย่อยของระบบที่ใหญ่กว่า 

 ข. ระบบทุกระบบมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

 ค. มีการกำหนดโครงสร้างของระบบย่อมมีความสัมพันธ์กัน 

 ง. การเปลี่ยนแปลงในระบบหนึ่งย่อมไม่มีผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ  

25. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) สิ่งที่จะต้องนำไปเปรียบเทียบ  

ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด 

 ก. ปัจจัยนำเข้า      ข. เป้าหมาย 

 ค. กระบวนการ     ง. วิสัยทัศน์ 

26. การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด 

 ก. การมีอิทธิพลอย่างอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership : II : CL) 

 ข. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 

 ค. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) 

 ง. ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) 

27. การประเมินผลผลิต (Output) ที่สำคัญของโรงเรียนของท่านที่เป็นผู้อำนวยการ คือการมอง

ด้านใด 

 ก. ผลสัมฤทธิ์ของการสอบของนักเรียนสูงขึ้น 

 ข. ผลการสอบเข้าเรียนต่อทั้งหมดของนักเรียน 

 ค. ความสะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นของบริเวณโรงเรียน 

 ง. ความสามารถและความประพฤติของนักเรียน 
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28. ข้อใดไม่สอดคล้องกับความหมายของคำว่า “นวัตกรรม” 

 ก. รูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2560 

 ข. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตาม ว 21/2560 

 ค. เทคนิคประชุมนโยบายผ่านระบบ Social Media 

 ง. การเรียกแท็กซี่ ผ่าน Uber 

29. การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ของโครงการสอดคล้องกับความหมายของข้อใด 

 ก. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 ข. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

 ค. ความมีคุณภาพ (Quality) 

 ง. ความประหยัด (Economy) 

30. ท่านจะกำหนดปัจจัยใดเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานหรือทำงานอย่างมี

ความสุข มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสถานศึกษา 

 ก. การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพิเศษ 

 ข. มอบความวางใจแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ 

 ค. กำหนดนโยบายให้ครูร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 ง. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีในองค์กร 

31. ท่านจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ตามข้อใดเป็นขั้นตอนแรก 

 ก. ทบทวนงาน      ข. การกำหนดเป้าหมาย 

 ค. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์    ง. วินิจฉัยองค์กร 

32. ท่านจะลงทุนส่งเสริมพัฒนาครูกลุ่มใด ในโรงเรียนมากที่สุด เพื่อประโยชน์ขององค์กรท่านโดย

ภาพรวมตามหลักการวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากร 

 ก. กลุ่ม “ถุงเงิน”     ข. กลุ่ม “เด็กมีปัญหา” 

 ค. กลุ่ม “ดาวเด่น”     ง. กลุ่ม “ไม้ตายซาก” 
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33. สิ่งสำคัญของการทำงานเป็นทีม ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงของทีม ท่านจะต้อง

สร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นในทีมเป็นลำดับแรก 

 ก. กำหนดเป้าหมาย (Target) 

 ข. ความมีภาวะผู้นำ (Leadership) 

 ค. ความไว้วางใจเชื่อถือกัน (Trust) 

 ง. ความเป็นเอกภาพ (Unity) 

34. การดำเนินการตามข้อใดเป็นการบริหารความเสี่ยงใดที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร 

 ก. ติดถังดับเพลิงไว้ในตัวอาคารเรียนซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายปลอดภัย 

 ข. ติดกล้องวงจรปิด ให้เห็นมุมอับในโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและป้องกันอันตรายที่จะเกิดใน

โรงเรียน 

 ค. เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดทั้งโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร 

 ง. เลี้ยงไก่พันธ์ุไข่เพื่อขายให้ชุมชน 

35. นักเรียนของท่านในโรงเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวนมาก เมื่อทำการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว 

ท่านจะใช้สารสนเทศระดับใดเพื่อประกอบในการแก้ไขปัญหานี้ 

 ก. MIS       ข. DSS 

 ค. EIS       ง. OIS 

36. ท่านได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะนำสมรรถนะใดมาพัฒนาด้านคุณภาพการ

ปฏิบัติของหน่วนงาน 

 ก. สมรรถนะหลัก     ข. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ค. การทำงานเป็นทีม     ง. การพัฒนาตนเอง 
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37. แนวคิดพื้นฐานการบริหารแบบ SBM ตามข้อใดที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี Good Goverment 

 ก. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ 

 ข. ตอบสนองความต้องการของชุมชนออย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและ

ประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

 ค. โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา จึงควรมี

อำนาจมีอิสระในการตัดสินใจดำเนินการ 

 ง. ความพร้อมและการบริหารตามสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่

ทุกอย่างถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

38. การจัดทำประกันชีวิตของนักเรียน จัดอยู่ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงสถานศึกษาด้านใด 

 ก. Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 ข. Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) 

 ค. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)  

 ง. Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) 

39. เทคนิคตามข้อใดที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา 

 ก. การพัฒนาองค์การ (OD) 

 ข. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM : Total Quality Management) 

 ค. การจัดการความรู้ (KM) 

 ง. องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

40. Web board เกี่ยวข้องกับขั้นใดในกระบวนการจัดการความรู้ 

 ก. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ข. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 ค. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ง. การเข้าถึงความรู้ 
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41. กระบวนการใดใช้วิธีการสกัดองค์ความรู้ แตกต่างจากข้ออื่น 

 ก. ระบบการทำงานที่มีคุณภาพ 

 ข. ทักษะการหาปลา 

 ค. พรรสรรค์ของนักกีฬา 

 ง. ประสบการณ์ในการบริหารงาน 

42. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์บริบทภายในด้วย 7Ss  

 ก. ความสามารถหรือปัจจุบันในระบบราชการ 

 ข. ปทัสถาน ขององค์การ 

 ค. รูปแบบการบริหารจัดการองค์การของผู้บริหาร 

 ง. พื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษา 

43. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนการจูงใจ 

 ก. การสื่อสาร (Communication)    

 ข. ความต้องการ (Needs) 

 ค. แรงขับ (Drive)      

 ง. สิ่งล่อใจ  (Incentive) หรือเป้าหมาย (Goal)  

44. คำว่า “ผู้อำนวยการโรงเรียน” สอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้นำตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. Servant Leadership 

 ข. Change Leadership Perspective 

 ค. Instructional Leadership 

 ง. Charismatic theory 
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45. ข้อใดไม่ใช่มุมมองด้านการจัดการศึกษาตามแนวคิด การใช้ BSC ในองค์การทางการศึกษา 

 ก. มุมมองด้านนักเรียน (Student) 

 ข. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 

 ค. มุมมองด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต (Learning and Growth) 

 ง. มุมมองด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา (Management for budget and 

resource) 

46. กระบวนการ (TQM : Total Quality Management) เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหาร 

 ข. การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

 ค. ความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต 

 ง. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 

47. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเอง 

 ก. ความตั้งใจจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะ

พัฒนาผู้อื่นและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไปตามหน้าที่ 

 ข. การปรับปรุงตนให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

 ค. เพื่อนำตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายในการทำงานที่สำเร็จในอนาคต 

 ง. เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

48. ข้อใดคือการสื่อสารที่ดีที่สุด 

 ก. การประชุม      

 ข. การพูดคุยสอนงาน 

 ค. การพบปะสังสรรค์     

 ง. การสั่งการ 
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49. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการพัฒนาบุคลากร 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งให้ครูไปซื้อสมุดหมายเหตุประจำวัน  

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา บอกให้ครูสามารถทำแผนการสอนจาก CD ที่ซื้อมาได้ 

 ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยืนดูครูกำลังติดพัดลมเพดานที่ห้องเรียน 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบให้ครูทุกคนผลัดกันพูดหน้าเสาธงทุกคน 

50. จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ควรสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ภารกิจ หรือพันธกิจของสถานศึกษา 

 ข. ความต้องการพัฒนาสถานศึกษาจากการวิเคราะห์องค์กร 

 ค. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 ง. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า57

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ชุดท่ี

3

เฉลย

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า58

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 21 ก 41 ก

2 ข 22 ค 42 ง

3 ข 23 ข 43 ก

4 ข 24 ง 44 ก

5 ข 25 ข 45 ง

6 ค 26 ค 46 ก

7 ข 27 ง 47 ก

8 ค 28 ข 48 ข

9 ค 29 ข 49 ข

10 ข 30 ข 50 ก

11 ก 31 ก

12 ก 32 ค

13 ข 33 ค

14 ก 34 ค

15 ง 35 ค

16 ง 36 ก

17 ง 37 ก

18 ก 38 ง

19 ก 39 ข

20 ข 40 ง

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า59

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ชุดท่ี

4

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า60
1. การสร้างแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา จะต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก 

 ก. เนื้อหาที่จะสอน 

 ข. กลุ่มเป้าหมาย 

 ค. เป้าหมายของการสอน 

 ง. หลักสูตรของการสอน 

 จ. โครงสร้างพฤติกรรม 

2. การสร้างข้อสอบควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก 

 ก. เป้าหมายของการเรียนการสอน 

 ข. ระดับความรู้ของนักเรียน 

 ค. ความหลากหลายวิธี 

 ง. นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ 

 จ. จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกำหนด 

3. จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการทดสอบคืออะไร 

 ก. เพื่อคัดเลือก 

 ข. เพื่อพยากรณ์ 

 ค. เพื่อตัดสินได้ หรือ ตก 

 ง. เพื่อจำแนกเด็กเก่งอ่อน สร้างแนวทางพัฒนาศักยภาพ 

 จ. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. ท่านควรนิเทศการสอนให้คะแนนผลงานของศิลปะใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจผลงานนักเรียน 

 ก. แบบทดสอบ 

 ข. แบบสังเกต 

 ค. สังคมมิติ 

 ง. แบบจัดอันดับคุณภาพ 

 จ. สอบภาคปฏิบัติ 
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5. ครูท่านใดสอนนักเรียนในระดับการจำ 

 ก. เด็กชาย ชนะ ตะไบค้อน 

 ข. เด็กชาย สมบัติ ทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

 ค. เด็กชาย พิชัย แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 ง. เด็กหญิง ฟ้า แต่งคำขวัญวันเลือกตั้ง 

 จ. เด็กหญิง สุภาพ บอกวิธีการคัดเลือกซื้อปลา 

6. การประเมินเพื่อตรวจสอบความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด  

คือการประเมินผลตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. การประเมินก่อนมีการเรียนการสอน 

 ข. การประเมินขณะทำการเรียนการสอน 

 ค. การประเมินเมื่อสิ้นปลายปี 

 ง. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 จ. การประเมินหลักการคัดกรองนักเรียน 

7. “การประเมินผลปลายภาคเรียน” ควรประเมินให้ครอบคลุมอย่างไร 

 ก. ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 ข. เฉพาะหน่วยการเรียนรู้ท้าย ๆ  

 ค. เฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่สำคัญ 

 ง. เฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญ 

 จ. เฉพาะหน่วยการเรียนรู้อันดับท้าย ๆ 

8. ใครเป็นผู้เห็นชอบผลการวัดผลประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาค ของนักเรียน 

 ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 

 ค. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 จ. ครูประจำวิชา 
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9. ปรัชญาการศึกษาใดต่อไปนี้เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 ก. พิพัฒนาการ 

 ข. อัตถิภาวนิยม 

 ค. ปฏิรูปนิยม 

 ง. นิรันตรนิยม 

 จ. สารัตถนิยม 

10. สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู้ 

 ก. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. ตัวชี้วัด 

 ง. หน่วยการเรียนรู้ 

 จ. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

11. ข้อใดคือเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 

 ก. มาตราฐานการเรียนรู้ 

 ข. นักเรียน 

 ค. ตัวชี้วัด 

 ง. หน่วยการเรียนรู้ 

 จ. ทักษะและกระบวนการ 

12. ท่านควรแนะนำครูผู้สอนนำสิ่งใดไปกำหนดเนื้อหาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 

 ก. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. ตัวชี้วัด 

 ง. หน่วยการเรียนรู้ 

 จ. แผนการจัดการเรียนรู้ 
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13. เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ในการประเมิน ภาค ข. ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถาน

ศึกษา เป็นการประเมินลักษณะใด 

 ก. การประเมินอิงกลุ่ม 

 ข. การประเมินเชิงคุณภาพ 

 ค. การประเมินเชิงปริมาณ 

 ง. การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

 จ. การประเมินแบบ 360 องศา 

14. ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560)  

 ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 ข. มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย 

 ง. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 จ. มีการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเด็กมากที่สุด 

 ก. การให้รางวัล 

 ข. การลงโทษ 

 ค. การเลียนแบบ 

 ง. การคับข้องใจ 

 จ. การเสริมแรง 

16. เด็กหญิง เปิ้ล นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ผูกคอตาย เนื่องจากผลการเรียนตกต่ำ ท่านคิดว่า

นักเรียนคนนี้ขาดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ค. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ง. ความสามารถในการคิด 

 จ. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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17. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ก. กระบวนการเรียนรู้จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ 

 ข. ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ตามที่ต้องการ 

 ค. บรรยากาศห้องเรียนสนุกสนานด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

 ง. ผู้เรียนสามารถใช้ ICT ได้อย่างหลากหลาย 

 จ. ผู้เรียนสามารถทอดไข่ และทำส้มตำรับประทานอาหารกินเองได้ 

18. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. หลักการจัดการเรียนรู้ 

 ข. กระบวนการเรียนรู้ 

 ค. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 ง. บทบาทของครูผู้สอน 

 จ. การประเมินผลที่หลากหลายรอบด้าน 

19. องค์ประกอบใด ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 

 ข. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ค. โครงสร้างของหลักสูตร 

 ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 จ. คำอธิบายรายวิชา 

20. วุฒิภาวะ สอดคล้องกับแนวคิดตามข้อใด 

 ก. การหยั่งรู้บรรทัดฐานของสังคมเมื่ออายุพร้อม 

 ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

 ค. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากส่ิงแวดล้อม 

 ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม 

 จ. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
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21. การจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน  

30% : 30% : 30% : 10% ตามแนวทางเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” สัดส่วน 30% ตัวแรก 

สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ขุดสระเก็บกักน้ำ 

 ข. ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันในครัวเรือน 

 ค. ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร 

 ง. ที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น ๆ  

 จ. แปลงเกษตรสำหรับเลี้ยงสัตว์ 

22. ตามแนวคิดสมรรถนะครูในการประยุกต์ใช้ในการวัดกระบวนการเรียนการสอน สถานการณ์ตาม

ข้อใดที่ครูผู้สอน สามารถพัฒนานักเรียนได้ง่ายที่สุด 

 ก. เป้าหมายในชีวิตของนักเรียน 

 ข. ทักษะการทำขนมขาย 

 ค. ทักษะความเป็นผู้นำ 

 ง. ความมีจิตสาธารณะ 

 จ. ความรักชาติบ้านเมือง 

23. การที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นราย

บุคคลและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันแสดงถึงพัฒนาสมรรถนะด้านใด

ในการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 ก. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 ข. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 ค. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ง. การพัฒนาตนเอง 

 จ. การวิเคราะห์และสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ 
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24. เด็กชายมานพ มีพฤติกรรมแอบหนีเรียนไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำเป็นประจำ ท่านควรจัดให้เด็กชาย

มานพอยู่ในกลุ่มใดในระบบคัดกรองนักเรียน 

 ก. กลุ่มปัญหา 

 ข. กลุ่มเสี่ยง 

 ค. กลุ่มส่งเสริมพัฒนา 

 ง. กลุ่มพิเศษ 

 จ. กลุ่มเฝ้าระวัง 

25. มีประธานนักเรียนมาขอปรึกษาและยื่นขอทำโครงการในนามสภานักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรทำส่ิงใดก่อนในการให้คำปรึกษา (Counselling) ในกรณีเช่นนี้ 

 ก. การสร้างสัมพันธภาพก่อนระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและรับคำปรึกษา 

 ข. การสำรวจปัญหาหรือกำหนดปัญหาร่วมกันระหว่างตัวแทนนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 

 ค. การพุ่งเป้าเพื่อสอบถามปัญหา สาเหตุ ความต้องการของนักเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 ง. การวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน 

 จ. เรียกประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 

26. ข้อที่ควรคำนึงที่ในการส่งต่อภายนอกกรณีที่เห็นว่าปัญหาของนักเรียนยากเกินกว่าศักยภาพของ

โรงเรียนที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือข้อใด 

 ก. ความต้องการของนักเรียน 

 ข. ความต้องการร่วมกันของผู้ปกครองนักเรียน 

 ค. ความรุนแรงของพฤติกรรมเสี่ยง 

 ง. การส่งข้อมูลต้องเป็นความลับและส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 จ. โอกาสเสี่ยงในการออกกลางคัน 

27. ข้อใดคือหัวใจสำคัญที่สุดของวินัยเชิงบวก 

 ก. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก 

 ข. คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก 

 ค. คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 

 ง. พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด 

 จ. พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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28. ท่านคิดว่าโทษทางวินัยข้อใดหนักที่สุด 

 ก. พูดนอกเรื่อง พูดสัปดน พูดสองแง่สองมุม พูดเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจำ 

 ข. พูดมึงกูกับนักเรียน เรีอกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อนักเรียน 

 ค. ด่านักเรียนว่า “พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือว่า พ่อแม่สอนให้ทำอย่างนี้” 

 ง. บอกข้อสอบนักเรียน 

 จ. มาสายเนือง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

29. การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วม

งานอยู่เสมอ การประพฤติเช่นนี้ เรียกว่ามีคุณธรรมในการครองคนในข้อใด 

 ก. สัปปุริสธรรม 7  

 ข. พรหมวิหาร 4 

 ค. อิทธิบาท 4 

 ง. หิริโอตตัปปะ  

 จ. สังคหวัตถุ 4 

30. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัส  

“การรู้จักข่มใจ” หมายถึงข้อใด 

 ก. ความจริงใจต่อตนเอง 

 ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 

 ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

 ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม 

 จ. การอดกลั้นต่อกิเลสใฝ่ต่ำ 

31. ผู้บริหารที่รู้อยู่แล้วว่ารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด 

 ก. ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบอาชีพ 

 ข. ถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 จ. ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม 
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32. ครู คศ. 1 สังกัดโรงเรียนบ้าหนองบัวโคก ต้องการเปลี่ยนแปลงนามสกุลตัวเอง ในใบประกอบ

วิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอดังกล่าวต่อใคร 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. คุรุสภา 

 ง. เลขาธิการคุรุสภา 

 จ. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

33. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบ

อำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นทำหน้าที่บางอย่างแทนตัวเอง ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง (ตามคำสั่ง คสช.ที่ 

16/2560) 

 ก. รักษาการในตำแหน่ง 

 ข. รักษาราชการแทน 

 ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ง. ปฏิบัติราชการแทน 

 จ. รักษาการในหน้าที่ 

34. “ข้อใดคือตราสัญลักษณ์เดิมของกระทรวงศึกษาธิการ” ก่อนตราเสมาธรรมจักร 

 ก. ตราพระเพลิงทรงระมาด 

 ข. ตราปักษา วายุภักษ์ 

 ค. ตราบัวแก้ว 

 ง. ตราพระวิษณุกรรม 

 จ. ตราพระรามทรงครุฑ 

35. กรณีที่สถานศึกษาพัฒนาความรู้ทางกฎหมายจราจรแก่นักเรียน แสดงถึงการนำจุดเน้น 

การจัดการศึกษากับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในระดับชั้นใด 

 ก. ป. 1-3 

 ข. ป. 4-6 

 ค. ม. 1-3 

 ง. ม. 4-6 

 จ. ถูกทุกข้อ 
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36. เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เกิดขึ้นตามพื้นฐานในข้อใด 

 ก. เรื่องความพร้อม 

 ข. เรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา 

 ค. เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ง. การขยายตัวทางวิชาการ 

 จ. การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการและอุตสาหกรรมโลก 

37. ข้อใดหมายถึง “โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกประมวลผล และรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการ

ศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี” 

 ก. SMIS 

 ข. O-BEC 

 ค. e-Office 

 ง. DMC 

 จ. SET 

38. DLIT Resources สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. คลังสื่อการสอน 

 ข. ห้องสมุดออนไลน์เพื่อครู 

 ค. คลังข้อสอบ 

 ง. ห้องชุมชนการเรียนรู้คือมืออาชีพ 

 จ. ห้องพักครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

39. ผู้ใดเป็นผู้พิพากษาอนุญาตการจัดการศึกษาแบบ Home School 

 ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 จ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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40.”การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติ 

ก็ย่อมได้โดยสะดวกและราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนรวดเร็ว” 

 ก. ความสำคัญของการศึกษา 

 ข. ความหมายของการศึกษา 

 ค. เป้าหมายของการศึกษา 

 ง. ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ 

 จ. เจตนารมณ์ในการพัฒนาประเทศ 

41. ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะชำนาญการ สั่งลงโทษคุณครูสมัย ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  

ตัดเงินเดือน 2% จำนวน 1 เดือน จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อข้อใด 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 จ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

42. สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อสิ่งใด 

 ก. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเต็มตามธรรมชาติ 

 ข. เพื่อให้เกิดความชำนาญด้านการประกอบอาชีพ 

 ค. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพตามความพร้อมของนักเรียน 

 ง. เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 จ. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 

43. ข้อใดสอดคล้องกับองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ก. การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ 

 ข. การกำหนดกระบวนการ การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

 ค. การควบคุมคุณภาพ การกำหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ 

 ง.การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 

 จ. การวิเคราะห์องค์กร การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 
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44. ข้อใดระบุผู้มีอำนาจอนุญาตไม่สอดคล้องกัน 

 ก. ครูพานักเรียนไปแข่งขันวิชาการต่างจังหวัด  2 วัน ขออนุญาตกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดไป - กลับ ขออนุญาตกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ครูพาลูกเสือ - ยุวกาชาด อยู่ค่ายพักแรม 2 คืน ขออนุญาตกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ง. ครูขอลาบวช ขออนุญาตกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 จ. ขออนุญาตลาออกยื่นต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อส่งต่อให้ผู้มีอำนาจ ตาม มาตรา 53  

พิจารณาอนุญาต 

45. ข้อใดยกตัวอย่างเรื่อง “วิถีประชา” ได้อย่างถูกต้อง 

 ก. พูดกูมึง กับคนอาวุโสกว่า 

 ข. ลูกทิ้งพ่อแม่ ไม่อุปถัมภ์ 

 ค. อาแต่งงานกับหลานสาว 

 ง. ขึ้นถ่ายรูปเซลฟี บนหัวพระพุทธรูป 

 จ. ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ ปล่อยปละละเลยนำไปทิ้งที่สถานสงเคราะห์ 

46. ท่านจะส่งเสริม “การพัฒนาตนเอง” ของครูผู้สอนตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ 

 ข. เปิดโอกาสสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพจนกลายเป็น Best 

Practice 

 ค. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

 ง. ร่วมวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ภารกิจงานอยู่เสมอ 

 จ. ส่งเสริมเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 

47. จากข้อที่กำหนดให้ขนาดหน่วยวัดความจุหรือขนาดของข้อมูลของคอมพิวเตอร์ใดมีขนาดใหญ่

ที่สุด 

 ก. เทอราไบต์ (Terabyte : TB) 

 ข. กิกะไบต์ (Gigabyte : GB) 

 ค. เมกะไบต์ (Megabyte : MB) 

 ง. กิโลไบต์ (Kilobyte : KB) 

 จ. ไบต์ (Byte)  
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48. ท่านจะใช้เครื่องมือชนิดใดในการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์การ 

(Organization Development) 

 ก. วงล้อคุณภาพ (PDCA) 

 ข. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 ค. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

 ง. องค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO) 

 จ. กระบวนการมีส่วนร่วม (PAR) 

49. “เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดย

ทุจริต” มีบทกำหนดโทษตามข้อใดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

 ก. ลงโทษไม่ต่ำกว่าปลดออกจากราชการ 

 ข. ไล่ออกจากราชการ 

 ค. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับ 

 ง. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้ง

จำทั้งปรับ 

 จ. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี หรือปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

50. ในการขอเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ควรดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการใด 

 ก. วิธีแบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. วิธีพิเศษ 

 จ. วิธีแบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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51. โรงเรียนของท่านได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ท่านมีแนวทางในการ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยหลักเกณฑ์ใด 

 ก. ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ข. เกณฑ์คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 ค. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 ง. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านราคาสูงที่สุด 

 จ. ให้พิจารณาคะแนนตามเกณฑ์ด้านราคามากที่สุด 

52. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 จ. รัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

53. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่

ได้รับการคัดเลือก ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ทางราชการ 

 ข. ประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อีกครั้ง 

 ค. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. รายงานให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เป็นผู้วินิจฉัย 

 จ. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีการคัดเลือก 
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54. ในกรณีผู้รับเหมาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนั้น ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ 

ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ภายในกี่วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ก. ภายใน 3 วันทำการ 

 ข. ภายใน 7 วันทำการ 

 ค. ภายใน 15 วันทำการ 

 ง. ภายใน 30 วันทำการ 

 จ. ภายใน 90 วันทำการ 

55. การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ควรมีการตรวจสอบพัสดุในโรงเรียนให้แล้วเสร็จ

ในห้วงเดือนใด 

 ก. เดือนมีนาคม 

 ข. เดือนกันยายน 

 ค. เดือนตุลาคม 

 ง. เดือนพฤศจิกายน 

 จ. เดือนธันวาคม 

56. ข้อใดไม่สอดคล้องกับงบประมาณ 

 ก. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 ข. ค่าจ้างประจำ 

 ค. ค่าจ้างชั่วคราว 

 ง. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 จ. เงินเดือนข้าราชการ 

57. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฏิบัติราชการสามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าตอบแทน 

 ข. ค่าใช้สอย 

 ค. ค่าจ้างเหมาบริการ 

 ง. งบบุคลากร 

 จ. งบกลาง 
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58. นักเรียนยากจน หมายถึง รายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าข้อใด 

 ก. ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน 

 ข. ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อปี 

 ค. ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี 

 ง. ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 

 จ. ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน 

59. โรงเรียนบ้านดอนหวาย มีนักเรียน 72 คน มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการอาหารกลางวัน  

เมื่อสิ้นโครงการควรถอนออกมานำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินภายในกี่วันนับจากครบตามที่ระบุ 

 ก. 2 วันทำการ 

 ข. 3 วันทำการ 

 ค. 5 วันทำการ 

 ง. 7 วันทำการ 

 จ. 15 วันทำการ 

60. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ให้มีเงินรายได้สถานศึกษาสำรองจ่ายได้ตามข้อใด 

 ก. ไม่เกินวันละ 10,000 บาท 

 ข. ไม่เกินวันละ 20,000 บาท 

 ค. ไม่เกินวันละ 30,000 บาท 

 ง. ไม่เกินวันละ 100,000 บาท 

 จ. ไม่เกินวันละ 200,000 บาท 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ก 41 ค

2 ก 22 ข 42 ง

3 ง 23 ค 43 ง

4 ง 24 ก 44 ง

5 ค 25 ก 45 ก

6 ง 26 ง 46 ค

7 ง 27 ก 47 ก

8 ข 28 ง 48 ค

9 ค 29 ข 49 ค

10 ข 30 ข 50 ค

11 ก 31 ค 51 ข

12 ค 32 ง 52 ข

13 ข 33 ง 53 จ

14 ข 34 ก 54 ข

15 จ 35 ก 55 ง

16 ข 36 ค 56 ก

17 ค 37 ง 57 ข

18 ข 38 ก 58 ง

19 ข 39 ง 59 ง

20 จ 40 ก 60 ข
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1. การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก. ประเทศไทย     ข. ประเทศเวียดนาม 

 ค. ประเทศมาเลเซีย    ง. ประเทศสิงคโปร์ 

2. ข้อใดไม่สอดคล้องกับจังหวัดนำร่อง “เมืองอัจฉริยะอาเซียน” 

 ก. กรุงเทพมหานคร 

 ข. จังหวัดชลบุรี 

 ค. จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ง. จังหวัดภูเก็ต 

3. “อาเซียน พลัสวัน” เป็นพันธะความร่วมมือในเรื่องใด 

 ก. ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนภายในอาเซียน และกับประชาคมโลก 

 ข. ส่งเสริมความร่วมมือป้องกันยาเสพติดและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

 ค. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง “ครัวของโลก” 

 ง. ส่งเสริมการยกระดับราคาสินค้าการเกษตร เพื่อการส่งออก 

4. “นโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” มีเป้าหมายอย่างไร 

 ก. ส่งเสริมโอกาสด้านวิชาชีพและสามัญตั้งแต่วัยเริ่มต้น 

 ข. พัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่นเพื่อให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 

 ค. ยกระดับการจัดการศึกษาด้าน STEM Education 

 ง. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 

5. การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรประกอบการใช้นวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายใดของรัฐบาล 

 ก. การส่งเสริมเกษตรกรยุคดิจิทัล 

 ข. ยุทธศาสตร์เพื่อชุมชน เป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

 ค. การยกระดับสู่ประเทศผู้ผลิตโดยให้ความสำคัญกับโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนคิดค้นพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 ง. การสร้างวิชาชีพแห่งอนาคต 
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6. “โมเดล อีสาน 4.0” เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายใดของรัฐบาล 

 ก. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG 

 ข. การคืนฟื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ 

 ค. การรวมกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน 

 ง. การส่งเสริมเกษตรอินทรี ปลอดสารเคมี 

7. คำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 11/2561 เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 ก. แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

 ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 ง. การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

8. กรรมการโดยตำแหน่งใดไม่มีในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา 

ธิการในภูมิภาค (คปภ.) 

 ก. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 ข. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

9. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ก. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ประธาน กศจ.) 

10. ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทใด 

 ก. ประเภทอำนวยการระดับสูง   ข. อธิบดี 

 ค. ผู้อำนวยการสำนัก    ง. หัวหน้าส่วนราชการ 
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11. ตัวแทนจากประเทศใดดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการอาเซียน” 

 ก. ประเทศไทย     ข. ประเทศสิงคโปร์ 

 ค. ประเทศบรูไน    ง. ประเทศเวียดนาม 

12. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนที่สำคัญของประเทศไทยในระยะที่ 2  

 ก. จังหวัดเชียงราย    ข. จังหวัดหนองคาย 

 ค. จังหวัดสระแก้ว    ง. จังหวัดกาญจนบุรี 

13. ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรขับเคลื่อนโดยนำ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาลในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างไร 

 ก. ส่งเสริมให้ครูนำไปบูรณาการในทุกวิชา 

 ข. จัดเป็นหลักสูตรพิเศษ 

 ค. จัดกิจกรรมพิเศษในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 ง. จัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรในชุมชนเข้ามามีบทบาท 

14. ข้อใดไม่ปรากฎใน “วิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

 ข. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ค. ความรู้คู่คุณธรรม นำชาติพัฒนา  

 ง. การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

15. ข้อใดเป็นนโยบายตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 ก. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

 ข. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ค. การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ง. การสร้างแรงจูงใจ เพ่ิมความยืดหยุ่นในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ 
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16. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

 ก. ปฏิรูประบบราชการ 

 ข. พัฒนาตามกรอบแม่บทการจัดการศึกษา 

 ค. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

 ง. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ  

17. การแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 

 ข. การจัดระบบโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

 ค. การขับเคลื่อนหลักการจัดการศึกษา 

 ง. การกำกับ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

18. “การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” เกี่ยวข้องกับข้อใด 

 ก. เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. หลักการจัดการศึกษา 

 ค. เป้าหมายการจัดการศึกษา 

 ง. แนวทางการจัดการศึกษา 

19. การที่กระทรวงศึกษา “ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” 

เป็นการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการใด 

 ก. กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย “มาตรฐานการศึกษา” 

 ข. การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 

 ค. การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ง. การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการด้วยการพัฒนาบุคลากร 
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20. ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนว่าสถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

ในการพัฒนาการศึกษาดูได้จากข้อใดชัดเจนที่สุด 

 ก. สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน 

 ข. สถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนาการศึกษา 

 ค. สถานศึกษามีระบบการบริหารงาน งบประมาณที่ส่งเสริมความร่วมมือกับคนในชุมขน 

 ง. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

21. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ” ไม่สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

 ข. กระทรวงกำหนดนโยบายสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง 

 ค. มีนโยบยายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี 

 ง. สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัดการตนเองได้ทั้งหมด 

22. ผู้ใดเป็นผู้ออกหลักฐานการเรียนจบของนักเรียน/นักศึกษาขององค์กรวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน

ที่จัดการศึกษา 

 ก. องค์กรวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

23. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา 

 ก. ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 

 ข. สถานประกอบการ 

 ค. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ง. สถานที่เรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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24. ครูท่านใดใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีที่สุด 

 ก. จัดประสบการณ์จำลองให้เด็กลงมือทำตาม 

 ข. พานักเรียนจัดนิทรรศการ ฝึกให้เด็กสังเกตุและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 ค. ให้นักเรียนได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง 

 ง. การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด และฝึกให้วิพากษ์แนวทางแก้ปัญหา 

25. บทบาทการใช้ประโยชน์ของการทำ “วิจัยในชั้นเรียน” ผู้บริหารควรเร่ิมจากส่ิงใด 

 ก. การสร้างกิจกรรมให้ความรู้้ด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

 ข. การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ 

 ค. การมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

 ง. การกำกับผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

26. “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน” ควร

ออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด 

 ก. เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

 ข. เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา 

 ค. เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้ 

 ง. เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 

27. ข้อใดไม่ใช่กรรมการในสภาการศึกษา 

 ก. ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

 ง. ผู้แทนองค์กรเอกชน 
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28. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

29. ข้อใดคือความเชื่อที่สำคัญที่สุดของการนำหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ใน

ระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 ก. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ 

 ข. การคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชน 

 ค. โรงเรียนควรมีอำนาจมีอิสระในการตัดสินใจดำเนินการ 

 ง. การตรวจสอบและการกำกับคุณภาพการศึกษาด้วยมาตรฐานการศึกษา 

30. กระทรวงศึกษาธิการควบคุมกำกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนได้ดีที่สุด 

 ก. การมอบนโยบาย 

 ข. การประกันคุณภาพภายนอก 

 ค. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

 ง. การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

31. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของการประกันคุณภาพไม่ถูกต้อง  

 ก. การควบคุมคุณภาพ 

 ข. การตรวจสอบคุณภาพ 

 ค. การประเมินคุณภาพ 

 ง. การพัฒนาคุณภาพ 
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32. การประกันคุณภาพภายในควรเริ่มจากข้อใด 

 ก. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ข. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ค. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอความเห็นความต้องการของชุมชน 

 ง. การวิเคราะห์องค์กร 

33. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่สุดของการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) ของสถานศึกษา 

 ก. เพื่อนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

 ข. เพื่อกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นตามมาตราฐานการศึกษาของชาติ 

 ค. เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ง. เพื่อสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

34. การกำหนดมาตรฐาน “ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการในการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา” ควรเริ่มจากตัวบ่งชี้ตามข้อใด 

 ก. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

 ข. ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

 ค. ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

 ง. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 

35. ท่านบรรจุเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก สภาพเศรษฐกิจของชุมชนยากจน ขาดจาก

สนับสนุนการจัดการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

โรงเรียนของท่าน ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ  

 ข. ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนผู้บริหารด้วยกัน 

 ค. จัดทำผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนทรัพยากรทางการศึกษา ในการพัฒนา 

 ง. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
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36. ถ้าสถานศึกษาต้องการขายที่ดินที่มีผู้อุทิศให้โรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด 

 ก. ธนารักษ์จังหวัด 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. เจ้าของที่ดิน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

37. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี 

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้คำนึงถึงข้อใด 

 ก. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม 

 ค. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม 

 ง. คำนึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

38. การนำนโยบาย “การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ” ลงสู่การจัดทำแผนขับเคลื่อนของ

โรงเรียน ควรเร่ิมจากข้อใด 

 ก. กำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่ีอน 

 ข. วิเคราะห์ภารกิจของการขับเคลื่อน 

 ค. จัดทำแผนการขับเคลื่อน 

 ง. ค้นหาโอกาสและความสำเร็จ ด้วยการวิเคราะห์องค์กร 

39. ถ้าท่านสงสัยในเรื่องการวิเคราะห์หรือการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา

และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ท่านจะทำหนังสือหารือหรือสอบถามจากกลุ่มงานใดในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

 ก. กลุ่มนโยบายและแผน 

 ข. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 ค. กลุ่มอำนวยการ 

 ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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40. ท่านต้องทำหนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.1) ไปที่กลุ่มใดในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 

 ก. กลุ่มนโยบายและแผน 

 ข. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 ค. กลุ่มอำนวยการ 

 ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

41. บทบาทที่สำคัญที่สุดของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโรงเรียนคือข้อใด 

 ก. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 

 ข. ให้ความเห็นชอบในการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 

 ค. เสนอแนะความต้องการจำเป็นของอัตรากำลังในโรงเรียน 

 ง. ประสานระดมทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกับชุมชนและโรงเรียน 

42. ใครมีหน้าที่พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชา 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

43. ในวันและเวลาเดียวกันท่านควรเลือกเดินทางไปปฏิบัติราชการเรื่องใด 

 ก. ประชุมรับนโยบายด้านยาเสพติดกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ข. ร่วมประชุม VDO Conference กับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ประชุมระดมทรัพยากรทางการศึกษากับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรธุรกิจ

ในชุมชน 

 ง. การสัมมนาวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กับ สสวท. 
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44. ข้อใดไม่ใช่งานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจรับผิดชอบแทนสถานศึกษา 

 ก. งานนิติกรรมสัญญา 

 ข. งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ 

 ค. งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ง. งานบริหารงานบุคคล 

45. เมื่อได้รับมอบการปฏิบัติราชการแล้ว ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อใด 

 ก. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบอำนาจ 

 ข. เน้นความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 ค. เน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ง. เน้นผลสำเร็จของงาน 

46. กรณีศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ที่ว่างลง เพราะเสียชีวิตกะทันหัน จะต้องปฏิบัติตามข้อใด 

 ก. รักษาการในตำแหน่ง   ข. รัักษาราชการแทน 

 ค. ปฏิบัติราชการแทน    ง. รักษาการแทน 

47. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ออกจากราชการเมื่อใด 

 ก. ถูกสั่งพักราชการ 

 ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพ 

 ค. ถูกศาลสั่งเพิกถอนสัญชาติไทย 

 ง. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

48. การใช้สิทธิเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับข้อใดของปวงชนชาวไทย 

 ก. เป็นสิทธิของปวงชนชาวไทย 

 ข. เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 ค. เป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ง. เป็นสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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49. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ละทิ้ง” 

 ก. ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน    ข. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 ค. ไม่เอาเป็นธุระ    ง. ไม่เอาใจใส่ 

50. “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” 

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ข. กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

 ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ 

 ง. ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

51. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับครู ค.ศ.4 ในโรงเรียน กรณีไม่ส่งเสริมการ

ปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

52. การที่เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ไม่มีความผิด 

 ข. ภาคทัณฑ์ 

 ค. ตัดเงินเดือน 1 เดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% 

 ง. ลดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% 
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53. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ถูกต้องในเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 ก. จูงใจพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ไม่กระทำผิดทางวินัย 

 ข. กระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ค. กรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที 

 ง. กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 

54. ท่านควรจัดระบบงานใดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ “คุณแม่วัยใส”  

ในสถานศึกษา 

 ก. งานแนะแนว 

 ข. ระบบดูแลช่วยนักเรียน 

 ค. ระบบกิจกรรมนักเรียน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

55. วิธีการนำศาสตร์พระราชาลงสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างไร ได้ผลดีที่สุด 

 ก. บูรณาการทุกวิชา 

 ข. จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น 

 ค. จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวัน 

 ง. จัดเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน 

56. ใครมีหน้าที่พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู 

 ก. คุรุสภา 

 ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
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57. หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูผู้มีผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร 

 ก. คณะรัฐมนตรี 

 ข. รัฐสภา 

 ค. ก.ค.ศ. 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

58. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ

รัฐจะต้องจัดมีคำสั่งให้เปิดเผย 

 ก. ผลการจัดซื้อจ้างของโรงเรียน 

 ข. รายงานดำเนินงานวิชาการ 

 ค. รายงานการสอบสวนทางวินัยข้าราชการครู 

 ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

59. สิ่งใดควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. คัดกรองนักเรียน 

 ข. จัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการของสถานศึกษา 

 ค. จัดทำแผน IEP 

 ง. จัดทำแผน IIP 

60. การที่โรงเรียนนำเด็กไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ โดยค้างคืน 2 วัน 1 คืน ที่ต่างจังหวัด ต้องดำเนิน

การขออนุมัติโครงการต่อผู้ใด 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 21 ง 41 ก

2 ค 22 ก 42 ข

3 ก 23 ก 43 ข

4 ง 24 ค 44 ค

5 ก 25 ข 45 ก

6 ก 26 ก 46 ก

7 ข 27 ก 47 ก

8 ค 28 ค 48 ข

9 ก 29 ค 49 ข

10 ก 30 ค 50 ค

11 ค 31 ง 51 ก

12 ค 32 ก 52 ค

13 ก 33 ค 53 ข

14 ก 34 ข 54 ข

15 ข 35 ค 55 ก

16 ก 36 ง 56 ค

17 ก 37 ค 57 ก

18 ค 38 ข 58 ค

19 ข 39 ก 59 ข

20 ง 40 ค 60 ก
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1. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ก. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

2. ข้อใดคือ เป้าหมายสำคัญด้านผู้เรียน (Learner Aspiration) ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษา

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

 ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ง. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

 จ. มุ่งพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต 

3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์” 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 ก. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

 ข. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน 

 ค. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 ง. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 จ. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4. สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง มีกี่คน 

 ก. 6 คน 

 ข. 15 คน 

 ค. 50 คน 

 ง. 200 คน 

 จ. 250 คน 
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5. ใครลงนามสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ก. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ข. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ค. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 ง. นายกรัฐมนตรี 

 จ. ประธานองคมนตรี 

6. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามมติของใคร 

 ก. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ข. การยินยอมของรัฐสภา 

 ค. สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 ง. คณะรัฐมนตรี 

 จ. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

7. รัฐบาลได้นำสิ่งใดมาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ก. การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ข. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ง. แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 จ. วิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

8. ข้อใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

 จ. เลขาธิการคุรุสภา 
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9. ผู้ใดทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ค. ศึกษาธิการภาค ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

 จ. ศึกษาธิการภาค 

10. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 คือ พระสงฆ์รูปใด 

 ก. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) 

 ข. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก ญาณสังวร) 

 ค. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) 

 ง. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี) 

 จ. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) 

11. วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี สอดคล้องกับวันใด 

 ก. วันดินโลก 

 ข. วันชาติ 

 ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย 

 ง. วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 จ. วันอนุรักษ์ช้างไทย 

12. ประเทศใดมีพื้นที่กรีดยางมากที่สุด  

 ก. ประเทศไทย 

 ข. ประเทศอินโดนีเซีย 

 ค. ประเทศมาเลเซีย 

 ง. ประเทศจีน 

 จ. ประเทศเวียดนาม 
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13. ข้อใดคือของขวัญปีใหม่จากนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เยาวชนไทย  

 ก. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) 

 ข. อินเตอร์เน็ตประชารัฐ 

 ค. ซิมโทรศัพท์แก้จน 

 ง. บัตรโดยสาร BTS ไม่เกินคนละ 300 บาท 

 จ. แท็บเล็ตเอนกประสงค์ 300,000 เครื่อง 

14. ผู้ใดได้รับที่ได้รับรางวัลคนดีศรี สพฐ.(HERO OBEC) เนื่องจากเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์วิ่ง 300 

กม. หารายได้ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลทองภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

 ก. คุณครูกฤษณพงศ์ กีรติกร 

 ข. คุณครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง 

 ค. คุณครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ 

 ง. คุณครูณัฐวัฒน์ โรจน์สุธี 

 จ. คุณครูจักรพรรดิ วะทา 

15. ข้อใดไม่ใช่ประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียน 

 ก. ประเทศเวียดนาม 

 ข. ประเทศอินโดนีเซีย 

 ค. ประเทศฟิลิปปินส์ 

 ง. ประเทศสิงคโปร์ 

 ง. ประเทศมาเลเซีย 

16. ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ : ACMECS ได้แก่ แม่น้ำอะไรบ้าง 

 ก. สาละวิน - ป่าสัก - แม่น้ำโขง 

 ข. สาละวิน - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง 

 ค. แม่น้ำงึม - ป่าสัก - แม่น้ำโขง 

 ง. อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง 

 จ. สาละวิน - อิระวดี - แม่น้ำโขง 
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17. ข้อใดคือ “ตลาดต้นแบบ” สำหรับการขยายผลสู่ “ตลาดนัดชุมชน 4.0” ตามนโยบายของนายก

รัฐมนตรี 

 ก. ตลาดประชารัฐ (Green Market) 

 ข. ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 

 ค. ตลาดประชารัฐ 

 ง. ตลาดประชารัฐ (Modern Trade) 

 จ. ตลาดน้ำอโยธยา 

18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คลองลัดโพธิ์” เป็นการบริหารจัดการ

น้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการใด 

 ก. เบี่ยงน้ำ 

 ข. การกระจายมวลน้ำ 

 ค. ทางด่วนสำหรับมวลน้ำ 

 ง. การปรับปรุงและตกแต่งสภาพลำน้ำ 

 จ. การสร้างแก้มลิง เป็นแหล่งพักน้ำ 

19. ข้อใดไม่สอดคล้องกับอาชีพเสรีในอาเซียน 

 ก. อาชีพไกด์ 

 ข. อาชีพสถาปนิก 

 ค. อาชีพทันตแพทย์ 

 ง. อาชีพมัคคุเทศก์ 

 จ. อาชีพเภสัชกร 

20. ข้อใดคือ เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

 ก. นายอัมพร พินะสา 

 ข. นายอำนาจ วิชยานุวัติ 

 ค. นายประเสริฐ บุญเรือง 

 ง. นายณรงค์ แผ้วพลสง 

 จ. ดร.สุภัทร จำปาทอง 
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21. ท่านบรรจุเป็นผู้บริหารวันแรก ท่่านจะทำสิ่งใดเป็นลำดับแรกในการบริหารองค์กร 

 ก. กำหนดโครงสร้างองค์กร 

 ข. วางแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 ค. กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาร่วมกันทั้งองค์กร 

 ง. วิเคราะห์บริบทองค์กรจาก SAR ของสถานศึกษา 

 จ. สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ 

22. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 ก. กำหนดแผนงานโครงการ 

 ข. กำหนดนโยบาย 

 ค. กำหนดเกณฑ์การควบคุมองค์กร 

 ง. วิเคราะห์ภารกิจขององค์กร 

 จ. วิเคราะห์วิสัยทัศน์องค์กร จากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต 

23. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 ก. ความพอเพียง 

 ข. ความซื่อสัตย์สุจริต 

 ค. ความมีวินัย 

 ง. ความรับผิดชอบ 

 จ. อุดมการณ์คุณธรรม 

24. ข้อใดเป็นคติพจน์ ของลูกเสือสำรอง 

 ก. “ทำดีที่สุด” 

 ข. “จงเตรียมพร้อม” 

 ค. “เสียชีพ อย่างเสียสัตย์” 

 ง. “ทำตามลูกเสือรุ่นพี่” 

 จ. “มองไกล” 
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25. “ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ” เกี่ยวข้องกับข้อใด 

 ก. วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. หลักการของหลักสูตร 

 ค. จุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 

 ง. แนวทางกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 จ. กระบวนการจัดการศึกษาแบบ PBL 

26. จากข่าวการหลอกผู้เสียหายให้มาลงทุน แชร์ลูกโซ่ต่าง ๆ นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายไม่น้อมนำ

คำสอนของพ่อ หรือ ศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามข้อใด 

 ก. พอประมาณ 

 ข. มีเหตุผล 

 ค. มีภูมิคุ้มกัน 

 ง. ขาดความรู้ 

 จ. ขาดคุณธรรม 

27. แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวปฏิบัติคล้ายกับหลักการใด  

 ก. เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 ข. สหกรณ์ 

 ค. การศึกษา 

 ง. การปฏิรูป 

 จ. รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม 

28. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษา หน่วยงานตามข้อใด 

ไม่บังคับให้ครูผู้สอน ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 ง. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

 จ. โรงเรียนเอกชน 
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29. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “การศึกษา” น้อยที่สุด 

 ก. พ่อฝึกให้ลูกแปรงฟัน 

 ข. การรณรงค์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 

 ค. การจัดนิทรรศการ เกษตรชุมชน 

 ง. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 จ. การฝึกนักเรียนพูดหน้าชั้นเรียน 

30. บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สอดคล้องกับการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

 ก. เด็กด้อยโอกาส 

 ข. เด็กยากจน 

 ค. เด็กมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 ง. เด็กไม่มีผู้ดูแล 

 จ. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

31. กรณีที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่อนุญาตให้จำหน่ายนักเรีนยเนื่องจากไม่เข้าไปเรียนตามที่

ขอย้ายในครั้งที่ 1 และเมื่อดำเนินการติดตามแล้วหากไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้าเรียนได้แล้ว

ตามระเบียบ สถานศึกษาควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่ต้อทำอะไร เพราะเด็กไม่ไปเรียนตามที่ขอย้ายไว้ 

 ข. ส่งจดหมายลงทะเบียนแจังเตือนไป 3 ครั้ง แจ้งจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน 

 ค. ดำเนินการขออนุญาติจำหน่ายนักเรียนด้วยเหตุผู้ปกครองไม่ทำตามระเบียบ 

 ง. ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนด้วยเหตุนักเรียนไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่ 

 จ. รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลพินิจประกอบการพิจารณา 

32. ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจของรัฐมีความประสงค์ขอจัดการศึกษานั้น สามารถขออนุญาตดำเนินการ

จัดการศึกษาได้โดยให้คำนึงถึงประเด็นใดสำคัญที่สุด 

 ก. นโยบายการผลิตกำลังแรงงานของภาครัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข. นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ค. ตามความต้องการจำเป็นและความชำนาญของหน่วยงาน 

 ง. มาตรฐานและการประกันคุณภาพตรงตามความต้องการ 

 จ. นโยบายการผลิตอัตรากำลังของรัฐ และกำลังฝีมือแรงงาน 
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33. เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับการจัดการศึกษารูปแบบใด  

 ก. การศึกษาในระบบ 

 ข. การศึกษานอกระบบ 

 ค. การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ง. การศึกษาตลอดชีวิต 

 จ. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

34. “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ตามข้อใด 

 ก. ความพร้อมและเหมาะสม 

 ข. ความสนใจของผู้เรียน 

 ค. โอกาสแรกที่ทำได้ 

 ง. ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

 จ. ย่างเข้าการศึกษาภาคบังคับ 

35. ผู้ใดที่ไม่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก ซึ่งเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ปลัดเทศบาล 

 ข. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ค. กำนัน 

 ง. ครูประจำชั้น 

 จ. ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน 

36. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์หลักตามข้อใด 

 ก. เพื่อจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของชุมชน 

 ข. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ง. เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 จ. เพื่อผดุงระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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37. ประเด็นตามข้อใดไม่สอดคล้องกับหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ 2542  

 ก. วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร 

 ข. สาระของการเรียนจะต้องเน้นเรื่องอะไรบ้างในแต่ละระดับ 

 ค. การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  

 ง. หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร 

 จ. จุดเน้นกระบวนการเรียนรู้ 

38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. การชักธงชาติในวันเปิดเรียนให้ชักขึ้นเวลา 8.30 น. และ ชักลงเวลา 18.00 น. 

 ข. ผู้กำกับการสอบมีความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้นถือว่า

เป็นการประพฤติผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

 ค. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือไม่ถือเป็นการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตาม

ระเบียบ 

 ง. การลงโทษนักเรียนที่หนักที่สุด คือ การพักการเรียน 

 จ. ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถสั่งปิดกรณีพิเศษได้ 15 วัน 

39. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา 

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 จ. ถูกทุกข้อ 
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40. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการแทน 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามระเบียบ

ที่เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษา ตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 

 ค. การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ 

 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 จ. การปฏิบัติราชการแทนเป็นทั้งการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ 

41. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาแบบอัธยาศัยให้

สังกัดส่วนราชการใด 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ง. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

 จ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

42. ผู้ใดมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

 จ. ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. 

43. ข้อใดคือ การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ส่วนราชการที่เรียกอื่นอย่างอื่น 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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44. หากต้องการยื่นขอจัดการศึกษา “ศูนย์การเรียน” โดยสถานประกอบการ ต้องไปยื่นขอจัด 

ต่อหน่วยงานใด 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 จ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

45. ถ้าสถานศึกษาต้องการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดท่านจะทำการ

ประสานและติดต่อกับกลุ่มงานใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุด 

 ก. กลุ่มนโยบายและแผน 

 ข. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ค. กลุ่่มอำนวยการ 

 ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 จ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

46. การขออนุญาตไปราชการภายในจังหวัดของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. อนุญาตตนเอง 

 ข. อนุญาตตนเอง และรายงาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

เดือนละ 1 ครั้ง 

 ค. ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ง. ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระบบ AMSS 

 จ. สามารถทำได้ทั้ง ข้อ ค. และ ง. 
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47. การปกครอง ดูแล บำรุง รักษา และใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษานิติบุคคลให้ดำเนินการตามข้อ

ใดต่อไปนี้ 

 ก. ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ข. ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำหนด 

 ค. ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง  

 ง. ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนด 

 จ. ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารโรงเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

48. การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน และ

แผนใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครต่อไปนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จ. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

49. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจด้านการบริหารทั่วไป 

 ก. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 ข. การรับนักเรียน 

 ค. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

 ง. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 จ. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

50. ข้อใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก. การผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ข. การออกและเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. การพัฒนาวิชาชีพ 

 จ. การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
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51. “การทุจริตเวลาของราชการไปทำธุรกิจส่วนตัว ละเลย และทิ้งการสอนนักเรียนเป็นประจำ” 

เป็นการกระทำต่อจรรยาบรรณวิชาชีพใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 จ. จรรยาบรรณต่อสังคม 

52. ข้อใดไม่เป็นวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ค. ครูผู้ดูแลเด็ก 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

 จ. ครูโรงเรียนเอกชน 

53. ในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุ

สภาแล้วให้ดำเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรี 

 ง. สาธารณชนรับทราบ 

 จ. คณะกรรมการคุรุสภา 

54. ข้าราชการครูผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่

สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคมผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

 จ. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า110
55. ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพ้นกำหนด 5 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน ประสงค์ขอรับใบ

อนุญาตตามประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคำขอต่อผู้ใด 

 ก. คุรุสภา 

 ข. คณะกรรมการคุรุสภา 

 ค. เลขาธิการคุรุสภา 

 ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

 จ. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

56. ผู้บริหารสถานศึกษารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 จ. ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทำประโยชน์ให้กับทางราชการ 

57. ข้อใดไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามข้อใดที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ จำนวน 60 วัน 

 ก. มีพฤติกรรมเสพยาบ้า 

 ข. พฤติกรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักเรียน 

 ค. ถูกฟ้องคดีแพ่งในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 ง. เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่ของจังหวัด 

 จ. โดนตำรวจควบคุมตัวข้อหาครอบครองยาเสพติด 

58. การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางตำแหน่งเป็นสัญญา

จ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกำหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจาก

หน่วยงานใด 

 ก. คณะกรรมการศึกษาจังหวัด 

 ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. ก.ค.ศ. 

 ง. กระทรวงการคลัง 

 จ. กศจ. 
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59. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกประวัติของตนเองลงใน ก.ค.ศ. 16 ต่อเจ้า

หน้าที่ทะเบียนประวัติภายในกี่วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. วันแรกที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

 ข. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 ค. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 ง. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

 จ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  

60. ครูผู้ช่วย ประสงค์จะลาออกจากราชการ จะมีผลเมื่อใด 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุญาต 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาต 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต 

 ง. กศจ. เห็นชอบ ตามที่ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต 

 จ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาต ตามเห็นชอบของ กศจ. 

61. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

 ก. ครูผู้ช่วย ไม่ใช่ ตำแหน่งครู 

 ข. ผู้สอนเป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด เทียบเท่าระดับ ผู้อำนวยการระดับสูง 

 จ. ครูผู้ช่วยมีการประเมินอย่างเข้มทั้งหมด 4 ครั้ง 

62. คุณสมบัติตามข้อใดไม่สามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ได้ 

 ก. มีตำแหน่งระดับกรม 

 ข. มีความเชี่ยวชาญสูงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ค. มีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย 

 ง. มีประสบการณ์สูงด้านบริหารการศึกษา 

 จ. มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
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63. ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการชุดใดมีจำนวนเท่ากันกับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ. 

 ก. ก.ค.ศ. 

 ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  

 ค. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

 ง. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 จ. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

64. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินอย่างเข้ม ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 

 ก. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงานมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน

วิชาชีพ 

 ข. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

 ค. ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถ

สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

 ง. ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาสามารถเป็นคณะกรรมการประเมิน ในการประเมินอย่างเข้ม 

ครูผู้ช่วยได้ 

 จ. การประเมินอย่างเข้มครั้งที่ 1 ต้องผ่านร้อยละ 60 

65. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนี้สิทธิ์ได้รับการพิจารณาการเลื่อนเงิน

เดือนในรอบครึ่งปีปกติ 

 ก. นางสาวมุนี ลาคลอดบุตรเกิน 90 วัน 

 ข. นางสาวสมใจ ลา 10 ครั้ง รวม 15 วันทำการ มีผลการประเมินได้ 85 คะแนน 

 ค. นายกิิติ เกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 2 เดือน 

 ง. นายวีระลาโรงเรียน 1 วัน โดยไม่ขออนุญาตและไม่ชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ 

 จ. นางสาวสุดารัตน์ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 58 คะแนน 
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66. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. วินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามน้อยกว่าข้อปฏิบัติ 

 ข. ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษมีผลให้ต้องระวังการดำเนินการทางวินัย 

 ค. ในกรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาอาจไม่ต้องตั้ง

กรรมการสอบสวนได้ 

 ง. ความผิดฐาน ทุจริตหน้าที่ราชการ เป็นการผิดวินัยต่อประเทศชาติ 

 จ. กลั่นแกล้งประชาชนที่มีติดต่อราชการ มีความผิดวินัยร้ายแรง 

67. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับครู ค.ศ. 4 ในโรงเรียน กรณีแอบนำคอมพิวเตอร์

โรงเรียนไปใช้ที่บ้านนาน 1 ปี โดยไม่ขอออนุญาต 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 จ. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

68. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ถูกต้องในเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 ก. การจูงใจพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ไม่กระทำผิดทางวินัย 

 ข. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 ค. สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับครูผู้ช่วยในสังกัด 

 ง. กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 

 จ. มีหน้าที่ป้องกันเหตุที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะกระทำผิดวินัยทุกกรณี 

69. อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละองค์คณะมีกี่คน 

 ก. ไม่เกิน 9 คน 

 ข. ไม่เกิน 14 คน 

 ค. ไม่เกิน 15 คน 

 ง. ไม่เกิน 22 คน 

 จ. ไม่เกิน 27 คน 
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70. คำสั่งไม่ออกจากราชการ ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 3 วันทำการ 

 ข. ภายใน 5 วันทำการ และต้องออกจากราชการโดยเร็ว 

 ค. ภายใน 7 วัน 

 ง. ภายใน 15 วัน 

 จ. ภายใน 30 วัน 

71. พระราชบัญญัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับใช้ ในกรณีใด 

 ก. เกิดข้อสงสัยในการตราพระราชบัญญัติ 

 ข. ข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ 

 ค. การหนีรับราชการทหาร 

 ง. การปฏิบัติกิจทางศาสนาในวันสำคัญ 

 จ. การกู้ยืมเงินต่างประเทศ 

72. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง ฐานความผิดทุจริตหน้าที่ราชการ สอดคล้อง

กับข้อใด 

 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ข. การพิจารณาทางปกครอง 

 ค. การออกคำสั่งทางการปกครอง 

 ง. การออกกฎ 

 จ. การบังคับทางการปกครอง 

73. ข้อใดไม่สอนคล้องกับ “คำสั่งทางปกครอง” 

 ก. การอนุญาต 

 ข. การร้องทุกข์ 

 ค. การรับรอง 

 ง. การรับจดทะเบียน 

 จ. การลงโทษ 
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74. ข้อใดไม่ได้ระบุเหตุผลในการยืนยันที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ 

 ก. ข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจ 

 ข. กฎหมายที่ใช้อ้างอิง 

 ค. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

 ง. ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง 

 จ. ต้องระบุทุกข้อ 

75. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จะก่อใหเกิดอันตราย หรือต่อ

ความปลอดภัยของบุคคลใด จะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่เปิดเผย 

 ข. ให้คำชี้แจง 

 ค. ทำคำสั่งมิให้เปิดเภย 

 ง. ไม่รับคำขอ 

 จ. ให้ลบหรือตัดทอนข้อมูลก่อนเปิดเผย 

76. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าว

มีสิทธิดำเนินการอย่างไร 

 ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ค. ฟ้องร้องต่อศาล 

 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข 

 จ. ถูกทั้ง ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค 

77. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีคำสั่งการขยายเวลา

นั้นให้กำหนดระยะเวลาไว้ด้วยแต่จะกำหนดเกินคราวละเท่าใด 

 ก. ไม่เกิน 180 วัน นับจากครบเก็บ 

 ข. ไม่เกินคราวละ 1 ปี นับจากครบเก็บ 

 ค. ไม่เกินคราวละ 2 ปี นับจากครบเก็บ 

 ง. ไม่เกินคราวละ 5 ปี นับจากครบเก็บ 

 จ. ไม่เกินคราวละ 10 ปี นับจากครบเก็บ 
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78. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดและกระทบสิทธิ์ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันและต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน 

 ก. อุทธรณ์ภายใน 7 วัน และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วัน 

 ข. อุทธรณ์ภายใน 15 วัน และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 15 วัน 

 ค. อุทธรณ์ภายใน 15 วัน และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน 

 ง. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน 

 จ. อุทธรณ์ภายใน 30 วัน และเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 90 วัน 

79. สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเรียกว่า 

 ก. การเรียนร่วม 

 ข. ศูนย์การเรียน 

 ค. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 

 ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 จ. ศูนย์การเรียนสำหรับคนพิการ 

80. นักเรียนพิการประเภทใด จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลและการเอาใจใส่จากครูพี่เลี้ยงเด็ก

พิการหรือครูการศึกษาพิเศษมากที่สุด 

 ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 ข. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 

 ค. เด็กออทิสติก 

 ง. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนหรือพิการซ้อน 

 จ. เด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง 

81. หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มี

ความสอดคล้องตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. หลากหลาย 

 ข. เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ง. สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ 

 จ. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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82. เป้าหมายการวัดผลประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการ คือข้อใด 

 ก. ค้นหาศักยภาพมนุษย์ 

 ข. คัดกรอง 

 ค. พัฒนาศักยภาพ 

 ง. พัฒนาและตัดสินผลการเรียน 

 จ. การประเมินและพัฒนาศักยภาพ 

83. ข้อใดเป็นเด็กตามนิยาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2546 

 ก. เอกชัย อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปีที่ 1 

 ข. สมพร อายุ 16 สมรสแล้ว 

 ค. บัญชา อายุ 19 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้เป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

 ง. ดนัย เป็นเด็กพิการตาบอด อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 

 จ. อรอุมา เป็นเด็กกำพร้า ผู้ว่าวินิจฉัยว่าอยู่ในสภารคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างต่อเนื่อง 

84. เด็กคนใดพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมากที่สุด 

 ก. เด็กชายดำรงค์ อายุ 2 ขวบ พ่อแม่ติดคุกหมดทุกคนไม่มีญาติ 

 ข. เด็กหญิงแดง อาศัยกับป้าค้าประเวณี และเปิดร้านคาราโอเกะ 

 ค. เด็กชายสมชาย อายุ 6 ขวบ พิการซ้อน พ่อแม่ยากจนมาก 

 ง. เด็กหญิงฟ้าใส ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว พ่อแม่แยกทางกัน 

 จ. เด็กชายพิชิต อายุ 8 ขวบ ติดบุหรี่ 

85. เด็กคนใดควรได้รับการแนะแนวเพื่อปรับพฤติกรรมเป็นลำดับแรก 

 ก. เด็กชายอำพล ผลการเรียนตก เพราะติดแฟนมาก 

 ข. เด็กชายสุพัฒน์ ป่วยไม่สบาย แต่ฝืนอยากมาโรงเรียน 

 ค.เด็กหญิงจุรีรัตน์ ชอบใส่กระโปรงสั้น จนเกินงาม 

 ง. เด็กหญิงวรรณา มีพฤตกรรมชอบขโมยของ 

 จ. เด็กหญิงสมจิตร เป็นคนตาบอด เรียนรู้ช้ากว่าคนอื่น ๆ ในชั้น 
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86. ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการในการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กระทำได้ไม่เกินกี่วัน 

 ก. 3 วัน 

 ข. 5 วัน 

 ค. 7 วัน 

 ง. 10 วัน 

 จ. 30 วัน 

87. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานตรงกับข้อใด 

 ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข. ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน 

 ค. ระบบงานสภานักเรียน 

 ง. ระบบงานแนะแนว 

 จ. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบงานแนะแนว 

88. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายใดสำคัญที่สุด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

 ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

 จ. เพื่อคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 

89. ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ประชุมและแจ้งให้คณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่าง

เปิดเผยเที่ยงธรรมคำนึงถถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันการณ์ 

 ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 

 จ. การดำเนินงานตามหลักนิติธรรมของรัฐ 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า119
90. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิด

ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน สอดคล้องกับหลักการใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 จ. การกำกับและติดตามการอำนาจในการบริหารจัดการ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ค 41 ค 61 ค 81 ง

2 ค 22 ง 42 ง 62 ง 82 ค

3 ข 23 ค 43 ง 63 ก 83 ก

4 ก 24 ก 44 ค 64 ค 84 จ

5 ข 25 ข 45 ง 65 ค 85 ก

6 จ 26 ข 46 ข 66 ค 86 ค

7 ข 27 ข 47 ค 67 ค 87 ง

8 ข 28 ค 48 ง 68 ค 88 ก

9 ง 29 ง 49 ง 69 ค 89 ง

10 จ 30 จ 50 ก 70 ค 90 ง

11 ค 31 ง 51 ข 71 ข

12 ก 32 ข 52 ง 72 ข

13 ก 33 ข 53 ข 73 ข

14 ง 34 ค 54 ก 74 ง

15 ก 35 ง 55 ค 75 ค

16 ง 36 ค 56 ง 76 ก

17 ข 37 ค 57 ง 77 ง

18 ก 38 ค 58 ง 78 ค

19 จ 39 ค 59 ค 79 ค

20 ก 40 ง 60 ค 80 ค
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1. มติคณะรัฐมนตรีให้ก่อสร้าง “พญานาคราชคู่” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาการท่อง

เที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เกี่ยวข้องกับจังหวัดใด 

 ก. จังหวัดนครพนม    ข. จังหวัดบึงกาฬ 

 ค. จังหวัดหนองคาย    ง. จังหวัดอุบลราชธานี 

2. “งานฤดูหนาว” ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “อุ่นไอรัก” ในรัชกาลที่ 10 เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยใด 

 ก. รัชกาลที่ 1     ข. รัชกาลที่ 3 

 ค. รัชกาลที่ 5      ง. รัชกาลที่ 9 

3. “วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี” รัฐบาลประกาศให้เป็นวันใด 

 ก. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล   ข. วันเอดส์โลก 

 ค.วันสิทธิสตรี     ง. วันสิ่งแวดล้อมไทย 

4. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ STEM Education 

 ก. เทคโนโลยี     ข. พลังงาน 

 ค. วิทยาศาสตร์    ง. คณิตศาสตร์ 

5. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค” 

 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. เลขาธิการสภาการศึกษา 

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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6. ข้อใดไม่สอดคล้องกับสาเหตุสำคัญในการออกคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ก. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษามีเอกภาพ 

 ค. กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคสามารถประสานเชื่อมโยง และบูรณาการภารกิจในเรื่องการ

ศึกษาของประเทศ 

 ง. เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

7. ผู้ใช้อำนาจพิเศษ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ตรงกับข้อใด 

 ก. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ข. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ค. นายกรัฐมนตรี 

 ง. คณะรัฐมนตรี 

8. ในกรณีที่มีปัญหาและกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนืองานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ข. สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

9. รัฐบาลได้นำระบบ e - Ticket ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องใด 

 ก. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS 

 ข. เพื่อลดปัญหาการจ่ายตั๋วจำนำข้าว 

 ค. เพื่อลดปัญหาจราจร และอุบัติเหตุ 

 ง. เพื่อลดปัญหาการซื้อตั๋วชมภาพยนต์ EGV 
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10. การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาน (Character Education) ข้อความข้างต้นเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ใดมากที่สุด 

 ก. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 

 ข. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ง. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูร 

11. หัวใจสำคัญของประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบใด 

 ก. Value - Based Economy 

 ข. Value - Based Agriculture 

 ค. Value - Based Technology 

 ง. Value - Based Labor 

12. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ง. การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

13. ข้อใดคือ หลักการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. จัดเป็นพิเศษ 

 ข. จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 

 ค. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 ง. จัดด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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14. ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

 ข. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 1 ปี 

 ค. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 ปี 

 ง. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี 

15. ส่วนราชการในส่วนกลางข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี 

 ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

16. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ของทะเบียนประวัติข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

17. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการในสถานศึกษา คือข้อใด 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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18. ข้อใดคือ โรคตามกฎ ก.ค.ศ. 

 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ 

 ข. วัณโรคในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 ค. โรคเท้าช้างในระยะติดต่อ 

 ง. โรคพิษสุรา 

19. เด็กชายพิพัฒน์ ชัยวิเศษ เกิดวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 จะต้องเข้าเรียนในเกณฑ์การศึกษา 

ภาคบังคับในปีใด 

 ก. ปี พ.ศ. 2559    ข. ปี พ.ศ. 2560 

 ค. ปี พ.ศ. 2561    ง. ย่างปี พ.ศ. 2559 

20. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คือข้อใด 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ง. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

21. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 ง. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน 

22. ข้อใดไม่ใช่อำนาจการวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก. ยกข้อกล่าวหา     

 ข. ตักเตือน 

 ค. ทัณฑ์บน      

 ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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23. ผู้ใดใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

24. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีค่านิยมหลักของคนไทยสู่สถาน

ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ใด 

 ก. สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. เป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย 

 ค. ลดความขัดแย้งของคนในชาติ 

 ง. สร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

25. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ละทิ้ง” 

 ก. ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน     

 ข. ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 ค. ไม่เอาเป็นธุระ     

 ง. ไม่เอาใจใส่ 

26. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดตามข้อใด 

 ก. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ยึดกฎกระทรวง  

 ค. ยึดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. เขตพื้นที่การศึกษา 
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27. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา หน่วยงานตามข้อใดไม่

บังคับให้ครูผู้สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 ง. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

28. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานตรงกับข้อใด 

 ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ข. ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน 

 ค. ระบบงานสภานักเรียน 

 ง. ระบบงานแนะแนว 

29. ครูที่ประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์

ตามข้อใด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

30. ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ก. ครูเอกชัย หยุดงานไปก่อนแล้วมาลากิจภายหลังแต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลา 

 ข. ครูสมบัติ ลากิจส่วนตัว 6 ครั้ง จำนวน 30 วัน 

 ค. ครูพิชัย ป่วยหนักด้วยโรคร้ายแรงตามคำวินิจฉัยแพทย์ รักษาตัวเองนาน 50 วันทำการ 

 ง. ครูดนัย ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
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31. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้สิทธิอุทธรณ์  

ต่อข้อใด 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

32. การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศต้องยื่นสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานต่อ

กลุ่มงานใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ข. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 ค. กลุ่มอำนวยการ 

 ง. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

33. ข้อใดไม่ใช่ “แม่น้ำ 5 สาย” ในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

 ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 

 ข. คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

 ค. สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

 ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

34. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ให้นับเวลาตามข้อใด 

 ก. ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดตามปีงบประมาณ 

 ข. ให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 

 ค. ให้นับวันเข้ารายงานวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 

 ง. ให้นับวันบรรจุแต่งตั้งเป็นวันเริ่มต้น และระยะสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
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35. กรณีใดต่อไปนี้ ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ 

 ก. มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติให้โทษประเภทที่ 1 

 ข. กระทำล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น 

 ค. ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 ง. ละทิ้งราชการเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

36. ข้อใดไม่ใช่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาคนพิการ พ.ศ. 2551 

 ก. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

 ข. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสมอง 

 ค. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม  

 ง. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

37. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ 

 ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

38. การปฏิบัติราชการแทน ให้ดำเนินการโดยวิธีใด 

 ก. การกระจายอำนาจ 

 ข. การมอบอำนาจ 

 ค. การแบ่งอำนาจ 

 ง. การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ 
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39. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. ประธานคุรุสภา    ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

40. “การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง ฐานความผิดทุจริตหน้าที่ราชการ” 

สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ข. การพิจารณาทางปกครอง 

 ค. การออกคำสั่งทางการปกครอง  

 ง. การออกกฎ 

41. การเพิกถอนคำสั่งต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่รู้สาเหตุที่เพิกถอน 

 ก. ภายใน 15 วัน    ข. ภายใน 30 วัน 

 ค. ภายใน 60 วัน    ง. ภายใน 90 วัน 

42. เอกสารประเภทใดต้องลบหรือตัดทอนข้อความนั้นแล้วสามารถเปิดเผยได้ 

 ก. รายงานกิจการของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

 ข. ข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยเอดส์ 

 ค. บัญชีการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 

 ง. ประกาศการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนายดำรงค์ 

43. จำนวนคนในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 องค์คณะใดที่มี

จำนวนแตกต่างจากองค์คณะอื่น 

 ก. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ง. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     
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44. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักอาเซียน ASEAN Community 

 ก. ASPC     ข. APSC 

 ค. AEC      ง. ASCC 

45. ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรได้ถูกต้องที่สุด 

 ก. หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนการสอน 

 ข. หลักสูตรคือมวลประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 

 ค. การกำหนดรูปแบบของการพิจารณาเลือกและจัดเนื้อหาวิชา 

 ง. หลักสูตรเป็นตัวชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้ 

46. ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้น ข้อใดไม่สอดคล้องกับการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 ก. รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสามารถซ่อมเสริมผู้เรียนให้ได้รับการแก้ไข

ในภาคเรียนถัดไป 

 ข. รายวิชาใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาค

เรียนถัดไป 

 ค. ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นควรได้ไม่ต่ำกว่า 1.00  

 ง. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้รับการตัดสินผลการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 

47. “เป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้รวมถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อน

ถึงมาตรฐานการเรียนรู้” หมายถึงข้อใด 

 ก. ตัวชี้วัด 

 ข. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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48. ข้อใดคือสิ่งที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุงแก้ไข 

กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 

 ก. ตัวบ่งชี้ 

 ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ง. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 

49. ขั้นตอนแรก ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด 

 ก. ศึกษาผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

 ค. ศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคการสอน 

 ง. ศึกษาการวัดและประเมินผล 

50. หลักการสำคัญ ของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด 

 ก. ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ข. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน 

 ค. ต้องให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 ง. ต้องกำหนดหลักฐานที่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ 

51. เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ และ 

การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหาการตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล คือ กิจกรรมตามข้อใด 

 ก. กิจกรรมแนะแนว 

 ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ค. กิจกรรมนักเรียน 

 ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
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52. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560 

 ก. ด้านการศึกษา    ข. ด้านชีวิตความเป็นอยู่ 

 ค. ด้านอาชีพ     ง. ด้านส่วนตัวและสังคม 

53. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กำหนดบังคับแบบไว้ คือข้อใด 

 ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน 

 ข. ประกาศนียบัตร 

 ค. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 

 ง. ระเบียบสะสม 

54. ผู้บริหารควรกำชับการประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้คุณครูผู้สอน 

ควรมุ่งเน้นไปที่ข้อใด 

 ก. เนื้อหา     ข. ผลสัมฤทธิ์ 

 ค. ผลงานและกระบวนการ   ง. สติปัญญา 

55. การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (PBL) มีแนวคิดสำคัญอย่างไร 

 ก. การนำปัญหามานำเข้าสู่บทเรียน 

 ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้ 

 ค. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

 ง. การนำปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

56. การหาคำตอบที่ว่า “ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร” หรือ “วิธีการแก้ปัญหานั้นน่าจะ

แก้ไขได้โดยวิธีใด” จัดเป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา 

 ก. ขั้นกำหนดปัญหา    ข. ขั้นตั้งสมมติฐาน 

 ค. ขั้นรวบรวมข้อมูล    ง. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
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57. ข้อใดคิือเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ก. การวิจัยในชั้นเรียน 

 ข. สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 

 ค. หลักสูตรสถานศึกษา 

 ง. ห้องสมุด 

58. ข้อใดคือ ปรัชญาของการวัดผล 

 ก. สอบเพื่อให้รู้ว่าได้หรือตก 

 ข. สอบเพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ 

 ค. สอบเพื่อค้นหาเด็กที่อ่อนที่สุด 

 ง. สอบเพื่อให้เด็กอยู่ในระดับใดของชั้น 

59. “อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนฤดูกาล ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล” จัดเป็น

มาตรฐานการเรียนรู้ด้านใด  

 ก. ด้านความรู้      

 ข. ด้านกระบวนการ 

 ค. ด้านจิตพิสัย      

 ง. เป็นได้ทั้งด้านความรู้และกระบวนการ 

60. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 ก. ใช้เป็นข้อมูลในการคัดกรองนักเรียน 

 ข. สร้างฐานข้อมูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ค. ศึกษาทำความเข้าใจนักเรียนอย่างเพียงพอ 

 ง. รู้ความเป็นมาลึก ๆ ของนักเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการอบรม 
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61. ระดับการศึกษาใดต่อไปนี้ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากที่สุด 

 ก. ระดับประถมศึกษา 

 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ค. ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

62. ใครมีอำนาจในการสั่งแบบ ปพ.3 

 ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ง. หัวหน้าสถานศึกษา 

63. เอกสารฉบับใดที่ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุมัติผลการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนระดับ

สถานศึกษา 

 ก. ระเบียนสะสม 

 ข. สมุดบันทึกผลการเรียน 

 ค. ประกาศนียบัตร 

 ง. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

64. ใครเป็นผู้กำหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

 ก. คุรุสภา 

 ข. คณะกรรมการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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65. สำนวนในข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฐิ 

 ก. อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา 

 ข. คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ 

 ค. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

 ง. อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย 

66. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ออกจากราชการ เมื่อใด 

 ก. ถูกสั่งลงโทษปลดออก 

 ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ค. ยื่นหนังสือลาออก 

 ง. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

67. วินัยข้าราชการครูข้อใดที่ไม่สามารถลดโทษต่ำกว่าไล่ออกได้ 

 ก. ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ข. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม 

 ค. จงใจทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพียงครั้งเดียว 

 ง. เสพสุราเป็นอาจิณ 

68. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 ก. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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69. ข้อใดคือจำนวนเวลาภาระงานการสอนขั้นต่ำสำหรับการขอยื่นประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

ชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว 21/2560 

 ก. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 

 ข. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

 ค. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

 ง. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

70. ดอกผล ของเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

 ข. ให้สมทบเป็นเงินนอกงบประมาณ 

 ค. ฝากเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอื่น ๆ  

 ง. เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 

71. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. งบบุคลากร     ข. งบดำเนินการ 

 ค. งบกลาง     ง. งบอุดหนุน 

72. ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าตอบแทน     ข. ค่าใช้สอย 

 ค. ค่าจ้างเหมาบริการ    ง. งบบุคลากร 

73. ค่าใช้ข่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการออยู่ในงบรายจ่าย ประเภทใด 

 ก. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 ข. รายจ่ายค่าตอบแทน 

 ค. รายจ่ายค่าใช้สอย 

 ง. รายจ่ายงบกลาง 
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74. เงินรายได้แผ่นดินให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดิน

เก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ก็ให้นำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินกี่วัน  

 ก. ทันที     ข. 3 วันทำการ 

 ค. 5 วันทำการ     ง. 7 วันทำการ 

75. เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนวราชการเบิกจากคลังจังหวัดไป แล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไปหมด 

หรือจ่ายแล้วถูกเรียกคืน และได้ส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่

กันไว้เบิกเหลื่อมปี คือข้อใด 

 ก. เงินเบิกส่งคืน     

 ข. เงินเบิกเกินเหลือจ่ายส่งคืน 

 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

 ง. เงินจ่ายเหลือปีเก่าส่งคืน 

76. ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาการให้หรือขายเอกสาร  

ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ไม่น้อยกว่า 3 ทำการ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 5 ทำการ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 ทำการ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 12 ทำการ 

77. การดำเนินการตามข้อใดที่ต้องมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

 ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

 ข. มีความจำเป็นเร่งด่วน 

 ค. การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 

 ง. พัสดุที่จะขายทอดตลาด 
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78. คณะกรรมการชุดใด ควรมีจำนวนมากที่สุด 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 ค. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

 ง. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

79. คณะกรรมการชุดใดสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

80. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย หมายความว่าอย่างไร 

 ก. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท 

 ข. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท 

 ค. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 500,000 บาท 

 ง. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 1,000,000 บาท 

81. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐภายในกี่วันนับ 

 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 

 ค. 30 วัน     ง. 90 วัน 

82. โรงเรียนมีความประสงค์ต้องการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ด้วยงบประมาณ 

650,000 บาท ควรดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 
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83. พัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการควรดำเนินการด้วยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 

84. ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุในช่วงเดือนใด 

 ก. เดือนมีนาคม    ข. เดือนกันยายน 

 ค. เดือนตุลาคม    ง. เดือนธันวาคม 

85. การรายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) 

 ก. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ข. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน 

 ค. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีไตรมาส 

 ง. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 

86. นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร จัดอยู่ในองค์ประกอบใดของการควบคุมภายใน

สถานศึกษา 

 ก. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) 

 ข. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 ค. การประเมินความเสี่ยง 

 ง. การควบคุมความเสี่ยง 

87. การให้คำปรึกษาของครูตามข้อใดที่เอื้อให้ผู้มารับการปรึกษาประทับใจมากที่สุด 

 ก. ครู เอ กำลังตั้งใจฟังนักเรียนเล่าถึงปัญหา 

 ข. ครู บี สรุปเรื่องราวที่นักเรียนมาปรึกษา 

 ค. ครู ซี ให้กำลังใจนักเรียนที่สู้กับปัญหา 

 ง. ครู ดี ตั้งคำถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
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88. ข้อใดหมายถึง “โปรแกรมคัดกรองนักเรียนพิการ และ รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ของผู้พิการ” 

 ก. SET      ข. O - BEC 

 ค. IEP Program    ง. DMC 

89. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจำปีของสถานศึกษา 

 ก. สะท้อนสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 ข. ระบุเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา 

 ค. ระบุมาตรฐานการศึกษา 

 ง. ระบุจุดเด่น - จุดด้อย และความต้องการช่วยเหลือ 

90. ให้ผู้ใดมีหน้าที่ส่งเสริมและให้จูงใจในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สถานศึกษาและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

91. ข้อใดไม่เป็นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามกฎหมาย 

 ก. จัดให้มีการเรียนการสอน เรื่อง เพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 

 ข. จัดระบบให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน 

 ค. ขับเคลื่อนระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ 

 ง. จัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการ 
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92. เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เกิดขึ้นตามพื้นฐาน 

ในข้อใด 

 ก. ความพร้อม 

 ข. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา 

 ค. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ง. การขยายตัวทางวิชาการ และอัตราการเพิ่มประชากร 

93. “DOC” สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศระดับใด 

 ก. ระดับโรงเรียน     

 ข. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ระดับกระทรวง 

94. “Open Source” ถูกจัดไว้ในข้อใด 

 ก. Hardware     ข. Software 

 ค. Peple ware    ง. Technic  

  

  

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า145

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 21 ง 41 ง 61 ก 81 ข

2 ค 22 ค 42 ก 62 ง 82 ข

3 ก 23 ข 43 ก 63 ข 83 ค

4 ข 24 ข 44 ก 64 ข 84 ข

5 ง 25 ข 45 ข 65 ข 85 ง

6 ก 26 ง 46 ข 66 ค 86 ข

7 ข 27 ค 47 ก 67 ค 87 ค

8 ง 28 ง 48 ค 68 ค 88 ก

9 ค 29 ก 49 ข 69 ก 89 ค

10 ง 30 ค 50 ก 70 ก 90 ง

11 ก 31 ค 51 ค 71 ข 91 ค

12 ค 32 ง 52 ข 72 ข 92 ค

13 ข 33 ค 53 ง 73 ง 93 ค

14 ก 34 ข 54 ค 74 ข 94 ข

15 ก 35 ง 55 ง 75 ค

16 ง 36 ข 56 ข 76 ข

17 ง 37 ง 57 ข 77 ค

18 ก 38 ง 58 ข 78 ข

19 ข 39 ค 59 ง 79 ง

20 ข 40 ข 60 ค 80 ข
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1. ท่านถนัดและชื่นชอบการบริหารงานกลุ่มใดมากที่สุด 

 ก. บริหารงานวิชาการ 

 ข. บริหารงานบุคคล 

 ค. บริหารงานทั่วไป 

 ง. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

2. ผู้บริหารที่มีความสามารถในการพัฒนาครูได้ดีที่สุด ต้องมีลักษณะอย่างไรมากที่สุด 

 ก. เป็นที่พึ่งของครูในการแก้ปัญหาได้ 

 ข. แก้ปัญหาของครูได้เป็นส่วนใหญ่ 

 ค. ให้คำแนะนำที่ดี รับฟังครูในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง  

 ง. รับฟังครู และเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ครูได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาเพื่องานใดมากที่สุด 

 ก. งานกำหนดนโยบาย 

 ข. งานด้านการวางแผน 

 ค. งานจัดองค์การ 

 ง. งานวินิจฉัยสั่งการและการแก้ปัญหา 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ไว้แล้ว แต่เมื่อสภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไปโอกาสบรรลุวิสัยทัศน์มีน้อย ผู้บริหารที่ดีควรทำตามข้อใด 

 ก. เปลี่ยนวิธีการทำงาน    

 ข. ลดเป้าหมาย 

 ค. เพิ่มพันธกิจ      

 ง. ปรับกลยุทธ์ 
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5. ตามแนวคิดการพัฒนาองค์กร ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ต้องมีการวินิจฉัยองค์กรก่อน 

การพัฒนาองค์กร 

 ก. สามารถแก้ปัญหาองค์กรได้ถูกจุด 

 ข. สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์เหตุต่าง ๆ ได้ 

 ค. สามารถระบุถึงปัญหาและเรียงลำดับได้ 

 ง. สามารถค้นพบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง 

6. การนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ

นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์แบบใด 

 ก. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรุก 

 ข. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงป้องกัน 

 ค. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงการแก้ไข 

 ง. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรับ 

7. การจัดการศึกษาแบบ MEP ต้อขออนุญาตต่อใคร 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

8. นักเรียนในโรงเรียนของท่านอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จำนวนมาก ท่านควรมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัด

กระบวนการเรียนรู้ ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

 ข. ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

 ค. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 ง. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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9. เมื่อสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านควร

ดำเนินการอย่างไรเป็นประการแรก 

 ก. จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 

 ค. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการหาวิธีแก้ไข ไม่ให้โรงเรียน

ถูกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก

ของปีการศึกษาถัดไป 

10. กลุ่มงานใดที่มีกรอบงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามากที่สุด 

 ก. วิชาการ     ข. งบประมาณ 

 ค. การบริหารงานบุคคล   ง. การบริหารทั่วไป 

11. สถานศึกษาของท่านมีคดีความกับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการคดีกรณีนิติบุคคลของสถานศึกษาถูกฟ้องคดี 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ข้อใดคือ ความเชื่อที่สำคัญที่สุดของการนำหลักการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ใน

ระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 ก. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน 

 ข. ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 ค. โรงเรียนมีอำนาจมีอิสระในการตัดสินใจดำเนินการ 

 ง. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ 
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13. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด 

 ก. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ข. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา 

 ค. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษากำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา 

 ง. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการของสถานศึกษาตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่เห็น

สมควร 

14. ข้อใดสำคัญที่สุดของกระบวนการการวางแผนงานวิชาการ 

 ก. การเลือกแนวทางที่ดีที่สุด และการกำหนดจุดมุ่งหมาย 

 ข. การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 ค. การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 

 ง. การกำหนดเป้าหมายที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน 

15. เทคนิคใด ช่วยในการประเมินคุณภาพขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน 

 ก. PDCA     ข. BSC 

 ค. HPO     ง. PMS 

16. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น แล้วขั้นตอนควร

ดำเนินการอย่างไรในลำดับต่อไป 

 ก. จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

 ข. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  

 ค. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

 ง. วางแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพการทำงานตลอดแนว ด้วยกระบวนการทำงานแบบ 

มีส่วนร่วม 
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17. ท่านจะส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านใด “ให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม” 

 ก. ความสามารถในการคิด 

 ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ค. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

18. ผู้ใดมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อความประสบผลสำเร็จของ “ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน” 

 ก. ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น   ข. ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน 

 ค. ครูแนะแนว     ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 

19. การร่างหนังสือราชการข้อใดมีข้อบกพร่องมากที่สุด 

 ก. การร่างหนังสือราชการวรรคแรก ขึ้นต้นใจความที่เป็น “เหตุ” ก่อน 

 ข. การร่างหนังสือราชการวรรคแรก วรรคที่ 2 เป็นข้อความที่เป็นเหตุผล คือ คำขอ คำสั่ง  

คำอนุมัติ และข้อตกลง 

 ค. การพิมพ์หนังสือที่มีความสำคัญและมีจำนวนหลายหน้าให้พิมพ์ข้อความที่จะยกไปพิมพ์ใน

หน้าใหม่ไว้ที่ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น ๆ แล้วตามด้วย.....(จุด 3 จุด) 

 ง. การใช้คำสรรพนาม ควรใช้คำว่า ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นคำสุภาพในหนังสือราชการ 

20. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  

 ก. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่

บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

 ข. หนังสือที่ประทับตรา ด่วนมาก ควรดำเนินการทันทีเมื่อได้รับหนังสือนั้น 

 ค. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่าห้ามทำลาย ด้วยหมึกสีแดง 

 ง. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่กรณี 

ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
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21. ครูที่รับผิดชอบโครงการนำนักเรียนไปทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่านควรอนุมัติเบิก 

งบประมาณในหมวดงบประมาณใด 

 ก. หมวดงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

 ข. หมวดงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย 

 ค. งบรายจ่ายอื่น 

 ง. ค่าจ้างชั่วคราว 

22. การเบิกเงินประเภทใด ไม่เข้าพวก 

 ก. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 

 ข. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

 ค. ค่าติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

 ง. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

23. การลงรายการเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่บรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ที่ทำไว้ไม่ถูกต้อง ให้ผู้

ใดลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง 

 ก. ข้าราชการผู้นั้นรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง 

 ข. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดรับรองความถูกต้อง 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ทำหนังสือให้ ก.ค.ศ. รับรองความถูกต้อง 

24. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ก. เคร่งระเบียบ 

 ข. ผู้บริหารมีิวิสัยทัศน์ที่ดี 

 ค. มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 

 ง. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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25. ท่านจะยึดแนวคิดตามหลักการทฤษฎีใดในการบริหารงานเงินผ้าป่าทางการศึกษา 

 ก. TQM     ข. OD 

 ค. SBM     ง. PDCA 

26. หลักการตามทฤษฎีใด เน้นการให้การบริการชุมชน และมุ่งคุณภาพผู้เรียนในการพัฒนาองค์กร 

 ก. TQM     ข. OD 

 ค. SBM     ง. PDCA 

27. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สอดคล้องกับหลักธรรม 

 ก. พรหมวิหาร 4     ข. สังคหวัตถุ 4 

 ค. อริยสัจ 4      ง. ฆราวาส 4 

28. หัวใจของกระบวนการ Bench Marking คือข้อใด 

 ก. การวางแผน 

 ข. การกำหนดกลยุทธ์ทางเลือก 

 ค. วิเคราะห์ตนเอง 

 ง. กำหนดเป้าหมายเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กร 

29. หากจะปรับปรุงระบบบริการในสถานศึกษา ควรริเริ่มจากกระบวนการใด 

 ก. จัดทำโครงการการบริการ 

 ข. วิเคราะห์บทบาทขององค์กร 

 ค. วางแผนกลยุทธ์ 

 ง. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสอบถาม 
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30. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรเริ่มจากเรื่องใด 

 ก. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

 ข. วิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา 

 ค. การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 ง. การวางแผนโครงการ 

31. การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ 

 ก. กำหนดวิสัยทัศน์ 

 ข. การวางแผนกลยุทธ์ 

 ค. นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 ง. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

32. การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ท่านจะดำเนินการสิ่งใด 

เป็นอันดับแรก 

 ก. การวิเคราะห์ภารกิจ หรือพันธกิจ 

 ข. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต 

 ค. การวิเคราะห์องค์กร 

 ง. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

33. การแก้ปัญหานักเรียนขาดเรียนอย่างยั่งยืน ท่านควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ประชุมผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือดูแลนักเรียนบุตรหลานอยู่เสมอ 

 ข. ประชุมคณะครูหาหนทางป้องกันและแก้ไข 

 ค. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

 ง. วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำกับติดตาม 
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34. ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เดินทางไปที่โรงเรียนช่วงกลางคืน ปรากฎว่าไม่พบผู้อยู่เวร

ยาม ท่านจะทำอย่างไร 

 ก. ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงในวันรุ่งขึ้น 

 ข. สอบถามข้อเท็จจริง และทำการเรียกครูเวรเพื่อชี้แจงระเบียบ 

 ค. สอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจเวรยาม 

 ง. ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

35. สิ่งที่หน่วยงานอยากจะบรรลุ หมายถึงข้อใด 

 ก. Mission     ข. Strategy 

 ค. Goal     ง. Vision 

36. ในทางจิตวิทยา เมื่อผู้บริหารมอบหมายงานให้ครู และครูที่ไม่ชอบ ไม่อยากทำตาม ข้อใดจะเกิด

ขึ้นเป็นลำดับแรก 

 ก. ตกใจ และปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 ข. โกรธ และต่อต้าน 

 ค. รับรู้และทดลองปฏิบัติตาม 

 ง. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัว 

37. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ 

 ก. การคิดแบบสังเคราะห์   ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ 

 ค. การคิดแบบบูรณาการ   ง. การคิดแบบกลยุทธ์ 

38. ท่านจะเน้นตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่เรื่องใดมากที่สุด 

 ก. เน้นกระบวนการทำงาน 

 ข. ผลลัพธ์ 

 ค. เน้นปัจจัยนำเข้า 

 ง. เน้นความถูกต้องตามระเบียบราชการ 
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39. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์การติดตามผลการปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง 

 ก. เพิ่มความสำคัญของผู้บังคับบัญชา 

 ข. ปรับปรุงการกำหนดนโยบายการทำงาน 

 ค. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานทั้งระบบ 

 ง. สร้างขวัญกำลังกับผู้เกี่ยวข้อง 

40. ทักษะทั้ง 3 ด้าน ตามแนวคิดของ Robert L. Katz เปรียบเทียบได้ตามข้อใด 

 ก. ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน 

 ข. เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน 

 ค. คิดดี พูดดี ทำดี 

 ง. ดูคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น 

41. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทในการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ตามข้อใดอยู่เสมอ 

 ก. การจัดสัมมนา (Seminar) 

 ข. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 

 ค. การสอนงาน (Coaching) 

 ง. การฝึกปฏิบัติงาน (On the Job Triaging : OJT) 

42. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนของท่านลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือนักเรียน 7 คน ครู 2 คน ถ้าท่าน

เป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านคิดว่าจะดำเนินการเช่นไรกับโรงเรียนของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ 

 ก. จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 

 ข. ต้องบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน โดยการยุบรวมกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 ค. ใช้ DLIT หรือ DLTV ช่วยในการสอนของครู 

 ง. เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้บูรณาการกับครูทั้งในและนอกห้องเรียน 
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43. หัวใจของการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความมุ่งหมายสูงสุด ตามข้อใด 

 ก. เพื่ออนาคตที่ดีงาม 

 ข. เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 ค. เพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

 ง. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตนเอง 

44. ถ้าท่่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูที่มีประสบการณ์น้อย และไม่สามารถทำงานที่ได้รับ

มอบหมายได้สำเร็จ แต่เขามีความกระตือรือร้นที่จะทำงานใหม่ ท่านจะปฏิบัติต่อครูผู้นี้อย่างไร 

 ก. กำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องทำงานให้สำเร็จแล้วจะมีรางวัลตอบแทน 

 ข. แนะนำขั้นตอน และคอยติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

 ค. บอกข้อควรระวังที่จะทำให้งานล่าช้า และไม่เป็นไปตามความต้องการ 

 ง. บอกให้เขารู้ว่าโรงเรียนจะสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณอย่างไร 

45. พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนท่านใด ที่สอดคล้องกับคำว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน” 

 ก. ผู้บริหารที่มีความตั้งใจปฏิบัติงาน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 

 ข. ผู้บริหารที่มีความขยันขันแข็งทำงาน ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู 

 ค. ผู้บริหารที่ทำงานมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ และร่วมจัด 

ตั้งสมาคมผู้บริหาร 

 ง. ผู้บริหารที่ประพฤติตนเป็นคนมุ่งมั่น ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และเป็นสมาชิกชมรม 

ผู้บริหาร 

46. มีนักบริหารการศึกษาท่านเคยกล่าวไว้ว่า “คำติเตียนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ เพราะจะทำให้ผู้ถูก

ตำหนิหมดความภาคภูมิใจและพยายามเข้าข้างตนเองโดยการแก้ตัวต่าง ๆ” ดังนั้นในการบริหาร

จัดการในโรงเรียน ท่านคิดว่าควรปฏิบัติตามข้อใด 

 ก. กล่าวเฉพาะความดีของเขา เท่าที่เราทราบ 

 ข. พยายามหลีกเลี่ยง ไม่พูดเกี่ยวข้องถึงเขา 

 ค. เมื่อมีโอกาสควรชี้แจง ตักเตือนแทนการตำหนิ 

 ง. แกล้งกล่าวชมเชยต่อหน้าบุคคลอื่นในที่ชุมชน 
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47. เป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในยุค Thailand 4.0 คือข้อใด 

 ก. ผลลัพธ์บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

 ข. การมีส่วนร่วม 

 ค. โอกาส 

 ง. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

48. การนำทฤษฎีระบบไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ข้อใดจัดว่ามีความสำคัญที่สุด 

 ก. ผลผลิต     ข. ผลกระทบ 

 ค. กระบวนการ    ง. ผลสืบเนื่อง 

49. โรงเรียนของท่านจะเดินทางไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด ปรากฎว่าวันออกเดินทางมีพายุฝนเข้า 2 

วัน ตลอดช่วงเวลาของการทัศนศึกษา ท่านจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร 

 ก. ยกเลิกการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทันที 

 ข. เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ งบประมาณเดิมโดยไม่มีการเดินทาง 

 ค. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขอคำปรึกษา แนวทางการวินิจฉัยในการดำเนินการ 

 ง. ดำเนินการตามแผนเดิม 

50. ข้อใดเป็นการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

 ก. มีความยืดหยุ่นสูง 

 ข. มีความชัดเจน 

 ค. มีลักษณะบูรณาการกิจกรรม  

 ง. สามารถนำแผนลงสู่การปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตมากที่สุด 

51. ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดของผู้ใต้บังคับบัญชา ยากที่สุด 

 ก. ความต้องการ    ข. เจตคติ 

 ค. ทักษะ     ง. ความสนใจ 
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52. ท่านให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. เพื่อให้บุคลากรของหน่วนงานได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ 

 ข. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 

 ค. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระงานน้อยลงเพราะมีบุคลากรที่เข้าใจงานมากขึ้น 

 ง. เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน 

53. ความทันสมัย และสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์ ตรงกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ใช้คำที่ถูกต้อง ครอบคลุมกรอบการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 ข. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ค. สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่สังกัด 

 ง. มีการแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาในข้อความวิสัยทัศน์ 

54. ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูมารายงานท่านว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งซื้อวัสดุ 

โดยไม่ผ่านท่านตามระบบงาน ท่านจะทำอย่างไร 

 ก. ไปสอบถามเหตุผลกับผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ไปสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินว่า ซื้อในโครงการอะไร 

 ค. ไปสอบถามร้านค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของวัสดุ 

 ง. ไปสอบถามเจ้าหน้าที่พัสดุว่า ส่งของเมื่อไหร่ 

 55. ข้อใดที่สามารถสะท้อนได้ว่า “เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรของท่านที่ชัดเจนที่สุด” 

 ก. การนำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ 

 ข. การจัดการทรัพยากร และกระบวนการในการบริหาร 

 ค. กลวิธีที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 ง. การทำงานเป็นทีม และแสดงภาวะผู้นำของทีมได้อย่างเหมาะสม 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า161
56. ในบทบาทที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปบรรจุในโรงเรียนใหญ่พิเศษ ท่านจะใช้

ทักษะใดมากที่สุด 

 ก. การมีวิสัยทัศน์    ข. มนุษยสัมพันธ์ 

 ค. ปฏิบัติการ     ง. ภาวะผู้นำทางวิชาการ 

57. หากท่านได้รับคำสั่งมอบหมายให้ “รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 วัน” และ

อยู่ในช่วงขับเคลื่อนการนำนโยบาย STEM Education ลงสู่การพัฒนาอย่างเร่งด่วนในสถานศึกษา

ของท่านและให้รายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 3 วัน ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ปรึกษาและนำนโยบายผู้อำนวยการสถานศึกษาไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ข. สร้างทีมวิชาการ สานพลังคณะครู นักเรียนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและ

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ค. สร้างวิสัยทัศน์และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน และกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานเป็นคู่มือ 

 ง. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาประชุม เพื่อขอคำแนะนำ และขอมติในการ

ดำเนินการโครงการตามนโยบาย 

58. ในโรงเรียนมีครูครบตามเกณฑ์ ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน สื่อ วัสดุ ในการจัดการ

ศึกษาเพียงพอแต่ขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรท้องถิ่นของโรงเรียน 

จากการวิเคราะห์แล้วลักษณะแบบนี้ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด 

 ก. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส   ข. ชะลอ และรอดูท่าที 

 ค. ถอยหลัง เพื่อตั้งหลัก   ง. พัฒนา ข้อด้อย 

59. “มีเรือดีพายดีไม่ขี่ข้าม  กลับเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่ 

        อยากให้ราชการงานเมืองดี     กลับเอาคนอัปรีย์มาใช้งาน”   

จากบทความดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 ก. การบริหารงานบุคคล   ข. การวางแผนกลยุทธ์ 

 ค. การจัดองค์กร    ง. การทำงานเป็นทีม 
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60. ท่านสามารถจูงใจโน้มน้าวให้ “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” เห็นด้วย ยอมรับ คล้อย

ตามในการบริหารงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการยุบเลิกโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์หากมีนโย

บายเร่งด่วนลงมา 

 ก. ได้แน่นอน 

 ข. ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติรับรองของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ชี้แจงนโยบาย แต่การตัดสินใจเป็นของการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติรับรองของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ไม่สามารถทำได้ เป็นเรื่องของการบริหารงานเป็นองค์คณะ 
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1 ก 21 ข 41 ค

2 ก 22 ง 42 ข

3 ง 23 ค 43 ค

4 ง 24 ข 44 ข

5 ก 25 ค 45 ข

6 ข 26 ก 46 ก

7 ค 27 ค 47 ก

8 ง 28 ค 48 ค

9 ก 29 ง 49 ก

10 ข 30 ค 50 ง

11 ค 31 ข 51 ข

12 ค 32 ก 52 ข

13 ค 33 ง 53 ค

14 ง 34 ข 54 ข

15 ข 35 ค 55 ก

16 ค 36 ก 56 ข

17 ก 37 ง 57 ข

18 ง 38 ข 58 ข

19 ง 39 ก 59 ก

20 ค 40 ข 60 ก
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1. รายจ่ายตามข้อใด ที่สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บจากผู้ปกครองนักเรียนได้ 

 ก. ที่นอนนักเรียนอนุบาล 

 ข. ค่าสอนพิเศษหลักเลิกเรียน 

 ค. บัตรประจำตัวนักเรียน 

 ง. ค่าธรรมเนียมห้องคอมพิวเตอร์ 

2. หากค่าหนังสือเรียนได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างไร 

 ก. ยืมเงินเหลือจ่าย มาทดลองจ่าย 

 ข. อนุมัติงบอุดหนุนนักเรียนยากจน ซื้อเพิ่มจนครบ 

 ค. ยืมงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเรียนฟรี 

 ง. ยืมค่าจัดการเรียนการสอน 

3. การบริหารงบประมาณ ควรยึดหลักการใดมากที่สุด 

 ก. เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ข. มุ่งเน้นผลสำเร็จ ถูกต้องตามระเบียบ 

 ค. เน้นกระบวนการติดตามและประเมินผลได้ 

 ง. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  

4. ข้อใดไม่สอดคล้องกับงบบุคลากร 

 ก. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 ข. ค่าจ้างประจำ 

 ค. ค่าจ้างชั่วคราว 

 ง. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
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5. ข้อใดใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนไม่ถูกต้อง 

 ก. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้ 

 ข. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง 

 ค. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารหรือจ้างเหมาทำอาหารหรือจ่ายเป็นเงินสด

ให้แก่นักเรียนโดยตรง 

 ง. ค่าพาหนะในการเดินทางจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารถรับ - ส่ง

นักเรียน 

6. ต้องการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนของท่าน ควรดำเนินการเบิกในหมวดงบใด 

 ก. งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 

 ข. งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

 ค. งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 ง. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

7. หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีแนวทางการระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษาอย่างไร 

 ก. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 

 ข. เน้นประสานหน่วยงานต้นสังกัด 

 ค. เน้นเครือข่ายการพัฒนา และประสานทุนเอกชน 

 ง. เน้นพึ่งตนเอง 

8. หากโรงเรียนขนาดเล็กมีเงินดอกเบี้ยอาหารกลางวัน 322.27 บาท จะต้องนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

อย่างไร 

 ก. ภายใน 1 เดือน 

 ข. อย่างช้าภายใน 3 วันทำการ 

 ค. อย่างช้าภายใน 7 วันทำการ 

 ง. ทันทีที่มีเงินดอกเบี้ยเข้า 
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9. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวงจรงบประมาณ ตามรูปแบบ GFMIS 

 ก. จัดทำงบประมาณ 

 ข. อนุมัติงบประมาณ 

 ค. การตรวจสอบภายใน 

 ง. การบริหารงบประมาณ 

10. โรงเรียนได้รับการบริจาคจำนวน 5.000,000 บาท ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุโมทนาบัตร 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

11. การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ คัดกรองด้วยรูปแบบตามข้อใด 

 ก. PMT     ข. SET 

 ค. CCT      ง. DMC 

12. ใครไม่สามารถรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียนยากจนพิเศษ 

 ก. ผู้ปกครองนักเรียน 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. กำนัน 

 ง. สมาชิกสภาท้องถิ่น 

13. แบบฟอร์มตามข้อใด ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกรูปแบบของแบบพิมพ์ 

 ก. ใบเสร็จรับเงิน 

 ข. ทะเบียนพัสดุ 

 ค. สัญญาซื้อจ้างตามวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. รูปแบบเช็ค 
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14. เมื่อสถานศึกษาทำการจ้างทำของและเมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้วต้องเบิกเงินจ่าย 

ร้านค้าอย่างช้าภายในกี่วัน 

 ก. โดยเร็วที่สุด 

 ข. ภายใน 3 วันทำการ 

 ค. ภายใน 5 วันทำการ 

 ง. ภายใน 15 วันทำการ 

15. การจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบใด ที่ต้องมีร่่างขอบเขตงาน (TOR) ด้วยทุกครั้ง 

 ก. ซื้อวัสดุตามโครงการเรียนฟรี 

 ข. ก่อสร้างห้องน้ำจากเงินงบประมาณ 

 ค. ซื้อ จ้าง จากส่วนราชการ 

 ง. การเช่าสินค้าจากเอกชน 

16. “e - GP” ย่อมาจากข้อใด 

 ก. Electronic Government Procurement 

 ข. Electronic Government Product 

 ค. Electronic Government Program 

 ง. Electronic Government Plan 

17. โรงเรียนของท่านได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบแปลน สพฐ. มูลค่า 2,850,000 ท่าน

จะมีแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชนะโดยหลักเกณฑ์ใด 

 ก. ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ข. เกณฑ์คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 ค. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 ง. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านราคาสูงที่สุด 
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18. กรณีสถานศึกษาต้องการซื้อยาสำหรับห้องพยาบาลของโรงเรียน ควรจัดซื้อยาสามัญในบัญชียา

หลักแห่งชาติร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 50 ของทั้งหมด 

 ข. ร้อยละ 60 ของทั้งหมด 

 ค. ร้อยละ 75 ของทั้งหมด 

 ง. ร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

19. โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 122 คน ควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 

ปี ด้วยวิธีใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. วิธีพิเศษ 

20. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านแอบเล่นชู้กันขณะเข้าเวรรักษาการ โดยมีหลักฐานเป็น Clip ภาพจาก

กล้องวงจรปิดของโรงเรียน และคำสารภาพแบบไม่เป็นทางการ ท่านควรดำเนินการอย่างไรต่อ 

 ก. ว่ากล่าวตักเตือน และออกมาตรฐานลงโทษ ถ้ากระทำผิดอีก 

 ข. ไม่สนใจเป็นเรื่องส่วนตัว 

 ค. รายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

วินัยร้ายแรง และดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอน 

 ง. แจ้งตาม 

21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง และวินัยร้ายแรง 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจลงโทษวินัยร้ายแรงทุกกรณี 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครูเชี่ยวชาญ 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยทุกกรณี 
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22. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ก. การสรรหาบุคลากร    ข. การเลื่อนตำแหน่ง 

 ค. การกำหนดค่าตอบแทน   ง. การเลิกจ้าง 

23. การป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดที่น่าจะได้ผลดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร 

 ก. เข้มงวด การบังคับบัญชาตามระเบียบ 

 ข. ให้สวัสดิการแก่ข้าราชการอย่าให้เดือดร้อน 

 ค. เอาใจใส่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ และนิเทศอยู่เสมอ 

 ง. จัดอบรมให้ความรู้อยู่เสมอ 

24. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง  

 ก. ไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 ข. ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 

 ค. กดขี่ หรือข่มเหงราษฎร 

 ง. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

25. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

 ก. ครูบอยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินทุกงวด 

 ข. ครูศิริพร เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ตบหัวผู้อำนวยการโรงเรียนในงานเลี้ยง 

 ค. ครูเชอรี่ หารายได้พิเศษ โดยเป็นนักเต้นโคโยตี้ 

 ง. ครูดำรง เล่นไพ่ในงานวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน 

26. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูผู้ช่วยในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

วินัยร้ายแรง คือใคร 

 ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางกาคศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 
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27. ข้อใดอาจเข้าข่ายความผิดปรากฎชัดแจ้งตามข้อบัญญัติวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 ก. กล่าวหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่ผู้กระทำรู้อยู่ว่าไม่เป็นความจริง 

 ข. ศาลสั่งปรับเงิน 15,000 บาท ฐานช่อโกงทรัพย์ 

 ค. โดนจับฐานขับรถชนคนตายด้วยความประมาท 

 ง. รับจัดทำผลงานทางวิชาการ 

28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. ศาตราจารย์ เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. ครูเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. ครูผู้ช่วยอาจมีในสังกัดอุดมศึกษา 

 ง. อาจารย์เป็นข้าราชการพลเรือน 

29. ใครมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 ก. ครูเอกชัย ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 90 วันทำการ 

 ข. ครูบัวชมพู ถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน 

 ค. ครูพิชัย ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 1 วัน 

 ง. ครูดนัย ถูกลงโทษวินัยตัดเงินเดือน 

30. เมื่อทำการวิเคราะห์ศักยภาพครูในโรงเรียนแล้ว พบว่าจัดอยู่ในกลุ่ม Dead Wood ท่านจะ

ดำเนินการอย่างไรเป็นเร่งด่วน 

 ก. กิจกรรมร่วมระหว่างครูด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานในโรงเรียน 

 ข. ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวน เหตุหย่อนความสามารถ 

 ค. มอบงานที่ไม่สำคัญในโรงเรียนให้ทำ 

 ง. สมควรที่จะได้รับการดูแลให้การฝึกอบรม อย่างสม่ำเสมอ 
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31. ท่านจะแนะนำให้ครูใช้สิ่งใดเป็นสิ่งกำหนดเนื้อหาการเรียนการสอน STEM Education ศึกษาใน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

 ก. ตัวชี้วัด 

 ข. มาตราฐานการเรียนรู้ 

 ค. แผนการสอน 

 ง. หลักการ Active Learning 

32. สถานศึกษาควรมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการดำเนินการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน

ตามวัตถุประสงค์ตามข้อใด 

 ก. เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ 

 ข. เพื่อให้เกิดความชำนาญ 

 ค. เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคน 

 ง. เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญา 

33. การฝึกลูกเสือให้สามารถประกอบอาหารรับด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ  

เบนจามิน บลูม 

 ก. Conceptual Domain 

 ข. Cognitive Domain 

 ค. Affective Domain 

 ง. Psychomotor Domain 

34. องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อใดที่ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ

และอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โครงสร้างเวลาเรียน 

 ข. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ค. คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 ง. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
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35. การจัดเวลาเรียนและการตัดสินผลการเรียนปัจจุบัน ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 

 ข. ก่อนประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 

 ค. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี 

 ง. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค 

36. จำนวนนักเรียนในห้องเรียนคละชั้นที่เหมาะสม คือข้อใด 

 ก. 15 คน/ห้อง     ข. 20 คน/ห้อง 

 ค. 25 คน/ห้อง     ง. 30 คน/ห้อง 

37. สถานศึกษาต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 

ภายในวันที่เท่าไหร่ของทุกปี 

 ก. 30 กันยายน ของทุกปี   ข. 30 ตุลาคม ของทุกปี 

 ค. 30 พฤศจิกายน ของทุกปี   ง. 30 ธันวาคม ของทุกปี 

38. ข้อใดคือสาเหตุของความล้มเหลวในการควบคุมภายในขององค์กรทางการศึกษามากที่สุด 

 ก. บริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง 

 ข. นโยบายหน่วยงานต้นสังกัดขาดเอกภาพและความต่อเนื่อง 

 ค. การทุจริตในหน่วยงาน 

 ง. บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่วางไว้ 

  

39. “การนำปัจจัยเลี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึงความสำคัญว่าหากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานน้อยแค่ไหน” เป็นการประเมินความเสี่ยงในลักษณะใด 

 ก. การประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 

 ข. การประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

 ค. การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ง. การกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
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40. การจัดสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการดำเนินงานในหน่วยงานและการควบคุม

ภายในสถานศึกษานั้น ๆ ควรเร่ิมจากคำถามใด 

 ก. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างไร 

 ข. ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในโรงเรียน 

 ค. กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร 

 ง. ความเสี่ยงในองค์กรมีประโยชน์หรือไม่ หรือเกิดผลเสียอย่างไร 

41. ข้อใดคือ คุณลักษณะของสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก 

 ก. ความทันสมัย    ข. ความถูกต้อง  

 ค. ความยืดหยุ่น    ง. ความสมบูรณ์และครอบคลุม 

42. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธการจัดการศึกษา 

 ก. ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 ข. จัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 ค. ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

 ง. ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

43. สถานศึกษาใดที่จะประสบผลสำเร็จมากที่สุด 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ 

 ข. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานที่ชัดเจน 

 ค. ทุกคนศรัทธาในตัวผู้นำ 

 ง. ทุกคนเข้าใจงาน รู้วัตถุประสงค์ และมีเป้าหมายร่วมกัน 

  

44. โรงเรียนขาดแคลนครู ประกอบกับชุมชนค่อนข้างมีความขัดแย้งกันในทางการเมือง  

จากวิเคราะห์องค์การแล้วลักษณะแบบนี้ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด 

 ก. พลิกวิกฤติเป็นโอกาส   ข. ชะลอ และรอดูท่าที 

 ค. ถอยหลัง เพื่อตั้งหลัก   ง. พัฒนา ข้อด้อย 
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45. “โครงการนี้มีประสิทธิผลมาก” ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับคำกล่าวนี้มากที่สุด 

 ก. เป็นโครงการที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก 

 ข. เป็นโครงการที่สนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในโรงเรียน 

 ค. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการไว้มากที่สุด 

 ง. เป็นโครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับ

คุณภาพตามวงจรพัฒนาคุณภาพ 

46. ลักษณะสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คืออะไร 

 ก. การนำองค์การด้วยวิสัยทัศน์ 

 ข. การจัดการทรัพยากรและกระบวนการในการบริหาร 

 ค. กลวิธีที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 ง. การกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

47. ค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการไทย (Core Values) ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. กล้ายืนหยัดทำในส่ิงที่ถูกต้อง 

 ข. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ง. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

48. ท่านจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไร 

 ก. รับผิดชอบเต็มที่ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แต่ผู้เดียว 

 ข. คอบแก้ปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลา 

 ค. ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตนเอง 

 ง. กระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
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49. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบโครงสร้าง SEAT Framework 

เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนพิการในสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบตามข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. นักเรียนพิการ, สภาพแวดล้อม, กิจกรรมการสอน, ครูการศึกษาพิเศษ 

 ข. นักเรียนพิการ, เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ, กิจกรรมการสอน, ครูการศึกษาพิเศษ 

 ค. นักเรียนพิการ, สภาพแวดล้อม, กิจกรรมการสอน, เครื่องมือ 

 ง. นักเรียนพิการ, เทคโนโลยีสำหรับคนพิการ, กิจกรรมการสอน, ครูการศึกษาพิเศษ, และ 

ครูการศึกษาพิเศษ 

50. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด 

 ก. กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

 ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 ค. การบริหารงานบุคคลด้านวิชาการ 

 ง. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

51. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อ นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียน ประชารัฐ 

 ก. ด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา 

 ข. ด้านภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 ค. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มสัมฤทธิผลของนักเรียน 

 ง. ด้านโรงเรียนคุณธรรม 

52. ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจ 

 ก. ครูสมชัย จัดโต๊ะครูไว้กลางห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคน 

 ข. ครูนิดา ใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองชั้นเรียน 

 ค. ครูสมปอง จัดมุมรักการอ่านในห้องเรียน 

 ง. ครูสมรัก จัดสภาพห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 
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53. หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่

สูงขึ้น ใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียนซ้ำชั้นได้ 

 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข. ครูผู้สอนประจำชั้น 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง 

54. “กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดการเรียนรู้ให้ 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม” คือกระบวนการตามข้อใด 

 ก. กระบวนการสร้างความรู้ 

 ข. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ค. กระบวนการคิด 

 ง. กระบวนการทางสังคม 

55. การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด 

 ก. ครูเอกชัย อธิบายให้นักเรียนฟัง 

 ข. ครูสมบูรณ์ ใช้อุปกรณ์การสอน 

 ค. ครูวิชัย ให้เด็กศึกษาค้นคว้า 

 ง. ครูสมจิตร ให้เด็กปฏิบัติจริง 

56. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง นักเรียนชั้น ป.1  

โรงเรียนบ้านหัวสะพาน” ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด 

 ก. เลือกแบบเจาะจง 

 ข. สุ่มแบบอย่างง่าย 

 ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น 

 ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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57. ท่านควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรู้ช้าได้อย่างไร จึงจะเกิด

ประโยชน์ และพัฒนานักเรียนได้ดีที่สุด 

 ก. จัดทำแผน IEP 

 ข. ใช้วีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอน 

 ค. ใช้ CAI ประกอบบทเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 

 ง. ใช้วิจัยในชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

58. บทบาทการนิเทศการสอนของครู เรื่องความสำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูผู้

สอนในสถานศึกษาต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร 

 ก. ใช้การวัดผล เป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วย การเรียนรู้ 

 ข. ใช้การประเมิน เป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่ม ผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ค. ใช้การประเมิน เป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

 ง. ใช้การวัด และประเมินผลประสิทธิภาพการสอน 

59. การดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เป็นเป้าหมาย คือกระบวนการใดในระดับประกันคุณภาพภายใน 

 ก. การประเมินคุณภาพภายใน 

 ข. การติดตามคุณภาพ 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพ 

 ง. การพัฒนาคุณภาพ 

60. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพ 

 ก. การพัฒนาคุณภาพ 

 ข. การควบคุมคุณภาพ 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพ 

 ง. การประเมินคุณภาพ 
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1 ก 21 ค 41 ข

2 ค 22 ข 42 ค

3 ข 23 ค 43 ง

4 ก 24 ก 44 ค

5 ข 25 ก 45 ค

6 ก 26 ง 46 ก

7 ก 27 ข 47 ข

8 ก 28 ข 48 ง

9 ค 29 ข 49 ค

10 ก 30 ก 50 ข

11 ก 31 ก 51 ก

12 ก 32 ง 52 ข

13 ก 33 ง 53 ง

14 ค 34 ข 54 ข

15 ข 35 ก 55 ก

16 ก 36 ข 56 ก

17 ข 37 ง 57 ค

18 ข 38 ก 58 ค

19 ค 39 ก 59 ง

20 ค 40 ก 60 ก
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1. ประธานอาเซียนประจำปี 2563 คือตัวแทนจากประเทศใด 

 ก. ประเทศไทย     ข. ประเทศมาเลเซีย 

 ค. ประเทศเวียดนาม    ง. ประเทศอินโดนีเซีย 

  

2. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักความร่วมมืออย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของเอกภาพอาเซียน  

(หลักการ 3 M) ประจำปี 2562 

 ก. Mutual trust    ข. Mutual facilitate 

 ค. Mutual respect    ง. Mutual benefit 

3. COVID-19 (โควิด19) ย่อมาจากข้อใด  

 ก. Virus Disease 2019  

 ข. Coryzavirus Disease 2019  

 ค. Cinfluenza virus 2019 

 ง. Coronavirus Disease 2019

4. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์ UNHCR คือท่านใด 

 ก. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 

 ข. นายบุญรุ้ง สีดำ 

 ค. นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) 

 ง. อาจารย์สุกรี เจริญสุข 

5. จังหวัดใด ไม่มีพื้นที่ติดทะเล 

 ก. จังหวัดพัทลุง    ข. จังหวัดปัตตานี 

 ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช   ง. จังหวัดตราด 

6. ข้อใดไม่สอดคล้องกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาล 

 ก. จังหวัดสระแก้ว    ข. จังหวัดหนองคาย 

 ค. จังหวัดนครพนม    ง. จังหวัดกาญจนบุรี 
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7. แผนการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อใดมากที่สุดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ก. ข้อที่ 1     ข. ข้อที่ 3 

 ค. ข้อที่ 4     ง. ข้อที่ 6 

8. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติข้อใดของกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 ก. ข้อที่ 1     ข. ข้อที่ 2 

 ค. ข้อที่ 3     ง. ข้อที่ 4 

9. หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา

ระดับชั้นใดเพิ่มขึ้น 

 ก. ปฐมวัย     ข. ประถมศึกษา 

 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น    ง. ระดับอุดมศึกษา 

10. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ก. การถือศาสนา     

 ข. การแสดงความคิดเห็น 

 ค. การเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 

 ง. การประกอบอาชีพ 

11. ประเทศไทยมีการจัดเลือกตั้ง และสามารถจัดตั้งรัฐบาลปกติครั้งสุดท้าย เมื่อปีใด 

 ก. พ.ศ. 2549     ข. พ.ศ. 2550 

 ค. พ.ศ. 2554     ง. พ.ศ. 2557 

12. ถ้ามีการจัดประชุม กศจ. และ อกศจ. พร้อมกันในวาระแรก โดยไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 

หรือ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ควรจัดเก้าอี้ไม่เกินกี่ตัว จึงจะลงตัว และไม่เหลือที่ว่าง 

 ก. ไม่เกิน 18 ตัว    ข. ไม่เกิน 20 ตัว 

 ค. ไม่เกิน 22 ตัว    ง. ไม่เกิน 24 ตัว 
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13. ท่านใดคือ “ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย” 

 ก. พลเอก สุรจิต จารุเศรณี 

 ข. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 ค. พลเอก ประจิน จั่นตอง 

 ง. พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา 

14. งบประมาณรายจ่ายรัฐบาลตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เป็นงบประมาณ 

แบบใด 

 ก. งบเกินดุล      

 ข. งบสมดุล 

 ค. งบขาดดุล      

 ง. งบสมดุล และขาดดุล 

15. เหตุผลการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คือ

เรื่องใด 

 ก. ประสิทธิภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 ข. การขาดธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการ 

 ค. ผลสัมฤทธิคะแนน PISA และ O - NET ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 ง. การออกกลางคันของนักเรียนและขาดโอกาสทางการศึกษาเกินกำหนด 

16. หลักการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามข้อใดที่ต่างหลักการจัดการศึกษาตามพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด 

 ก. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

 ข. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 

 ค. หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 

 ง. ไม่มีข้อแตกต่าง 
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17. ให้มีสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเท่าใด 

 ก. 350 คน     ข. 150 คน 

 ค. 200 คน     ง. 500 คน 

  

18. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา 

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

19. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 ก. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) 

 ข. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา 

 ค. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

20. ในกระบวนการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องมุ่งปลูกฝังส่ิงใด

กับผู้เรียน 

 ก. การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สมรรถนะทั้ง 5 ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

 ข. การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง เรียนตามความสมัครใจของผู้เรียน 

 ค. ทักษะในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ง. จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย 
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21. สำนักงานศึกษาธิการภาค สังกัดหน่วยงานใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

 ง. สำนักนายกรัฐมนตรี 

22. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 

 ก. โรงเรียน     ข. บุคคล 

 ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ง. โรงพยาบาล 

23. โรงเรียนบ้านนาดี มีนักเรียน จำนวน 300 คน ควรมีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวนกี่คน 

 ก. 8 คน     ข. 9 คน 

 ค. 12 คน     ง. 15 คน 

24. “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” ตามข้อใด 

 ก. ความพร้อมและเหมาะสม 

 ข. ความสนใจของผู้เรียน 

 ค. โอกาสแรกที่ทำได้ 

 ง. ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

25. รายได้ตามข้อใด ของสถานศึกษาที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง 

 ก. เงินบริจาคจากบริษัทเบียร์สิงห์ 

 ข. กำไรจากสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 

 ค. เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 

 ง. เงินเบี้ยปรับของครูที่ผิดสัญญาจากการศึกษา 
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26. ส่วนราชการที่มีฐานะไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

ตรงกับข้อใด 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี 

 ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

27. ตำแหน่งใด ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

 ก. ผู้ใหญ่บ้าน 

 ข. ครูสารวัตรนักเรียน 

 ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

28. ตำแหน่งใด ไม่ใช่ผู้มีอำนาจคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ปลัดอำเภอ 

 ง. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

29. “เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนด จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา”  

จากข้อความนี้ เป็นการศึกษารูปแบบใด 

 ก. การศึกษาในระบบ    ข. การศึกษานอกระบบ 

 ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
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30. ใครเป็นผู้กำหนด “มาตรฐานการศึกษาของชาติ”  

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สภาการศึกษา 

 ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

31. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. กฎกระทรวง 

 ข. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. ระเบียบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

32. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

33. ข้อใดไม่ใช่คนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

 ก. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

 ข. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสมอง 

 ค. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม  

 ง. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

34. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ  
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รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ  

หมายถึงข้อใด 

 ก. การเรียนรวม 

 ข. การเรียนร่วม 

 ค. การจัดการเรียนควบรวมผู้พิการ 

 ง. การเรียนแบบคละชั้นผู้พิการ 

35. ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาการในตำแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรง

ตำแหน่งอื่นทำหน้าที่บางอย่างแทนตัวเอง ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง (คำสั่ง คสช.ที่ 16/2560) 

 ก. รักษาการในตำแหน่ง 

 ข. รักษาราชการแทน 

 ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ง. ปฏิบัติราชการแทน 

36. หากต้องการเปลี่ยนแปลงนามสกุลตัวเอง ในใบประกอบวิชาชีพครู สามารถยื่นคำขอ 

ดังกล่าวต่อใคร 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. คุรุสภา 

 ง. เลขาธิการคุรุสภา 

37. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. ประธานคุรุสภา 

 ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. คณะกรรมการคุรุสภา 
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38. กรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลักจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพร้อมเอกสารหลักฐาน ต้อง

ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละกี่บาท  

 ก. ไม่มีค่าปรับ     ข. 200 บาท 

 ค. 300 บาท     ง. 500 บาท 

39. ครูออัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงตนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ต้องระวางโทษ ตรงข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทำประโยชน์ให้กับทางราชการ 

40. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 

 ก. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 ง. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

41. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ข. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 

 ค. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
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42. ข้าราชการครูผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่

สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม ผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

43. ข้อใดไม่ได้หมายถึง “เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 ก. นุ่น อายุ 17 ปี กำลังเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1  

 ข. ก้อย อายุ 16 ปี สมรสแล้ว 

 ค. อ้อย จะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 เมษายน 2563 

 ง. บัว อายุ 17 ปี จบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว 

44. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทำใน

วิชาชีพนั้น ๆ กี่ปี 

 ก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี    ข. ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

 ค. ไม่น้อยกว่า 9 ปี    ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

45. จากเหตุการณ์ที่เด็กหญิงวัย 14 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกขมขืนทางเพศ อยากทราบว่าเด็กหญิง 

คนดังกล่าว ควรได้คุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 ข. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 ง. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า193
46. ข้อใดกล่าวถึงเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ไม่ถูกต้อง 

 ก. เด็กที่ผู้ปกครองโดนคุมขัง 

 ข. เด็กจรจัด เปลี่ยนที่อาศัยไปเรื่อย ๆ 

 ค. เด็กที่ผู้ปกครองขายหวยใต้ดิน 

 ง. เด็กตาบอด 

47. ข้อใดไม่สอดคล้องกับนิยามคำว่า “การศึกษา” 

 ก. การเล่าปากต่อปาก 

 ข. การจัดนิทรรศการ 

 ค. การติดตามนักเรียนเข้าเรียน 

 ง. การปฏิบัติธรรม 

48. ข้อใดไม่สอดคล้องกับตำแหน่งในคณะกรรมการสภาการศึกษา 

 ก. ผู้แทนประชาชน 

 ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน 

 ค. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

 ง. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

49. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ข. กศจ. 

 ค. อ.ก.ศ.จ.     ง. คณะกรรมการสถานศึกษา 

50. เจ้าภาพของงานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษา คือ กลุ่มใดใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. กลุ่มนโยบายและแผน 

 ข. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 ค. กลุ่มอำนวยการ 

 ง. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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51. การขออนุญาตไปราชการภายในจังหวัดของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. อนุญาตตนเอง 

 ข. อนุญาตตนเอง และรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 

 ค. อนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ง. อนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบ AMSS 

52. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

อำนวยการสถานศึกษานำเสนอต่อผู้ใด 

 ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

53. ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

ใน ก.ค.ศ.  

 ก. ผู้แทนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ข. ผู้แทนด้านการศึกษา 

 ค. ผู้แทนด้านกฎหมาย 

 ง. ผู้แทนด้านอื่น ๆ 

54. ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไปทำทะเบียน

ประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติภายในกี่วัน 

 ก. วันแรกของการบรรจุ 

 ข. ภายใน 3 วันนับจากคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

 ค. ภายใน 7 วันนับจากคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

 ง. ภายใน 15 วันนับจากคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า195
55. บุคคลใดสามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ 

 ก. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ข. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 ค. เคยถูกสั่งพักราชการ 

 ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้ว 2 ปี 

56. ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการ “ลาป่วย และลากิจส่วนตัว”  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน 

 ก. ลาป่วยไม่เกิน 30 วัน ลากิจไม่เกิน 30 วัน 

 ข. ลาป่วยไม่เกิน 60 วัน ลากิจไม่เกิน 30 วัน 

 ค. ลาป่วยไม่เกิน 90 วัน ลากิจไม่เกิน 45 วัน 

 ง. ลาป่วยไม่เกิน 120 วัน ลากิจไม่เกิน 45 วัน 

57. การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องนำความกราบบังคมทูล 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่ง

บรรจุและแต่งตั้ง 

 ค. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

58. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 ก. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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59. หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะยื่นลาอุปสมบทต้องยื่นก่อนกี่วัน 

 ก. อย่างน้อย 7 วัน 

 ข. อย่างน้อย 15 วัน 

 ค. อย่างน้อย 30 วัน 

 ง. อย่างน้อย 60 วัน 

60. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาเลื่อน 

เงินเดือนในรอบครึ่งปี จำนวนครึ่งขั้น 

 ก. ครูเอ ถูกพักราชการ 50 วัน 

 ข. ครูบี ลา 11 ครั้ง รวม 13 วันทำการ มีผลการประเมินได้ร้อยละ 92 

 ค. ครูซี ถูกสั่งลงโทษทางวินัย สถานภาคทัณฑ์ 

 ง. นายองอาจ ขาดราชการ 1 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

61. ข้อใดไม่ได้ระบุเหตุผลในการยืนยัน ที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ 

 ก. ข้อพิจารณาในการใช้ดุลพินิจ 

 ข. กฎหมายที่ใช้อ้างอิง 

 ค. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

 ง. ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง 

62. กรณีเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอโดยมีเหตุอันควรต้องออกคำสั่งยืนยันเป็นหนังสือ 

ภายในกี่วัน 

 ก. 5 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ข. 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ค. 15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ง. 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 
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63. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง 

 ก. ประกาศสอบผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข. ป้ายจราจรห้ามจอด 

 ค. เสียงหวูดหรือไซเรน 

 ง. คำสั่งย้าย 

64. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง  

 ก. สัญญาซื้อขายพัสดุ 

 ข. ใบสั่งค่าปรับผ่าไฟแดง 

 ค. คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย 

 ง. การอนุมัติค่าเช่าบ้าน 

65. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าว 

มีสิทธิดำเนินการอย่างไร 

 ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ค. ฟ้องร้องต่อศาล 

 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข 

66. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือต่อ

ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่เปิดเผย     ข. ให้คำชี้แจง 

 ค. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย    ง. ไม่รับคำขอ 

67. ใบเสร็จของโรงเรียน ควรเก็บรักษาไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี    ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี    ง. ไม่น้อยกว่า 20 ปี 
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68. การบริหารโรงเรียนที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้องมุ่งเป้าหมายใดมากที่สุด 

 ก. นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

 ข. เกิดผลสัมฤทธ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

 ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 

69. “ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า” สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดีข้อใด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 

70. หากประชาชนมีหนังสือสอบถามเรื่องตามอำนาจหน้าที่มายังหน่วยงานราชการนั้น จะต้องตอบ

หรือแจ้งการดำเนินการให้ประชาชนทราบภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 5 วัน 

 ข. ภายใน 7 วัน 

 ค. ภายใน 15 วัน 

 ง. ตามความเหมาะสม 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า199

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ชุดท่ี

10

เฉลย

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า200

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ค 41 ก 61 ง

2 ข 22 ก 42 ก 62 ข

3 ง 23 ข 43 ข 63 ก

4 ก 24 ค 44 ข 64 ก

5 ก 25 ค 45 ก 65 ก

6 ก 26 ก 46 ข 66 ค

7 ข 27 ข 47 ค 67 ค

8 ข 28 ข 48 ก 68 ก

9 ก 29 ข 49 ข 69 ข

10 ค 30 ข 50 ค 70 ค

11 ค 31 ค 51 ข

12 ข 32 ง 52 ง

13 ข 33 ข 53 ง

14 ค 34 ข 54 ค

15 ก 35 ง 55 ค

16 ข 36 ง 56 ข

17 ก 37 ค 57 ข

18 ค 38 ข 58 ค

19 ก 39 ค 59 ง

20 ง 40 ค 60 ง
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1. ดอกผลของเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

 ข. ให้สมทบเป็นเงินนอกงบประมาณ 

 ค. ฝากเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอื่น ๆ 

 ง. เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 

2. ข้อใดคืออำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินการอนุมัติจ่ายเงินยืม ก่อหนี้ผูกพันสั่งซื้อสั่งจ้าง และการ

ดำเนินการทั้งปวงจากเงินรายได้สถานศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 

 ข. ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

 ค. ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 

 ง. ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 

3. ท่านจะต้องจัดให้มีแผนการบริหารงบประมาณเพื่อควบคุมลักษณะการขอใช้งบประมาณการใช้งบ

ประมาณงบเงินอุดหนุนในกี่หมวดงบประมาณ 

 ก. งบบุคลากร งบดำเนินงาน 

 ข. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

 ค. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 

 ง. งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบอื่น ๆ  

4. ข้อใดกล่าวดถูกต้องในการยืมเงินไปราชการและการส่งใช้เงินยืม และเงินเหลือจ่าย 

 ก. ยืมไปราชการภายในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน เกินกำหนดต้องตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

 ข. เดินทางไปราชการอื่นตามมอบหมาย ส่งส่วนผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง 

 ค. เดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 
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5. การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงานในการ

จัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน และแผนใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากใครต่อไปนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. โรงเรียนสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ในวันส่งมอบของ ไม่ปรากฎว่ามีแป้นพิมพ์ กรณีนี้เจ้าหน้าที่

ตรวจรับ ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. ตรวจรับไว้ แต่ให้รีบนำส่งมอบแป้นพิมพ์โดยเร็ว 

 ข. ปรับเงิน เพราะไม่เป็นไปตามสัญญารายวัน คิดร้อยละ 0.01 - 0.20 

 ค. ให้ถือว่าผู้ขายมิได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ และแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการ ให้นำ

ทั้งหมดมาส่งมอบตามสัญญา 

 ง. ไม่ยอมรับพัสดุ โดยไม่จำเป็นต้องให้ความเห็นแย้ง 

7. “เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดย

สุจริต” มีบทกำหนดโทษตามข้อใดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

 ก. ลงโทษไม่ต่ำกว่าปลดออกจากราชการ 

 ข. ไล่ออกจากราชการ 

 ค. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือ 

ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือ 

ทั้งจำทั้งปรับ 
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8. วงเงินตามข้อใด ที่ส่วนราชการทำหรือลงใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMIS 

 ก. 1,000 บาท     ข. 5,000 บาท 

 ค. 10,000 บาท    ง. 15,000 บาท 

9. เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังจังหวัดไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด 

หรือจ่ายแล้วถูกเรียกคืน และได้ส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังสิ้นระยะเวลาเบิกเงิน 

ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี คือข้อใด 

 ก. เงินเบิกเกินส่งคืน 

 ข. เงินเบิกเงินเหลือจ่าย ส่งคืน 

 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

 ง. เงินจ่ายเหลือปีเก่าส่งคืน 

10. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหมวดค่าใช้สอย 

 ก. ค่าเดินสายไฟเพิ่มเติม 

 ข. ค่าพิธีเปิดการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้ารำลึก 

 ค. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 

11. โรงเรียนที่มีนักเรียน 122 คน ให้มีเงินรายได้สถานศึกษา สำรองจ่ายได้ตามข้อใด 

 ก. ไม่เกินวันละ 20,000 บาท 

 ข. ไม่เกินวันละ 30,000 บาท 

 ค. ไม่เกินวันละ 100,000 บาท 

 ง. ไม่เกินวันละ 500,000 บาท 

12. “เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ” อยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด 

 ก. งบเงินอุดหนุน    ข. งบลงทุน 

 ค. งบดำเนินงาน    ง. งบบุคลากร 
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13. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าตอบแทน     ข. ค่าใช้สอย 

 ค. ค่าจ้างเหมาบริการ    ง. งบบุคลากร 

14. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวงจรงบประมาณ (BUDGETING CYCLE) ในปัจจุบัน 

 ก. การจัดทำงบประมาณ  

 ข. การคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 ค. การบริหารงบประมาณ 

 ง. การติดตามประเมินผล 

15. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนสามารถขอรับการสนับสนุน

โดยเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามข้อใด 

 ก. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ 

 ข. ค่าใช้จ่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ค. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษากรณีผู้ปกครองสมัครใจ 

16. ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและเห็นว่างานก่อสร้างมี

ความบกพร่องท่านจะทำอย่างไร 

 ก. ไม่รับทราบคำสั่ง เพราะกลัวทุจริต 

 ข. ไม่ไปตรวจการจ้าง 

 ค. ไปตรวจการจ้าง แต่ไม่เซ็นชื่อในใบตรวจงาน 

 ง. ไปตรวจการจ้าง แต่บันทึกความเห็นที่ขัดแย้งกับกรรมการคนอื่น 
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17. กรณีที่ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการได้สำรองจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินมา

แล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้หลักฐานใดมาประกอบการขอเบิกเงินจากส่วนราชการ 

 ก. ใบสำคัญรับเงิน 

 ข. สำเนาใบเสร็จรับเงิน 

 ค. สำเนาใบเสร็จรับเงินโดยมีผู้รับเงินรับรองสำเนาใบเสร็จนั้น ๆ 

 ง. ใบรับรองการจ่าย 

18. หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใช่เอกสารสิทธิ หากเก็บไว้เพียง 5 ปีแล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นประสงค์

จะทำลาย ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ทำลายได้เลย 

 ข. รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุญาตทำลาย  

 ค. ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

 ง. ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

19. การถืิอเสียงมติของคณะกรรมการชุดใดที่แตกต่างจากคณะอื่น ๆ  

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกิน

วงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 
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21. ข้อใดคือ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 

 ก. แบบ ปร. 1     ข. แบบ ปร. 3 

 ค. แบบ ปร. 4     ง. แบบ ปร. 5 

22. หนังสือการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค. 1) มีกำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 

เท่าไหร่ของทุกปี 

 ก. 30 กันยายน ของทุกปี   ข. 30 ตุลาคม ของทุกปี 

 ค. 30 พฤศจิกายน ของทุกปี    ง. 30 ธันวาคม ของทุกปี 

23. “การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งองค์กร” เป็นขั้นตอนใด ในการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

 ก. การบ่งชี้ความรู้ 

 ข. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

 ค. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ง. การเรียนรู้ร่วมกัน 

24. “การจัดระบบพฤติกรรมซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติ

ของกลุ่มในการทำงานเป็นทีม” สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. การจัดโครงสร้างองค์กรของทีม 

 ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของทีม 

 ค. การสร้างแนวทางการกำกับติดตาม และประเมินผลของทีม 

 ง. การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของทีม 

25. ข้อใดที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

 ก. สามารถทำงานเกินเป้าหมายทุกครั้ง 

 ข. การบริหารจัดการที่เหนือกว่าหน่วยงานอื่น มีตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับกระบวนการ 

 ค. มีการวางแผนองค์การและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ (Corporate and Strategic)  

สู่ความเป็นเลิศ  

 ง. มีการใช้ทรัพยากรแล้วเกิดประโยชน์มากที่สุด 
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26. การที่ครูมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ การ

ประพฤติเช่นนี้ เรียกว่ามีคุณธรรมในการครองคนในข้อใด 

 ก. สัปปุริสธรรม 7    ข. พรหมวิหาร 4 

 ค. อิทธิบาท 4     ง. หิริ โอตตัปปะ 

27. ข้อใดสอดคล้องกับ “วินัย” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด 

 ก. พึงประพฤติปฏิบัติ 

 ข. ควรประพฤติปฏิบัติ 

 ค. ต้องประพฤติปฏิบัติ 

 ง. สมควรประพฤติปฏิบัติ 

28. “ข้าราชการครูแอบนำข้อสอบในการสอบครูอัตราจ้างของโรงเรียนไปบอกหลานของตนเอง”  

มีการกระทำผิดวินัยตามข้อใด 

 ก. ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนโดยมิชอบ 

 ข. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 

 ค. เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

 ง. เป็นการพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

29. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์  

ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% ไม่เกิน 1 เดือน 

 ข. ลดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% 

 ค. ปลดออก 

 ง. ไล่ออก 
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30. “ครูไม่เป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น  

ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เกี่ยวกับข้อใด 

 ก. ครูสามารถทำงานเทคโนโลยีได้ 

 ข. เทคโนโลยีสามารถทำงานแทนครูได้ 

 ค. เทคโนโลยีทำงานแทนครูได้แค่บางเรื่อง 

 ง. ครูใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนรู้ แต่การปลูกฝังความดีเทคโนโลยีทำแทนครูไม่ได้ 

31. ข้อใดไม่เป็นเหตุแห่งการค้นคว้ากรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 ก. นายกนก มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวนกับผู้กล่าวหา 

 ข. นายขจร เป็นน้องชายของผู้กล่าวหาหนึ่งในกรรมการสอบสวน 

 ค. นายคำรณ เป็นครูที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้กล่าวหา 

 ง. นายสงัด ติดสัญญาชดใช้หนี้เงินยืมกับผู้กล่าวหา 

32. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ถูกต้องในเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 ก. การจูงใจพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ไม่กระทำผิดทางวินัย 

 ข. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 ค. สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับครูผู้ช่วยในสังกัด 

 ง. กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 

33. ข้อใดกล่าวถึงผลของการสั่งพักราชการไม่ถูกต้อง 

 ก. ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง แต่ไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน 

 ข. เสมือนว่าถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

 ค. ไม่อาจสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นได้ 

 ง. มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
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34. กรณีใดไม่สามารถขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อีกครั้ง 

 ก. ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ 

 ข. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 

 ค. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

 ง. ถูกให้ออกจากราชการเพราะไม่ผ่านการพัฒนาฯ ของครูผู้ช่วย 

35. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการมอบหมายงานในการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 

 ก. กำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจตัดสินใจในการทำงาน 

 ข. กำหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงาน 

 ค. พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน 

 ง. ทำความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน 

36. โรงเรียนของท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครู ท่านต้องรายงาน

กิจการของสถานศึกษาต่อหน่วยงานใด 

 ก. หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

37. สิ่งแรกที่ควรดำเนินการในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน คือข้อใด 

 ก. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 

 ข. จัดตั้ง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 ค. สำรวจแหล่งเรียนรู้ 

 ง. สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ 
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38. ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถมอบหมายให้ข้าราชการครูในโรงเรียนของท่านปฏิบัติราชการแทน

ได้ตามข้อใดจึงเหมาะสมที่สุด 

 ก. การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ข. การลงโทษนักเรียน 

 ค. การอนุญาตการลา    ง. การกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน 

39. กรณี “สถานศึกษาของท่านมีโครงการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ท้องฟ้าจำลอง 

ในต่างจังหวัด โดยไม่ค้างคืน” ใครเป็นผู้อนุมัติโครงการ 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

40. กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา หรือได้รับ

โทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ ให้ดำเนินการลงโทษนักเรียนอย่างไรจึงชอบด้วยระเบียบ 

 ก. การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ 

 ข. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 ค. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ง. ว่ากล่าวตักเตือน 

41. โรงเรียนของท่านนักเรียนมีปัญหาทุพโภชนาการจำนวนมาก น้ำหนัก ส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ท่านควรดำเนินการอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนมากที่สุด 

 ก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดื่มนม และกินอาหารอย่างสุขลักษณะแก่นักเรียน 

 ข. ประเมินการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

 ค. ประชุมคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ในการวางระบบแก้ปัญหาร่วมกันเชิงบูรณาการ 

 ง. วางแผนคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชการ ส่งเสริมเป็นพิเศษ และรวมถึงใช้กระบวนการ

ส่งต่อในการแก้ปัญหา 
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42. “นักการภารโรงเป็นคนขยันทำงาน มีผลงานยอดเยี่ยม และจะเกษียณอายุราชการในปีนี้” ท่าน

ควรเสริมแรงให้กำลังใจอย่างไร 

 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอให้ 2 ขั้นการเลื่อนขั้นในรอบเดือนตุลาคม 

 ข. ส่งเสริมให้ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเภทกลุ่มระดับ ลูกจ้างประจำ 

 ค. ซื้อทองให้ 2 บาท 

 ง. มอบเกียรติบัตร บุคคลทรงคุณค่าของโรงเรียนในงานเกษียณอายุราชการ 

43. มีครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาปรึกษาเรื่อง เด็กชายณรงค์ ขาดโรงเรียนบ่อย เนื่องจาก

ไม่มีเงินมาโรงเรียน และต้องเดินทางมาโรงเรียนหลายกิโลเมตรต่อวัน ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ทำการคัดกรองนักเรียนยากจนตามระบบและถอนเงินออกมาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

 ข. กำหนดนโยบายให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ค. จัดทำข้อมูลนักเรียนยากจน จัดวางตัวบุคคลตามระบบบริการแนะแนวของโรงเรียน รวมถึง

เสนอชื่อเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก 

 ง. มอบหมายให้ครูระดมทรัพยากร จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาค จักรยานและทุนการศึกษา 

44. ท่านได้รับนโยบายมาให้ขับเคลื่อนโรงเรียนของท่านเป็น “โรงเรียนปลอดขยะ” ท่านจะตัดสินใจ

วินิจฉัยสั่งการเรื่องนี้อย่างไร 

 ก. ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์    ข. ตัดสินใจเชิงบูรณาการ 

 ค. ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม   ง. ตัดสินใจแบบเผด็จการ 

45. ข้อใดไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

สำหรับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินผลเพื่อยื่นคำขอเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการตาม ว 21/2560 

 ก. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ข. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 ค. ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 ง. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
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46. ในกรณีที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปลี่ยนแปลงมติการพิจารณาวินัยไม่ร้ายแรง 

และหากรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถดำเนินการตามข้อใด 

 ก. ถือว่ากระบวนการสิ้นสุด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้มีมติเป็นประการใดแล้ว 

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งหรือปฏิบัติไปตามนั้น 

 ข. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

 ค. มีสิทธิร้องทุกข์คดีต่อศาลปกครอง 

 ง. มีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 

47. ท่านจะการบริหารสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ระบบบริหารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญ

สูงสุดกับนักเรียนในโรงเรียนของท่านตามแนวคิด TQM (Total Quality Management) ท่านต้อง

แสดงความโดดเด่นด้านใดมากที่สุด 

 ก. มีภาวะผู้นำทางวิชาการสูง 

 ข. มีทักษะสื่อสารจูงใจสูง 

 ค. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองงานเป็นระบบ 

 ง. เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

48. ท่านจะดำเนินการอย่างไรเป็นอย่างแรกในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาของท่าน 

 ก. การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา 

 ข. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 

 ค. การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 

 ง. การวางแผน (Planning) 

49. “การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ” ควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องใดมากที่สุด 

 ก. แผนการขับเคลื่ีอนโครงการ 

 ข. ประโยชน์ของโครงการ 

 ค. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ 

 ง. ผลลัพธ์ของโครงการ 
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50. การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ภายใน และภายนอก เพื่ออะไร 

 ก. เพื่อความมีชื่อเสียงของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ข. เพื่อความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงตามที่ชุมชนต้องการ 

 ค. เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้รับนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง 

 ง. เพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก 

51. สิ่งใดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ พึงปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ ระดับชั้นเรียน 

 ก. มาตรฐานการเรียนรู้    ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. ตัวชี้วัด     ง. หน่วยการเรียนรู้ 

52. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ก. มาตรฐานการเรียนรู้    ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. ตัวชี้วัด     ง. หน่วยการเรียนรู้ 

53. ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

หมายถึงข้อใด 

 ก. มาตรฐานการเรียนรู้    ข. สาระการเรียนรู้ 

 ค. ตัวชี้วัด     ง. หน่วยการเรียนรู้ 

54. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 

 ก. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ข. ตัวชี้วัด 

 ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ง. เกณฑ์การวัดประเมินผลจบหลักสูตร 
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55.  ข้อใดไม่ใช่การหาคุณภาพของแบบทดสอบของงานวิจัย 

 ก. ความเป็นปรนัย    ข. ความเชื่อมั่น 

 ค. อำนาจจำแนก    ง. ความเป็นสากล 

56. พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ชัดเจนที่สุด 

 ก. การวิ่ง การนั่ง การเดิน การนอน 

 ข. การร้องไห้ของเด็กแรกเกิด 

 ค. การกล่าวคำขอโทษ 

 ง. การกระพริบตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตา 

57. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดที่ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21  

 ก. เป็นความรอบรู้เพราะเป็นความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ  

 ข. เป็นความรู้ที่จะนำไปสอบนักเรียนและบอกต่อเพื่อนครูได้ 

 ค. นำไปเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

 ง. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะครูเป็นพลเมืองคนหนึ่ง 

58. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญที่สุดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  

ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560  

 ก. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม 

 ข. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

 ค. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ใน

ประชาคมโลก 

 ง. เพื่อควบคุมทิศทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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59. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนประการใดที่มีความสำคัญที่สุดในการปลูกฝังผู้เรียน พร้อมก้าวเข้าสู่

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 ก. ความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ข. ความสามารถในการคิด 

 ค. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ง. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

60. การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ควรบริหาร

จัดการวิชาเพิ่มเติมอย่างไร จึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

 ก. จัดเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับสาระประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมงต่อปี 

 ข. จัดให้เป็นเวลาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 

 ค. จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 ง. ขึ้นกับจุดเน้นของสถานศึกษากำหนด 

61. ทักษะการคิดแบบวิพากษ์ ตรงกับข้อใด  

 ก. Lateral thinking 

 ข. Logical thinking 

 ค. Convergent thinking 

 ง. Critical thinking thinking 

62. “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ต้องคำนึงถึง 

ส่ิงใดต่อไปนี้ 

 ก. หลักการพัฒนาทางสมอง และพหุปัญญา 

 ข. หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ค. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ง. เน้นการจัดการเรียนแบบบูรณาการ 
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63. ข้อใดคือ หัวใจสำคัญของกระบวนการในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติมากที่สุด 

 ก. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 

 ข. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ค. การจัดการเรียนรู้ 

 ง. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

64. ครูผู้สอนควรศึกษาเรื่องใดเป็นอันดับแรกในการจัดการการเรียนการสอน 

 ก. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ข. กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 ค. ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ 

 ง. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

65. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด 

 ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง  

 ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน 

 ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน 

 ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่ 

66. ผู้ปกครองมาขอย้ายนักเรียน ระหว่างกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนควรออกเอกสาร

ใดให้นักเรียนเพื่อประกอบการย้าย 

 ก. ปพ. 1     ข. ปพ. 2 

 ค. แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา  ง. ถูกทุกข้อ 

67. ผู้ใดเป็นผู้ลงนามในแบบ ปพ. 2 

 ก. นายทะเบียน และผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ผู้บริหารสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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68. ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ก. หัวปลา     ข. ท้องปลา 

 ค. หางปลา     ง. ตาปลา 

69. ตามแนวคิดสมรรถนะครูในการประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน สถานการณ์ 

ตามข้อใดที่ครูผู้สอนสามารถพัฒนานักเรียนได้ง่ายที่สุด 

 ก. เป้าหมายในชีวิตของนักเรียน 

 ข. ทักษะการทำขนมขาย 

 ค. ทักษะความเป็นผู้นำ 

 ง. ความมีจิตสาธารณะ 

70. การนิเทศครูผู้สอนให้ใช้เทคนิคการสอนแบบเกมส์ เพื่อกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบ

ผลสำเร็จในการทำงาน สอดคล้องกับการจัดบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียนอย่างไร 

 ก. บรรยากาศที่ท้าทาย 

 ข. บรรยากาศแห่งการควบคุม 

 ค. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ 

 ง. บรรยากาศที่มีอิสระ 

71. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสอดคล้องกับการบริการแนะแนวตามข้อใด 

 ก. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  ข. บริการสนเทศ 

 ค. บริการจัดวางตัวบุคคล   ง. บริการให้คำปรึกษา 

72. Computer Assisted Instruction (CAI) คือข้อใด 

 ก. การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 

 ข. การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ 

 ค. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน 

 ง. การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า219
73. ทำไมต้องนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้แทนวิธีการสอนแบบเดิม 

 ก. เพื่อได้ประสิทธิผลสูงขึ้น  

 ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ค. เพื่อลดภาระการสอนของครู 

 ง. วิธีการเดิมไม่เป็นที่ยอมรับ 

74. เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถตอบโต้กัน ผู้สอนได้อาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้

เรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดของเวลา ระยะทางและสถานที่โดยผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

 ก. E - Learning 

 ข. E - Classroom 

 ค. E - Book  

 ง. E - Library 

75. ข้อใดคือ เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. www.obec.go.th 

 ข. www.onesqq.or.th 

 ค. www.moe.go.th 

 ง. www.otepc.go.th 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ค 41 ค 61 ง

2 ก 22 ง 42 ง 62 ก

3 ข 23 ก 43 ค 63 ค

4 ง 24 ก 44 ค 64 ง

5 ง 25 ง 45 ข 65 ค

6 ค 26 ข 46 ข 66 ก

7 ค 27 ค 47 ง 67 ง

8 ข 28 ค 48 ข 68 ข

9 ค 29 ง 49 ง 69 ข

10 ค 30 ง 50 ข 70 ก

11 ข 31 ค 51 ค 71 ค

12 ค 32 ค 52 ก 72 ค

13 ข 33 ข 53 ข 73 ข

14 ข 34 ง 54 ข 74 ก

15 ก 35 ข 55 ง 75 ค

16 ง 36 ข 56 ค

17 ค 37 ค 57 ค

18 ง 38 ข 58 ค

19 ข 39 ก 59 ง

20 ก 40 ก 60 ข
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1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด  

 ก. กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 

 ค. กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 ง. แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) 

2. ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลำดับแรกตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือเรื่องใด 

 ก. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 

 ข. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ค. ขาดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี 

 ง. ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 

3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ก. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 ข. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 

 ค. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 

 ง. หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (All for Education) 

4. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ก. การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 ข. การเข้าถึงโอกาสการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 ค. การดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ง. การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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5. ประเด็นตามข้อใดเป็นยุทธศาสตร์ข้อแรกแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ก. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 

 ข. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสัังคมของ

ประเทศ 

 ค. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 ง. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

6. การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการของการจัดการศึกษาของรัฐตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2560 ต้องสอดคล้องกับแผนตามข้อใด 

 ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ค. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

7. “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” สอดคล้องกับวันใด 

 ก. “วันพืชมงคล”     

 ข. “วันพ่อแห่งชาติ” 

 ค. “วันแม่แห่งชาติ”     

 ง. “วันสมเด็จย่า” 

8. โครงการ “ปลูกป่า ปลูกคน” เกิดขึ้นที่ใด 

 ก. ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

 ข. ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ค. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร 

 ง. ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
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9. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหลักคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของรัฐบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ก. การแก้ปัญหา “น้ำ” อย่างเบ็ดเสร็จ 

 ข. การแจ้งเบาะแสยาเสพติด และรางวัลนำจับ 

 ค. การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิิ์หรือสิทธิบัตร 

 ง. การลงทะเบียนแก้ปัญหาความยากจนในระยะยั่งยืนด้วยการออม 

10. โมเดล NAN Sandbox เป็นการแก้ปัญหาสิ่งใด  

 ก. แก้ไขปัญหายากจน  

 ข. แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

 ค. แก้ไขปัญหาแผ่นดินไหว  

 ง. จัดสรรที่ดินทำกินและแก้ปัญหาป่าต้นน้า  

11. เรือสำราญใดที่จอดเทียบท่าชายฝั่งเมืองโยโกฮามาประเทศญี่ปุ่นแล้วพบว่ามีคนบนเรือติดเชื้อ

ไวรัส COVID-19 (โควิด19)  

 ก. เรือเอ็มเอส เวสเทอร์ดัม  

 ข. เรือไดมอนด์ ปริ๊นเซส 

 ค. เรือสำราญ แหลมฉบัง 

 ง. เรือสำราญ ฉางชาเจียเจี้ย 

12. “คณิตกรณ์” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. คอมพิวเตอร์ 

 ข. เครื่องคิดเลข 

 ค. บุคลากร STEM ด้านคณิตศาสตร์ 

 ง. สื่อ CAI ด้านคณิตศาสตร์ 
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13. “วันเทคโนโลยีของไทย” เกิดจากเหตุการณ์ใด 

 ก. การสาธิตการสร้างฝนเทียมของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

 ข. การสร้างกล้องส่องสุริยุปราคา ในหลวงรัชกาลที่ 4 

 ค. การสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนาของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 

 ง. สร้างเรือกลไฟเป็นครั้งแรกของ ในหลวงรัชกาลที่ 5 

14. การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมีวิสัยทัศน์ 

บรรลุเป้าหมาย SDGs คำว่า “SDGs” สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. กับดักรายได้ปานกลางของประเทศ 

 ข. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

 ค. ดัชนีความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศ 

 ง. ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของพลเมืองสากลขององค์การสหประชาชาติ 

15. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ่พิเศษ 

เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมโดยบุคคลที่ ได้รับตาแหน่งนายกสมาคมตรงกับข้อใด  

 ก. ดร.ภิญโญ นิโรจน์  

 ข. นายสมเกียรติ อินทรสุวรรณ 

 ค. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง  

 ง. นายอรรณพ สิงห์โตทอง 

16. ข้อใดไม่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก ACMECS 

 ก. มาเลเซีย     ข. เมียนมา 

 ค. เวียดนาม     ง. ลาว 

17. ข้อใดไม่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก้าวสู่ Thailand 4.0  

 ก. เศรษฐกิจชีวภาพ    ข. เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 ค. เศรษฐกิจพอเพียง    ง. เศรษฐกิจสีเขียว 
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18. หลังการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะมีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กี่คน 

 ก. 150 คน     ข. 200 คน 

 ค. 250 คน     ง. 300 คน 

19. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาที่ปี ตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ก. ไม่น้อยกว่า 12 ปี    ข. 12 ปี 

 ค. ไม่น้อยกว่า 15 ปี    ง. 15 ปี 

20. ปัจจุบันใครทำหน้าที่เป็น “ประธานรัฐสภา”  

 ก. นายชวน หลีกภัย    ข. นายศุภชัย โพธิ์สุ 

 ค. นายสุชาติ ตันเจริญ    ง. นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

  

21. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 มากที่สุดคือประเด็น 

ตามข้อใด 

 ก. เน้นหลักคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ข. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 ค. ยึดนโยบายและถูกต้องก่อนถูกใจ เน้นธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ 

 ง. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนล่าสุด Thailand 4.0 

22. วิธีที่จะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จสูงสุด อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศ ควรแสดงบทบาทใด 

 ก. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 ข. เน้นความมีกลยุทธ์ในการบริหาร 

 ค. กำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน 

 ง. ทุกคนมีบทบาทเสริมสร้างความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
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23. ผู้นำทางวิชาการควรโดดเด่นด้วยบุคลิกภาพใด 

 ก. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการพัฒนาผู้เรียน 

 ข. มีภาวะผู้นำสูง วิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา 

 ค. มีทักษะด้านการวางแผนที่เฉียบขาด การตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 

 ง. เน้นการบริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และนำองค์กรด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายสู่

ความเป็นเลิศ 

24. ถ้าท่านมีที่ดิน 5 ไร่ จะทำการขุดบ่อน้ำกักเก็บประมาณกี่งาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม

แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 

 ก. 4 งาน     ข. 5 งาน 

 ค. 6 งาน     ง. 8 งาน 

25. ข้อใดไม่สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ก. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข. ผู้แทนองค์การภาคเอกชน 

 ค. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

 ง. ผู้แทนภาคประชาชน 

26. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2545 

 ก. ปฏิรูประบบราชการ 

 ข. ปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ง. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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27. ข้อใดกล่าวถึง “โรงเรียน ตาม มาตรา 35” ไม่ถูกต้อง  

 ก. เป็นหน่วยงานการศึกษา 

 ข. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ง. จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ 

28. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา 

 ก. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ข. วิทยาลัยชุมชน 

 ค. สถานประกอบการ 

 ง. สถานรับเลี้ยงเด็ก 

29. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “การศึกษา” น้อยที่สุด 

 ก. พ่อฝึกให้ปั่นจักรยาน 

 ข. การรณรงค์การลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 

 ค. การจัดนิทรรศการในชุมชน 

 ง. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

30. “เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา”  

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 ข. หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 

 ง. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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31. ณ ปัจจุบัน บิดามารดาถถ้าไม่ส่งลูกอายุ 6 ขวบ เข้าเรียน มีความผิดสถานใด 

 ก. ยังไม่มีความผิด 

 ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 ง. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

32. ข้อใดกล่าวถึงความมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 

 ก. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 คือ 3R+8C 

 ข. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 

 ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ง. พัฒนาส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

33. นักเรียนอายุ 16 ปีบริบูรณ์ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หากไม่สามารถติดตามนักเรียนมาเข้า

เรียนได้แล้ว สถานศึกษาควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. รายงานและขออนุญาตจำหน่ายต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งเตือนไป 3 ครั้ง แจ้งจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน 

 ค. จำหน่ายนักเรียนพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

 ง. ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  

ด้วยเหตุนักเรียนพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

  

34. เมื่อมีนักเรียนหญิงท้อง 8 เดือนมาสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนในโรงเรียนของท่าน 

ท่านควรจะต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. รายงานขออนุญาตต่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และรับนักเรียนเข้าเรียนปกติ 

 ข. รับนักเรียนเข้าเรียน มอบหมายครูประจำชั้นดูแลเป็นพิเศษ 

 ค. รับนักเรียนเข้าเรียน อนุญาตให้พักการเรียน และหลังคลอด ก็กลับมาเรียนตามปกติ 

 ง. ไม่รับนักเรียนเข้าเรียน รอหลังคลอดเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียน 
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35. ข้อใดกล่าวถึงการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาได้ถูกต้องที่สุด 

 ก. เน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษามากที่สุด 

 ข. กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. ถูกทุกข้อ 

36. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ” ไม่สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

 ข. กระทรวงกำหนดนโยบายสนับสนุนเขตพื้นที่ และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง 

 ค. มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี 

 ง. สถานศึกษาสามารถกำหนดวิธีการบริหารจัดการด้วยตนเองได้ทุกด้าน 

37. เมื่อกล่าวถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อใดที่รัฐ

ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ท่านคิดว่าสอดคล้อง

กับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ และโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 ข. บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 

 ค. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. บุคคลซึ่งไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส 

38. ท่านต้องการจัดการศึกษาแบบ Home School ต้องขออนุญาตต่อใคร 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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39. ผู้ใดรับผิดชอบจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดกระทรวง  

 ง. สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

40. ผู้ใดเป็นผู้ออกหลักฐานการเรียนจบของนักเรียน/นักศึกษา ขององค์กรวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน

ที่จัดการศึกษา 

 ก. องค์กรวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

41. สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 คืออะไร 

 ก. มีการจัดระบบทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ข. มีการจัดระบบการผลิตครูที่ทันต่อสังคม 

 ค. มีการลงทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น 

 ง. มีการปรับระบบโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานใหม่ 

42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งส่วนการบริหารจัดการเป็นอย่างไร 

 ก. 6 กลุ่ม 1 หน่วย    ข. 6 กลุ่ม 2 หน่วย 

 ค. 8 กลุ่ม 2 หน่วย    ง. 9 กลุ่ม 1 หน่วย 

43. กรณีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบวาระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องประกาศ

สรรหาคณะกรรมการชุดใหม่จำนวนกี่ฉบับ 

 ก. 1 ฉบับ     ข. 2 ฉบับ 

 ค. 7 ฉบับ     ง. 9 ฉบับ 
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44. ในกรณีที่สถานศึกษาต้องการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในครั้งหนึ่ง ถ้าจ่ายให้กรรมการและเลขานุการ 400 บาท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  

จะได้กี่บาท 

 ก. 400 บาท     ข. 500 บาท 

 ค. 600 บาท     ง. 750 บาท 

45. ผู้ใดมีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

46. การขออนุญาตไปราชการภายในจังหวัดของผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. อนุญาตตนเอง 

 ข. อนุญาตตนเอง และรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

เดือนละ 1 ครั้ง 

 ค. ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ง. ขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระบบ AMSS 

47. ข้อใดคือ เลขาธิการสภาการศึกษา 

 ก. นายประเสริฐ บุญเรือง 

 ข. นายณรงค์ แผ้วพลสง 

 ค. นายอำนาจ วิชยานุวัติ 

 ง. ดร. สุภัทร จำปาทอง 
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48. ข้อใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ข. ออกและเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ง. การพัฒนาวิชาชีพ 

49. “ครู กมล” ถูกกล่าวหาว่าลวนลามนักเรียนเมื่อปีการศึกษา 2560 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ในการวินิจฉัยความผิด  

 ก. เอาผิดได้ทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ และความผิดทางวินัยข้าราชการครู 

 ข. ผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ อย่างร้ายแรง 

 ค. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ก่อน 60 วันทันที ระหว่างการพิจารณาความผิด 

 ง. หมดเวลากล่าวหาจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ยังผิดวินัยร้ายแรง 

50. ข้อใด ไม่สามารถสะท้อนได้ว่า “ข้าราชการครูแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อจรรยาบรรณ

ต่อผู้รับบริการ” 

 ก. ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 

 ข. เปิดเผยความลับของเด็กชายอนันต์ ว่าพาแฟนเข้ารีสอร์ท 

 ค. ใช้ไม้เรียวตีเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ครั้ง 

 ง. สอนพิเศษเด็กนักเรียนของตนเองหลังเลิกเรียน เพื่อนำเงินไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องใหม่ 

51. ข้อใดเป็นวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. ครูตำรวจตระเวณชายแดน 

 ข. ครูโรงเรียนนายร้อยตำรวจพระจุลจอมเกล้า 

 ค. ครูโรงเรียนเอกชน 

 ง. พระภิกษุผู้ทำหน้าที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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52. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคุรุสภา 

 ก. การรับรองความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 ข. การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ง. การรับรองปริญญา 

53. ในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุ

สภาแล้วให้ดำเนินการรายงาน ให้ผู้ใดทราบ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรี 

 ง. สาธารณชนรับทราบ 

54. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้าม ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก. ไม่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

 ข. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 ค. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ง. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

55. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. ครูผู้ช่วย ไม่ใช่ ตำแหน่งครู 

 ข. ผู้สอนเป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด เทียบเท่าระดับ ผู้อำนวยการระดับสูง 
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56. คุณสมบัติตามข้อใดไม่สามารถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ได้ 

 ก. เคยมีตำแหน่งเทียบเท่าระดับกรม 

 ข. มีความเชี่ยวชาญสูงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ค. มีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย 

 ง. มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารการศึกษา 

57. ข้อใดไม่ใช่ “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” ตามคำสั่ง คสช. ที่ 16/2560 

 ก. ด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 ข. ด้านวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. ด้านวินัยและการออกจากราชการ 

 ง. ด้านกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

58. บุคคลใดไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้ 

 ก. นายกมล ต้องข้อหาขับรถชนคนตายโดยประมาท 

 ข. นายบวร เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 ค. นายคำรณ เคยถูกสั่งพักราชการ 2 เดือน ในการทำงานที่การประปาส่วนภูมิภาค 

 ง. นายดนัย จงใจสมัครสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 แห่ง 

59. ข้อใดคือ จำนวนเวลาภาระงานการสอนขั้นต่ำสำหรับการขอยื่นประเมินวิทยฐานะ  

ครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว 21/2560 

 ก. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 800 ชั่วโมง/ปี 

 ข. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง/ปี 

 ค. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี 

 ง. มีภาระการปฏิบัติงานสอนและงานอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 
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60. “กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มี

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะ” ท่านไม่สามารถ

ดำเนินการตามข้อใดได้ 

 ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นเข้าร่วมอบรมตามโครงการ Obec training 

 ข. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

 ค. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

 ง. ให้ดำเนินการในมาตรการเกี่ยวกับการลดเงินเดือน ร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 หรือตัดเงิน

วิทยฐานะ แล้วแต่กรณี 

61. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินอย่างเข้ม ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” 

 ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา เป็นกรรมการประเมินอย่างเข้มได้ 

 ข. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียม

ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

 ค. ประเมินทั้งสิ้น 4 ครั้ง คราวละ 6 เดือน 

 ง. กรณีไม่ผ่านการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถสั่งให้ออกจากราชการ ภายใน 5 

วันทำการแล้วแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

62. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจศึกษาธิการจังหวัดไม่ถูกต้อง  

 ก. สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ข. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ตามมาตรา 73 วรรคห้า) 

 ง. สั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
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63. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน ในรอบครึ่งปี 

 ก. ครูปราณี ลาคลอดบุตรเกิน 90 วัน 

 ข. ครูดวงใจ ลา 10 ครั้ง รวม 15 วันทำการ มีผลการประเมินได้ 85 คะแนน 

 ค. ครูกิติ เกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน 2 เดือน 

 ง. ครูมานพ ลาโรงเรียน 1 วัน โดยไม่ขออนุญาต และไม่ชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามระเบียบ 

64. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. วินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามน้อยกว่าข้อปฏิบัติ 

 ข. ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษมีผลให้ต้องระงับการดำเนินการทางวินัย 

 ค. ในกรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาอาจไม่ต้องตั้ง

กรรมการสอบสวนได้ 

 ง. ความผิดฐาน ทุจริตหน้าที่ราชการ เป็นการผิดวินัยต่อประเทศชาติ 

65. “ในกรณีที่หนึ่งในคณะกรรมการคุมสอบบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างของโรงเรียน แอบนำเฉลย

ข้อสอบบางส่วนให้กับผู้เข้าสอบและถูกจับได้” ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. มีความผิด ฐานความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง 

 ข. มีความผิด ฐานยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน 

 ค. มีความผิด ฐานแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ง. มีความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

66. ครูอำนาจ ครู ค.ศ. 4 ใช้รองเท้าแขวนคอนักเรียนแล้วให้คลานรอบห้อง จนนักเรียนเกิดความ

อายเพื่อนไม่ยอมมาโรงเรียน เหตุการณ์นี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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67. ครูบัญชา เป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความ

ผิดว่าจงใจทุจริตเงินทุนการศึกษาของนักเรียนที่มีผู้บริจาค จำนวน 60,000 บาท ผู้ใดมีอำนาจ

พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ 

 ก. ก.ค.ศ.     ข. กศจ. 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด    ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

68. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง ในเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน 

 ก. สามารถเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงได้ หากได้รับการแต่งตั้ง 

 ข. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 ค. สั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงสำหรับครูผู้ช่วยในสังกัด 

 ง. กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 

69. การออกจากราชการกรณีใด ยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ก. ตายเพราะฆ่าตัวตาย 

 ข. ลาออกจากราชการเพราะป่วยหนัก 

 ค. เกษียณอายุราชการ 

 ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

70. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 ก. ถูกสั่งพักราชการ มีสิทธิร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งลงโทษผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มาสาย

เนือง ๆ โดยตัดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 1 เดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) ภายใน 30 วัน 

 ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขัดขวางสิทธิการเขียนย้ายโรงเรียน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภายใน 30 วัน 

 ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน 
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71.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “คำสั่งทางปกครอง” 

 ก. การอนุญาต      

 ข. การร้องทุกข์ 

 ค. การรับรอง      

 ง. การรับจดทะเบียน 

72. เจ้าหน้าที่ใด ดังต่อไปนี้ สามารถกระทำการพิจารณาทางปกครองได้ 

 ก. ทนายความที่เป็นตัวแทนคู่กรณี 

 ข. เป็นลูกจ้างของคู่กรณี 

 ค. เป็นลูกหนี้ของคู่กรณี 

 ง. เป็นญาติของคู่กรณี นับ 2 ชั้น 

73. เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา ร้องขอให้ท่าน ยืนยันคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการด้วยหนังสือ ประเด็นใดที่

ท่านไม่ระบุในเหตุผลไว้ด้วย ประกอบด้วยก็ได้ 

 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการไปปฏิบัติราชการ 

 ข. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ในการออกคำสั่ง 

 ค. ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 ง. ระเบียบการไปปฏิบัติราชการ 

74. “การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ” 

สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ข. การพิจารณาทางปกครอง 

 ค. การออกคำสั่งทางการปกครอง 

 ง. การออกกฎ 
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75. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง 

 ก. สัญญาซื้อขายพัสดุ     

 ข. ใบสั่งค่าปรับผ่าไฟแดง  

 ค. คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย   

 ง. การอนุมัติค่าเช่าบ้าน 

76. ข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใด ที่สถานศึกษาไม่ต้องทำคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 

 ก. รายงานประจำปีของสถานศึกษา 

 ข. การเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของสถานศึกษา 

 ค. รายงานการแพทย์เด็กชายดนัย ที่เป็นโรคติดต่อทางเพศ 

 ง. รายงานการสืบสวนทางวินัย 

77. “ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน” ให้ดำเนินการจัดเก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ก. ตลอดไป     ข. 5 ปี 

 ค. 10 ปี     ง. 20 ปี 

78. ข้อมูลสุขภาพของนักเรียน หากเกิดความเสียหายหรือกระทบสิทธิต่อผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ ให้

โรงเรียนทำคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้น และรักษาไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ก. คราวละ 1 ปี และทำลายเอกสารเมื่อครบเก็บ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี และทำลายเอกสารเมื่อครบเก็บ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี แจ้งเจ้าของข้อมูลทราบและทำลายเอกสารเมื่อครบเก็บ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 20 ปี และส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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79. ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาที่เป็นความลับทางราชการไม่ควรเปิดเผย สถานศึกษาต้องดำเนิน

การตามข้อใด 

 ก. เก็บเข้าตู้เซฟของโรงเรียน 

 ข. รายงานไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 ค. ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น 

 ง. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย 

80. ท่านควรตั้งใครเป็นคณะกรรมการรักษาความลับของโรงเรียน 

 ก. รักษาการในตำแหน่ง คนที่ 1 

 ข. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ค. คนที่ท่านไว้ใจมากที่สุด 

 ง. ผู้อาวุโสทางราชการมากที่สุดในโรงเรียน 

81. สิ่งใดควรเกิดขึ้นเป็นลำดับแรกเมื่อมีนักเรียนพิการ มาสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของท่าน 

 ก. แต่งตั้งครูการศึกษาพิเศษ 

 ข. จัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการ 

 ค. จัดทำแผน IEP 

 ง. คัดกรองนักเรียนพิการในระบบ SET 

82. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ คือข้อใด 

 ก. เลือกบริการทางการศึกษาความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 

 ข. หาอุปกรณ์อักษรเบลล์ให้กับคนพิการทางการมองเห็น 

 ค. หาผู้ช่วยอ่านแบบทดสอบสำหรับคนพิการทุกประเภท 

 ง. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

83. สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ เรียกว่า... 

 ก. การเรียนร่วม    ข. ศูนย์การเรียน 

 ค. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ  ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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84. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เช่น ได้้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติ

หน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร 

 ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)      

 ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

85. ผลจากการคัดกรองเด็กพิการพบว่า “มีนักเรียนพิการจัดอยู่ในกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ 

จำนวน 6 คน” ท่านควรเสนอขอเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการประเภทใดบ้าง 

 ก. DVD เสริมพัฒนาการ    

 ข. CAI เสริมการอ่าน  

 ค. หนังสืิอพูดได้ (Audio Book)     

 ง. Software คอมพิวเตอร์พูดได้ 

86. ใครคือ เด็กตามกฎหมาย 

 ก. นายสมชัย อายุ 17 ปี เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2  

 ข. นายสยาม อายุ 18 ปี ผู้ว่าวินิจฉัยว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์ต่อไป 

 ค. นายสมัย อายุ 19 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าเป็นเด็กพึงได้รับการสงเคราะห์ต่อไป  

 ง. นายสมศักดิ์ อายุ 16 ปี จดทะเบียนสมรสแล้ว 

87. ข้อใดกล่าวถึงเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ ไม่ถูกต้อง 

 ก. เด็กที่ผู้ปกครองยังเป็นผู้เยาว์ 

 ข. เด็กที่ถูกเพื่อนบังคับสักยันต์ เพื่อเข้าแก๊งซิ่งยามวิกาล 

 ค. เด็กที่ผู้ปกครองขายหวยใต้ดิน 

 ง. เด็กเดินหลงทางกับผู้ปกครองที่ตลาดจตุจักร 
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88. “กรณีร้านค้าขายบุหรี่ให้กับ นายอนันต์ นามสมมุติ อายุ 19 ปี บริบูรณ์ มีความผิดสถานใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ังปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ังปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ังปรับ 

 ง. ไม่มีความผิด 

89. โทษตามข้อใดหนักที่สุด 

 ก. ใช้เด็กขอทาน 

 ข. บังคับเด็กโชว์ลามกอนาจาร 

 ค. โพสต์ Clip เด็กขโมยของ 

 ง. ทารุณกรรมเด็ก 

90. กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก “พบเห็นเด็กเสพมั่วเสพยาบ้า และนำตัวเด็กชาย

คนหนึ่งมาสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าหนีออกจากบ้านมาได้ 1 เดือน โดยมีอาการลงแดง เนื่องจาก

ขาดยาบางช่วงในการทำการสืบสวน” ในกรณีควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับเพื่อทำการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก และครอบครัว 

 ข. นำตัวเด็กไปตรวจสุขภาพ และสุขภาพจิตโดยทันที ที่โรงพยาบาล 

 ค. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับและทำทะเบียนประวัติส่งสถานพินิจ 

 ง. ส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

91. ข้อใดที่สะท้อนว่าท่านได้ใช้หลัก “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในสถานศึกษาจนเกิดความ

สำเร็จมากที่สุด 

 ก. โรงเรียนมีนักเรียนจบการศึกษาทุกคน สอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้ทุกคน นำความรู้ที่ได้ กลับ

มาพัฒนาโรงเรียนของตนเองในอนาคต 

 ข. นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ตลอดในขณะที่ได้รับการศึกษาและจบออกไป 

 ค. มีประสิทธภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ จนได้รับรางวัลการันตีความสำเร็จ 

 ง. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
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92. “การรับฟังความคิดเห็น และสำรวจความพึงพอใจของสังคมโดยรวม”  

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. แนวทางการบริหารราชการ 

 ข. วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ 

 ค. การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ง. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 

93. “หลักความรับผิดชอบ” สอดคล้องกับประเด็นใดมากที่สุด 

 ก. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ 

 ข. การกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

 ค. หลักการทบทวนภารกิจ 

 ง. การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

94. ท่านได้ประชุมเตรียมการวางแผนจะทำการ “เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  

จำนวน 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตร” ท่านจะดำเนินการขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมแก่ผู้ใด 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุญาต 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ผู้ปกครองนักเรียน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

95. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีกี่มาตรฐาน 

 ก. 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ 

 ข. 3 มาตรฐาน 

 ค. 4 มาตรฐาน 

 ง. 12 ตัวบ่งชี้ 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ค 41 ง 61 ง 81 ข

2 ข 22 ก 42 ง 62 ก 82 ค

3 ง 23 ก 43 ค 63 ค 83 ค

4 ข 24 ค 44 ข 64 ค 84 ข

5 ก 25 ก 45 ง 65 ง 85 ข

6 ก 26 ง 46 ข 66 ก 86 ก

7 ง 27 ข 47 ง 67 ข 87 ข

8 ก 28 ง 48 ก 68 ค 88 ข

9 ค 29 ง 49 ง 69 ข 89 ค

10 ง 30 ค 50 ก 70 ก 90 ง

11 ข 31 ก 51 ค 71 ข 91 ข

12 ก 32 ค 52 ค 72 ข 92 ก

13 ก 33 ค 53 ข 73 ง 93 ก

14 ข 34 ข 54 ก 74 ข 94 ก

15 ค 35 ข 55 ค 75 ก 95 ข

16 ก 36 ง 56 ง 76 ก

17 ค 37 ง 57 ข 77 ค

18 ค 38 ง 58 ง 78 ง

19 ข 39 ข 59 ก 79 ง

20 ก 40 ก 60 ง 80 ค
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1. ข้อใดไม่ใช่การยึดหลักอาวุโสในราชการ 

 ก. อายุงาน     ข. เครื่องราชย์ 

 ค. เงินเดือน     ง. วิทยฐานะ 

2. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่านอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษา 

ได้ตามข้อใด 

 ก. ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงการมีอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัว 

 ข. ตามตำแหน่งหน้าที่ 

 ค. ตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการกำหนด 

 ง. ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

3. ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และเห็นว่างานก่อสร้างมี

ความบกพร่องท่านจะทำอย่างไร 

 ก. ไม่รับทราบคำสั่ง เพราะกลัวทุจริต 

 ข. ไม่ไปตรวจการจ้าง  

 ค. ไปตรวจการจ้าง แต่ไม่เซ็นชื่อในใบตรวจงาน 

 ง. ไปตรวจการจ้าง แต่บันทึกความเห็นที่ขัดแย้งกับกรรมการคนอื่น 

4. ข้อใดคือ คุณลักษณะของสารสนเทศที่มีคุณภาพที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก 

 ก. ความทันสมัย    ข. ความถูกต้อง  

 ค. ความยืดหยุ่น    ง. ความสมบูรณ์ และครอบคลุม 

5. โรงเรียนมีเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนเหลืออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเหลือไม่มากนัก ท่านจะดำเนินการ 

เรื่องใดก่อน 

 ก. ให้ครูยืมไปอบรมทางด้านการพัฒนางานวิชาการ 

 ข. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนการสอน 

 ค. ชำระหนี้สินค้าที่ค้างอยู่ที่ร้านคู่สัญญาของโรงเรียน 

 ง. สำรองไว้จ่ายค่าไฟฟ้า 
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6. หัวใจที่สำคัญที่สุดของการบริหารงานในองค์กรที่มุ่งคุณภาพ คือข้อใด 

 ก. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร 

 ข. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

 ค. การวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร 

 ง. มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ 

7. ท่านได้รับแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ หลายคณะ ที่ต้องประชุมกันเดียวกัน 

ในเวลาเดียวกันท่านควรไปประชุมที่ไหนก่อน 

 ก. ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดผ้าป่าของโรงเรียน 

 ง. ประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีทางวีดิโอคอนเฟอเรนส์ 

8. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษานำเสนอต่อผู้ใด 

 ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำความต้องการของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนพัฒนาถูกต้องที่สุด 

 ก. ให้นำมาใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพนอก 

 ข. ให้นำทุกเรื่องมาบูรณาการกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก สมศ. 

 ค. ให้นำมาใช้เฉพาะที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ง. ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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10. สถานศึกษาขนาดเล็กที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านคิดว่าการระดมทรัพยากรในรูปแบบใด 

เหมาะสมที่สุด 

 ก. หูตากว้างไกล จมูกดี เข้าถึงแหล่งทุน และทำงานเชิงรุกขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

เอกชน ภาครัฐ หรือห้างร้านต่าง ๆ  

 ข. เพื่อนฝูงมากมี บารมีมากล้น ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วนวิ่งชน

ทุกปัญหาอาสาพัฒนาองค์กร 

 ค. บ้าน วัด ชุมชน รวมเป็นหนึ่ง ร่วมวางแผนกำหนดทำผ้าป่าทางการศึกษา และระดมกำลัง

แรงงาน กำลังสติปัญญาจากภาคีของสถานศึกษา 

 ง. เข้าถึง พึ่งนาย ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาครัฐ 

11. กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา หรือได้รับ

โทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบ ให้ดำเนินการลงโทษนักเรียนอย่างไรจึงชอบด้วยระเบียบ 

 ก. การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ 

 ข. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

 ค. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ง. ว่ากล่าวตักเตือน 

12. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร 

 ก. หลักสังคมวิทยา    ข. หลักจิตวิทยา 

 ค. หลักการเปลี่ยนแปลง   ง. หลักการทางปรัชญา 

13. ข้อใดคือหัวใจสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ 

 ข. พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องความต้องการชุมชน 

 ค. พัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ง. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่พร้อมกับก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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14. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 ก. ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมงต่อปี 

 ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน จำนวน 840 ชั่วโมงต่อปี 

 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเวลาเรียนวิชาพื้นฐาน จำนวน 81 หน่วยกิต 

 ง. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ควรจัดวิชาเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 

15. ถ้าได้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการท่านจะจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามข้อใดเป็นขั้นตอนแรก 

 ก. วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ข. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนในเป้าหมายในการจัดการศึกษา 

 ค. ศึกษาแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 

 ง. วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามโครงสร้าง และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

16. ข้อใดคือเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปัจจุบัน 

 ก. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม 

 ข. ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ สอดคล้องความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 

 ค. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิต 

 ง. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

17. ข้อใดสะท้อนถึงมาตรฐานเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

 ก. สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ข. ตัวชี้วัด 

 ค. การวัดผลและประเมินผล 

 ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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18. การจัดการศึกษาระดับใดมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน 

 ก. ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ข. ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น 

 ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

19. ข้อใดคือ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 ก. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 

 ข. ปฏิรูปการเรียนรู้ 

 ค. การปฏิรูปหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

 ง. การเน้นความมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

20. เด็กชายมนัส สอบคะแนนโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 0 คะแนนสอดคล้องกับการระดับ

ของการวัดข้อมูลตามข้อใด 

 ก. มาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 ข. มาตราวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale) 

 ค. มาตราวัดแบบช่วงหรืออันตรภาค (Interval Scale) 

 ง. มาตราวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) 

21. ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีกี่ขั้นตอน 

 ก. 4 ขั้นตอน คือ PDCA   ข. 6 ขั้นตอน 

 ค. 7 ขั้นตอน     ง. 8 ขั้นตอน 

22. ขั้นตอนใดไม่สอดคล้องกับขั้นตอน P ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 ก. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง 

 ข. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ค. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ง. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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23. ท่านควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเรียนรู้ช้าได้อย่างไรจึงจะเกิด

ประโยชน์และพัฒนานักเรียนได้ดีที่สุด 

 ก. จัดทำแผน IEP 

 ข. ใช้วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

 ค. ใช้ CAI ประกอบบทเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 

 ง. ใช้วิจัยในชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

24. ข้อใดไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบการกำหนดมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ก. ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

 ข. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 

 ค. ด้านประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ง. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการด้านการบริหาร 

25. ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการ

ศึกษาตามอัธยาศัย ไม่ถูกต้อง 

 ก. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนให้เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

 ข. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลยั่งยืน 

 ค. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย 

 ง. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบ O - NET 

26. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” 

 ก. แลกเปลี่ยน     ข. ขาย 

 ค. จ้าง      ง. เช่า 
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27. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบใดของการควบคุม 

 ก. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 ข. การประเมินความเสี่ยง 

 ค. กิจกรรมการควบคุม 

 ง. การสรุปผลการควบคุม 

28. การที่นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง อภิปราย วิพากวิจารณ์ และตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับใด 

 ก. นำไปใช้     ข. วิเคราะห์ 

 ค. สังเคราะห์     ง. ประเมินค่า 

29. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม จัดเป็นค่าใช้จ่ายหมวดใด 

 ก. ตอบแทน     ข. ใช้สอย 

 ค. วัสดุ      ง. ครุภัณฑ์ 

30. คณะกรรมการชุดใดสามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

31. ตำแหน่งใดไม่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ก. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง 

 ข. พนักงานราชการ 

 ค. พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ง. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในโรงเรียน 
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32. กรณีที่ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้สูญหาย สถานศึกษาควรทำอย่างไรเป็นลำดับแรก 

 ก. หาซื้อมาใหม่ 

 ข. แจ้งยกเลิกไปเสร็จไปยังคลังจังหวัด 

 ค. แจ้งความที่สถานีตำรวจ 

 ง. ทำบันทึกในสมุดหมายเหตุ และรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  

33. ตามหลักเกณฑ์ ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญหาย ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 

1,000,000 บาท ตามข้อใด 

 ก. กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ข. ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ค. ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 ง. ให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้อนุมัติ 

34. “เงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” อยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด 

 ก. ค่าใช้สอย     ข. ค่าตอบแทน 

 ค. งบดำเนินงาน    ง. งบบุคลากร 

35. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการออกจากราชการไปแล้ว ถูกดำเนิน

การทางวินัยไม่ร้ายแรง จะมีผลอย่างไร 

 ก. ลงโทษตามที่ได้รับ    ข. ลงโทษสถานเบาที่สุด 

 ค. สั่งงดโทษ     ง. สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงย้อนหลัง 

36. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำหนังสือทักท้วง และผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับ

บัญชาควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่ต้องทำตามคำสั่ง 

 ข. ต้องทำตามคำสั่ง 

 ค. ทำเป็นหนังสือทักท้วงใหม่ 

 ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับที่เหนือขึ้นไปทบทวนพิจารณาใหม่ 
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37. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 3 คน นักเรียน 38 คน จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนในปีนี้ ท่านจะมอบหมายงานให้ใครเป็นเจ้าของโครงการ 

 ก. มอบครูที่เป็นคนในหมู่บ้าน เพราะจะขอความร่วมมือชุมชนได้ดี 

 ข. มอบครูบรรจุใหม่ รวดเร็วทันใจ เก่ง 

 ค. มอบครู ที่เป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 ง. มอบทุกคนในโรงเรียนร่วมกัน 

38. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจถูกสั่งให้ออก

จากราชการกรณีใด 

 ก. มีวันลามาก     ข. มาทำงานสายบ่อย 

 ค. มีหนี้สินมาก     ง. ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 

39. การสอบสวนของคณะกรรมการเสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบสวนควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ยุติการสอบสวนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัย 

 ข. ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ทำผิดวินัย 

 ค. ทำรายงานเสนอต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

40. การขัดคำสั่ง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งงานในหน้าที่ราชการ โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างแรงจะมีความผิดอย่างไร 

 ก. ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ข. ผิดวินัยฐานความผิดปรากฎชัดแจ้ง 

 ค. ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ง. ต้องไล่ออก 
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41. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 ก. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

42. “ครูผู้ช่วยขอลาออกจากราชการ” ท่านควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. พิจารณายับยั้งหรืออนุญาต ตามที่เห็นสมควร 

 ข. รายงานการพิจารณาไปให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนาม 

 ค. รายงานไปให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ 

 ง. รายงานไปที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เข้าที่ประชุมพิจารณา 

43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

 ก. ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน 

 ข. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วย ทราบถึงภาระงานฯ 

 ค. ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 - 2 แต่ละครั้ง ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

 ง. คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และครูพี่เลี้ยง 

44. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสื่อสารกับครูในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีใดมากที่สุด 

 ก. การขอความร่วมมือ     

 ข. การออกคำสั่ง  

 ค. การแนะนำ      

 ง. การเจรจา 
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45. แนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีฐานความเชื่อมาจาก

แนวคิดอะไร 

 ก. เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า 

 ข. การเรียนรู้ต้องเรียนตั้งแต่ในวัยเด็ก 

 ค. มนุษย์มีความสามารถที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ 

 ง. มนุษย์มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 

46. สถานศึกษาสามารถสนับสนุนงานบริการสาธารณะได้อย่างไร 

 ก. เปิดสถานศึกษาให้ประชาชนมาใช้บริการได้ทุกห้อง 

 ข. อนุญาตให้ชุมชนมาใช้พื้นที่ในสถานศึกษาได้ทั้งวัน 

 ค. บริการแก่สาธารณชนตามศักยภาพของสถานศึกษา 

 ง. บริการร้านจำหน่ายสินค้าในสถานศึกษา 

47. แนวทางใดเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนคุณภาพ 

 ก. การลดชั่วโมงทำงาน 

 ข. การมอบงานที่ครูถนัด 

 ค. การแจกของขวัญรางวัล 

 ง. การกำหนดความรับผิดชอบ และภาระงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 

48. ใครเป็นผู้อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า260
49. การควบคุมภายในสถานศึกษางาน 4 ฝ่าย อยู่ในระดับใด 

 ก. ส่วนงานย่อย    ข. หน่วยควบคุมภายใน 

 ค. หน่วยรับตรวจ    ง. หน่วยตรวจรับ 

50. ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานอย่างไร 

 ก. กระบวนการบริหารงานแบบควบคุม 

 ข. กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

 ค. กระบวนการบริหารงานแบบต่อเนื่อง 

 ง. กระบวนการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

51. โรงเรียนสามารถเก็บค่าแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่นอน หมอน ชุดนอนสำหรับนักเรียนอนุบาลได้หรือ

ไม่อย่างไร 

 ก. เก็บได้ เพราะถือเป็นของใช้ส่วนตัว แต่ต้องเป็นที่ยินยอมของผู้ปกครอง 

 ข. เก็บได้ เพราะอยู่นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. เก็บไม่ได้ โรงเรียนต้องจัดหาเพื่อบริการ เป็นสิทธิ์ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 ง. เก็บไม่ได้ รัฐบาลจัดสรรมาให้ผ่านงบค่าจัดการเรียนการสอนแล้ว 

52. สถานศึกษาต้องรายงานหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน แบบ วค.1 เพื่อจัดส่ง

รายงานผู้กำกับดูแล ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน 

 ข. ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทิน 

 ค. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 

 ง. ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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53. การจัดสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการดำเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ควรเริ่มจาก

คำถามใด 

 ก. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะทำอะไร ณ จุดใด 

 ข. ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 

 ค. กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร 

 ง. ความเสีี่ยงในองค์กรมีประโยชน์หรือไม่ หรือเกิดผลเสียอย่างไร 

54. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิ์การเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญได้ถูกต้อง 

 ก. 9 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ค. 15 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ง. 15 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

55. โรงเรียนต้องจัดทำกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหางบประมาณกี่งบประมาณ 

 ก. 2 งบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 ข. 2 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลากรและดำเนินงาน 

 ค. 3 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลาก งบดำเนินงานและลงทุน 

 ง. 4 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอุดหนุน 

56. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. งบบุคลากร     ข. งบดำเนินงาน 

 ค. งบกลาง     ง. งบอุดหนุน 

57. ต้องการซ่อมปร้ินเตอร์ที่เสีย สามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าวัสดุ  

 ข. ค่าครุภัณฑ์ 

 ค. ค่าใช้สอย 

 ง. รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 
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58. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย หมายความว่าอย่างไร 

 ก. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 10,000 บาท 

 ข. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท 

 ค. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 500,000 บาท 

 ง. การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

59. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่

ได้รับการคัดเลือก ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ทางราชการ 

 ข. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีการคัดเลือก 

 ค. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. รายงานให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

เป็นผู้วินิจฉัย 

60. ข้อใดไม่ใช่ ความหมายของพัสดุโดยตรงตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

พ.ศ. 2560  

 ก. วัสดุ      ข. สินค้า 

 ค. งานบริการ     ง. งานก่อสร้าง 
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1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการคดีกรณีนิติบุคคลของสถานศึกษา ถูกฟ้องคดี 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. สถานศึกษาสามารถกู้เงินธนาคารมาปรับปรุงกิจการของสถานศึกษาได้ 

 ข. สถานศึกษาสามารถจำนอง ขายที่ดินที่มีผู้บริจาคให้ได้ 

 ค. สถานศึกษาสามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการจัดการศึกษาได้ 

 ง. สถานศึกษาสามารถจัดทำ บริหาร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ 

3. การรื้อหรือจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือซื้อมาจากเงิน

รายได้สถานศึกษานิติบุคคลให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบจาก

บุคคลใดต่อไปนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด อำนาจและ

หน้าที่บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นของใคร 

 ก. คณะกรรมการขับเคลืี่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

 ง. ศึกษาธิการภาคที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
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5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 

 ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ค. อนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด 

 ง. ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด 

6. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ข. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. กำหนดมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ง. ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ข. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 

 ค. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ง. ลงนามจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์ 
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8. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง 

 ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 

 ข. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

 ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป 

9. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้

อำนวยการสถานศึกษานำเสนอต่อผู้ใด 

 ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

10. ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาป่วยหนักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรักษาการใน

ตำแหน่งนั้น 

 ข. ให้ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งให้้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรักษาราชการแทน

ในตำแหน่ง 

 ค. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไปรักษาการในตำแหน่งนั้น 

 ง. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไปรักษาการแทนในตำแหน่ง 
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11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

ของสถานศึกษา 

 ก. สะท้อนสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 ข. ระบุเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา 

 ค. ระบุมาตรฐานการศึกษา 

 ง. ระบุจุดเด่น - จุดด้อย และความต้องการช่วยเหลือ 

12. ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ คือข้อใด 

 ก. ความสามารถของผู้เรียน 

 ข. คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

 ค. ความทุ่มเทของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ง. การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง 

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา 

 ก. คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

 ข. มาตรฐานการศึกษาเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. คุณภาพการจัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งชุมชนการเรียนรู้ 

 ง. ครูต้องถืิอเป็นความรับผิดชอบที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

14. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการนำความต้องการของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนพัฒนาถูกต้องที่สุด 

 ก. ให้นำมาใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ข. ให้นำทุกเรื่องมาบูรณาการกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก สมศ. 

 ค. ให้นำมาใช้เฉพาะที่ไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ง. ดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

15. หากเปรียบกระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษา เหมือนการสร้างบ้าน ผู้ใดเปรียบเป็นสถาปนิก 

 ก. นักเรียน     ข. ครู 

 ค. ผู้ปกครอง     ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 
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16. ครูท่านใดสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนแรกที่สำคัญและดีที่สุด 

 ก. ครูอมรรัตน์ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข. ครูวิจิตร จัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้ลงมือกระทำและแก้ปัญหาเอง 

 ค. ครูพิชัย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

 ง. ครูอิทธิพล จัดกิจกรรมโดยยึดตามแผนการเรียนรู้ และหลักสูตรแกนกลาง 

17. การจัดการเรียนการสอน ให้ยึดสิ่งใดเป็นสำคัญ 

 ก. ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ข. ยึดตัวชี้วัด และตัวบ่งชี้ 

 ค. ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด 

 ง. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

18. เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถ ความถนัดและความ

สนใจของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามข้อใด 

 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา 

 ข. ระดับประถมศึกษา 

 ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

19. การสอนแบบใดที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมตอบสนองน้อยที่สุด 

 ก. ครูวีณา อธิบายให้นักเรียนฟัง 

 ข. ครูบัว ใช้อุปกรณ์การสอน 

 ค. ครูสุวัฒน์  ให้เด็กศึกษาค้นคว้า 

 ง. ครูอุดม ให้เด็กปฏิบัติจริง 
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20. หน่วยงานใดต่อไปนี้ มีหน้าที่ในการกำหนดสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 

 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน 

 ก. ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากันต่างคนต่างสอนแต่ต้องวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน 

 ข. ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสอนต่างวิชากัน มาวางแผนเพื่อสอนร่วมกัน แต่มอบหมายให้ผู้เรียน

ทำงานหรือโครงการร่วมกัน 

 ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง 

 ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน 

22. ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจ 

 ก. ครูสมร จัดโต๊ะครูไว้กลางห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนทุกคน 

 ข. ครูบังอร ใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองชั้นเรียน 

 ค. ครูดวงใจ จัดมุมรักการอ่านในห้องเรียน 

 ง. ครูสมรัก จัดสภาพห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 

23. หลักการสำคัญของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คือข้อใด 

 ก. ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

 ข. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน 

 ค. ต้องให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 ง. ต้องกำหนดหลักฐานที่เป็นเป้าหมายการเรียนรู้ 
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24. การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยกระบวนการแสวงหาความรู้ แสวงหาข้อมูล ทำความ

เข้าใจ คิดวิเคราะห์ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปความรู้ 

 ก. Construct     ข. Interaction 

 ค. Physical participation   ง. Application 

25. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนว

โน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นใครมีบทบาทสำคัญในการพิจารณา ให้นักเรียน

ซ้ำชั้นได้ 

 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข. ครูผู้สอนประจำชั้น 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. คณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง 

26. กระบวนการเรียนรู้ตามข้อใดต่อไปนี้ คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นำเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่

สัมพันธ์เชื่อมโยงกันมาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในลักษณะองค์รวม 

 ก. กระบวนการสร้างความรู้ 

 ข. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 ค. กระบวนการคิด 

 ง. กระบวนการทางสังคม 

27. ข้อใดคือ คุณลักษณะของสารสนเทศที่มีคุณภาพ ที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก 

 ก. ความทันสมัย    ข. ความถูกต้อง 

 ค. ความยืดหยุ่น    ง. ความสมบูรณ์ และครอบคลุม 

28. งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านบางระจัน” ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีใด 

 ก. เลือกแบบเจาะจง    ข. สุ่มแบบอย่างง่าย 

 ค. สุ่มแบบแบ่งชั้น    ง. สุ่มแบบหลายขั้นตอน 
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29. จากสมมุติฐานการวิจัย “ผลการใช้สื่อการคอมพิวเตอร์ CAI เรื่องการบวกเลข 3 หลัก มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยายปกติ” ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร 

 ก. ให้ครูผู้สอน 2 คน คนละแบบ 

 ข. ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ 

 ค. ใช้ข้อสอบก่อนและหลัังเรียนคนละฉบับ 

 ง. ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม 

30. การท่ี่คุณครูประจำชั้นปลูกฝังค่านิยม เรื่อง การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ สอดคล้องกับ

จุดเน้นการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการลงสู่การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับ

ชั้นใดมากที่สุด 

 ก. ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ข. ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

 ค. มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 ง. มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 

31. ท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  

ที่เรียนรู้ช้า ได้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์ และพัฒนานักเรียนได้ดีที่สุด 

 ก. จัดทำแผน IEP 

 ข. ใช้วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

 ค. ใช้ CAI ประกอบบทเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 

 ง. ใช้วิจัยในชั้นเรียน และการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

32. เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) เกิดขึ้นตามพื้นฐานในข้อใด 

 ก. เรื่องความพร้อม 

 ข. เรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา 

 ค. เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ง. การขยายตัวทางวิชาการ และอัตราการเพิ่มประชากร 
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33. ข้อใดหมายถึง “โปรแกรมคัดกรองนักเรียนพิการ และรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ของผู้พิการ”  

 ก. SET      ข. O - BEC 

 ค. IEP Program    ง. DMC 

34. การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของตนเองอยู่ในขั้นตอนใดของการ

ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 

 ก. CAR 1     ข. CAR 2 

 ค. CAR 3     ง. CAR 4 

35. บทบาทสำคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาต้องคำนึงถึงมากที่สุด 

คืออะไร 

 ก. ใช้การวัดผลเป็นเครื่องมือการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ 

 ข. ใช้การประเมินเป็นเป้าหมายของการจัดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ค. ใช้การประเมินเป็นกลไกในการพัฒนา ช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

 ง. ใช้การวัดและประเมินประสิทธิภาพการสอน 

36. การให้คำปรึกษาของครูคนใดที่เอื้อให้ผู้มารับการปรึกษาประทับใจมากที่สุด 

 ก. ครูอนันต์ กำลังตั้งใจฟังนักเรียนเล่าถึงปัญหา 

 ข. ครูบวร สรุปเรื่องราวที่นักเรียนมาปรึกษา 

 ค. ครูคนึงหา ให้กำลังใจนักเรียนสู้กับปัญหา 

 ง. ครูดำรงค์ ตั้งคำถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
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37. ครูท่านใดจัดกิจกรรมแนะแนวเรื่อง “โลกกว้างทางการศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เหมาะสมที่สุด 

 ก. ครูเอก พานักเรียนไปชมมหาวิทยาลัย 

 ข. ครูบีม ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ 

 ค. ครูคำรณ เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายในห้อง 

 ง. ครูอดุลย์ พาไปชมนิทรรศการ การศึกษาต่อ 

38. “เป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริง”  

คือเทคนิคการสอนแบบใด 

 ก. สถานการณ์จำลอง    ข. หมวก 4 ใบ 

 ค. อริยสัจ 4     ง. การใช้ปัญหาเป็นฐาน 

39. ข้อใดคือบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีลักษณะการสอนแบบ “บรรยากาศแห่งการควบคุม 

(Control)” 

 ก. ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนอยู่เสมอ 

 ข. ครูแสดงความเป็นมิตร พูดจาด้วยความเมตตากับผู้เรียน 

 ค. ครูเน้นการควบคุมให้ผู้เรียนมีระเบียบ รู้จักสิทธิและหน้าที่ตนเองอย่างมีขอบเขต 

 ง. ครูพูดในส่ิงที่ผู้เรียนประสบความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว 

40. ข้อใดเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเรียนการสอน 

 ก. การปรับเปลี่ยน และพัฒนาวิธีการสอน 

 ข. วิเคราะห์ความหมายเหมาะสมของรายวิชาต่าง ๆ  

 ค. หาแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 

 ง. บรรยากาศในห้องเรียนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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41. การดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น 

เป้าหมาย คือ กระบวนการใดในระดับประกันคุณภาพภายใน 

 ก. การประเมินคุณภาพภายใน 

 ข. การติดตามคุณภาพ 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพ 

 ง. การพัฒนาคุณภาพ 

42. “การนำผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไข

ปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษา” สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. Plan     ข. Doing 

 ค. Check     ง. Act 

43. แผนพัฒนาคุณภาพ ควรยึดอะไรเป็นฐาน (ตัวตั้ง) 

 ก. มาตรฐานการศึกษา 

 ข. เงื่อนไขการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 

 ค. ความต้องการของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน 

 ง. คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

44. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของระบบการประกันคุณภาพ 

 ก. การพัฒนาคุณภาพ    ข. การควบคุมคุณภาพ 

 ค. การตรวจสอบคุณภาพ   ง. การประเมินคุณภาพ 

45. เป้าประสงค์ของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คืออะไร 

 ก. ยืนยันความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

 ข. จัดทำรายงานการประเมินตนเองได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 ค. ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

 ง. ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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46. ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน ถือเป็นงบตามข้อใด ถูกต้อง 

 ก. งบค่าวัสดุ     ข. งบลงทุน 

 ค. งบใช้สอย     ง. งบค่าครุภัณฑ์ 

47. รายจ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายตามข้อใด 

 ก. ค่าวัสดุ     ข. ค่าซ่อมแซม 

 ค. ค่าครุภัณฑ์     ง. งบใช้สอย 

48. การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน และ

แผนใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครต่อไปนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

49. ข้อใดเป็นรายจ่ายที่สถานศึกษา สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากผู้ปกครองนักเรียน 

 ก. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 

 ข. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ 

 ค. ค่าบริการห้องพยาบาล 

 ง. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียน 

50. โรงเรียนของท่านได้รับเงินบริจาค 5 ล้านบาทถ้วน ผู้ใดมีอำนาจในการลงนาม 

ในใบอนุโมทนาบัตร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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51. ให้ผู้ใดมีหน้าที่ส่งเสริม และให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สถานศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

52. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผน

พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษาให้คำนึงข้อใด 

 ก. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม 

 ค. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรม 

 ง. คำนึงถถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

53. ตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 22 วรรคสอง กำหนดห้ามมิให้ส่วนราชการผู้จัดหาพัสดุแบ่งซื้อ หรือ

แบ่งจ้าง ท่านเข้าใจอย่างไร 

 ก. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ในโครงการหรือรายการใดต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างในคราวเดียวกัน

เท่านั้น 

 ข. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้างโดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน

เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด 

 ค. ต้องไม่เป็นการแบ่งซื้อ หรือแบ่งจ้างโดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน

เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปได้ 

 ง. เมื่อได้รับเงินงบประมาณในโครงการ หรือรายการใด จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง

เดียวกัน ห้ามมิให้แบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น  ทั้งนี้โดยมีเจตนาที่จะลดวงเงินให้ต่ำ

กว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
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54. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ก. นายพีระชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียน จัดซื้อไม้กวาด จำนวน 5 ด้าม เป็นเงินจำนวน 300 บาท โดย

ไม่ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 27 เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินบำรุง 

 ข. นายเอกชัย เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน จัดทำรายงานขอซื้อโต๊ะ 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท 

โดยรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 ค. ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงเรียน จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับ ได้แต่งตั้งข้าราชการของโรงเรียน 2 คน และนักศึกษาพยาบาล 1 คน  

เป็นผู้ตรวจรับ 

  

 ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา และลงนามในใบสั่งซื้อ 

สั่งจ้างได้ 

55. ในขั้นตอนการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง โดยวิธีตกลงราคากันเป็นหน้าที่ของบุคคลใด 

ดังต่อไปนี้ 

 ก. ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุหรือครุภัณฑ์ 

 ข. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 ค. หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ 

 ง. หัวหน้าส่วนราชการ 

56. มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร 

 ก. มติเอกฉันท์ ของคณะกรรมการทั้งหมด 

 ข. มติเอกฉันท์ ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม 

 ค. มติเสียงส่วนใหญ่ 

 ง. มติเสียงข้างมาก 
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57. การจ่ายเงินยืมการปฏิบัติที่คาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติได้ตามข้อใด 

 ก. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า 

 ข. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่ 

 ค. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า 

 ง. ยืมเงินปีงบประมาณเก่า จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่ 

58. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการยืมเงินไปราชการ และการส่งใช้เงินยืม และเงินเหลือจ่าย 

 ก. ยืมไปราชการภายในประเทศได้ไม่เกิน 30 วัน จำเป็นต้องเกินกำหนดต้องตกลงกับ 

กรมบัญชีกลาง 

 ข. เดินทางไปราชการอื่น ส่งส่วนผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวันกลับมาถึง 

 ค. เดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

59. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการรับเงินของส่วนราชการ 

 ก. ออกใบเสร็จให้ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง 

 ข. รายงานการใช้ใบเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีงบประมาณ 

 ค. ลงรายการผิดให้ขีดฆ่า จำนวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจำนวนผู้รับเงินลงลายมือชื่อ หรือขีดฆ่า

เลิกใช้ทั้งฉบับ 

 ง. ใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการเก็บรักษาไว้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ 

60. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี... 

 ก. ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป สามารถเบิกเหลื่อมปีได้ 

 ข. สามารถกันเงินไว้เบิกเหลืื่อมปีได้ 6 เดือนนับจากวันสิ้นงบประมาณ 

 ค. กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ไม่ความจำเป็นต้องทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อน 

 ง. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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61. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นประธานใน 4 องค์คณะหลักของการบริหารงานกระทรวง

ศึกษาธิการ 

 ก. นายประเสริฐ บุญเรือง 

 ข. นายอัมพร พินะสา 

 ค. นายอำนาจ วิชยานุวัติ 

 ง. นายสุภัทร จำปาทอง 

62. ครูอนันต์ แสดงพฤติกรรม ขัดขวางการพัฒนาองค์กรจนเกิดผลเสียหายแสดงว่าครูอนันต์ แสดง

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณ ตามข้อใด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อสังคม 

 ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

63. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม 

 ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

 ค. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ง. ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพกำหนด 

64. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือนในรอบครึ่งปี จำนวนครึ่งขั้น 

 ก. ครูวาสนา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทำงานได้ 3 เดือน 15 วัน 

 ข. ครูอารียา ถูกสั่งพักราชการเป็นเวลา 3 เดือน 

 ค. ครูวิชิต ถูกลดขั้นเงินเดือน 

 ง. ครูอำนาจ ขาดราชการ 1 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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65. ครูผู้ช่วย ทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นเหนุให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน  

จำนวน 1 ปีการศึกษา ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

66. ข้อใดคือ เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 ก. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. เพื่อธำรงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมกับการเป็นวิชาชีพ 

ชั้นสูง 

 ค. เพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติราชการ 

67. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง ในเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

 ก. การจูงใจพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่ไม่กระทำผิดทางวินัย 

 ข. กระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ค. กรณีข้อมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ดำเนินการทางวินัยทันที 

 ง. กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ 
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68. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์  

ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน  

 ข. ลดขั้นเงินเดือน 

 ค. ปลดออก 

 ง. ไล่ออก 

69. บุคคลใดสามารถเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

 ก. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ข. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 ค. เคยถูกสั่งพักราชการ 

 ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มาแล้ว 2 ปี 

70. ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยอนุมัติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

71. การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องนำความกราบบังคมทูล 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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72. กรณีใดไม่สามารถขอกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อีก 

 ก. ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ 

 ข. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 

 ค. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

 ง. ถูกให้ออกจากราชการเพราะไม่ผ่านการพัฒนาฯ ของครูผู้ช่วย 

73. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 

ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2555 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ก.ค.ศ.  

74. ข้อใดไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามข้อใดที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ จำนวน 60 วัน 

 ก. มีพฤติกรรมเสพยาบ้า 

 ข. พฤติกรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักเรียน 

 ค. ถูกฟ้องคดีแพ่งในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 ง. เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่ของจังหวัด 

75. ข้อใดคือ โรคตามกฎ ก.ค.ศ.  

 ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ 

 ข.  วัณโรคในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 ค. โรคเท้าช้างในระยะติดต่อ 

 ง. โรคพิษสุรา 
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76. ข้อใดไม่ลักษณะงานที่ปฏิบัติของครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 ก. ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาในสถานศึกษา 

 ข. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ค. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียน 

 ง. จัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

77. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ก. การบริการที่ดี     

 ข. การทำงานเป็นทีม 

 ค. การพัฒนาตนเอง     

 ง. ภาวะผู้นำครู 

78. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. ภาวะผู้นำครู 

 ข. การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 ค. การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ 

 ง. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

79. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของการทำ PLC 

 ก. ครูมีความเข้าใจในงานและชีวิต  

 ข. ครูมีทักษะในงานและชีวิต 

 ค. ครูมีจิตวิญญาณและมีเจตจำนงต่อการมีชีวิต 

 ง. ครูมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน 

80. คุณลักษณะของบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและสามารถ

พัฒนาได้ยากที่สุด 

 ก. แนวคิดของตนเอง    ข. ลักษณะนิสัย 

 ค. แรงจูงใจ     ง. เจตคติ 
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81. ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะเสนอการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อเตรียม

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควรดำเนินการตามข้อใด 

 ก. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ข. การจัดประชุม และสัมมนาด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

 ค. การส่งครูไปรับการอบรมภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ 

 ง. การอบรมและพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

82. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “สมรรถนะ” มากที่สุด 

 ก. คุณภาพ     ข. ประสิทธิภาพ 

 ค. ศักยภาพ     ง. ประสิทธิผล 

83. สมรรถนะหลักสำหรับการพัฒนาครู คือข้อใด 

 ก. จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตงาน 

 ข. การบริการที่ด ความร่วมแรงร่วมใจ การทำงานเป็นทีม 

 ค. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม 

 ง. การทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง ภาวะผู้นำ 

84. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

 ก. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยเป็นระยะ ๆ ทุก 6 เดือน  

(รวม 4 ครั้ง) 

 ข. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแจ้งให้ครูผู้ช่วยทราบถึงภาระงานฯ  

 ค. ผลการประเมินครั้งที่ 1 - 2 แต่ละครั้ง ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

 ง. คณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ

ครูพี่เลี้ยง 
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85. ผู้ใดไม่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงวิทยฐานะ ให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง 

 ก. การพัฒนา  

 ข. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ค. ลดขั้นเงินเดือน 

 ง. สั่งให้ออกจากราชการ 

86. การจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษา หน่วยงานตามข้อใดไม่

บังคับให้ครูผู้สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 ง. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

87. ข้อใดกล่าวถึงการจัดการศึกษา โดยครอบครัว (Home School) ไม่ถูกต้อง 

 ก. ผู้ยื่นขอจัดต้องมีวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

 ข. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้อนุญาตการขอจัด 

 ค. จัดได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ออกหลักฐานการศึกษา 

88. ผู้ใดเป็นผู้ออกหลักฐานการเรียนจบของนักเรียน/นักศึกษาขององค์การวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน

ที่จัดการศึกษา 

 ก. องค์กรวิชาชีพที่จัดศูนย์การเรียน 

 ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
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89. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา 

 ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 

 ข. การลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

 ค. ยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 

 ง. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

90. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่

จัดการศึกษาทำได้อย่างไร 

 ก. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ 

 ข. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

 ค. จัดให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ทักษะแก่ประชาชน 

 ง. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 

91. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

 ก. กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระ และเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจ จัดให้มีขึ้น 

 ข. การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 ค. การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 ง. การกำกับดูแลระบบการจัดทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

92. ข้อใดไม่ใช่เป็นขั้นตอนการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยรับตรวจ 

 ก. การวางแผนการติดตามผล 

 ข. การประเมินรวบรวมผลการติดตาม 

 ค. ดำเนินการติดตามผล 

 ง. รายงานผลการติดตาม 
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93. ข้อใดกล่าวถึงการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ไม่ถูกต้อง  

 ก. การตรวจสอบในกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่งไปในการทุจริต 

 ข. การตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดกฎหมาย 

 ค. การตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดกฎหมาย 

 ง. การตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต 

94. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performence Auditing)  

ตามระบบควบคุมภายใน 

 ก. สามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน อันมีผลทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 ข. สร้างความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

 ค. มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ผลที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้า

หมายขององค์กร 

 ง. มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบระมัดระวัง ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย 

95. กรณีที่สถานศึกษากระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบการควบคุมภายใน ให้ดำเนินการรายงานเสนอต่อผู้ใด 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 

 ค. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ง. รายงานหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
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96. ท่านจะสนองนโยบาย และขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของท่านตาม

แนวทางและเจตนารมณ์ ตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรเป็นประการแรก 

 ก. ปรับเปลี่ยนบทบาท และเจตคติของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อมุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแล 

พัฒนานักเรียนในองค์รวม 

 ข. วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนโดยเชื่อมประสานการดำเนินงานทุกส่วน 

ทั่วทั้งโรงเรียน 

 ค. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกัน เฝ้าระวัง  

ร่วมช่วยกำกับดูแลนักเรียน 

 ง. ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ร่วมทำการ PLC 

97. ข้อใดคือคุณค่า และมีความสำคัญที่สุดของการจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในสถานศึกษา 

 ก. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ควบคุมตนเอง และมี

ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ข. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้รับความช่วยเหลือ

ดูแลอย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา และความต้องการส่วนบุคคล 

 ค. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และสังคม ว่านักเรียนจะได้รับการดูแลด้วย

ระบบที่เหมาะสม 

 ง. ผู้เรียนรักโรงเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

98. ข้อใดไม่สอดคล้องกับส่วนที่เป็น “กระบวนการ” ตามกรอบแนวคิดเชิงระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

 ก. การกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนของผู้บริหารสถานศึกษา 

 ข. การพัฒนาครูและบุคลากร 

 ค. การนิเทศ ติดตาม 

 ง. การประเมินผลการดำเนินงาน 
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99. ถ้าท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะรับบทบาทใดในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน จึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

 ก. ประธานคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) 

 ข. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ (ทีมทำ) 

 ค. ประธานคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 

 ง. ประธานบุคลากรหลัก (ทีมดำเนินการ) 

100. ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับการดำเนินการหลังจากคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียน 

 ก. นักเรียน “กลุ่มปกติ” ควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมพัฒนา 

 ข. นักเรียน “กลุ่มเสี่ยง” ควรได้รับการป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

 ค. นักเรียน “กลุ่มมีปัญหา” ควรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุด 

 ง. นักเรียน “กลุ่มพิเศษ” ควรได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของความสามารถ

พิเศษจนถึงขั้นสูงสุด 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า292

 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าท่ี 

ชุดท่ี

14

เฉลย

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า293

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 21 ก 41 ง 61 ข 81 ข

2 ง 22 ข 42 ง 62 ก 82 ค

3 ง 23 ก 43 ก 63 ง 83 ค

4 ค 24 ก 44 ก 64 ก 84 ง

5 ค 25 ง 45 ค 65 ง 85 ค

6 ง 26 ข 46 ค 66 ก 86 ค

7 ง 27 ข 47 ค 67 ข 87 ค

8 ข 28 ก 48 ง 68 ง 88 ก

9 ง 29 ง 49 ข 69 ค 89 ค

10 ก 30 ค 50 ข 70 ค 90 ง

11 ค 31 ค 51 ง 71 ข 91 ง

12 ข 32 ค 52 ง 72 ง 92 ข

13 ข 33 ก 53 ง 73 ง 93 ข

14 ข 34 ข 54 ข 74 ง 94 ข

15 ข 35 ค 55 ข 75 ก 95 ง

16 ค 36 ค 56 ก 76 ค 96 ก

17 ค 37 ก 57 ข 77 ง 97 ข

18 ง 38 ง 58 ง 78 ง 98 ก

19 ก 39 ค 59 ข 79 ง 99 ค

20 ก 40 ง 60 ค 80 ค 100 ง
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1. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

ของรัฐ ต้องสอดคล้อง และคำนึงถึงหลักการใดเป็นประการแรก 

 ก. ความคุ้มค่า  

 ข. ความโปร่งใส 

 ค. ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ง. การตรวจสอบได้ 

2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับอย่างไร 

 ก. วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข. เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ค. เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ง. เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำว่า “พัสดุ” 

 ก. สินค้า     ข. งานบริการ 

 ค. งานก่อสร้าง     ง. วัสดุใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป 

4. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง”  

 ก. แลกเปลี่ยน     ข. ขาย 

 ค. จ้าง      ง. เช่า 

5. ข้อใดกล่าวถึง “สินค้า” ไม่ถูกต้อง  

 ก. วัสดุ      ข. ที่ดิน 

 ค. งานจ้างทำของ    ง. สิ่งปลูกสร้าง 
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6. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “งานบริการ” ว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ก. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 ข. งานจ้างทำของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ค. การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 ง. การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับความหมายของ “อาคาร” ว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ก. สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ  

 ข. สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ 

 ค. สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรืออใช้สอยได้ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “การบริหารพัสดุ” ว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ก. การเบิกจ่าย     ข. งานจ้างบริการ 

 ค. การตรวจสอบการบำรุงรักษา  ง. การจำหน่ายพัสดุ 

9. “ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง” เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. การจัดซื้อจัดจ้าง    ข. พัสดุ 

 ค. สินค้า     ง. งานก่อสร้าง 

10. การดำเนินการตามข้อใด คือ “งานบริการ” 

 ก. งานจ้างทำของ 

 ข. การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 ค. งานจ้างออกแบบ 

 ง. การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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11. “การจัดทำแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสม” เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อหลักการใดมากที่สุด 

 ก. ความคุ้มค่า      

 ข. ความโปร่งใส 

 ค. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ง. ความตรวจสอบได้ 

12. เพราะเหตุถึงต้องมีบริหารพัสดุล่วงหน้า 

 ก. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 

 ข. เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ 

 ค. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ง. ทำให้สามารถตรวจสอบได้ 

13. การดำเนินการตามข้อใดที่ต้องมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

 ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

 ข. มีความจำเป็นเร่งด่วน 

 ค. การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 

 ง. พัสดุที่จะขายทอดตลาด 

14. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จะเกิดผลตามข้อใด 

 ก. การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

 ข. การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมเป็นโมฆะ 

 ค. การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเกิดการทุจริต 

 ง. การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมเสียไปบางส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ 

คณะกรรมการดังกล่าว 
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15. ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป 

 ก. 1,000,000 บาท     

 ข. 10,000,000 บาท 

 ค. 100,000,000 บาท     

 ง. 500,000,000 บาท 

16. คณะกรรมการชุดใด ควรมีจำนวนมากที่สุด 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 ค. คณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

 ง. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

17. คณะกรรมการชุดใด สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

18. ตำแหน่งใดไม่สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ก. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง 

 ข. พนักงานราชการ 

 ค. พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ง. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในโรงเรียน 
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19. การถือเสียงมติของคณะกรรมการชุดใดที่แตกต่างจากคณะกรรมการฯ อื่น ๆ 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

20. งานจ้างที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำกัดจำนวน 1 คน และมีวงเงินค่าจ้าง 4,500,000 บาท 

ควรใช้วิธีการใดก่อนเป็นลำดับแรก 

 ก. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 ข. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 ค. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. ได้ทั้ง 3 วิธี ขึ้นกับส่วนราชการ 

21. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย หมายความว่าอย่างไร 

 ก. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 10,000 บาท 

 ข. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท 

 ค. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 500,000 บาท 

 ง. การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

22. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึงข้อใด 

 ก. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ในกิจการนั้น 

 ข. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น 

 ค. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ในกิจการนั้น 

 ง. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ในกิจการนั้น 
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23. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 7 วัน    ข. ภายใน 15 วัน 

 ค. ภายใน 30 วัน    ง. ภายใน 90 วัน 

24. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ 

จ้างนั้น “ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ” ควรมีคุณวุฒิขั้นต่ำอย่างไร 

 ก. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      

 ข. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 ค. ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง 

 ง. ผู้มีประสบการณ์สูง 

25. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการฯ ชุดใดที่ไม่มีในสถานศึกษา 

 ก. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

 ค. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

 ง. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

26. ในกรณีสถานศึกษาต้องการซื้อที่ดินจากเงินรายได้สถานศึกษา สามารถใช้ราคากลาง ตามข้อใด 

 ก. ราคาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 

 ข. ราคามาตรฐาน (สำนักงบประมาณ/ICT) 

 ค. สืบราคาจากท้องตลาด 

 ง. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
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27. โรงเรียนมีความประสงค์ต้องการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ด้วยงบประมาณ 

650,000 บาทถ้วน ควรดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 

28. โรงเรียนมีความประสงค์ต้องการซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ด้วยงบประมาณ  

150,000 บาทถ้วน ควรดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 

29. พัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ ควรดำเนินการด้วยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 

30. กรณีสถานศึกษาต้องการซื้อยาเข้าห้องพยาบาลของโรงเรียน ควรจัดซื้อยาสามัญในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 50 ของทั้งหมด 

 ข. ร้อยละ 60 ของทั้งหมด 

 ค. ร้อยละ 75 ของทั้งหมด 

 ง. ร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

31. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้พิจารณาประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ 

ถ้าลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ซับซ้อน ควรดำเนินการคัดเลือกโดยหลักเกณฑ์ใด 

 ก. ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ข. เกณฑ์คะแนนรวมด้านคุณภาพ และด้านราคามากที่สุด 

 ค. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนน ด้านคุณภาพมากที่สุด 

 ง. ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนน ด้านราคาสูงที่สุด 
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32. หัวหน้าหน่วยของรัฐมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ไม่เกินวงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

33. หัวหน้าหน่วยของรัฐมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 

ไม่เกินวงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

34. หัวหน้าหน่วยของรัฐมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ไม่เกินวงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

35. หัวหน้าหน่วยของรัฐมีอำนาจอนุมัติสัั่งการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ไม่เกินวงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 
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36. หัวหน้าหน่วยของรัฐมีอำนาจอนุมัติสั่งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกินวงเงินกี่บาท 

 ก. ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

 ข. ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

 ค. ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

 ง. ไม่เกิน 15,000,000 บาท 

37. ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

38. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

39.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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40.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต หรือ “ค.ป.ท.” 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

41. ข้อใดกล่าวถึง คุณสมบัติของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ไม่ถูกต้อง 

 ก. วาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ละดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 

2 วาระไม่ได้ 

 ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 

 ค. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 

 ง. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 

42. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการพ้นจากตำแหน่งจากการตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ก. เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ 

 ค. ลาออก 

 ง. บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

43. ในกรณีที่เชิญผู้ประกอบการให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบ

การโดยตรง ในวงเงินเล็กน้อย หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    

 ข. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค. วิธีคัดเลือก      

 ง. วิธีเฉพาะเจาะจง 
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44. กรณีจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้น 

ไม่ได้รับการคัดเลือก ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ทางราชการ 

 ข. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีการคัดเลือก 

 ค. ให้เปลี่ยนวิธีโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

 ง. รายงานให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

เป็นผู้วินิจฉัย 

  

45. การที่โรงเรียนต้องการจัดซื้อจัดจ้าง นม U.H.T จิตรลดา จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  

ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    

 ข. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค. วิธีคัดเลือก      

 ง. วิธีเฉพาะเจาะจง 

46. การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการใด ต้องมีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน 

 ก. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) 

 ข. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 

 ค. การจ้างที่ปรึกษา 

 ง. ทุกวิธีดังกล่าวข้างต้น 

47. โรงเรียนจะดำเนินการสร้างหอประชุมจากเงินงบประมาณในวงเงิน 15.8 ล้านบาท ควรดำเนิน

การ ด้วยวิธีการใด และควรมีการเลือกข้อเสนอด้วยหลักเกณฑ์ใด 

 ก. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ข. วิธีคัดเลือก และให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ค. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 ง. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเกณฑ์คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 
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48. กรณีโรงเรียนได้รับผลกระทบจากเกิดวาตภัย หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย จำเป็นต้อง

รับปรับปรุงโดยเร่งด่วน รายงานความเสียหายและได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 550,000 

บาท ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีพิเศษ 

49. ในกรณีผู้รับเหมาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนั้น ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่น

อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ภายในกี่วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ก. ภายใน 3 วันทำการ    ข. ภายใน 7 วันทำการ 

 ค. ภายใน 15 วันทำการ   ง. ภายใน 30 วันทำการ 

50. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ สามารถรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 3 วันทำการ    ข. ภายใน 7 วันทำการ 

 ค. ภายใน 15 วันทำการ   ง. ภายใน 30 วันทำการ 

51. ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

กระทำการโดยทุจริต ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 300,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 500,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ 
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52. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” ในราชการส่วนกลาง 

 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ศึกษาธิการภาค     

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

53. การมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างแทนผู้รับมอบอำนาจ มีหน้าที่ต้องมอบอำนาจนั้นและมอบ

อำนาจนั้น ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปนี้ไม่ได้ เว้นแต่ตำแหน่งใด 

 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ข. ผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม 

 ค. อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 

 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

54. “e - GP” ย่อมาจากข้อใด 

 ก. Electronic Government Procurement 

 ข. Electronic Government Product 

 ค. Electronic Government Program 

 ง. Electronic Government Plan 

55. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

 ก. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

 ข. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 

 ค. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 

 ง. ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
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56. กรณีใดที่ต้องมีประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 ก. กรณีจัดซื้อจัดจ้างวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. กรณีจำเป็นเร่งด่วน 

 ค. พัสดุที่ใช้ในราชการลับ 

 ง. กรณีงานจ้างที่ปรึกษา 

57. ข้อใดคือหัวใจสำคัญที่สุด ของรายงานขอซื้อหรือขอจ้างพัสดุ 

 ก. เหตุผล และความจำเป็นที่ต้องซื้อ 

 ข. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 ค. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

 ง. วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 

58. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทำได้

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หมายถึง  

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการใด 

 ก. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. วิธีสอบราคา 

 ค. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

 ง. วิธีเฉพาะเจาะจง 

59. ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง  

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ 
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60. ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การให้หรือขายเอกสาร  

ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ 

61. การจัดซื้อจัดจ้างอาคารเรียนวงเงินงบประมาณ 15.8 ล้านบาท โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ไม่

น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ 

62. การซื้อหรือการจ้าง จากหน่วยงานของรัฐ สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 10      ข. ร้อยละ 15 

 ค. ร้อยละ 20     ง. ร้อยละ 50 

63.  การซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกับผู้ประกอบการเอกชน สามารถจ่ายเงิน 

ล่วงหน้า ได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 10      ข. ร้อยละ 15 

 ค. ร้อยละ 20     ง. ร้อยละ 50 

64. การเช่าสังหาริมทรัพย์จากรัฐ สัญญาระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ สามารถจ่ายเงินล่วง

หน้า ได้ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 10      ข. ร้อยละ 15 

 ค. ร้อยละ 20     ง. ร้อยละ 50 
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65. การเช่าสังหาริมทรัพย์จากเอกชน เพื่อใช้เป็นที่ทำการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 

ตามหลักเกณฑ์สามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ ไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 10      ข. ร้อยละ 15 

 ค. ร้อยละ 20     ง. ร้อยละ 50 

66. สถานศึกษาต้องการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ กับ ครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน สามารถแลก

เปลี่ยนได้แต่ต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใดก่อนการดำเนินการ  

 ก. กรมบัญชีกลาง    ข. สำนักงบประมาณ 

 ค. ส่วนราชการต้นสังกัด   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

67. คณะกรรมการดำเนินงายจ้างที่ปรึกษา ควรมีอย่างน้อยกี่คน 

 ก. อย่างน้อย 3 คน     ข. อย่างน้อย 4 คน  

 ค อย่างน้อย 5 คน     ง. อย่างน้อย 7 คน  

68. การจ้างที่ปรึกษา กระทำได้กี่วิธี 

 ก. 1 วิธี     ข. 2 วิธี 

 ค. 3 วิธี     ง. 5 วิธี 

69. กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด 

 ก. ให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด 

 ข. ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 ค. ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

 ง. ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านราคาต่ำที่สุด 

       WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM


แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา หน้า311
70. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 

สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นเวลาติดต่ออกันไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.10 

 ข. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 

 ค. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.25 

 ง. กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 

71. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดแบบในระบบ 

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 

สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

 ข. ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

 ค. ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

 ง. ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 

72. ในกรณีผู้ประกอบการทำผิดสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  

ให้ดำเนินการให้ดำเนินการเรียกค่าปรับอย่างไร 

 ก. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.10 

 ข. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 

 ค. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.25 

 ง. กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 

73. หลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ประเด็นใดที่แตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มากที่สุด 

 ก. คุ้มค่า     ข. โปร่งใส 

 ค. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ง. ตรวจสอบได้ 
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74. ข้อใดกล่าวถึงจุดเด่นของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ก. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 ข. เมื่อทราบยอดเงิน ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 

 ค. ให้ใช้ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด

ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

 ง. ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพื่อประโยชน์ทางราชการสูงสุด 

75. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีระบุใน ระบบ e - market วงเงิน 2,500,000 บาท ให้รับข้อเสนอ 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการใด  

 ก. ใบเสนอราคา 

 ข. ประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค. ขายแบบการสอบราคา 

 ง. ขายร่างขอบเขตสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

76. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรม 

หรือสถาปัตกรรมของชาติ ให้ดำเนินการโดยวิธีการอย่างไร 

 ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   ข. วิธีคัดเลือก 

 ค. วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีประกวดแบบ 

77. ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ราคากลาง” ที่ราชการกำหนดไว้แล้ว 

 ก. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

 ข. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 

 ค. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ 

 ง. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณกำหนด 
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78. กรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่

สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ดำเนินการปรับอย่างไร 

 ก. ปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ 0.01 - 0.20 

 ข. ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่าง ร้อยละ 0.01 - 0.10 แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า  

วันละ 100 บาท 

 ค. กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้นแต่อาจจะกำหนดขั้น

สูงสุดของการปรับก็ได้ 

 ง. ดำเนินการได้ทุกข้อ 

79. ส่วนราชการที่จัดซื้อจัดจ้างต้องส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 

1,000,000 บาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากรภายในกี่วัน 

 ก. 15 วัน      

 ข. 30 วัน 

 ค. 15 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา   

 ง. 30 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดสัญญา 

80. การซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบ

ประมาณกี่บาท ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา 

 ก. 500,000 บาทขึ้นไป    ข. 1,000,000 บาทขึ้นไป 

 ค. 5,000,000 บาทขึ้นไป   ง. 1,000,000 - 5,000,000 บาท 

81. การจัดซื้อจัดจ้างให้เรียกหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็น

จำนวนเต็มในอัตราร้อยละเท่าไหร่ 

 ก. ร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 ข. ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 ค. ร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 ง. ร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 
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82. หลักประกันสัญญาต้องคืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกินกี่วัน 

นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือสิ้นสุดตามสัญญา 

 ก. อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วัน 

 ข. อย่างช้าต้องไม่เกิน 5 วัน 

 ค. อย่างช้าต้องไม่เกิน 7 วัน 

 ง. อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน 

83. เพื่อเป็นการประกันผลงานในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชำระเงินออกเป็น

งวด ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราเท่าไหร่ของเงินค่าจ้าง 

 ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง 

 ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง 

 ค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง 

 ง. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้าง 

84. การตรวจรับพัสดุให้ดำเนินการตรวจรับที่สถานที่ใด 

 ก. ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น 

 ข. สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา 

 ค. ตามที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

85. ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับพัสดุตามที่จัดซื้อจัดจ้างได้เป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้

ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

 ข. เก็บหลักประกันผลงานของผู้ประกอบการ 

 ค. ถอดพัสดุทั้งหมด และตรวจนับทีละรายการตามรายละเอียดที่ระบุตามใบเสนอราคา 

 ง. ไม่ตรวจรับ พร้อมแจ้งผู้ประกอบการภายใน 3 วันทำการ 
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86. ให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ทันทีที่ส่งมอบ 

 ข. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 

 ค. ภายใน 3 วันทำการ นับจากระบุไว้ตามสัญญา 

 ง. ภายใน 5 วันทำการ นับจากระบุไว้ตามสัญญา 

87. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง 

ครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำหลักฐานอย่างน้อยกี่ฉบับ 

 ก. 1 ฉบับ เก็บไว้ที่ทำการตรวจรับพัสดุ 

 ข. 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ 

 ค. 3 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ และรายงานสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ส่วนภูมิภาค 1 ฉบับ 

 ง. 4 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ และรายงานสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) ส่วนภูมิภาค 1 ฉบับ 

88. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วย

งานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายในกี่วัน 

 ก. ทันที 

 ข. ภายใน 3 วันทำการ 

 ค. ภายใน 5 วันทำการ 

 ง. ภายใน 7 วันทำการ 

89. ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา 

หรือข้อตกลง และมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน 50,000 บาท ให้รายงานขอความเห็นชอบจากใคร 

 ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ข. หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 

 ค. กรมบัญชีกลาง 

 ง. กระทรวงการคลัง 
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90. ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะ

เป็นการทิ้งงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอำนาจของใครในการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง  

 ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ง. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

91. ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุและผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

 ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 ข. หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

 ค. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 ง. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

92. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการยืมพัสดุ 

 ก. ยืมพัสดุเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 

 ข. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

 ค. ให้ทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 5 วันนับแต่วันครบกำหนด 

 ง. ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน 

93. ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุในช่วงเดือนใด  

 ก. เดือนมีนาคม    ข. เดือนกันยายน 

 ค. เดือนตุลาคม    ง. เดือนธันวาคม 

94. ข้อใดกล่าวถึงการตรวจสอบพัสดุไม่ถูกต้อง 

 ก. เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป 

 ข. เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 90 วันทำการ 

 ค. ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด 

 ง. ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
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95. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “การจำหน่ายพัสดุ” 

 ก. ขายโดยวิธีทอดตลาด   ข. แลกเปลี่ยน 

 ค. โอนทรัพย์สิน    ง. ให้ยืมพัสดุ 

96. แปรสภาพหรือทำลายพัสดุ โดยปกติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐสั่งการ 

 ก. 3 วันทำการ     ข. 5 วันทำการ 

 ค. ภายใน 30 วัน    ง. ภายใน 60 วัน 

97. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ใครเป็นผู้อนุมัติ 

จำหน่ายเป็นสูญ 

 ก. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    

 ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง    

 ง. กระทรวงการคลัง 

98. กรณีสถานศึกษามีพัสดุที่มีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท จะทำการจำหน่าย

เป็นสูญ ให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 

 ข. ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ค. ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ 

 ง. ให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้อนุมัติ 

99. การลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ทราบภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 3 วันทำการ    ข. ภายใน 7 วันทำการ 

 ค. ภายใน 15 วัน    ง. ภายใน 30 วัน 
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100. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฎิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 7 วัน    ข. ภายใน 15 วัน 

 ค. ภายใน 30 วัน    ง. ภายใน 90 วันทำการ 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 21 ข 41 ก 61 ค 81 ข

2 ง 22 ข 42 ข 62 ง 82 ง

3 ง 23 ข 43 ง 63 ข 83 ค

4 ข 24 ก 44 ข 64 ง 84 ง

5 ค 25 ง 45 ง 65 ค 85 ก

6 ค 26 ค 46 ข 66 ข 86 ข

7 ง 27 ข 47 ง 67 ค 87 ข

8 ข 28 ค 48 ค 68 ค 88 ข

9 ค 29 ค 49 ข 69 ค 89 ข

10 ก 30 ข 50 ก 70 ค 90 ง

11 ก 31 ก 51 ค 71 ง 91 ข

12 ค 32 ก 52 ค 72 ก 92 ข

13 ค 33 ข 53 ง 73 ก 93 ค

14 ก 34 ค 54 ก 74 ก 94 ข

15 ง 35 ข 55 ง 75 ก 95 ข

16 ข 36 ค 56 ก 76 ง 96 ง

17 ง 37 ข 57 ก 77 ก 97 ก

18 ง 38 ค 58 ข 78 ข 98 ค

19 ข 39 ง 59 ก 79 ข 99 ง

20 ค 40 ค 60 ข 80 ค 100 ข
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1. โรงเรียนสามารถเก็บค่าแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่นอน หมอน ชุดนอนสำหรับนักเรียนอนุบาลได้ 

หรือไม่ อย่างไร 

 ก. เก็บได้ เพราะถือเป็นของใช้ส่วนตัว แต่ต้องเป็นที่ยินยอมของผู้ปกครอง 

 ข. เก็บได้ เพราะอยู่นอกเหนือจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. เก็บไม่ได้ โรงเรียนต้องจัดหาเพื่อบริการ เป็นสิทธิ์ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 ง. เก็บไม่ได้ รัฐบาลจัดสรรมาให้ผ่านงบค่าจัดการเรียนการสอนแล้วว 

2. ข้อใดกล่าวถึงสิทธิ์การเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญให้ถูกต้อง  

 ก. 9 ปีตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. 12 ปีตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ค. 15 ปีตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ง. 15 ปีตั้งแต่ก่อนวันเรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่

เก็บค่าใช้จ่าย ตอบสนองตามวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ประการใดมากที่สุด 

 ก. มั่นคง     ข. มั่งคั่ง 

 ค. ยั่งยืน     ง. ยั่งยืน และมั่นคง 

4. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 ก. ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือ 

 ข. ผ่านความเห็นชอบทั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยได้ 

 ง. วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดำเนินการจัดซื้อกับกระทรวงศึกษาธิการ 
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5. โรงเรียนต้องจัดทำกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหางบประมาณกี่งบประมาณ 

 ก. 2 งบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

 ข. 2 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลากร และงบดำเนินงาน 

 ค. 3 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลากร, งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 ง. 4 งบประมาณ ทั้งเงินงบบุคลากร, งบดำเนินงาน, งบลงทุน และงบอุดหนุน 

6. ระบบงบประมาณที่ใช้ในปัจจุบัน เน้นบริหารจัดการโดยยึดหลักการใดมากที่สุด 

 ก. เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ข. มุ่งเน้นผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ค. เน้นกระบวนการติดตามและประเมินผล 

 ง. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับวงจรงบประมาณ (BUDGETING CYCLE) ในปัจจุบัน 

 ก. การจัดทำงบประมาณ 

 ข. การคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 ค. การบริหารงบประมาณ 

 ง. การติดตามประเมินผล 

8. ข้อใดไม่สอดคล้องกับงบบุคลากร 

 ก. เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

 ข. ค่าจ้างประจำ 

 ค. ค่าจ้างชั่วคราว 

 ง. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

9. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. งบบุคลากร     ข. งบดำเนินการ 

 ค. งบกลาง     ง. งบอุดหนุน 
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10. เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการสามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าตอบแทน    ข. ค่าใช้สอย 

 ค. ค่าจ้างเหมาบริการ    ง. รายจ่ายอื่น ๆ 

11. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าตอบแทน    ข. ค่าใช้สอย 

 ค. ค่าจ้างเหมาบริการ    ง. งบบุคลากร 

12. ต้องการซ่อมเครืื่องปริ้นเตอร์ที่เสีย สามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าวัสดุ     ข. ค่าครุภัณฑ์ 

 ค. ค่าใช้สอย     ง. รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

13. ต้องการซ่อมรถตู้ของโรงเรียนที่เสีย สามารถเบิกในงบประมาณหมวดใด 

 ก. ค่าวัสดุ     ข. ค่าครุภัณฑ์ 

 ค. ค่าใช้สอย     ง. รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  

14. ต้องการเปลี่ยนตัวถังดับเพลิงโรงเรียนของท่าน ควรดำเนินการเบิกในหมวดงบใด 

 ก. งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 

 ข. งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

 ค. งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 ง. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

15. โรงเรียนประสงค์จะซื้อโปรแกรมห้องสมุด มูลค่า 17,000 บาท และค่าบริการติดตั้งและค่า

ประกันโปรแกรม มูลค่า 4,000 บาท ต้องดำเนินการเบิกงบประมาณในหมวดใด 

 ก. งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 

 ข. งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

 ค. งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 ง. งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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16. “เงินค่าจ้างเหมารถนำนักเรียนไปทัศนศึกษา” อยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด 

 ก. งบเงินอุดหนุน    ข. งบลงทุน 

 ค. งบดำเนินงาน    ง. งบบุคลากร 

17. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ อยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด 

 ก. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

 ข. รายจ่ายค่าตอบแทน 

 ค. รายจ่ายค่าใช้สอย 

 ง. รายจ่ายงบกลาง 

18. “ผู้อำนวยการโรงเรียน” มีอำนาจในการอนุมัติเงินรายได้สถานศึกษา ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 

 ข. ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

 ค. ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 

 ง. ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 

19. “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” มีอำนาจในการอนุมัติเงินรายได้สถานศึกษา  

ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 

 ข. ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

 ค. ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 

 ง. ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 
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20. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” มีอำนาจในการอนุมัติเงินรายได้สถานศึกษา ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 

 ข. ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

 ค. ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 

 ง. ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 

21. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ให้มีเงินรายได้สถานศึกษาสำรองจ่ายได้ตามข้อใด 

 ก. ไม่เกินวันละ 20,000 บาท 

 ข. ไม่เกินวันละ 30,000 บาท 

 ค. ไม่เกินวันละ 100,000 บาท 

 ง. ไม่เกินวันละ 500,000 บาท 

22.  โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คน ให้มีเงินรายได้สถานศึกษาสำรองจ่ายได้ตามข้อใด 

 ก. ไม่เกินวันละ 20,000 บาท 

 ข. ไม่เกินวันละ 30,000 บาท 

 ค. ไม่เกินวันละ 100,000 บาท 

 ง. ไม่เกินวันละ 500,000 บาท 

23. เงินรายได้แผ่นดินให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดิน 

เก็บรักษาในวันใดเกิน 10,000 บาท ก็ให้นำเงินส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกินกี่วัน 

 ก. 2 วันทำการ     ข. 3 วันทำการ 

 ค. 4 วันทำการ     ง. 7 วันทำการ 

24. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ หมวดค่าใช้สอย 

 ก. ค่าเดินสายไฟเพิ่มเติม 

 ข. ค่าพิธีเปิดการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้ารำลึก 

 ค. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 
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25. “เงินทดรองการ” อยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด 

 ก. รายจ่ายของส่วนราชการ    

 ข. เงินนอกงบประมาณ 

 ค. รายจ่ายค่าใช้สอย 

 ง. รายจ่ายงบกลาง 

26. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ งบดำเนินงาน 

 ก. เงินบริจาค 

 ข. ค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 ค. ค่าเช่าบ้าน 

 ง. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

27. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ข้อใดไม่

สอดคล้องกับข้อความดังกล่าวข้างต้น 

 ก. รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

 ข. รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน 

 ค. ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว 

 ง. เงินเดือนพนักงานราชการ 

28. เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังจังหวัดไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด 

หรือจ่ายแล้วถูกเรียกคืน และได้ส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณ หรือภายหลังสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่

กันไว้เบิกเหลื่อมปี คือข้อใด 

 ก. เงินเบิกเกินส่งคืน 

 ข. เงินเบิกเกินเหลือจ่ายส่งคืน 

 ค. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

 ง. เงินจ่ายเหลือปีเก่าส่งคืน 
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29. วงเงินตามข้อใด ที่ส่วนราชการทำหรือลงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อจองงบประมาณในระบบ GFMIS 

 ก. 1,000 บาท     ข. 5,000 บาท 

 ค. 10,000 บาท    ง. 15,000 บาท 

30. เงินที่ต้องจ่ายในทุกสิ้นเดือน เช่น เงินเดือน ต้องส่งคำขอเบิกภายในข้อใด 

 ก. วันที่ 15 ของเดือน 

 ข. วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 ค. ก่อน 15 วัน นับจากสิ้นเดือนปัจจุบัน 

 ง. วันทำการแรกของเดือน 

31. การเขียนเช็ค กรณีสั่งจ่ายเพื่อนำเงินสดมาจ่าย ออกเช็คสั่งจ่ายในนามใคร และขีดฆ่าคำว่า 

“หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

 ก. หัวหน้าส่วนราชการ 

 ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 

 ค. เจ้าหน้าที่การเงิน 

 ง. ผู้ได้รับมอบหมาย และรับมอบอำนาจ 

32. หากจะของบประมาณ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านควรจะเสนอของบ

ประมาณ ประเด็นใดมากที่สุด 

 ก. สื่อการสอน STEM    ข. สร้างรั้วกั้นบริเวณโรงเรียน 

 ค. ปรับปรุงโรงอาหาร    ง. ทำห้องน้ำปฐมวัย 

33. การจ่ายเงินยืมการปฏิบัติที่คาบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติได้ตามข้อใด 

 ก. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า 

 ข. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่ 

 ค. ยืมเงินปีงบประมาณปัจจุบัน จ่ายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณเก่า 

 ง. ยืมเงินปีงบประมาณเก่า จ่ายได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่เริ่มปีงบประมาณใหม่ 
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34. ข้อใดสอดคล้องกับ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึงข้อใด 

 ก. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 20 ในกิจการนั้น 

 ข. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 25 ในกิจการนั้น 

 ค. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ในกิจการนั้น 

 ง. ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งในกิจการนั้น 

35. โรงเรียนได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ผลปรากฎว่า เมื่อ

ทำการทดสอบดินไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม จำเป็นจะต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม เป็นเงิน 100,000 บาท 

และโรงเรียนมีความประสงค์จะขอใช้เงินงบประมาณที่ต้องคืนดังกล่าว เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  

ในกรณีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้โรงเรียนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติการใช้เงินดังกล่าว 

 ข. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการใช้เงินดังกล่าวตามคำสั่งมอบอำนาจ 

 ค. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติการใช้เงินดังกล่าว 

 ง. ให้เสนอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขอใช้เงินดังกล่าว 

36. งบประมาณ เป็นบริบทประเภทใดของสถานศึกษา 

 ก. บริบทที่เป็นความสัมพันธ์ภายในระบบการศึกษา  

 ข. บริบทที่เป็นผลกระทบภายนอกสถานศึกษา 

 ค.บริบทที่เป็นปัจจัยสำคัญของสถานศึกษา 

 ง. บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

37. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินบริจาค ควรออกเช็ค และใบอนุโมทนาบัตร ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา  

ภายในกี่วัน 

 ก. ภายในวันนั้น     

 ข. ภายใน 3 วันทำการ 

 ค. ภายใน 5 วันทำการ     

 ง. ภายใน 7 วันทำการ 
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38. “เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  

โดยทุจริต” มีบทกำหนดโทษตามข้อใดใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 ก. ลงโทษไม่ต่ำกว่าปลดออกราชการ  

 ข. ไล่ออกจากราชการ 

 ค. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท  

ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 500,000 บาท  

ทั้งจำทั้งปรับ 

39. โรงเรียนสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ในวันส่งมอบของ ไม่ปรากฎว่ามีแป้นพิมพ์ กรณีนี้ เจ้าหน้าที่ 

ตรวจรับ ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. ตรวจรับไว้ แต่ให้รีบนำส่งมอบแป้นพิมพ์โดยเร็ว 

 ข. ปรับเงินไม่เป็นตามสัญญารายวัน คิดร้อยละ 0.01 - 0.20 

 ค. ให้ถือว่าผู้ขายมิได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ และแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการ ให้นำ

ทั้งหมดมาส่งมอบตามสัญญา 

 ง. ไม่ยอมรับพัสดุ โดยไม่จำเป็นต้องให้ความเห็นแย้ง 

40. หลักการสำคัญของการบริหารงบประมาณที่เป็นงบลงทุนต้องตรงตามวัตถุประสงค์  

หมายถึงข้อใด 

 ก. ตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด 

 ข. รวดเร็ว ทันเวลาภายในกำหนด 

 ค. เพื่อนักเรียน และเพื่อการเรียนการสอนเป็นสำคัญ 

 ง. เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณ 

41. ค่าติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน ถือเป็นงบตามข้อใด ถูกต้อง  

 ก. งบค่าวัสดุ     ข. งบลงทุน 

 ค. งบใช้สอย     ง. งบค่าครุภัณฑ์ 
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42. การจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน และ

แผนใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครต่อไปนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

43. โรงเรียนของท่านได้รับเงินบริจาค 5,000,000 บาทถ้วน ผู้ใดมีอำนาจในการลงนามใน 

ใบอนุโมทนาบัตร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

44. ให้ผู้ใดมีหน้าที่ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สถานศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. รัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

45. จัดสรรงบประมาณเงินค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ และงบลงทุน ให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา ให้คำนึงถึงข้อใด 

 ก. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม  

 ค. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรม 

 ง. คำนึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
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46. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการยืมเงินไปราชการ และการส่งใช้เงินยืมและเงินเหลือจ่าย 

 ก. ยืมไปราชการภายในประเทศไม่เกิน 30 วัน ถ้าจำเป็นต้องเกินกำหนด  

ต้องตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

 ข. รับผิดชอบโครงการจัดงานวันแม่ ล้างเบิกภายใน 15 วันนับจากเสร็จงาน 

 ค. เดินทางไปราชการต่างประเทศ ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

 ง. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่งภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเงิน 

47. นักเรียนยากจน หมายถึง รายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่าข้อใด 

 ก. ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน 

 ข. ต่ำกว่า 40,000 บาทต่อปี 

 ค. ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี 

 ง. ไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 21 ก 41 ค

2 ข 22 ข 42 ง

3 ง 23 ข 43 ข

4 ง 24 ค 44 ง

5 ค 25 ง 45 ง

6 ข 26 ก 46 ง

7 ข 27 ง 47 ง

8 ก 28 ค

9 ข 29 ข

10 ก 30 ก

11 ข 31 ข

12 ก 32 ก

13 ข 33 ข

14 ก 34 ข

15 ง 35 ข

16 ค 36 ก

17 ง 37 ค

18 ก 38 ค

19 ข 39 ค

20 ค 40 ค
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