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1. ข้อใดสอดคล้องกับ  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  2542  ฉบับที่ 1 มากที่สุด  

ก.  กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา    ข.  แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐ 

ค.  การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ  ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย 

2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

ก.  18 สิงหาคม 2542    ข. 19 สิงหาคม 2542 

ค. 20 สิงหาคม  2542     ง.  21 สิงหาคม  2542 

3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับข้อใด 

ก.  5 หมวด  82 มาตรา       ข.  9 หมวด  78 มาตรา 

ค.  9 หมวด  140 มาตรา     ง.  15 หมวด  309 มาตรา 

4. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 

ก.  รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

ข.  เพื่อปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ค.  ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ง.  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

5. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมหมายถึงข้อใด 

ก.  การศึกษา     ข.  การเรียนรู้ 

ค.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 

6.  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาหมายถึงข้อใด 

ก.  การศึกษาก่อนประถมศึกษา  ข.  การศึกษาประถมศึกษา 

ค.  การศึกษาขั้นฐาน      ง.  การศึกษาภาคบังคับ 

7. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย 

หมายถึงข้อใด 

 ก.  การศึกษาภาคบังคับ   ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  การศึกษาตลอดชีวิต   ง.  การศึกษาเพื่อปวงชน 
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8. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำว่าสถานศึกษา 

 ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        ข.  โรงเรียน  

 ค.  สถานรับเลี้ยงเด็ก          ง.  ศูนย์การเรียน 

9.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 

 ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 

ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

ค.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ง.  พัฒนา  สาระ  และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

หมายถึงข้อใด 

 ก.  ตัวบ่งชี้  ข.  ตัวชี้วัด  ค.  มาตรฐานการศึกษา ง.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

11.  บุคคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี

การต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหมายถึง 

 ก.  ครูอาจารย์  ข.  ครู   ค. อาจารย์  ง.  ผู้สอน 

12. ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ และประกาศให้เป็นไปตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ก. นายกรัฐมนตรี 

 ข. รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย 

 ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13.  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมแห่งชาติ 

 ข.  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

 ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ง. แผนการพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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14.  ข้อใดไม่ตรงกับ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  2542 

 ก.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

ข.  สถานศึกษา  คือ สถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถมอุดมศึกษา 

ค.  มาตรฐานการศึกษา  คือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ 

ให้เกิดในสถานศึกษา 

ง. กระทรวง  หมายความว่า  กระทรวงศึกษา 

15.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี 

 ก. รักษาการตาม  พ.ร.บ. นี้   ข.  ออก  พ.ร.บ.  เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 

 ค.  ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้  ง.  ออกกฎกระทรวง 

16. ข้อใดไม่ใช่หลักการ  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  2542 

 ก.  เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน ข.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน 

 ค.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง. พัฒนา  สาระและกระบวนการ 

17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. การศึกษา  คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 

 ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือการจัดการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี 

 ค. ผู้สอน  คือ ครูและคณาจารย์ 

ง.  ครู  คือ บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักด้านการสอน 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  มาตรฐานการศึกษา  คือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ 

 ข. การประกันคุณภาพภายใน  ดำเนินการโดย สมศ. 

ค.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 

ง.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์กรมหาชน 

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก.  หลักการและความมุ่งหมาย    

ข.  ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา 

ค.  ความมุ่งหมายและหลักการ    

ง.  หลักการและจุดมุ่งหมาย 
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20. วัตถุประสงค์ของการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ก.  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข.  ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

ค.  พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 

ง.  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

21. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อใดมิใช่ 

ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

ข.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ง.  การเรียนรู้มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

22. การจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  ยึดหลักการกี่ด้าน 

 ก. 3  ข.  4    ค.  5  ง. 6 

23. การจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักใดสำคัญที่สุด 

 ก.  มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายการปฏิบัติ     

ข.  มีการกระจายอำนาจ 

 ค.  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

 ง.  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

24. การกระจายอำนาจตามมาตร 9  ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 ก.  กระจายอำนาจจากกระทรวงไปสู่  สพฐ. 

 ข.  กระจายอำนาจจาก  สพฐ.  ไปสู่ สพท. 

 ค.  กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่  สถานศึกษา  และ อปท. 

 ง.  กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง 

25. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา 

 ก.  กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด 

 ข.  กำหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดระบบประกันคุณภาพ 

 ค.  มีหลักการส่งเสริมวิชาชีพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 ง.  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา 
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26. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อใดที่ผู้สอนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  แต่

สถานที่นั้นไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม 

 ข.  ครอบครัว 

 ค.  สถานประกอบการ 

 ง.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

 27.  การจัดการศึกษาตามมาตร  10 รัฐจัดแก่ผู้มีสิทธิอย่างไร 

 ก.  จัดอย่างถูกต้องทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ข.  จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ค.  จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช่จ่าย 

 ง.  จัดอย่างมีคุณภาพถูกต้องไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

28.  บุคคลที่มีความบกพร่องให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร 

 ก.  จัดให้เป็นพิเศษ   ข.  จัดอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 

 ค.  จัดให้ฟรีและมีคุณภาพ  ง.  จัดเหมือนคนปกติ 

29.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับสิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ก.  จัดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน  จัดการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 

ข.  จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์  สังคม 

ค.  บุคคลพิการได้รับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือบกพร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ง.  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

30.  ข้อใดไม่ใช่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  พึงได้รับในการจัดการศึกษา 

 ก.  การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 

 ข.  การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 

 ค.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีของรัฐ 

 ง.  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร 

31.  การศึกษาระบบต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในเรื่องใด 

 ก.  ระยะเวลาที่จัดการศึกษา   ข.  สถานที่จัดการศึกษา 

 ค.  ผู้เข้ารับการศึกษา    ง.  จุดหมาย  วิธีการ  หลักสูตร 
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32.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของคนพิการ 

ก. จัดให้ตั้งแต่ก่อนเกิดหรือพบความพิการ 

ข.  จัดให้ตั้งแต่เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 

ค.  จัดให้เมื่อเด็กสามารถดูแลตัวเองได้ 

ง.  จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 

33. การศึกษาตามข้อใดคือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ปกครอง 

 ก. การศึกษาภาคบังคับ    ข. การศึกษาปฐมวัย 

 ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ง.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

34.  สิทธิประโยชน์ในการจัดการศึกษาของบิดา  มารดาและบุคคล  ครอบครัว  เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 ก. ต่างกัน  เรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

 ข.  ต่างกันเรื่องการสนับสนุนจากรัฐ  ให้ความรึความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 

 ค.  ต่างกันเรื่องเงินอุดหนุนจากรัฐ 

 ง.   เหมือนกันทุกประการ 

35.  การศึกษามีกี่รูปแบบ 

 ก.  2  ข.  2  ค.  4  ง.  5   

36. “มีจุดมุ่งหมาย  เงื่อนไข  ความสำเร็จที่ยืดหยุ่น”  หมายถึงข้อใด 

 ก. การศึกษาในระบบ    ข.  การศึกษานอกระบบ 

 ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย   ง.  การศึกษาแบบบูรณาการ 

37.  “หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ต้องจัดให้ตามความสนใจ ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาสของผู้เรียน”  

สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก.  หลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ข.  หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ค.  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ง.  หลักสูตรทวิภาคี 

38.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  การศึกษาในระบบ  คือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่การศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่า 12 ปี   ก่อนระดับอุดมศึกษา 

 ค.  การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี 

 ง.  การแบ่งระดับการเทียบระดับนอกระบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
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39.  จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ  ที่สำคัญคือข้อใด 

 ก.  ระยะเวลาที่จัดการศึกษา   ข.  สถานที่จัดการศึกษา 

 ค.  ตัวผู้เข้ารับการศึกษา   ง.  จุดหมาย  วิธีการ  หลักสูตร 

40.  การศึกษาภาคบังคับข้อใดถูกต้อง 

 ก.  อายุย่างเข้าปีที่ 6  จนถึงย่างเข้าปีที่   17 ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7   จนถึงย่างเข้าปีที่  16 

 ค. อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่   16 ง.  อายุย่างเข้าปีที่   7  จนถึงย่างเข้าปีที่   15 

41. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดได้ในสถานศึกษาใด 

 ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ข.  โรงเรียน 

 ค.  ศูนย์การเรียนรู้   ง.  ถูกทุกข้อ 

42.  ข้อใดมิใช่การจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ก. โรงเรียน    ข.  บุคคล 

 ค.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง.  โรงพยาบาล 

43.  หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อใดมิใช่ 

 ก.  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

ข.  ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ 

ค.  ผู้เรียนต้องมีความสำคัญที่สุด 

ง.  ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

44.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อใดมิใช่ 

 ก.สอดคล้องความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนและครูผู้สอนอย่างแท้จริง 

 ข.  ฝึกทักษะการเผชิญสถานการณ์ 

 ค.  ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน 

 ง.  จัดกิจกรรมผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

45.  ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นการจัดการศึกษาไม่ถูกต้อง 

 ก.  เน้นการบูรณการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

 ข.  เน้นความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ 

 ค.  เน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

 ง.  เน้นความรู้เกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 
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46.  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสำคัญเรื่องใดที่สุด 

 ก.  ความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ข.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิปละ  วัฒนธรรม 

 ค.  ความรู้ทักษะคณิตศาสตร์และด้านภาษา   

ง.  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง 

47. กระบวนการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ความสนใจ  และก้าวทันโลก   

ข.  ความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน 

 ค.  นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ง.  แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา 

48.  การฝึกทักษะกระบวนการคิดและการจัดการดำเนินการเพื่อสิ่งใด 

 ก. เพื่อให้อยู่ในสังคมได้    ข. เพื่อให้เกิดความชำนาญ 

 ค.  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคน  ง. เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหา 

49. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม 

 ก.ปลูกฝังในวิชาศีลธรรม   ข.  ปลูกฝังไว้ในวิชาสังคมศึกษา 

 ค.  ปลูกฝังไว้ในทุกวิชา    ง.  ปลูกฝังไว้ในกลุ่มวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

50. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้อย่างถูกต้องที่สุด 

 ก.  ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

 ข.  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

 ค.  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู 

ง.  ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน 

51. ใครจัดการประเมินผู้เรียน 

 ก.  ครู  ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา ค.  สถานศึกษา ง.  ศึกษานิเทศก์ 

52. ข้อใดคือหัวใจของการวัดประเมินผู้เรียน 

 ก.  การทดสอบ    ข.  ดูการพัฒนาการของนักเรียน 

 ค.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  ง.  การร่วมกิจกรรม 
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53. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ 

 ก.  สภาการศึกษา     ข.  คระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด  ง.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

54.  ใครมีหน้าที่จัดทำสาระสำคัญของหลักสูตร 

 ก.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ข.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด  ง.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

55.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักสูตรในการพัฒนาคนสมดุลกัน 

 ก.  ด้านความรู้  ความคิด  คุณธรรม  จริยธรรม 

 ข.  ด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ค.  ด้านความรู้ ความคิด  ความดีงาม  และรับผิดชอบต่อสังคม 

 ง.  ด้านความรู้  ความคิด  คุณธรรม  จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

56. ใครพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพร่วมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

 ก.  ครู  ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา ค.  สถานศึกษา   ง.  ผู้บริหารการศึกษา 

57.  ข้อใดมิใช่องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 ก.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

58.  ข้อใดมิใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา 

 ก.  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ข.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนมาตรฐานการศึกษา 

 ค.  เสนอนโยบายแผนสนับสนุนการศึกษา 

 ง. พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

59. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา 

 ก.  เลขาธิการสภาการศึกษา   ข.  เลขาธิการ  กพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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60. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาคือข้อใด 

 ก.  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน    

 ข.  สำนักงานสภาการศึกษา 

 ค.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง.  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

61. ข้อใดไม่สอดคล้องกับสำนักงานที่เป็นที่ตั้งขององค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี    

 ข. สำนักงานสภาการศึกษา 

 ค.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง.  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

62.  ข้อใดคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา 

 ข.  เสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  สนับสนุนทรัพยากร  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง.  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

63.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับสถานศึกษาของรัฐจัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

 ก.  ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของสภาการศึกษา   

 ข. พัฒนาระบบบริหารเป็นของตนเอง 

 ค. มีความคล่องตัวทางวิชาการ     

 ง.  มีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ 

64.  การบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดเขตพื้นที่เป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากข้อใดเป็นลำดับแรก 

 ก.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 ข.  ปริมาณสถานศึกษา 

 ค.  จำนวนประชากร     

 ง.  วัฒนธรรม 
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65.  ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  เลขาการสภาการศึกษา     

 ข.  นายกรัฐมนตรี 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

66.  การประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาต้องได้รับการแนะนำจากใคร 

 ก.  รัฐสภา      ข.  คณะรัฐมนตรี 

 ค.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง.  สภาการศึกษา 

67. ใครมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ค.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

68. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสถานศึกษาเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา 

 ข.  ประสาน  ส่งเสริม  การจัดการศึกษา 

 ค.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา 

 ง.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแลการจัดการศึกษา 

69. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ก.  ไม่เกิน  12  คน            ข.  ไม่เกิน  15  คน     

 ค.  ไม่เกิน  17  คน     ง.  ไม่เกิน  21  คน 

70. ข้อใดไม่ใช่ขอบข่ายงานที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 

สถานศึกษา 

 ก.  วิชาการ         ข. บริหารบุคคล  ค.  บริหารทรัพย์สิน  ง.  บริหารทั่วไป      

71.  โรงเรียนขนาดแห่งหนึ่งมีจำนวนนักเรียน 300 คน  ควรมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนกี่คน 

 ก.    9  คน       ข.    12  คน    ค.    15  คน    ง.    19  คน 

72. ผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือใคร 

 ก.  รัฐสภา      ข.  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง. สภาการศึกษา 
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73.  หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษากำหนดเป็นตามข้อใด 

ก. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ข.  กฎ ก.ค.ศ.  ค.  ระเบียบ     ง. กฎกระทรวง 

74.  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน  ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง  ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ง.  ผู้แทนเอกชน 

75. ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ผู้แทนครู  ข.  ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน  ค.  ผู้แทนศิษย์เก่า  ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

76. รัฐมีอำนาจกำกับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนได้อย่างไร 

 ก.  การวัดผล  ข.  มาตรฐานการศึกษา ค.  วิชาการ   ง.  งานธุรการ 

77. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน  คือข้อใด 

ก.  สถานศึกษาเท่านั้น                    

ข.  สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

ค.  สถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและ สพฐ         

ง.   สถานศึกษา  สพท. กพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ  

78. วัตถุประสงค์ที่ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด 

 ก.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ข.  ให้มีมาตรฐานการศึกษา 

 ข.  เพื่อวัดคุณภาพการศึกษา   ง.  ข้อ ก  และ ข้อ ข ถูก 

79.  การประกันคุณภาพใน  สถานศึกษาไม่ต้องรายงานใคร 

 ก.  หน่วยงานต้นสังกัด    ข.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ค.  เปิดเผยต่อสาธารณชน   ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

80. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะตามข้อใด 

 ก. องค์กรมหาชน    ข.  องค์การมหาชน 

 ค.  องค์กรเอกชน    ง.  องค์กรวิชาชีพ 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 11 ข 21 ง 31 ง 41 ง 51 ก 61 ก 71 ก

2 ข 12 ข 22 ง 32 ง 42 ก 52 ข 62 ข 72 ข

3 ข 13 ค 23 ก 33 ก 43 ข 53 ข 63 ก 73 ง

4 ง 14 ข 24 ค 34 ง 44 ก 54 ก 64 ก 74 ง

5 ก 15 ข 25 ก 35 ข 45 ค 55 ข 65 ง 75 ข

6 ค 16 ก 26 ง 36 ข 46 ง 56 ค 66 ง 76 ข

7 ค 17 ข 27 ค 37 ข 47 ข 57 ง 67 ข 77 ข

8 ค 18 ก 28 ก 38 ข 48 ง 58 ง 68 ค 78 ง

9 ก 19 ค 29 ก 39 ง 49 ค 59 ง 69 ข 78 ง

10 ค 20 ค 30 ค 40 ข 50 ข 60 ก 70 ค 80 ข

เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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1.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

 ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ผู้สอน  หมายความว่า  ครูและอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 

 ง. บุคลากรทางการศึกษา  หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง 

บุคลากรทางการศึกษา 

2.ความมุ่งหมานของการจัดการศึกษา  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้แก่ข้อใด 

1. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

3. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

4. พัฒนาศักดิ์ส่งเสริมศรีความเป็นมนุษย์ 

3.ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 

 ก. ปลุกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

ทรงเป็นประมุข 

 ข. รักษา  และส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เสรีภาพ  เคารพกฎหมาย 

 ค. รักษาผลประโยชน์  ส่วนรวมของประเทศชาติ 

 ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 

 ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 

 ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ง. พัฒนา  สาระ  และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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5.ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา 

 ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ข. มีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 ง. มีหลักการส่งเสริมวิทยฐานะครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 

6.การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด 

 ก. ไม่น้อยกว่า 12 ปี   ข. ไม่น้อยกว่า 15 ปี 

ค.    ไม่น้อยกว่า 16 ปี   ง.  ไม่น้อยกว่า 18 ปี 

7.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตามข้อใด 

1. จัดตั้งแต่แรกเกิด     ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ 

ค.   จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือจัดตั้งแต่พบความพิการ ง.  จัดให้ตลอดชีวิต 

8.นอกเหนือจากรัฐ  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ใครไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก.บุคคล  ข. ครอบครัว  ค.องค์กรเอกชน ง. มหาวิทยาลัย 

9. ข้อใดไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  พึงได้รับในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. การสนับสนุนจากรัฐ   ให้ความรู้ความสามรถในการอบรมเลี้ยงดู 

ข. การยกเว้นภาษีของรัฐ 

ค.  เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการควบคุม 

ง.  การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล 

 10.  จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ ที่สำคัญคือข้อใด 

 ก.  ระยะเวลาที่จัดการศึกษา  ข.  สถานที่จัดการศึกษา 

 ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา  ง.  จุดหมาย  วิธีการ  หลักสูตร 

11.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก.  สถานศึกษา  ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ และตามอัธยาศัย 

 ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพร้อม  โอกาส 

 ค.  จัดการเรียนรู้ทุกที่  ทุกเวลา 

 ง.  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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12. “เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการ  การจัดการศึกษา  ระยะเวลา

ของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรต้อง 

มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม”  จากข้อความนี้เป็นการ

ศึกษารูปแบบใด 

 ก.  การศึกษาในระบบ    ข.   การศึกษานอกระบบ 

ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 

13.  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ให้จัดในสถานศึกษาในข้อใด 

 ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ข.  โรงเรียน 

 ค.  ศูนย์การเรียน    ง.  วิทยาลัย 

14. นักเรียนที่จะต้องเรียนในการศึกษาภาคบังคับต้องมีอายุตามข้อใด 

ก.  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด  ถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า  

ข.  อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด  ถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก 

 ค. อายุย่างเข้าปีที่หก  ถึง ย่างเข้าปีที่สิบห้า  

 ง.  อายุย่างเข้าปีที่หก  ถึง ย่างเข้าปีที่สิบหก 

15. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   ข.  การศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ค.  การศึกษาภาคบังคับ      ง.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

16. ต่อไปนี้  ข้อใดไม่ใช่  สถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก.  โรงเรียน      

ข.  ผู้แทนองค์กรเอกชน 

ค.  ศูนย์พัฒนาชุมชน     

ง.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  ของสถาบันศาสนา 

17.  ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา 

ก.  ผู้แทนครู    ข.  ผู้แทนองค์กรเอกชน 

ค.  ผู้แทนศิษย์เก่า   ง. ผู้แทนองค์กรชุมชน 
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18.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกภายใน 3 ปี 

ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 

ค. การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา 

ง. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

19.  แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ยึดหลักตามข้อใด 

ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

ข. ถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ค.  หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด 

ง.  กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด 

20. การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ 

ก 2 รูปแบบ   ข. 3 รูปแบบ  ค. 4 รูปแบบ     ง. 5 รูปแบบ 

21. ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี  

 ก. 7 ปี  ข.  9 ปี  ค.  12 ปี  ง  15 ปี 

22. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด 

ก.  ความรู้คู่คุณธรรม 

ข.ความรู้  คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ 

ค. ความรู้  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ 

ง. ความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม 

23.  ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก.  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข.  สภาการศึกษา 

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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24. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก 

     ก. จำนวนสถานศึกษา  และความเหมาะสมด้านอื่น 

     ข. จำนวนประชากร  และความเหมาะสมด้านอื่น 

     ค. จำนวนสถานศึกษา  และจำนวนประชากร 

     ง. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น 

25.  ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ก. หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษา   

 ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา 

 ค. หน่วยงานอิสระและสถานศึกษา    

 ง.  องค์กรมหาชน  และสถานศึกษา 

26.  ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ง. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

27. ใครเป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ  ขบวนการผลิตการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานที่เหมาะสม  กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  

 ง. สภาวิชาชีพ 

28. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้มีองค์กรหลักในรูปของสภาหรือคณะกรรมการ 

กี่องค์กร 

 ก.  2  องค์กร  ข. 3 องค์กร  ค. 4 องค์กร   ง. 5 องค์กร 
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29.  ข้อใดใช่วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 

 ก. รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

 ค.  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 ง. ครูโรงเรียนเอกชน 

30. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น  3 ส่วนคือ ข้อใด 

 ก. ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา 

 ข. ส่วนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ส่วนกลาง  เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาตรีที่เป็นนิติบุคคล 

31. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด 

 ก. คุณวุฒิ  ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ  

 ข.ลักษณะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น    

 ง. เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน 

32. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยกเว้นข้อใด 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี 

ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. สพฐ. 

33. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี     

 ข.สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   

ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !20

34. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง 

 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ข. เลขาธิการรัฐมนตรี 

 ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง.  เลขาธิการสพฐ. 

35. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 

 ข. รับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา 

. ง. คณะรัฐมนตรี 

36. ข้อใด  คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค.ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

37. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด                                                                           

ก.  กฎกระทรวง   ข. ระเบียบ   

ค. ประกาศกระทรวง    ง. ระเบียบของ กศจ. 

38. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามข้อใด 

ก. กฏกระทรวง            

ข. ประกาศกระทรวง 

ค.ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการกำหนด         

ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

39. ผู้แทนจากลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 

 ก.  ผู้แทน สพฐ.  ข. ผู้แทน กกอ.   

 ค.  ผู้แทน กอศ.  ง. ผู้แทน กศน. 
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40. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 

 ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ค.  อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด 

 ง.  ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ กศจ. 

41. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคลและ

การบริหารทั่วไป  ไม่ได้กระจายให้กับใคร 

 ก. คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด  ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สถานศึกษา      ง. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

42. ในกรณีที่มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน  ใครเป็นผู้แต่งตั้งให้รองฯ คนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

43.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบานมีจำนวนกี่คน 

 ก.  26 คน  ข. ไม่เกิน 27 คน  ค.  16 คน   ง. 15 คน 

44. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกี่คน 

 ก.  14 คน  ข. ไม่เกิน 13 คน  ค.  12 คน   ง.  11 คน 

45. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 ก. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแก่คนพิเศษ 

 ข. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ค. จัดบริการเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวง  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใด 

 ง. จัดการทดสอบทางการศึกษาแก่คนพิการ 
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46. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ    

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 ง. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

47. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิ้นสุดลงเมื่อใด 

 ก. เมื่อมีการทำผิดระเบียบ  กฎหมาย   ข. เมื่อมีการยุบกระทรวง  ทบวง  กรม 

 ค. เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษา   ง. เมื่อมีการยุบรวมสถานศึกษา 

48. ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอยู่ในส่วนใดของโครงสร้าง

ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ข. ส่วนภูมิภาค 

 ค.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ง. เมื่อมีการยุบรวมสถานศึกษา 

49. การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมายใด 

 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ ศธ. 

 ง.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

50.  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลต้องใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หลักการ

ดังกล่าว 

 ก. หลักนิตินัย     ข. หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ค. หลักคุณธรรม และการมีส่วนรวม  ง. หลักความประหยัดและคุ้มค่า 

51.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีนักเรียน 300 คน มีจำนวนกี่คน 

ก. 6 คน  ข.  9 คน  ค. 12 คน  ง.  15 คน 

52. สัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาตามข้อใดที่ทำให้คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีขนาด 

ต่างกันมีจำนวนกรรมการต่างกัน 

ก. กรรมการผู้แทนผู้แทนผู้ปกครอง    ข. กรรมการผู้แทนครู 

 ค. กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   ง. กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
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53.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีจำนวนต่างกันกี่คน 

ก.  2 คน  ข.  4 คน  ค.  5 คน  ง.  6  คน 

54. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกมาจากผู้แทนตามข้อใด 

ก. กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง   ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค. กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า   ง. เลือกจากกลุ่มใดก็ได้ 

55. ใครมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

56.ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษามีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี 

ก. 2 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   ข. 3 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

ค.   4 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  ง.   4 ปีกี่วาระก็ได้ 

57. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ก.  ผู้ปกครอง    ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 

ค.  ผู้บริหารการศึกษา   ง. ผู้สนับสนุนการศึกษาที่ทำหน้าที่ให้บริการ 

58. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า  ก.ค.ศ.  

มีใครเป็นรองประธานกรรมการ 

 ก. รัฐมนตรีรองประธานกรรมการ  ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ง. ไม่มี 

59. “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”  ตามข้อใด 

ก. ความพร้อมและความเหมาะสม  ข. ความสนใจของผู้เรียน 

ค. โอกาสแรกที่ทำได้    ง. ทุกคนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ 

60.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน  ก.ค.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนกี่คน 

ก. จำนวน 3 คน  ข. จำนวน 15 คน 

ค. จำนวน 9 คน  ง. จำนวน  7 คน  
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่  2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 11 ก 21 ข 31 ก 41 ง 51 ข

2 ค 12 ข 22 ง 32 ค 42 ค 52 ง

3 ง 13 ง 23 ค 33 ก 43 ข 53 ค

4 ก 14 ข 24 ง 34 ข 44 ข 54 ข

5 ค 15 ค 25 ก 35 ข 45 ง 55 ข

6 ก 16 ค 26 ค 36 ง 46 ค 56 ค

7 ค 17 ข 27 ก 37 ค 47 ค 57 ก

8 ง 18 ก 28 ค 38 ค 48 ค 58 ง

9 ข 19 ก 29 ค 39 ง 48 ง 59 ค

10 ง 20 ข 30 ง 40 ค 50 ก 60 ก
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1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 

2540 มาตราใด 

 ก. 20  ข.  40    ค. 50  ง. 81 

2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น.... 

 ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา    

 ข. แนวทางการจัดการศึกษาของรัฐ 

ค.  การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  

ง.  การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับแรก  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด 

ก. 19 สิงหาคม  2542   ข. 20  สิงหาคม 2542 

ค.  19 ธันวาคม 2545   ง. 20 ธันวาคม 2545 

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 

ก.  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข.  ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

ค.  พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 

ง.  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ  

 ข.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ค.  แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ง. แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา 

 ก. การถ่านทอดความรู้   ข. การฝึกอบรม 

 ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ง.  การสืบสานทางวัฒนธรรม 
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7.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุก

แห่ง  สอดคล้องกับคำในข้อใด 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข. มาตรฐานการศึกษา 

ค. การประกันคุณภายใน  ง. การประกันคุณภาพภายนอ 

8. ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุม  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ก. ครู  ข.  คณาจารย์  ค. ผู้บริหารสถานศึกษา  ง. ผู้บริหารการศึกษา 

9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 ได้แก่ข้อใด 

 ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

 ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 ง.  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 

 ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 

 ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 

ก. ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง  การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่  เสรีภาพ เคารพกกหมาย 

ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ 

ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา 

 ก.กระจายอำนาจสู้สถานศึกษาทั้งหมด  

 ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษา  จัดระบบประกันคุณภาพ 

 ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. รวมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาไว้ในการจัดการศึกษา 
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13. คำว่า  “เอกภาพด้านนโยบาย  หลากหลายการปฏิบัติ”  สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

 ข. กระทรวงกำหนดนโยบายสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง 

 ค. มีนโยบายเดี่ยวกัน  แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี 

 ง. ถูกทุกข้อ 

14. ต่อไปนี้  ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. รัฐ  ข. เอกชน  ค. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ง. มหาวิทยาลัย 

15  ข้อใดไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  บิดามารดา  ผู้ปกครอง  พึงได้รับในการจัดการศึกษา 

1.  การสนับสนุนจากรัฐ  ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 

2. การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

3. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล 

4. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล 

16. จุดที่แตกต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ  ที่สำคัญคือข้อใด 

ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา  ข. สถานที่จัดการศึกษา 

ค. ตัวผู้เข้าการศึกษา   ง. จุดหมาย  วิธีการ  หลักสูตร 

17.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 

 ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ  ความพร้อม  โอกาส 

 ค.  จัดการเรียนรู้ทุกที่  ทุกเวลา 

 ง. ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 

18.  ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โรงเรียน    ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน   ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  สถาบันศาสนา 

19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา 

 ก. ด้านวิชาการ    ข. งบประมาณ 

 ค. หลักสูตรการสอน   ง. การบริหารทั่วไป 
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20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน 

 ก. ผู้แทนครู    ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน 

 ค. ผู้แทนศิษย์เก่า   ง.  ผู้แทนคุณวุฒิ 

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด 

 ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข. การศึกษาอุดมศึกษา 

 ค. การศึกษานอกระบบ  ง. ทุกระดับ     

22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่   

 ก.  สถานศึกษาเท่านั้น 

 ข.  สถานศึกษาและสำนักเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สถานศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. สถานศึกษา  สำนักเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ 

23.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกใน 3 ปี 

 ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน 

 ค.  การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา 

 ง. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

24. หลักการจัดการศึกษาข้อใด  ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ 

 ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ 

 ค. ผู้เรียนมีความสำคัญสุด 

 ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

25. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง 

   ก. ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 

 ข. มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่น 

 ค. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ง. อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด  จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !29

26. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. การสนับสนุนจากรัฐ 

 ข. เงินอุดหนุนรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  การลดหย่อนภาษีทั่วไป 

 ง. การยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

27. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ  ข้อใดถูกที่สุด 

 ก. 2 ระดับ คือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา 

 ค. 3 ระดับ คือ ประถมศึกษามัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

 ง. 4 ระดับ  คือ ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

28.  ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 ก.สถานศึกษาเด็กปฐมวัย   ข. โรงเรียน 

 ค.  ศูนย์การเรียน    ง. วิทยาลัย 

29.  การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ในมาตราใด 

 ก. มาตรา 22  ข. มาตรา 23  ค. มาตรา 24  ง. มาตรา 25 

30.  ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร 

 ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ 

 ข. สอดคล้องความต้องการชุมชน 

 ค. คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ง. เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

31. กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด 

 ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ม.31) 

ค. พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 (ม.40) 

ง. ถูกทั้ง ข และ ค 
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32 ข้อใดไม่หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม 

33. ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ก. ดำเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

 ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

 ค. มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

34. รัฐต้องดำเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรกในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ก. จัดสรรคลื่นความถี่  สื่อตัวนำ  และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็น 

 ข. สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาโดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

 ค. ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขัดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ง.  ตั้งกองทุน ICT 

35. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก 

 ก. เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข.  กองทุนกู้ยืมเรียนให้แก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

 ค.  สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 ง.  ค่าใช้จ่ายดำเนินการและงบลงทุน 

36. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง. องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  และสถานประกอบการ 
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37. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง 

 ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา 

 ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 

38. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. รับมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคำแนะนำของ สพฐ. 

 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคำแนะนำของ ก.ค.ศ. 

39. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา  ยกเว้นการศึกษาตามข้อใด 

 ก. โรงเรียนของรัฐ       

 ข. โรงเรียนเอกชน 

 ค.การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกกหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา   

 ง. การศึกษาตลอดชีวิต 

40. ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้

สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด  ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ ตามที่

รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของใคร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

41. การกำหนดและแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงอะไร 

 ก. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. จำนวนสถานศึกษา 

 ค. จำนวนประชากร  วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย 

 ง. ถูกทุกข้อ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !32

42. ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาได้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม 

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 

 ข.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ค.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  และการจัดการศึกษาทางไกล  และ 

การจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. ถูกทุกข้อ 

43.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ. ศ. 2553  บังคับใช้เมื่อใด 

 ก.   12 กรกฎาคม 2553  ข. 13 กรกฎาคม 2553 

 ค.   22 กรกฎาคม 2553  ง. 23 กรกฎาคม 2553 

 44. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อใดที่ผู้สอนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เป็นสถานที่นั้นไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม  ข. ครอบครัว 

 ค. สถานประกอบการ     ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

 45.  ข้อใด ไม่สอดคล้องกับ  “ศูนย์การเรียน” 

 ก. องค์กรเอกชน  ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. สถาบันศาสนา  ง. สถานสงเคราะห์ 

 46.  เหตุผลใดที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 

 ก.  รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ  ข. จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมใหม่ 

 ค. ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ง. ถูกทุกข้อ 

 47.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ประกาศใช้เมื่อใด 

 ก.  8 ธันวาคม 2545   ข.  9 ธันวาคม 2545 

 ค.  19 ธันวาคม 2545   ง.  20 ธันวาคม 2545 
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 48.  ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

 ข. กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 

 ค. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 49.  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงจัดให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะ

กรรมการจำนวนกี่องค์กร 

 ก. 4  ข. 5  ค.  6  ง.  7 

50.  โรงเรียนบ้านสวายมีนักเรียนจำนวน 300 คน  ครู 15 คน   ภารโรง 2 คน   โรงเรียนนี้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาจำนวนกี่คน 

 ก. 8 คน ข. 9 คน ค. 12 คน ง. 15 คน 

 51.  ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 52.  หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เสนอแผนการศึกษา 

 ก. สภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

53. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 

 ก. สภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 54.  นโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาต้องเสนอหน่วยงานใดก่อนประกาศใช้ 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง. สภาการศึกษา 

 55.  คณะกรรมการสภาการศึกษามีทั้งหมดกี่คน 

 ก. ไม่เกิน 27 คน  ข.  27 คน  ค. ไม่เกิน 32 คน  ง.  41 คน 
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 56.  ใครเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

 57. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่คน 

 ก. ไม่เกิน 27 คน ข.  27 คน  ค. ไม่เกิน 32 คน  ง.  41 คน 

 58.  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีทั้งหมดกี่คน 

 ก. ไม่เกิน 27 คน ข.  ไม่เกิน 28 คน ค. ไม่เกิน 32 คน  ง.  41 คน 

 59.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีทั้งหมดกี่คน  

 ก. ไม่เกิน 27 คน ข.  ไม่เกิน 28 คน ค. ไม่เกิน 32 คน  ง.  41 คน 

 60.  ใครเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

61. ใครเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 

62.  ใครเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษา 
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 63.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในคณะกรรมการชุดใด 

 ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ข. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ง. คณะกรรมการสภาการศึกษา 

 64.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาการศึกษา 

 ก. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีแต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 ข.  พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งภายใน 60 วัน 

 ค. พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งภายใน 180 วัน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 65.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

 ข. พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน 

 ค. พ้นตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งภายใน 180 วัน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 66.  กรรมการตามข้อใดไม่อยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน    ข. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

 ค. ผู้แทนศิษย์เก่า    ง. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 67.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

68. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 ก. สภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 69.  หน่วยงานใดมีหน้าที่และจุดเน้นในการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ และ 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 ก. สภาการศึกษา    ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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70. ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในสำนักใดทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษา 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

 71.  หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดกระทรวง   

 ง. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 72.  กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเป็นไปตามมาตราใด 

 ก. มาตรา 37  ข.  มาตรา 38  ค.  มาตรา  39  ง. มาตรา 40 

 73.  การจัดการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจขององค์กรใด 

 ก. สำนักงานปลัดกระทรวง     

 ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 74.  การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติเป็นภารกิจขององค์กรใด 

 ก. สำนักงานปลัดกระทรวง     

 ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 75.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

 ค. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ง. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 76.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. การบริหารของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายและวัตถุประสงค์ 

 ข. ควบคุมดูแลบุคลากรการเงินพัสดุสถานที่และทรัพย์สินฯของสถานศึกษา 

 ค. การทำนิติกรรมสัญญาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ 

 ง. อนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด 

 77.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบในข้อใดที่เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่นๆ 

 ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน    ข. ผู้แทนศิษย์เก่า  

 ค. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ  

79.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีกี่มาตรฐาน  และตัวบ่งชี้ 

 ก.  3 มาตรฐาน  11 ตัวบ่งชี้    

 ข.  4 มาตรฐาน  12 ตัวบ่งชี้ 

 ค. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้    

 ง.  11 มาตรฐาน  51  ตัวบ่งชี้ 

  80.  ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตามข้อใดต่อไปนี้ 

ก. ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    

ข. อย่างน้อย  1  ครั้งในทุก  1 ปี 

ข. อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 ปี    

ง.  อย่างน้อย 1  ครั้งในทุก  5 ปี  
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เฉลยข้อสอบชุดที่ 3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ง 21 ง 31 ง 41 ง 51 ก 61 ค 71 ข

2 ก 12 ก 22 ข 32 ง 42 ง 52 ก 62 ข 72 ค

3 ค 13 ง 23 ก 33 ง 43 ง 53 ก 63 ง 73 ค

4 ค 14 ง 24 ข 34 ค 44 ง 54 ข 64 ง 74 ข

5 ค 15 ข 25 ง 35 ก 45 ข 55 ง 65 ง 75 ง

6 ค 16 ง 26 ค 36 ข 46 ง 56 ง 66 ค 76 ง

7 ข 17 ก 27 ข 37 ง 47 ง 57 ก 67 ข 77 ง

8 ข 18 ค 28 ง 38 ข 48 ง 58 ข 68 ง 78 ก

9 ค 19 ค 29 ก 39 ค 49 ก 59 ค 69 ง 79 ก

10 ก 20 ข 30 ก 40 ค 50 ข 60 ก 70 ข 80 ก
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1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

 ก.  6  มิถุนายน  2546 ข.  7  มิถุนายน  2546 

 ค.  6  กรกฎาคม  2546 ง.  7  กรกฎาคม  2546 

2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

 ก.  6  มิถุนายน  2546 ข.  7  มิถุนายน  2546 

 ค.  6  กรกฎาคม  2546 ง.  7  กรกฎาคม  2546   

3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2553   

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

 ก.  20  กรกฎาคม  2553 ข.  21  กรกฎาคม  2553 

 ค.  22  กรกฎาคม  2553 ง.  23  กรกฎาคม  2553 

4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553   

มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

 ก.  20  กรกฎาคม  2553 ข.  21  กรกฎาคม  2553 

 ค.  22  กรกฎาคม  2553 ง.  23  กรกฎาคม  2553 

5.  ข้อใดคือเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 

 ก.  การเพิ่มจำนวน  ก.ค.ศ. 

 ข.  การแยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ค.  การมอบอำนาจของเลขาธิการ กพฐ. 

 ง.  การเพิ่มเงินเดือนครู 

6.  การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มีกี่ลักษณะ 

 ก.  2  ลักษณะ        ข.  3  ลักษณะ          

 ค.  4  ลักษณะ ง.  5  ลักษณะ 
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แนวข้อสอบ  ชุดที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
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7.  ข้อใดไม่เป็นลักษณะของการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลา’ 

 ข.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 

 ง.  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

8.  การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  มีกี่ลักษณะ 

 ก.  2  ลักษณะ            ข.  3  ลักษณะ            ค.  4  ลักษณะ             ง.  5  ลักษณะ 

9.  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

 ก.  สำนักงานรัฐมนตรี 

 ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค.  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

10.  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกี่สำนัก 

 ก.  4  สำนัก            ข.  5  สำนัก           ค.  6  สำนัก          ง.  7  สำนัก 

11.  ข้อใด ไม่ใช่ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  สำนักงานปลัดกระทรวง             ข.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี       ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12.  ส่วนราชการในส่วนกลางข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ก.  สำนักงานรัฐมนตรี                    ข.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค.  สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี        ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

13.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขึ้นตรงต่อผู้ใด 

 ก. นายกรัฐมนตรี                          ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

14.  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็นกฎหมาย 

ตามข้อใด 

 ก.  พระราชกฤษฏีกา          ข.  กฎกระทรวง          

 ค.  ประกาศกระทรวง ง.  ระเบียบกระทรวง 
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15.  การแบ่งส่วนราชการใน สพฐ. ต้องออกเป็นกฎหมายตามข้อใด 

 ก.  พระราชกฤษฏีกา         ข.  กฎกระทรวง          

 ค.  ประกาศกระทรวง ง.  ระเบียบกระทรวง 

16.  คณะกรรมการสภาการศึกษา  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  41  คน         ข.  ไม่เกิน  27  คน          ค.  ไม่เกิน  28  คน         ง.  ไม่เกิน  32  คน 

17.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  41  คน         ข.  ไม่เกิน  27  คน          ค.  ไม่เกิน  28  คน         ง.  ไม่เกิน  32  คน 

18.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  41  คน         ข.  ไม่เกิน  27  คน          ค.  ไม่เกิน  28  คน         ง.  ไม่เกิน  32  คน 

19.  คณะกรรมการสภาการอาชีวศึกษา  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  41  คน         ข.  ไม่เกิน  27  คน          ค.  ไม่เกิน  28  คน         ง.  ไม่เกิน  32  คน 

20.  ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา  คือข้อใด 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกตั้ง 

21.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง.  เลือกตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

22.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด 

 ก.  คราวละ  3  ปี  ข.  คราวละ  4  ปี 

 ค.  คราวละ  3  ปี  เกิน  2  วาระติดต่อกันไม่ได้ ง.  คราวละ  4  ปี  เกิน  2  วาระติดต่อกันไม่ได้ 

23.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สำนักงานรัฐมนตรี  คือผู้ใด 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  เลขานุการรัฐมนตรี 

24.  ผู้ใดเป็นข้าราชการการเมือง 

 ก.  เลขานุการรัฐมนตรี  ข.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  เลขาธิการ สพฐ. 
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25.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่คน 

 ก.  17  คน         ข.  ไม่เกิน  17  คน           ค.  19  คน           ง.  ไม่เกิน  19  คน 

26.  ประธานกรรมการติดต่อ  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  คือผู้ใด 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

 ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                  

 ง.  ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

27.  คณะกรรมการติดตาม  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนเท่าใด 

 ก.  7  คน          ข.  ไม่เกิน  7  คน            ค.  9  คน     ง.  ไม่เกิน  9  คน  

28.  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ข.  ผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   

 ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

29.  คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  19  คน           ข.  20  คน           ค.  9  คน              ง.  22  คน 

30.  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  คือผู้ใด 

 ก.  นายกรัฐมนตรี                       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ          ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

31.  การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาจัดได้กี่ลักษณะ 

 ก.  2  ลักษณะ             ข.  3  ลักษณะ              ค.  4  ลักษณะ       ง.  5  ลักษณะ 

32.  ข้อใดคือการจัดการบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  เขตพื้นที่การศึกษา ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง.  ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

33.  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  เขตพื้นที่การศึกษา ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  คุณภาพผู้เรียน ง.  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !43

34.  การจัดตั้ง สพท. ต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นลำดับแรก 

 ก.  ระดับของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ข.  จำนวนสถานศึกษา 

 ค.  จำนวนประชากร  

 ง.  วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น 

35.  ผู้ใดมีอำนาจประกาศกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยอนุมัติของสภาการศึกษา 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา 

 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

36.  ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดจำนวนเท่าใด 

 ก.  175  เขต        ข.  183  เขต         ค.  185  เขต           ง.  225  เขต 

37.  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  175  เขต        ข.  183  เขต             ค.  185  เขต  ง.  225  เขต 

38.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  40  เขต          ข.  41  เขต              ค.  42  เขต  ง.  43  เขต 

39.  การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  พระราชกฤษฎีกา        ข.  กฎกระทรวง       

 ค.  ประกาศกระทรวง          ง.  ประกาศ  สพฐ. 

40.  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  พระราชกฤษฎีกา        ข.  กฎกระทรวง        

 ค.  ประกาศกระทรวง ง.  ระเบียบของ กศจ. กำหนด 

41.  ประกาศกระทรวง  แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีกี่ส่วนราชการ 

 ก.  7  ส่วนราชการ          ข.  8  ส่วนราชการ     

 ค.  9  ส่วนราชการ ง.  10  ส่วนราชการ 
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42.  ประกาศกระทรวง  แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  มีกี่ส่วนราชการ 

 ก.  7  ส่วนราชการ          ข.  8  ส่วนราชการ      

 ค.  9  ส่วนราชการ ง.  10  ส่วนราชการ 

43.  ส่วนราชการในข้อใดที่ไม่มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ก.  หน่วยตรวจสอบภายใน  

 ข.  กลุ่มบริหารบุคคล 

 ค.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

 ง.  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

44.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา  37  ของ พ.ร.บ. นี้ 

 ก.  บริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 

 ข.  พัฒนางานด้านวิชาการ  และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ค.  แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา 

 ง.  บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

45.  ข้อใดคือประเภทของการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา 

 ก.  ฝ่าย          ข.  กลุ่ม          ค.  หมวด  ง.  กลุ่มงาน 

46.  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 ข.  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ง.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

47.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   

ประกอบด้วยกี่คน? 

 ก.  7  ตำแหน่ง  จำนวน  17  คน  

 ข.  7  ตำแหน่ง  จำนวน  8  คน 

 ค.  9  ตำแหน่ง  จำนวน  10  คน  

 ง.  9  ตำแหน่ง  จำนวนไม่เกิน  22  คน 
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48.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วยกี่คน? 

 ก.  7  คน          ข.  ไม่เกิน  7  คน              ค.  9  คน         ง.  ไม่เกิน  15  คน 

49.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถานศึกษาขนาดเล็ก)  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  9  คน          ข.  10  คน                      ค.  15  คน       ง.  17  คน 

50.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สถานศึกษาขนาดใหญ่)  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  9  คน          ข.  10  คน                      ค.  15  คน       ง.  17  คน 

51.  สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีจำนวนนักเรียนตามข้อใด 

 ก.  300  คนลงมา ข.  ไม่เกิน  300  คน 

 ค.  ต่ำกว่า  300  คน ง.  น้อยกว่า  300  คนลงมา 

52.  สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียนตามข้อใด 

 ก.  ตั้งแต่  300  คนขึ้นไป ข.  เกินกว่า  300  คนขึ้นไป 

 ค.  ไม่น้อยกว่า  300  คน ง.  มากกว่า  300  คนขึ้นไป 

53.  ส่วนกลางกระจายอำนาจให้สถานศึกษาในด้านใดต่อไปนี้ 

 ก.  วิชาการ  กิจการนักเรียน  บุคลากร  การเงินพัสดุ 

 ข.  วิชาการ  กิจการนักเรียน  ธุรการ  อาคารสถานที่ 

 ค.  วิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  บริหารทั่วไป 

 ง.  วิชาการ  งบประมาณ  กิจการนักเรียน  บุคลากร 

54.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก.  ต้องทำเป็นหนังสือ  และคอยกำกับดูแล  

 ข.  มอบด้วยวาจาก็ได้ 

 ค.  ทำเป็นหนังสือ  หรือมอบอำนาจ  

 ง.  ถ้ามอบด้วยวาจาแล้วให้ทำเป็นหนังสือ 

56.  การรักษาราชการแทนใช้ในกรณีใดต่อไปนี้ 

 ก.  กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง                             

 ข.  กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง  แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

 ค.  เฉพาะกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเท่านั้น             

 ง.  ถูกทั้ง  ก  และ ข 
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57.  กรณี  ผอ.สพท. ไม่อยู่และมี รอง ผอ. สพท. หลายคนต้องการดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ให้ รอง ผอ.สพท.ที่อาวุโสกว่าปฏิบัติราชการแทน 

 ข. ให้ รอง ผอ.สพท.ที่อาวุโสกว่ารักษาราชการแทน 

 ค. ให้เลขาธิการ กพฐ.แต่งตั้ง รอง ผอ.สพท.คนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทน 

 ง. ให้เลขาธิการ กพฐ.แต่งตั้ง รอง ผอ.สพท.คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 

58.  ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อยู่ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. หรือมีแต่ไม่

อาจปฏิบัติราชการได้  จะต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 

 ข.  ให้เลขาธิการ กพฐ. แต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 

 ค.  ให้เลขาธิการ กพฐ.แต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาการแทน 

 ง.  ถูกทั้ง  ข และ ค 

59.  ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือมีแต่ไม่

อาจปฏิบัติราชการได้  จะต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ให้ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง  รักษาการในตำแหน่ง 

 ข.  ให้ข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง  รักษาราชการแทน 

 ค.  ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่ง  รักษาราชการในตำแหน่งแทน 

 ง.  ให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้ง  บุคคลใดบุคคลหนึ่งรักษาการในตำแหน่ง 

60.  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด 

 ก.  คุณวุฒิ  ประสบการณ์  และมาตรฐานวิชาชีพ  

 ข.  ลักษณะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ค.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น   

 ง.  เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน 
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เฉลยข้อสอบ  ชุดที่ 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย

1 ค 21 ง 41 ก

2 ง 22 ง 42 ข

3 ค 23 ง 43 ง

4 ง 24 ก 44 ง

5 ข 25 ค 45 ง

6 ข 26 ก 46 ง

7 ค 27 ค 47 ค

8 ก 28 ง 48 ง

9 ง 29 ค 49 ก

10 ค 30 ข 50 ค

11 ค 31 ก 51 ข

12 ก 32 ง 52 ข

13 ข 33 ก 53 ค

14 ข 34 ก 54 ก

15 ข 35 ง 55 ง

16 ก 36 ง 56 ง

17 ข 37 ค 57 ค

18 ค 38 ค 58 ง

19 ง 39 ค 59 ง

20 ข 40 ง 60 ก
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1.  การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น  3  ส่วน  คือข้อใด 

 ก.  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และสถานศึกษา 

 ข.  ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง.  ส่วนกลาง  ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

2.  ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

 ก.  สำนักงานรัฐมนตรี ข.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา 

 ก.  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ข.  พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 

 ค.  ติดตามประเมินผลระดับนโยบาย 

 ง.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

4.  บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการทางการเมือง 

 ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข.  เลขาธิการรัฐมนตรี 

 ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา ง.  เลขาธิการอุดมศึกษา 

5.  การตรวจติดตามนโยบายตามภารกิจเป็นบทบาทของหน่วยงานระดับใด 

 ก.  กระทรวงศึกษาธิการ ข.  กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม 

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง.  ถูกทุกข้อ 

6.  บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา            

 ข.  เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา 

 ค.  ประสานส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้       

 ง.  ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ความพร้อม 
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7.  การศึกษาข้อใดที่หน่วยงานอื่นสามารถจัดแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 

 ก.  การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย 

 ข.  การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ 

 ค.  การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม  การสื่อสาร 

และเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

8.  ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของ สพฐ. 

 ง.  คณะรัฐมนตรี 

9.  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  กฎกระทรวง                   ข.  ระเบียบ 

 ค.  ประกาศกระทรวง             ง.  ระเบียบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

10.  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด  มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 ก.  โรงเรียน         ข.  สถานพัฒนาเด็กเล็ก          ค.  ศูนย์การเรียน            ง.  ถูกทุกข้อ 

11.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก.  บริหารกิจการของสถานศึกษา 

 ข.  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ค.  อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด 

 ง.  ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

12. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 

การบริหารงานทั่วไปไม่กระจายให้กับใคร 

 ก.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข.  สถานศึกษา ง.  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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13.  การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด 

 ก.  การกระจายอำนาย ข.  การมอบอำนาจ 

 ค.  การแบ่งอำนาจ ง.  การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ 

14. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด 

 ก.  ทำเป็นคำสั่ง ข.  ทำเป็นหนังสือ 

 ค.  ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ง.  ถูกทุกข้อ 

15.  การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้ 

 ก.  การมอบอำนาจให้เลขาธิการ 

 ข.  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ค.  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง.  การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

16.  ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนใคร

เป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 ก.  นายกรัฐมนตรี  ข.  คณะรัฐมนตรี 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  รมต.ศธ. โดยความเห็นชอบของ ครม. 

17.  ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข.  ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ข้อ  ข  และ  ค 

18.  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อใดสอดคล้องน้อยที่สุด 

 ก.  มาตรฐานวิชาชีพ ข.  คุณวุฒิ 

 ค.  ประสบการณ์ ง.  ความขาดแคลนในสาขาที่จำเป็น 

19.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  ออกระเบียบ  หลักเกณฑ์  และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

 ข.  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนพัฒนา 

 ค.  ติดตาม  ตรวจสอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง.  ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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20.  การกำกับ  ดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  สถานศึกษาเป็นหน้าที่ของ 

 ก.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   

ประกอบด้วยกี่คน 

 ก.  7  ตำแหน่ง  จำนวน  7  คน ข.  7  ตำแหน่ง  จำนวน  8  คน 

 ค.  9  ตำแหน่ง  จำนวน  10  คน ง.  9  ตำแหน่ง  จำนวนไม่เกิน  22 คน   

22.  ข้อใดต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก.  ประสบการณ์ของท้องถิ่นในการจัดหรือร่วมจัดการศึกษา 

 ข.  แผนการเตรียมความพร้อม 

 ค.   การจัดสรรรายได้เพื่อการศึกษา 

 ง.  การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ 

23.  ข้อใดไม่ใช่การกระจายอำนาจด้านบุคคล 

 ก.  วางแผนอัตรากำลัง ข.  สรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง 

 ค.  การรับรองคุณวุฒิ ง.  การลาทุกประเภท 

24.  ประธานกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  และตามอัธยาศัย  คือใคร 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ง.  ผู้อำนวยการ ก.ศ.น. 

25.  ข้อใดไม่ใช่งานที่เขตพื้นที่อาจรับผิดชอบแทนสถานศึกษา 

 ก.  งานนิติกรรมสัญญา ข.  งานเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  พัสดุ 

 ค.  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ง.  งานบริหารงานบุคคล 

26.  การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรยึดสิ่งใดมากที่สุด 

 ก.  เขตพื้นที่การศึกษา ข.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  จำนวนสถานศึกษา ง.  วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น 
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27.  ข้อเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการน้อยที่สุด 

 ก.  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ข.  พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

 ค.  พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน ง.  พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน 

28.  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  เกี่ยวข้องกับข้อใด 

 ก.  รักษาราชการแทน ข.  ปฏิบัติราชการแทน 

 ค.  ปฏิบัติหน้าที่แทน ง.  รักษาการในตำแหน่ง 

29.  โรงเรียนหนองม้า ไม่มีผู้บริหารและครูที่สอนทั้งหมดเป็นพนักงานราชการ  ควรดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  รักษาราชการแทน ข.  ปฏิบัติราชการแทน 

 ค.  ปฏิบัติหน้าที่แทน ง.  รักษาการในตำแหน่ง 

30.  โรงเรียนบ้านโนนแดง  ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

และโรงเรียนบ้านโนนแดง ไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก.  รายงานให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งครูเชี่ยวชาญรักษาราชการแทน 

 ข.  รายงานให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน 

 ค.  รายงานให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งครูกำหนดการรักษาราชการแทน 

 ง.  รายงานให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 7 ง 13 ง 19 ก 25 ค

2 ก 8 ข 14 ข 20 ข 26 ก

3 ค 9 ค 15 ข 21 ค 27 ค

4 ข 10 ก 16 ข 22 ก 28 ข

5 ข 11 ค 17 ข 23 ข 29 ง

6 ก 12 ง 18 ง 24 ก 30 ง
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1.  ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 ก.  คุรุสภา            ข.  ก.ค.ศ.          ค.  สก.สค.          ง.  ถูกทุกข้อ 

2.  คุรุสภา  มีฐานะตามข้อใด 

 ก.  เป็นองค์กรวิชาชีพครู       ข.  เป็นนิติบุคคล 

 ค.  เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ      ง.  ถูกทุกข้อ 

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  คุรุสภา ข. สก.สค. 

 ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ง.  สำนักงานเลขาธิการ สก.สค. 

4.  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภาย

ใต้การบริหารตามข้อใด 

 ก.  คุรุสภา            ข.  รัฐมนตรี              ค.  กระทรวงศึกษาธิการ            ง.  คณะกรรมการ สก.สค. 

5.  มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  คุรุสภา ข.  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ค.  คณะกรรมการ สก.สค. ง.  สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. 

6.  ปัจจุบันใคร  คือประธานคุรุสภา 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก.  ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ         ข.  กำหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

 ค.  วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ       ง.  ออกข้อบังคับคุรุสภา 
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8.  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคุรุสภา 

 ก.  นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  เลขาธิการคุรุสภา ง.  ไม่มีข้อถูก 

9.  ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก.  เลขาธิการ กอศ.         ข.  เลขาธิการ กพฐ.           ค.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.      ง.  เลขาธิการ กกอ. 

10.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน 

 ก.  9  คน           ข.  11  คน            ค.  31  คน       ง.  17  คน 

11.  ใครพิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู 

 ก.  คุรุสภา ข.  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

12.  ใคร คือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ 

 ก.  คุรุสภา ข.  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 ค.  เลขาธิการคุรุสภา ง.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

13.  ข้อใดต่อไปนี้  เป็นวิชาชีพควบคุม 

 ก.  วิชาชีพครู ข.  วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค.  วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ง.  ถูกทุกข้อ 

14.  ใคร ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก.  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข.  ครูอัตราจ้างรายเดือนในสถานศึกษา 

 ค.  ข้าราชการพลเรือนในสำนักงานเขตฯ ง.  ศึกษานิเทศก์ 

15.  ขาดคุณสมบัติไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูได้ 

 ก.  มีอายุย่างเข้าปีที่ยี่สิบ ข.  มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ 

 ค.  เคยถูกจำคุก  2  ปีฐานทารุณกรรมเด็ก ง.  ถูกทุกข้อ 

16. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  มีระยะเวลาเท่าใด 

 ก.  ชั่วคราว  3  ปี         ข.  ชั่วคราว  5  ปี            ค.  5  ปี       ง.  ตลอดชีพ   

17.  หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก.  ถูกพักใช้ใช้ใบประกอบวิชาชีพ ข.  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

 ค.  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้ ง.  ถูกออกจากระบบราชการ 
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18.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด 

 ก.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ ข.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน ง.  ทุกมาตรฐานข้างต้น 

19.  ผู้บริหารที่รู้อยู่แล้วว่า รับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด 

 ก.  ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

 ข.  ถูกจำคุกไม่เกิน  2  ปี  ปรับไม่เกิน  2  หมื่นบาท 

 ค.  ถูกจำคุกไม่เกิน  3  ปี 

 ง.  ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม 

20.  คณะกรรมการชุดใดที่มีประธานกรรมการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.  คุรุสภา ข.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค.  คณะกรรมการ สก.สค. ง.  เฉพาะข้อ  ก และ ค 

21.  ผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี 

 ก.  18  ปีบริบูรณ์          ข.  20  ปี           ค.  20 ปีบริบูรณ์        ง.  ไม่จำกัดอายุ 

22.  บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด 

 ก.  ผู้ที่เคยบกพร่องในศีลธรรมอันดีมาก่อน   ข.  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 ค.  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ                     ง.  ถูกทุกข้อ 

23.  ใครบ้างต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

 ก.  ผู้ที่เป็นครูและเป็นสมาชิกคุรุสภา ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค.  ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาด้านครุศาสตร์ ง.  ถูกทุกข้อ 

24.  ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ประธานคุรุสภา ง.  เลขาธิการคุรุสภา 

25.  ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายใดต่อไปนี้  หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่เข้า

ข่ายผิดกฎหมาย 

 ก.  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ข.  ศึกษานิเทศก์ 

 ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ                    ง.  ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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26.  ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภท 

 ก.  ประเภทเดียว            ข.  2  ประเภท             ค.  3  ประเภท     ง.  4  ประเภท 

27. หากเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วต้องพ้นกำหนดกี่ปี  นับแต่วันเพิกถอนจึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพได้ 

 ก.  ไม่ได้กำหนด         ข.  1  ปีเป็นอย่างน้อย             ค.  3  ปีเป็นอย่างน้อย     ง.  5  ปี 

28.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสิ้นสุดลงกรณีใด 

 ก.  ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ         ข.  ถูกสั่งเพิกถอน          ค .  ถูกสั่งพักใช้         ง.  ถูกทุกข้อ 

29.  ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก.  ประธานคุรุสภา ข.  เลขาธิการคุรุสภา 

 ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง.  คณะกรรมการคุรุสภา 

30.  กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรม

การมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 ก.  15  วัน           ข.  30  วัน             ค.  45  วัน        ง.  90  วัน 

31.  ข้อใดไม่ใช่มีวัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ข. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 

 ค.  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง.  ประสาน  ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

32.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา 

 ก.  ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ 

 ข.  พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค.  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง.  ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

33.  คณะกรรมการคุรุสภา  ประกอบด้วยกรรมการกี่คน 

 ก.  11  คน            ข.  12  คน             ค.  15  คน           ง.  17  คน 
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34.  ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ    ข.  มาตรฐานด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

 ค.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน     ง.  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

35.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจการวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก.  ตักเตือน          ข.  ทัณฑ์บน 

 ค.  พักใช้ใบอนุญาตตามเห็นสมควรแต่ไม่เกิน  5  ปี         ง.  เพิกถอนใบอนุญาต 

36.  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

ให้อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อใคร 

 ก.  ประธานคุรุสภา      ข.  เลขาธิการคุรุสภา      

 ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ      ง.  คณะกรรมการคุรุสภา 

37. กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพให้อุทธรณ์คำวินิจฉัย 

ภายในกี่วัน 

 ก.  15  วัน           ข.  30  วัน             ค.  45  วัน          ง.  90  วัน 

38.  การรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นการรับรองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพ

ครู  และการประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร 

 ก.  ร้อยละ  60      ข.  ร้อยละ  70        ค.  ร้อยละ  75 ง.  ร้อยละ  80 

39.  การรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต  ประกอบวิชาชีพครูของ 

ชาวต่างประเทศ  ให้สถานศึกษากำหนดให้มีคณะผู้ประเมินจำนวนเท่าไร 

 ก.  ไม่น้อยกว่า 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน ข.  ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน 

 ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน ง.  ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน 

40.  ข้อใดไม่ใช่  เกณฑ์การรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 ก.  มีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 ข.  มีรายงานผลการผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามแบบประเมิน 

 ค.  ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม 

 ง.  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  ต้องเป็นการปฏิบัติการสอนต่อเนื่อง 

ในสถานศึกษาหลายแห่งก็ได้ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !59

  

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

เฉลยข้อสอบชุดที่  6 

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ  2547

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 11 ค 21 ค 31 ก

2 ค 12 ค 22 ค 32 ค

3 ก 13 ง 23 ง 33 ข

4 ง 14 ค 24 ค 34 ข

5 ค 15 ง 25 ค 35 ข

6 ข 16 ค 26 ง 36 ง

7 ง 17 ค 27 ง 37 ข

8 ก 18 ค 28 ง 38 ง

9 ง 19 ค 29 ค 39 ข

10 ง 20 ง 30 ข 40 ง
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1.  ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ก.  ข้าราชการครู         ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา   ค.  ผู้บริหารการศึกษา ง.  ศึกษานิเทศน์ 

2.  ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ก.  ผู้สอน          ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา   ค.  ผู้บริหารการศึกษา    ง.  ผู้ปกครอง 

3.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ก.  สถานศึกษา   ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง.  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

4.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงข้อใด 

 ก.  กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค.  กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.  ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  14  คน          ข.  ไม่เกิน  28  คน            ค.  31  คน    ง.  ไม่เกิน  31  คน 

6.  ประธาน ก.ค.ศ. คือใคร 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  เลขาธิการ สพฐ. ง.   ผู้ทรงคุณวุฒิทีได้รับแต่งตั้ง 

7.  รองประธาน ก.ค.ศ. คือใคร 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  เลขาธิการ กพฐ. ง.  ไม่มี 

8.  กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  6  คน          ข.  7  คน           ค.  8  คน          ง.  9  คน 

9.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ. 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ข.  เลขาธิการ กพฐ. 

 ค.  เลขาธิการคุรุสภา  ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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10.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  3  คน         ข.  5  คน           ค.  7  คน      ง.  9  คน 

11.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. 

 ก.  นายกรัฐมนตรี  ข.  คณะรัฐมนตรี 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12.  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ใน ก.ค.ศ. 

 ก.  ผู้แทนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข.  ผู้แทนด้านการศึกษา 

 ค.  ผู้แทนด้านกฎหมาย  ง.  ผู้แทนด้านอื่น ๆ 

13.  ให้เลขานุการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนัก ก.ค.ศ. จำนวนไม่เกินกี่คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ก.  1  คน           ข.  2  คน            ค.  3  คน       ง.  ไม่มี 

14.  อกคศ.  วิสามัญ  ในปัจจุบันมีกี่องค์คณะ 

 ก.  1  คณะ         ข.  2  คณะ          ค.  3  คณะ       ง.  11  คณะ 

15.  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  แต่ละคณะ  มีจำนวนไม่เกินกี่คน 

 ก.  10  คน         ข.  12  คน           ค.  15  คน       ง.  20  คน 

16.  ผู้ใดเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญ  แต่ละคณะที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง 

 ก.  กรรมการใน ก.ค.ศ.  ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

17.  อนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  1  คน         ข.  2  คน        ค.  3  คน ง.  4  คน 

18.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 

 ก.  กำหนดนโยบายการผลิตและบริหารบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข.  กำหนดอัตรากำลัง  ค่าครองชีพ  ออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 

 ค.  ดำเนินการทางวินัยการออกจากราชการ  การอุทธรณ์  ร้องทุกข์ 

 ง.  แต่งตั้ง  ศึกษาธิการจังหวัด 
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19.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับเหตุสำคัญในการออกคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560  เรื่อง  การบริหาราชการของกระทร

วงศึกษาธิการในภูมิภาค? 

 ก.  เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ข.  เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีเอกภาพ 

 ค.  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ 

ในเรื่องการศึกษาของประเทศ 

 ง.  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

20.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ประกอบด้วยกี่คน 

 ก.  7  ตำแหน่ง  จำนวน 7  คน ข.  9  ตำแหน่ง  จำนวน  10  คน 

 ค.  9  ตำแหน่ง  จำนวน  9  คน ง.  9  ตำแหน่ง  จำนวนไม่เกิน  22  คน 

21.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วยกี่คน 

 ก.  7  คน         ข.  ไม่เกิน  7  คน           ค.  9  คน          ง.  ไม่เกิน  15  คน 

22.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วยกี่คน 

 ก.  7  คน        ข.  ไม่เกิน  9  คน            ค.  9  คน          ง.  ไม่เกิน  22  คน 

23.  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งที่  19/2560  เรื่อง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ให้ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัยตามคำสั่งนี้? 

 ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  นายกรัฐมนตรี ง.  คปภ. 

24.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ก.  หัวหน้า  คสช. ข.  นายกรัฐมนตรี 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

25.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาค 

 ก.  เลขานุการรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภา 
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26.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในหภูมิภาค 

 ก.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 

 ข.  เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 

 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 

27.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ก.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา   

 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

28.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในกรณีที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน  

  ภูมิภาค  สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ใน 

หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่ง 

 ก.  บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินเดือน 

 ข.  บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินประโยชน์ใด ๆ ที่ข้ารากชารพึงได้รับ 

 ค.  ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง  นับแต่วันที่ออกคำสั่ง 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

29.  ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค 

 ก.  สำนักงานรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข.  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง.  กระทรวงศึกษาธิการ 

30.  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาคให้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  เบิกจ่ายจากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข.  เบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง 

 ค.  เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 ง.  เบิกจ่ายจากสำนักงบประมาณ 
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31.  คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เป็นเหตุให้มี 

การยุบเลิกองค์คณะบุคคลตามข้อใด 

 ก.  ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข.  ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ยุบเลิกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ง.  ถูกทั้ง  ก  และ  ข 

32.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร 

 ก.  ก.ศ.จ.        ข.  กศ.จ.        ค.  กศจ.        ง.  ก.ศจ. 

33.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต  1 

 ค.  ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

34.  ข้อใดไม่ใช่โรคตาม  กฎ ก.ค.ศ. 

 ก.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ 

 ข.  วัณโรคในระยะติดต่อ 

 ค.  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 ง.  โรคติดสุรา 

35.  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องมีอายุเท่าใดตามมาตรา  30  ของ

พระราชบัญญัตินี้ 

 ก.  ไม่ต่ำกว่า  18   ปี ข.  ไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ 

 ค.  ไม่ต่ำกว่า  20  ปี ง.  ไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์ 

36.  บุคคลในข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการบรรจุข้าราชการครูสังกัด สพฐ. 

 ก.  นาย A  เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  

 ข.  นาย  B  เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

 ค.  นาย C เป็นบุคคลล้มละลาย  

 ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
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37. ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วท่านต้องแจ้งคำสั่งคณะกรรมการ

สอบ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ก.  ภายใน  3  วัน ข.  ภายใน  3  วันทำการ 

 ค.  ภายใน  7  วัน ง.  ภายใน  7  วันทำการ 

38.  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งกรรมการสอบสวน  ตามข้อใด 

 ก.  ภายใน  3  วัน ข.  ภายใน  3  วันทำการ 

 ค.  ภายใน  7  วัน ง.  ภายใน  7  วันทำการ 

39.  การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีมูลกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยแต่ยังขาดพยานหลักฐาน  ผู้บังคับ

บัญชาควรทำอย่างไร 

 ก.  รีบสืบสวนพิจารณากรณีมีมูลควรที่จะกล่าวหาหรือไม่ 

 ข.  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน  15  วัน 

 ค.  หาทางเจรจาไกล่เกลี่ย 

 ง.  ยุติเรื่องที่กล่าวหา 

40.  ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษาปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์ ควรได้รับโทษสถานใด 

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

 ค.  ปลดออก             ง.  ไล่ออก 

41.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ก.  เกียรติ์ของข้าราชการ ข.  ความร้ายแรงของพฤติการณ์ 

 ค.  ความรู้สึกของสังคม ง.  เจตนาที่กระทำ 

42.  ครูผู้ช่วยทุจริตเงินอาหารกลางวัน  เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน  จำนวน  1  ปีการ

ศึกษา  ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

 ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข.  ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.  ก.ศ.จ. 

 ง.  ก.ค.ศ. หรือ  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย 

43.  ตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีกี่ประเภท 

 ก.  2  ประเภท          ข.  3  ประเภท            ค.  4  ประเภท         ง.  5  ประเภท 
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44.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ในมาตราใด 

 ก.  มาตรา  36           ข.  มาตรา  37           ค.  มาตรา  38          ง.  มาตรา  39 

45.  ข้อใดไม่ใช่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา  38 ก 

 ก.  ครูผู้ช่วย        ข.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.  ครู              ง.  อธิการบดี 

46.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรา  38 ข 

 ก.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ข.  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ค.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ง.  รองเลขาธิการ สพฐ. 

47.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในข้อใดไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ก.  ครู  ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค.  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา 

48.  ข้อใดคือการเรียกชื่อตำแหน่ง  และวิทยาฐานะของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ถูกต้อง 

 ก.  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  ข.  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

49.  ข้อใดคืออัตราเงินเดือนวิทยาฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ 

 ก.  3,500  บาท            ข.  5,600  บาท           ค.  9,900  บาท       ง.  13,000  บาท 

50.  ข้อใดคืออัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 ก.  3,500  บาท            ข.  5,600  บาท           ค.  9,900  บาท       ง.  13,000  บาท 

51.  ข้อใดคืออัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ก.  3,500  บาท            ข.  5,600  บาท           ค.  9,900  บาท       ง.  13,000  บาท 

52.  ข้อใดคืออัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 ก.  3,500  บาท            ข.  5,600  บาท           ค.  9,900  บาท       ง.  13,000  บาท 

53.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานใดไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามมติ 

คณะรัฐมนตรี 

 ก.  ชำนาญการ         ข.  ชำนาญการพิเศษ   ค.  เชี่ยวชาญ  ง.  เชี่ยวชาญพิเศษ 

54.  ข้าราชการครูตำแหน่งใดไม่ได้กำหนดให้มีเงินวิทยฐานะ 

 ก.  ครูผู้ช่วย ข.  ครู 

 ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ง.  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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55.  ข้าราชการครูในตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งทางวิชาการ 

 ก.  อาจารย์         ข.  ครูเชี่ยวชาญ          ค.  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ      ง.  ถูกทุกข้อ 

56.  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากภายหลังขาดคุณสมบัติ

ทั่วไป  หรือมาตรฐานวิทยาฐานะอยู่ก่อนบรรจุให้มีอำนาจตามมาตรา  53  ดำเนินการอย่างไร 

 ก.  สั่งให้ออกจากราชการโดยเร็ว ข.  สั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน 

 ค.  สั่งให้ออกจากราชการทันที ง.  สั่งให้ออกจากราชการภายใน  7  วัน 

57.  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  อยู่ในมาตราใด 

 ก.  มาตรา  50         ข.  มาตรา  51           ค.  มาตรา  52      ง.  มาตรา  53 

58.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาตำแหน่งใดที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าแต่งตั้ง 

 ก.  ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ข.  ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 ค.  ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

59.  ผู้ใดมีอำนาจ “สั่งบรรจุและแต่งตั้ง”  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ  สังกัด  สพฐ. 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 

 ง.  พระมหากษัตริย์ 

60.  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คือข้อใด 

 ก.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยอนุมัติของ ก.ค.ศ. 

 ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 
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61.  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการในสถานศึกษาคือข้อใด 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง.  ศึกษาธิการจังหวัด  โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

62.  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาคือข้อใด 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง.  ศึกษาธิการจังหวัด  โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

63.  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูในสถานศึกษาคือข้อใด 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง.  ศึกษาธิการจังหวัด  โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

64.  กรณีใดไม่สามารถขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อีก 

 ก.  ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ 

 ข.  ผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 

 ค.  ผู้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

 ง.  ถูกให้ออกจากราชการเพราะไม่ผ่านการพัฒนาของครูผู้ช่วย 

65.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใดไปปฏิบัติราชการ

ในหน่วยงานทางการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  ผอ.สถานศึกษา ข.  ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ กศจ. 

 ค.  ผอ.สพท. ง.  ผอ.สพท.โดยอนุมัติ กศจ. 

66.  การประเมินวิทยฐานะให้ประเมินครอบคลุม  3  ด้าน  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ข.  ความรู้ความสามารถ 

 ค.  ผลการปฏิบัติงาน    ง.  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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67.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนรางวัลประจำปี  ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 ข.  พัฒนาแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 ค.  การเลื่อนตำแหน่ง 

 ง.  รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคล 

68.  ข้อใดคือจำนวนเวลาภาระงานการสอนขั้นต่ำสำหรับข้าราชการครูระดับปฐมวัย 

 ก.  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ ข.  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ค.  18  ชั่วโมง/สัปดาห์ ง.   35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

69.  ข้อใดคือจำนวนเวลาภาระงานการสอนขั้นต่ำสำหรับข้าราชการครูระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

 ก.  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ ข.  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ค.  18  ชั่วโมง/สัปดาห์ ง.   35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

70.  ผู้มีสิทธิ์ในการยี่นขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  ตาม

เกณฑ์วิทยฐานะ  ว.21/2560  จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่ขอรับการประเมิน

ย้อนหลังเป็นระยะเวลาติดต่อกันกี่ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมิน 

 ก.  2  ปี        ข.  3  ปี         ค.  4  ปี ง.  5  ปี 

71.  ใครเป็นผู้อนุมัติให้บุคคลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 ก.  เลขาธิการ กพฐ.         ข.  ก.ค.ศ.          ค.  ผอ.สพท. ง.  คศจ. 

72.  ใครเป็นผู้อนุมัติให้บุคคลมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น “วิทยฐานะเชี่ยวชาญ” 

 ก.  เลขาธิการ กพฐ.        ข.  ก.ค.ศ.           ค. ผอ.สพท.          ง.  กศจ. 

73.  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่อไปนี้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงิน

วิทยฐานะที่ได้รับ  ยกเว้นวิทยฐานะใด 

 ก.  วิทยฐานะชำนาญการ ข.  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

 ค.  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ง.  วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
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74.  ข้อใดคือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตา

มระเบียบ ก.ค.ศ. ที่ถูกต้อง 

 ก.  ลาป่วยระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  60  วันทำการ 

 ข.  คลอดบุตรเบิกระหว่างลาได้ไม่เกิน  90  วันทำการ 

 ค.  ลากิจส่วนตัวเบิกระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  45  วันทำการ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

75.  กรณีใดต่อไปนี้  ห้ามมิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามระเบียบ  ก.ค.ศ. 

 ก.  ถูกสั่งพักราชการ  หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ข.  ถูกสั่งให้ประจำส่วนราชการ หรือ สพท. เป็นการชั่วคราว 

 ค.  ถูกสั่งให้ประจำส่วนราชการ  หรือ สพท. เป็นการชั่วคราว 

 ง.  ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

76.  ผู้ใดไม่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  การพัฒนา 

 ข.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น หรืองดเงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 ค.  สั่งให้ออกจากราชการ 

 ง .  ถูกทุกข้อ 

77.  ให้มีการเตรียมความพร้อม  และพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็น

ระยะเวลาตามข้อใด 

 ก.  เป็นเวลา  1  ปี ข.  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 ค.  เป็นเวลา  2  ปี ง.  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 

78.  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ประเมินตามข้อใด 

 ก.  ประเมินเป็นระยะทุก  2  เดือน ข.  ประเมินเป็นระยะทุก  3  เดือน 

 ค.  ประเมินเป็นระยะทุก  4  เดือน ง.  ประเมินเป็นระยะทุก  5  เดือน 

79.  คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  3  คน ข.  ไม่น้อยกว่า  3  คน 

 ค.  5  คน ง.  ไม่น้อยกว่า  5  คน 
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80.  ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 ก.  กศจ. ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ประธานกรรมการสถานศึกษา ง.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

81.  ผู้ใดเป็นประธานกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ก.  ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค.  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ง.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

82.  กรณีที่ครูผู้ช่วยมีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์  และคณะ

กรรมการฯ ได้ทบทวนใหม่แล้วเผยยังต่ำกว่าเกณฑ์อีก ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก.  สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่ 

 ข.  สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการภายใน  5  วันทำการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

 ค.  สั่งให้ครูผู้ช่วยนั้นออกจากราชการภายใน  3  วันทำการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข 

83.  การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี  3  กรณี  ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  เปลี่ยนตามความสมัครใจ 

 ข.  เปลี่ยนเพื่อพัฒนางาน 

 ค.  เปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

 ง.  เปลี่ยนเพราะถูกพักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

84.  คณะกรรมการพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามความสมัครใจ  และการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโย

ชน์ของทางราชการ  มีจำนวนเท่าใด 

 ก.  5  คน         ข.  6  คน        ค.  7  คน ง.  8  คน 

85.  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  

เป็นอำนาจของใครต่อไปนี้ 

 ก. ผอ.สพท.      ข.  สศจ.         ค.  ก.ค.ศ. ง.  เลขาธิการ  กพฐ. 
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86.  ข้อใดเป็นความหมายของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  การย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง  ข.  การย้ายสับเปลี่ยน 

 ค.  การย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ง.  ถูกทุกข้อ 

87.  การย้ายของครูผู้สอน  มีกี่กรณี 

 ก.  2  กรณี           ข.  3  กรณี             ค.  4  กรณี    ง.  5  กรณี 

88.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการย้ายของครูสายผู้สอน 

 ก.  การย้ายกรณีปกติ ข.  การย้ายกรณีเหตุพิเศษ 

 ค.  การย้ายกรณีพิเศษ ง.  การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

89.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการย้ายกรณีปกติของครูสายผู้สอน 

 ก.  การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส ข.  การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา 

 ค.  การย้ายกลับภูมิลำเนา ง.  การย้ายติดตามคู่สมรส 

90.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของครูผู้สอนในการขอย้ายกรณีปกติ 

 ก.  ไม่อยู่ระหว่างการทดลองหน้าที่ราชการ  หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 ข.  ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า  12  เดือน 

 ค.  ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

 ง.  กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า  24  เดือน 

91.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอย้ายครูสายผู้สอน 

 ก.  คำร้องขอย้ายต้องยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม  และพิจารณาการย้าย  2  รอบ 

 ข.  คำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1 – 15  กุมภาพันธ์  ให้นับถึงวันที่  30  กันยายน ของปีเดียวกัน และให้ย้าย 

และ แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่  1  ตุลาคมของปีเดียวกัน 

 ค.  ย้ายติดตามคู่สมรสต้องขอภายใน  1  ปีนับจากคู่สมรสได้รับคำสั่งดำรงตำแหน่งใหม่ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

92.  เกณฑ์ในการพิจารณาการจัดลำดับอาวุโสในวงราชการไม่ถูกต้อง 

 ก.  วิทยฐานะ  ข.  เงินเดือน 

 ค.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน ง.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

93.  ข้อใดคือเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดลำดับความอาวุโสในวงราชการเป็นลำดับแรก 

 ก.  วิทยฐานะ         ข.  เงินเดือน          ค.  อายุราชการ      ง.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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94.  การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการไปแล้วขอกลับรับราชการครู 

ผู้ประสงค์จะขอกลับจะต้องออกจากราชการไปแล้วไม่เกินกี่ปี 

 ก.  ไม่เกิน  2  ปี         ข.  ไม่เกิน  3  ปี           ค.  ไม่เกิน  4  ปี   ง.  ไม่เกิน  5  ปี 

95.  การลาออกจากราชการไปแล้วขอกลับเข้ารับราชการครู  กรณีใดไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการออกจาก

ราชการไว้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการขอกลับเข้ารับราชการ 

 ก.  ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 ข.  ลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศตาม

ระเบียบการลาของข้าราชการ 

 ค.  ออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข 

96.  การบรรจุข้าราชการครูที่ลาออกจากราชการไปแล้วขอกลับเข้ารับราชการ กรณีการลาออกเพื่อไปดำรง 

ตำแหน่งทางการเมือง,สมัครรับเลือกตั้ง,ติดตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  

และการลาออกเนื่องจากทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงาน หรือยุบตำแหน่ง ผู้ประสงค์ขอกลับต้องยื่นขอกลับ

รับราชการภายในกี่วัน 

 ก.  ภายใน  15  วัน          ข.  ภายใน  30  วัน         ค.  ภายใน  60  วัน ง.  ภายใน  90  วัน 

97.  การยื่นขอกลับเข้ารับราชการให้ผู้ประสงค์จะขอกลับยื่นคำขอต่อใคร 

 ก.  หน่วยงานทางการศึกษาที่ขอกลับ      ข.  ผอ.สถานศึกษา        ค.  ผอ.สพท.       ง.  สพท. 

98.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการขอกลับเข้ารับราชการครู  กรณีลาออกจากราชการไปแล้วขอกลับ 

เข้ารับราชการครู 

 ก.  ผอ.สพท.           ข.  กศจ.            ค.  เลขาธิการ  กพฐ.       ง.  ก.ค.ศ. 

99.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทางทหาร   

เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร หากประสงค์จะกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

หน่วยงานการศึกษาเดิมให้ยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการตามข้อใด 

 ก.  ภายในกำหนด  30  วันนับแต่วันพ้นจากราชการ 

 ข.  ภายในกำหนด  60  วันนับแต่วันพ้นจากราชการ 

 ค.  ภายในกำหนด  90  วันนับแต่วันพ้นจากราชการ 

 ง.  ภายในกำหนด  180  วันนับแต่วันพ้นจากราชการ 
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100.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการบรรจุบุคคลซึ่งระหว่างรับราชการ  และถูกเรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และการอนุมัติการขอกลับรับเข้ารับราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาของ

บุคคลซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร  และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารแล้วขอกลับเข้า

รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ผอ.สพท       ข.  กศจ.      ค.  เลขาธิการ  กพฐ. ง.  ก.ค.ศ. 

101. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ใดไปปฏิบัติราชการ

ในหน่วยงานทางการศึกษาใดเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  ผอ.สถานศึกษา ข.  ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ กศจ. 

 ค.  ผอ.สพท. ง.  ผอ.สพท. โดยอนุมัติ กศจ. 

102.  การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สามารถดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด 

 ก.  กระทำผิดวินัยร้ายแรงถ้าให้อยู่ในตำแหน่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน 

 ข  ละทิ้ง  หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

 ค. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

 ง.  ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง  อยู่ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ 

103.  การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถสั่งได้ 

ครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลาตามข้อใด 

 ก.  ไม่เกิน  4  เดือน ข.  ไม่เกิน  4  เดือน  ขยายได้ไม่เกิน  1  ปี 

 ค.  ไม่เกิน  6  เดือน ง.  ไม่เกิน  6  เดือน  ขยายได้ไม่เกิน  1  ปี 

104.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพฐ. ทุกตำแหน่งประจำ

ส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 

 ก.  ผอ.สพท.         ข.  กศจ.           ค.  เลขาธิการ  กพฐ. ง.  ก.ค.ศ. 

105.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือระดับ  8  

ลงมาในพื้นที่การศึกษาประจำส่วนราชการ  หรือสำนักงานเขตพื้นที่ 

 ก.  ผอ.สพท.         ข.  กศจ.          ค.  เลขาธิการ  กพฐ.          ง.  ก.ค.ศ. 
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106.  ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนรางวัลประจำปี  ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 ข.  พัฒนาแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 ค.  การเลื่อนตำแหน่ง 

 ง.  รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคล 

107.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ประเมินปีละ  2  ครั้ง 

 ข.  ครั้งที่  1  ระหว่าง  1  ตุลาคม – 31  มีนาคม  ของปีถัดไป 

 ค.  ครั้งที่  2  ระหว่าง  1  เมษายน – 31  กันยายน  ของปีถัดไป 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

108.  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550   

ข้อใดหมายถึงครึ่งปีแรก 

 ก.  1  ตุลาคม – 31  มีนาคม ข.  1  ตุลาคม – 1  เมษายน 

 ค.  1  เมษายน – 30  กันยายน ง.  1  เมษายน – 1  ตุลาคม 

109.  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2550  

ข้อใดหมายถึงครึ่งปีหลัง 

 ก.  1  ตุลาคม – 31  มีนาคม ข.  1  ตุลาคม – 1  เมษายน 

 ค.  1  เมษายน – 30  กันยายน ง.  1  เมษายน – 1  ตุลาคม 

110.  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  

กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในสถานศึกษา  จำนวนเท่าใด 

 ก.  ไม่น้อยกว่า  3  คน ข.  ไม่น้อยกว่า  4  คน 

 ค.  ไม่น้อยกว่า  5  คน ง.  ไม่น้อยกว่า  6  คน 
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111.  ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ต่อการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไม่ถูกต้อง 

 ก.  กำกับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

 ข.  เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ค. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ง.  เสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

112.  ผู้ใดไม่ผ่านการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งวิทยฐานะให้ดำเนินการตามข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 

 ก.  การพัฒนา 

 ข.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น  หรืองดเงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 ค.  ลดเงินเดือน 

 ง.  สั่งให้ออกจากราชการ 

113.  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2550  

ข้อใดหมายถึงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย

มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งละไม่เกิน 

 ก.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ  6 ข.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ  7 

 ค.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ  8 ง.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ  11 

114.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลการเรียนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม หรือวินิจฉัยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลา 

 ก.  ปริญญาตรี  2.5        ข.  ปริญญาโท  3.2         ค.  ปริญญาเอก  3.5   ง.  ไม่มีข้อถูก 

115.  ปัจจุบันใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  ฝึกอบ

รมหรือปฏิบัติวิจัย  ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และสิทธิรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างเวลา 

 ก.  ผอ.สพท.          ข.  กศจ.           ค.  เลขาธิการ กพฐ.    ง.  ก.ค.ศ. 

116.  ข้อใดคือเกณฑ์การลาบ่อยครั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ก.  ลาเกิน  6  ครั้ง       ข.  ลาเกิน  8  ครั้ง        ค.  ลาเกิน  9  ครั้ง ง.  ลาเกิน  10  ครั้ง 
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117. ข้อใดคือเกณฑ์การลาบ่อยครั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงาน

ในสำนักงาน 

 ก.  ลาเกิน  6  ครั้ง         ข.  ลาเกิน  8  ครั้ง          ค.  ลาเกิน  9  ครั้ง     ง.  ลาเกิน  10  ครั้ง 

118.  ข้อใดคือเกณฑ์การมาทำงานสายเนือง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ก.  มาทำงานสายเกิน  6  ครั้ง ข.  มาทำงานสายเกิน  8  ครั้ง 

 ค.  มาทำงานสายเกิน  9  ครั้ง ง.  มาทำงานสายเกิน  10  ครั้ง  

119. ข้อใดคือเกณฑ์การมาทำงานสายเนืองๆของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 

 ก.  มาทำงานสายเกิน  6  ครั้ง ข.  มาทำงานสายเกิน  8  ครั้ง 

 ค.  มาทำงานสายเกิน  9  ครั้ง ง.  มาทำงานสายเกิน  10  ครั้ง 

120. ข้าราชการครูผู้มีผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจ

ได้รับเงินตามข้อใด 

 ก.  เงินโบนัส           ข.  เงินวิทยพัฒน์          ค.  เงินรางวัลประจำปี       ง.  เงินวิทยฐานะ 

121.  ใครมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ 

ปฏิบัติงานวิจัย 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ กพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

122.  ใครมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ รอง ผอ.สพท. ลาไปศึกษา  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัย 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ กพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

123.  ใครมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ ผอ.สพท. ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัยและ

พัฒนาระเบียบ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  

ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา  พ.ศ.  2552 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ กพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

124.  การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการโดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา  สามารถใช้เวลาราชการไปศึกษา

ต่อไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง 

 ก.  1  ชั่วโมง        ข.  1  ชั่วโมง  30  นาที          ค.  2  ชั่วโมง          ง.  2  ชั่วโมง  30  นาที 
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125.  ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.ไปศึกษา  ฝึกอบรมหรือ

ปฏิบัติงานวิจัยและดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ  กพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

126.  ปัจจุบันการลาของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  

แบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

 ก.  8  ประเภท        ข.  9  ประเภท          ค.  10  ประเภท        ง.  11  ประเภท 

127.  วันลาประเภทใดให้นับเฉพาะวันทำการ 

 ก.  ลาป่วย        ข.  ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร        ค.  ลาพักผ่อน     ง.  ถูกทุกข้อ 

128.  การลาประเภทใดที่เพิ่มเติมในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   

 ก.  ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ข.  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

 ค.  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค 

129.  การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ตามข้อใด 

 ก.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  15  วันทำการ ข.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  30  วันทำการ 

 ค.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  30  วันทำการ ง.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  90  วันทำการ 

130.  การลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครึ่งหนึ่งติดต่อกันได้ตามข้อใด 

 ก.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  3  เดือน ข.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  6  เดือน 

 ค.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  12  เดือน ง.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  1  เดือน 

131.  การลาป่วยตั้งแต่กี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 

 ก.  7  วันขึ้นไป        ข.  15  วันขั้นไป         ค.  20  วันขึ้นไป       ง.  30  วันขึ้นไป 

132.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งได้กี่วัน 

 ก.  90  วัน  โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ข.  45  วัน  โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

 ค.  30  วัน  โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ง.  90  วัน  โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ 

133.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตร 

ให้สิทธิต่อเนื่องจากการลาดคลอดบุตรไม่เกินกี่วันทำการโดยไม่มีสิทธิรับเงินเดือนระหว่างลา 

 ก.  90  วันทำการ      ข.  120  วันทำการ ค.  130  วันทำการ      ง.  150  วันทำการ 
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134.  ข้าราชการสมารถลาพักผ่อนปีงบประมาณหนึ่งลาได้กี่วัน 

 ก.  10  วันทำการ      ข.  15  วันทำการ ค.  20  วันทำการ     ง.  30  วันทำการ 

135.  ข้าราชการที่มีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไปมีสิทธิลาพักผ่อนสามารถลาพักผ่อนสูงสุดได้กี่วันทำการ 

 ก.  10  วันทำการ      ข.  15  วันทำการ ค.  20  วันทำการ     ง.  30  วันทำการ 

136.  ข้าราชการตามข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 

 ก.  ข้าราชการที่บรรจุเป็นระยะเวลา  6  เดือน   ข.  ข้าราชการที่บรรจุไม่ถึง  6  เดือน 

 ค.  ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ง.  ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

137.  ผู้ที่จะขอลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบท  หรือก่อนวันเดินทาง

ไปกอบพิธีฮัจย์  ไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก.  15  วัน           ข.  30  วัน           ค.  60  วัน         ง.  90  วัน 

138.  ผู้ที่จะขอลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องยื่นใบลาก่อนวันอุปสมบท  หรือก่อนวันเดินทาง

ไปประกอบพิธีฮัจย์  ภายใน  10  วันนับแต่วันเริ่มลา  และต้องรารงานตัวปฏิบัติราชการกี่วันนับแต่วัน    

ลาสิกขา  หรือเดินทางถึงประเทศไทย 

 ก.  5  วัน         ข.  10  วัน         ค.  15  วัน      ง.  30  วัน 

139. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อ 

ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 

 ก.  48  ชั่วโมง          ข.  3  วัน         ค.  5  วัน       ง.  7  วัน 

140.  การลาประเภทใดที่ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวมาปฏิบัติราชการเมื่อยังไม่ครบกำหนดวันลาก็ได้ 

 ก.  ลากิจส่วนตัว       ข.  ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงบุตร ข.  ลาพักผ่อน       ง.  ลาคลอดบุตร 

141.  ข้าราชการมีสิทธิลาติดตามคู่สมรถได้คราวละกี่ปี 

 ก.  2  ปี        ข.  ไมเกิน  2  ปี          ค.  4  ปี        ง.  ไม่เกิน  4  ปี 

142.  การนับการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  2555  ให้นับอย่างไร 

 ก.  1  เมษายน  ถึง วันที่  31  มีนาคมของปีถัดไป 

 ข.  1  มกราคม  ถึง วันที่  31  ธันวาคม 

 ค.  1  ตุลาคม  ถึง  วันที่  30  กันยายนของปีถัดไป 

 ง.  1  กรกฎาคม  ถึง วันที่  30  มิถุนายนของปีถัดไป 
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143.  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาในสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ประเภทใดบ้าง 

 ก.  การลาป่วย  การลาคลอดบุตร  การลากิจส่วนตัว 

 ข.  การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอด 

 ค.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงานภายในประเทศ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

144.  ผอ.สพท.มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการ “ลาป่วย  และลากิจส่วนตัว”  ของข้าราชการครูและบุคลา

กรทางการศึกษาใน สพท. และสถานศึกษากรณีเกินอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วย

การลาดของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน 

 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 

145.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

ลาอุปสมบท  หรือประกอบพิธีฮัจย์ 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

146.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

ลาเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพล 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

147.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ในสังกัด สพฐ. ลาติดตามคู่สมรส  หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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148.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

149.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาให้ข้าราชการครู  บุคลากร  และนักเรียน  ในสังกัด สพท.  

เดินทางไปต่างประเทศได้ทุกประเทศ  กรณีการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน การไปทัศนศึกษา   

การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  การไปปฏิบัติธรรม  การพานักเรียนไปต่างประเทศ  และการไปปฏิบัติงาน 

ในองค์กรระหว่างประเทศ 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

150.  ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาทุกประเภทของ  ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. ที่เป็นอำนาจของ

เลขาธิการ กพฐ. ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

 ก.  ผอ.สพท. ข.  เลขาธิการ สพฐ. 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

151. ระบบทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2555  ประกอบด้วยระบบใดต่อไปนี้ 

 ก.  ระบบเอกสาร         ข.  ระบบดิจิตอล ค.  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ค 

152. “ก.ค.ศ.16”  หมายถึง  ข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  ทะเบียนประวัติ      ข.  แฟ้มประวัติ.   ค.  บันทึกประวัติย่อ  ง.  ถูกทุกข้อ 

153.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องบันทึกประวัติของตนเองลงใน ก.ค.ศ.16 ต่อเจ้าหน้าที่ 

ทะเบียนประวัติ จำนวน 1 ฉบับภายในกี่วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ภายใน  7  วัน          ข. ภายใน  15  วัน          ค.  ภายใน  30  วัน         ง.  ภายใน  45  วัน 

154.  การลงรายการเกี่ยวกับเรื่องใดใน ก.ค.ศ. 16  หากไม่ถูกต้องให้เจ้าของประวัติจัดทำใหม่ทั้งฉบับ 

 ก.  วัน  เดือน  ปี ข.  วัน  เดือน  ปีที่บรรจุและแต่งตั้ง 

 ค.  การเขียนชื่อ  หรือนามสกุลผิดพลาด ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข 
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155. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ 

ตามระเบียบ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2555 

 ก.  ผอ.สพท.            ข.  กศจ.        ค.  เลขาธิการ กพฐ.         ง.  ก.ค.ศ. 

156.  ใครเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขวัน  เดือน  ปีที่สั่งบรรจุและวันเริ่มปฏิบัติราชการในทะเบียนประวัติข้าราชการตา

มระเบียบ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2555   

 ก.  ผอ.สพท.      ข.  กศจ.         ค.  ผอ.สพท.โดยอนุมัติ กศจ.     ง.  ก.ค.ศ. 

157.  ข้อใดเป็นลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  เป็นข้อห้าม        ข.  เป็นข้อปฏิบัติ         ค.  เป็นข้อความปฏิบัติ     ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

158.  ข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ก.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

 ข.  ประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

 ค. การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย 

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 

 ง.  ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

159.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุด 

ตามข้อใด 

 ก.  ผู้เรียน           ข.  ส่วนร่วม             ค.  ชาติ            ง.  แผ่นดิน 

160.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” 

 ก.  ความผิดที่ไม่ต้องดำเนินการสืบสวน 

 ข.  ความผิดที่ไม่ดำเนินการสอบสวนหรืองดการสอบสวน 

 ค.  ความผิดที่ไม่ต้องดำเนินการสอบสอน 

 ง.  ถูกทั้ง  ก  และ  ข 

161.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้  

เป็นความหมายของคำว่าอะไร 

 ก.  ประพฤติชั่ว         ข.  ทุจริตต่อหน้าที่           ค.  ช่อราษฎร์บังหลวง           ง.  โลภ 
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162.ถ้าท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะทำให้เสียหายแก่

ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการท่านจะดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  ไม่ปฏิบัติตาม  เพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 ข.  ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด 

 ค.  เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน  7  วัน  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทวนคำสั่ง 

 ง.  เสนอความเห็นด้วยวาจา  แล้วทำเป็นหนังสือภายใน  7  วัน  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทวนคำสั่ง 

163.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ละทิ้ง” 

 ก.  ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน        ข.  ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่      ค.  ไม่เอาเป็นธุระ          ง.  ไม่เอาใจใส่ 

164.  ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

 ก.กระทำโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยาฐานะใด 

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 ข. จ้างวานให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการสอนขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 

การเลื่อนตำแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ 

 ค.  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

165.  ข้อใดเป็นความผิดทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง 

 ก.  เสพยาเสพติดหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด 

 ข.  เล่นการพนันเป็นอาจิณ 

 ค.  กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ตน 

 ง.  เป็นผู้จัดการให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

166.  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระทำการโดยวิธีการตามข้อใด 

 ก.  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ข.  การฝึกอบรม 

 ค.  การสร้างขวัญและกำลังใจ ง.  ถูกทุกข้อ 

167.  โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีกี่สถาน 

 ก.  2  สถาน         ข.  3  สถาน           ค.  4  สถาน     ง.  5  สถาน 

168.  โทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีกี่สถาน 

 ก.  2  สถาน         ข.  3  สถาน           ค.  4  สถาน     ง.  5  สถาน 
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169.  ข้อใดคือโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ลดเงินเดือน       ข.  ปลดออก        ค.  ไล่ออก   ง.  ไม่มีข้อมูลใดถูก 

170.  ข้อใดเป็นความผิดวินัยสถานเบาที่สุด 

 ก.  ภาคทัณฑ์         ข.  ติดเงินเดือน     ค.  ว่ากล่าวตัดเตือน ง.  ทำทัณฑ์บน 

171.  ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ภาคทัณฑ์         ข.  ลดเงินเดือน     ค.  ให้ออก ง.  ปลดออก 

172.  ข้อใดต่อไปนี้  กล่าวถูกต้อง 

 ก.  ผู้ใดถูกลงโทษให้ออก  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

 ข.  ผู้ใดถูกลงโทษให้ปลดออก  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

 ค.  ผู้ใดถูกลงโทษไล่ออก  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

173.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ให้ทำเป็นประกาศ ข.  ให้ทำเป็นคำสั่ง 

 ค.  ให้ทำเป็นข้อบังคับ ง.  ถูกทุกข้อ 

174.  ข้อใดคือหลักการในการสั่งลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด  ข.  ต้องมิให้เป็นไปโดยพยาบาท 

 ค.  ต้องมิให้ลงโทษผู้ไม่มีความผิด  ง.  ถูกทุกข้อ 

175.  คำสั่งลงโทษทางวินัยให้แสดงรายละเอียดตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก.  ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใด  ข.  ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยตามมาตราใด 

 ค.  มีเหตุผลอย่างใดในการกำหนดสถานโทษ  ง.  ถูกทุกข้อ 

176.  การสั่งลงโทษต้องแจ้งเป็นคำสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบตามข้อใด 

 ก.  ภายใน  5  วันนับแต่วันออกคำสั่งลงโทษ  ข.  ภายใน  7  วันนับแต่วันออกคำสั่งลงโทษ 

 ค.  ภายใน  10  วันนับแต่วันออกคำสั่งลงโทษ  ง.  ภายใน  15  วันนับแต่วันออกคำสั่งลงโทษ 

177.  ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาทุกตำแหน่ง  ในสถานศึกษากรณีวินัยไม่ร้ายแรง 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !85

178.  ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ง.  ผู้มีอำนาจตามมาตรา  53 

179.  ข้อใดคือโทษวินัยร้ายแรง 

 ก.  ให้ออก  ไล่ออก ข.  ปลดออก  ไล่ออก 

 ค.  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก ง.  ให้ออก  ปลดออก  ไล่ออก 

180.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง  ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษอย่างไร 

จึงจะเหมาะสมกับความผิด 

 ก.  ภาคทัณฑ์                        ข.  ตัดเงินเดือน 

 ค.  ลดขั้นเงินเดือน                  ง.  สั่งลงโทษตามข้อ ก ข ค ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

181.  การกระทำผิดวินัยลักษณะใดผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวน หรือ 

งดการสอบสวนก็ได้ 

 ก.  ร้ายแรง       ข.  ความผิดปรากฏชัดแจ้ง ค.  ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง        ง.  ไม่มีข้อถูก 

182.  ข้อใดคือการกระทำความผิดวินัยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 ก.  นาย A  เล่นการพนันเป็นอาจิณ 

 ข.  นาย B  ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า  15  วัน  โดยไม่มีเหตุผลอันควร 

 ค.  นาย C  ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  1  เดือน 

 ง.  ถูกทั้งข้อ ข และ ค 

183.  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยร้ายแรง  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน

จะนำมาประกอบพิจารณาโทษก็ได้  แต่มิให้ต่ำกว่าข้อใด 

 ก.  ลดเงินเดือน     ข.  ตัดเงินเดือน     ค.  ปลดออก ง.  ไล่ออก 

184.  ในกรณีที่กระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ ข.  ว่ากล่าวตักเตือน 

 ข.  ให้อยู่เวรยาม  7  วัน ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
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185.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูในสถานศึกษา 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ง.  ก.ค.ศ. 

186.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่มีอำนาจสั่งลงโทษตามข้อใด 

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

 ค.  ลดเงินเดือน ง.  ถูกทุกข้อ 

187.  ผู้ใดมีอำนาจในการลงโทษตัดเงินเดือน  2%  หรือ  4%  ไม่เกิน  2  เดือน 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ข.  ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง.  ได้ทั้ง ข้อ ข และ ค 

188.  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการลงโทษลดเงินเดือนตามข้อใด 

 ก.  ไม่เกิน  2%          ข.  ไม่เกิน  4%           ค.  ไม่เกิน  5%        ง.  ไม่มีอำนาจลงโทษ 

189.  ผู้ใดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  กรณี

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ก.  ก.ค.ศ.         ข.  กศจ.          ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง.  นายกรัฐมนตรี 

190.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว   

ต้องรายงานผลการดำเนินงานทางวินัยต่อผู้ใด 

 ก.  คณะกรรมการสถานศึกษา       ข.  ผอ.สพท.        ค.  กศจ.        ง.  ถูกทุกข้อ 

191. ข้าราชการครูตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ 

ต้องยื่นใบลาออกต่อผู้ใด 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  กศจ. ง.  ก.ค.ศ. 

192.  ใครเป็นผู้อนุมัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครู  ตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ศึกษาธิการจังหวัด 

 ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยอนุมัติของ กศจ. 
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193.กรณีการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากผู้มีอำนาจตามมาตรา 53    

เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการสามารถยับยั้งการได้ตามข้อใด 

 ก.  ไม่เกิน  30  วัน        ข.  ไม่เกิน  60  วัน        ค.  ไม่เกิน  90  วัน       ง.  ไม่เกิน  180  วัน 

194.  ข้อใดต่อไปนี้  กล่าวถูกต้อง 

 ก.  การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก 

 ข.  การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันขอลาออก 

 ค.  การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังยั้งได้ไม่เกิน  60  วัน 

 ง.  การลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองยับยั้งได้ไม่เกิน  90  วัน 

195.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ  ถ้าผู้มีอำนาจไม่ได้อนุญาต 

ให้ลาออกและไม่ได้ยับยั้งการลาออก  ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่เมื่อใด 

 ก.  วันขอลาออก        ข.  ถัดจากวันขอลาออก        ค.  วันยี่นขอลาออก          ง.  วันออกคำสั่ง 

196.  การยื่นขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยื่นตามกรอบระยะเวลาใด 

 ก.  ยื่นได้ทันที 

 ข.  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  30  วัน 

 ค.  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  60  วัน 

 ง.  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  90  วัน 

197. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออกจากราชการ เพื่อดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมือง  หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ยื่นในระยะเวลาใด 

 ก.  ยื่นได้ทันที  

 ข.  ยื่นอย่างช้าในวันที่ขอลาออก 

 ค.  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  30  วัน 

 ง.  ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  60  วัน 

198. ข้าราชการครูตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ

ลดเงินเดือน  ให้มีสิทธิตามข้อใด 

 ก.  ร้องทุกข์           ข.  ร้องเรียน        ค.  อุทธรณ์    ง.  ไม่มีข้อถูก 
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199.  การยื่นอุทธรณ์ต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาใด 

 ก.  ภายใน  30  วัน 

 ข.  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ถูกสั่งลงโทษ 

 ค.  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง 

 ง.  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ 

200.  ข้าราชการครู ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือ 

มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้มี

สิทธิดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  ร้องทุกข์           ข.  ร้องเรียน        ค.  อุทธรณ์    ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

201.  ข้าราชการครู  ไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือคับข้องใจสามารถร้องทุกข์ต่อใคร 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  กศจ.                                       ง.  ก.ค.ศ. 

202.  ใครมีอำนาจสั่งพักราชการ  และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับข้าราชการครูทุกตำแหน่ง   

ตั้งแต่ระดับ  8  ลงมาในสังกัด  สพท. 

 ก.  ผอ.สพท.        ข.  กศจ.          ค.  ศึกษาธิการจังหวัด  ง.  ก.ค.ศ. 

203.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้

ออกจากราชการไว้ก่อน  พ.ศ.  2555  ใช้บังคับในกรณีใดต่อไปนี้ 

 ก.  กรณีรอฟังผลการสอบสวน ข.  กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ค.  กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข 

204.เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  

หรือต้องหาว่ากระทำความผิดเว้นแต่ความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษจะสั่งพักราชการได้กรณีใดดังต่อไปนี้ 

 ก.  เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือความประพฤติ  หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ  

หากอยู่ในราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ 

 ข.  เป็นอุปสรรคในการสอบสวน 

 ค.  อยู่ในระหว่างถูกจับในคดีอาญาหรือจำคุกโดยคำพิพากษาเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 15  วัน แล้วหรือ 

ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดอาญาก่อน หรือหลังการสอบสวนซึ่งเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

 ง.  ถูกทุกข้อ 
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205.  ครูเอมอร  ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงและมีความเห็นว่า  1  ในคณะกรรมการสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรงเป็นบุคคลที่ไม่ชอบกันและเคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงมาแล้ว  ครูเอมอรต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ข.  ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ค.  อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ง.  อุทธรณ์ต่อ กศจ.  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

206.  ข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาผู้ใดถูกกล่าวว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้ออกจาก 

ราชการไปแล้ว  ทำการอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.  และมีผลการสอบสวนใหม่พบว่าจะต้องลงโทษลดเงินเดือน 4%   

ในประเด็นนี้จะทำการสั่งลงโทษอย่างไร 

 ก.  ลงโทษตามที่ได้รับ ข.  ลงโทษสถานเบาที่สุด 

 ค.  สั่งงดโทษ ง.  สั่งลงโทษลดเงินเดือนย้อนหลัง 

207.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  การดำเนินการวินัย  ต้องกระทำในขณะที่ผู้นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีที่เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงเท่านั้น 

 ข.  แม้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการไปแล้ว  ก็ยังต้องดำเนินการสอบสวนวินัยต่อไป   

ในกรณีที่เป็นโทษวินัยร้ายแรงเท่านั้น 

 ค.  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตระหว่างสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ก็ให้งดการดำเนินการทางวินัย 

 ง.  ในกรณีเป็นความผิดชัดแจ้ง  อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนได้ 

208.  กรณีครูสุเมธ  สังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัทธยาศัยมีคลิปหลักฐานว่าได้ทำการ 

ลวนลามนักเรียน  และใช้กำลังปลุกปล้ำนักเรียนที่ตนเองสอบ  แต่นักเรียนสามารถดิ้นหลุดและมาแจ้งความ 

กล่าวโทษกับสถานีตำรวจ  ในกรณีนี้ผู้ใดเป็นผู้กำหนดโทษทางวินัยแก่ครูสุเมธ 

 ก.  อ.ก.ค.ศ.  วิสามัญที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง ข.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.  ก.ค.ศ. ง.  เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนความผิด 

209.  เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัย สถานตัดเงินเดือน 2% หรือ 4%   

จำนวน  1  เดือนจะลาศึกษาต่อได้เมื่อไร 

 ก.  เมื่อสอบเรียนต่อได้ ข.  เมื่อผู้บริหารอนุญาต 

 ค.  เมื่อใกล้พ้นโทษตัดเงินเดือน ง.  เมื่อพ้นโทษตัดเงินเดือนแล้ว 
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210.  ข้อใดไม่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 ก.  ข้าราชการครูตั้งวงเล่นไพ่กลางสนามฟุตบอลโรงเรียน  ในเวลาปฏิบัติราชการ 

 ข. กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริง 

ที่ปรากฏตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแจ้ง 

 ค.  กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ง.  เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งทุกข้อ 

211.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่สามารถร้องทุกข์ได้ในกรณีใด 

 ก.  ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ข.  ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 

 ค.  อึดอัด  คับข้องใจผู้บังคับบัญชาดุด่า ง.  ถูกตัดสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน 

212.  ข้าราชการครู  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือ 

มีความขับข้องใจเนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   

ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด? 

 ก.  ร้องทุกข์         ข.  ร้องเรียน         ค.  อุทธรณ์          ง.  ทำได้ทุกข้อ 

213.  ข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 2 เดือน   

ควรดำเนินการอย่างไร  จึงชอบด้วยกฎหมาย 

 ก.  ร้องทุกข์ต่อ  กศจ.  ภายใน  30  วันทำการ  ข.  ร้องทุกข์ต่อ  กศจ.  ภายใน  30  วัน 

 ค.  อุทธรณ์ต่อ  กศจ.  ภายใน  30  วันทำการ  ง.  อุทธรณ์ต่อ  กศจ.  ภายใน  30  วัน 

214. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์ หรือ 

ร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งและให้ ก.ค.ศ.  

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

 ก.  90  วัน        ข.  60  วัน        ค.  30  วัน    ง.  120  วัน 

215.  คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน 

 ก.  60  วัน        ข.  90  วัน       ค.  120  วัน     ง.  180  วัน 

216.  ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทำให้ทราบว่า  ครูนรินทร์รับจ้างทำผลงาน 

ทางวิชาการโดยมีค่าตอบแทน  150,000  บาท  ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก.  ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% ไม่เกิน 1 เดือน    ข.  ลดเงินเดือน  1  ขั้น 

 ค.  ปลดออก   ง.  ไล่ออก 
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217.  ครูจันทร์ดี ทำการหมิ่นประมาท  การกล่าวอาฆาตพยาบาท  พูดจาก้าวร้าวลบหลู่อาฆาตพยาบาท 

ผู้บังคับบัญชาเพราะโกรธที่ไม่ได้  2  ขั้น 

 ก.  ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4% ไม่เกิน 1 เดือน     ข.  ลดเงินเดือน  1  ขั้น 

 ค.  ปลดออก   ง.  ไล่ออก 

218. นายมานะ  รักดี  ครู คศ.4  โรงเรียนบ้านผักหวาน  ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่าเป็นผู้กระทำการทุจริตเงิน 

อาหารกลางวันนักเรียน เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันตลอด 1 ปีการศึกษาทีผ่านมา  

ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดและกำหนดโทษวินัยของนายมานะ  รักดี 

 ก.  ก.ค.ศ.       ข.  กศจ.        ค.  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา         ง.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

219.นายบุญชู นามสมมุติ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคู่สมรสอยู่แล้ว   

มีพฤติกรรมกระทำผิดทางชู้สาว กับนางสาวอรชร ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  ในกรณีที่มีปัญหาหรือความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ตามกรณี ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาย B       ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในนามประธาน กศจ. 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

220.  การสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ กรณีกระทำผิดวินัย กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ 

ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน/ไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งลงโทษในวันใด 

 ก.  ตั้งแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น ข.  ตั้งแต่วันเริ่มต้นคณะกรรมการสอบสวน 

 ค.  ตั้งแต่วันที่  16  เป็นต้นไป ง.  ตั้งแต่วันสิ้นเดือนของช่วงที่ละทิ้งราชการ 

221.  ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะถ้าตายในระหว่างรับราชการ  ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะถึงวันใด 

 ก.  ก่อนถึงวันตาย ข.  วันที่ถึงแก่ความตาย 

 ค.  งดจ่าย ง.  จ่ายจนถึงวันสิ้นเดือนของวันตาย 

222.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  บังคับใช้กับพนักงานราชการเช่นกับข้าราชการครู 

 ข.  มีอายุความ 

 ค.  ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษมีผลให้ต้องระงับการดำเนินการทางวินัยหรือยุติเรื่อง 

 ง.  แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดวินัยได้ 
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223.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก.  กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีก 

 ข.  ในกรณีเป็นความผิดชัดแจ้งอาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนได้ 

 ค.  กรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีอาญาไปพร้อมกัน  ต้องรอผลคดีอาญาก่อน 

 ง.  พยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่เชื่อได้ว่ากระทำผิดจริงก็ให้ออกจากราชการกรณีมีมลทินหรือมัวหมองได้ 

224.  ผู้ใดทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ก.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ค.  ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

 ง.  ศึกษาธิการจังหวัด 

225.  สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ? 

 ก.  กศจ. กรุงเทพมหานคร 

 ข.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ค.  กคศ. 

 ง. ปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาค 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 33 ง 65 ง 97 ก 129 ก 161 ข 193 ค

2 ง 34 ง 66 ง 98 ข 130 ค 162 ค 194 ก

3 ค 35 ข 67 ค 99 ง 131 ง 163 ข 195 ก

4 ข 36 ง 68 ข 100 ข 132 ก 164 ง 196 ข

5 ก 37 ข 69 ค 101 ง 133 ง 165 ง 197 ค

6 ก 38 ง 70 ง 102 ข 134 ก 166 ง 198 ค

7 ง 39 ก 71 ง 103 ง 135 ง 167 ง 199 ค

8 ง 40 ง 72 ข 104 ค 136 ง 168 ข 200 ก

9 ก 41 ข 73 ก 105 ก 137 ค 169 ก 201 ค

10 ก 42 ข 74 ง 106 ค 138 ก 170 ก 202 ค

11 ค 43 ข 75 ง 107 ง 139 ก 171 ค 203 ง

12 ง 44 ค 76 ง 108 ก 140 ค 172 ข 204 ง

13 ข 45 ง 77 ค 109 ค 141 ข 173 ข 205 ข

14 ง 46 ง 78 ข 110 ก 142 ค 174 ง 206 ค

15 ค 47 ค 79 ก 111 ง 143 ง 175 ง 207 ค

16 ก 48 ก 80 ง 112 ค 144 ง 176 ข 208 ก

17 ข 49 ก 81 ง 113 ค 145 ก 177 ก 209 ง

18 ง 50 ข 82 ข 114 ง 146 ก 178 ง 210 ก

19 ก 51 ค 83 ข 115 ข 147 ข 179 ข 211 ก
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20 ข 52 ง 84 ก 116 ก 148 ง 180 ง 212 ก

21 ง 53 ก 85 ค 117 ข 149 ข 181 ข 213 ง

22 ข 54 ก 86 ง 118 ข 150 ก 182 ง 214 ก

23 ง 55 ก 87 ข 119 ค 151 ง 183 ค 215 ง

24 ค 56 ข 88 ข 120 ข 152 ค 184 ง 216 ง

25 ค 57 ง 89 ง 121 ง 153 ก 185 ก 217 ข

26 ค 58 ก 90 ง 122 ก 154 ง 186 ค 218 ข

27 ง 59 ข 91 ก 123 ข 155 ง 187 ง 219 ง

28 ค 60 ข 92 ค 124 ข 156 ค 188 ง 220 ก

29 ข 61 ง 93 ก 125 ข 157 ง 189 ก 221 ข

30 ค 62 ง 94 ข 126 ง 158 ก 190 ข 222 ง

31 ง 63 ง 95 ง 127 ง 159 ก 191 ก 223 ค

32 ก 64 ง 96 ค 128 ง 160 ข 192 ค 224 ง

225 ข
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1.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ใช้บังคับองค์กรหรือหน่วยงานตามข้อใด 

 ก.  การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา  ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

 ค.  องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ  ง.  สถานศึกษา 

2.  ข้อใดไม่ได้เป็นคำสั่งทางปกครอง 

 ก.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

 ข.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพ 

 ค.  ศาลพิพากษาให้นายมั่นคงจำคุก  10  ปี 

 ง.  การอนุญาตให้ประชาชนในชุมชนปลูกสร้างบ้าน 

3.  คำสั่งทางปกครอง  หมายความการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น

ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ

หน้าที่ของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  แต่ไม่หมายความรวมถึงข้อใด 

 ก.  การรับรอง          ข.  การรับจดทะเบียน  ค.  การสั่งการ  ง.  การออกกฎ 

4.  กรณีใด  ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง 

 ก.  สั่งให้ออกจากราชการ ข.  การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา 

 ค.  สัญญาณไฟแดง ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการ 

5.  คำว่า “กฎ”  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  หมายถึงข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  พระราชบัญญัติ ข.  ข้อบังคับสภาตำบล 

 ค.  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ง.  ประกาศกระทรวง 

6.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

7.  บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง.  บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
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8.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง  กำหนดจำนวนไว้  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน  ข.  ไม่น้อยกว่า  5  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน 

 ค.  ไม่น้อยกว่า  5  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ง.  ไม่น้อยกว่า  5  คน  แต่ไม่เกิน  9  คน 

9.  ใครทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ก.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง 

 ข.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 ค.  เลขาธิการ  ก.พ. 

 ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

10.  หน่วยงานทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือ หน่วยงานใด 

 ก.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข.  กรมการปกครอง 

 ค.  สำนักงานรัฐมนตรี ง.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

11.  กรรมการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง  

คราวละกี่ปี 

 ก.  2  ปี           ข.  3  ปี           ค.  3  ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  ง.  4  ปี 

12.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  พิจารณาทางการปกครอง 

 ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ค.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี 

13.  เจ้าหน้าที่  ตามข้อใดทำการพิจารณาทางคดีปกครองได้ 

 ก.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี ข.  เป็นคู่กรณีในคดี 

 ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคดี ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

14.  เจ้าหน้าที่ในข้อใด  ที่จะทำการพิจารณาทางการปกครองไม่ได้ 

 ก.  เป็นญาติขอคู่กรณี ข.  เป็นคู่หมั้นของคู่สมรสของคู่กรณี 

 ค.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ง.  ถูกทุกข้อ 

15.  บุคคลตามข้อใด  เป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ 

 ก.  เลขาธิการ กพฐ.         ข.  บุคคลธรรมดา          ค.  คณะบุคคล     ง.  ถูกทุกข้อ 
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16.  บุคคลตามข้อใด  เป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน  50  คน  ยื่นคำขออย่างเดียวกันได้ 

 ก.  คณะบุคคล          ข.  นิติบุคคล            ค.  บุคคลธรรมดา         ง.  ข้อ ก และ ข 

17.  ในกรณีที่มีกรณีเกินห้าสิบคนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกันโดยไม่มีการกำหนดให้บุคคลใด  

เป็นตัวแทนร่วมของตน  ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว 

 ก.  แต่งตั้งคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นตัวแทนร่วม 

 ข.  แต่งตั้งคู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วม 

 ค.  แต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนร่วม 

 ง.  แต่งตั้งบุคคลที่กรณีคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม 

18.  เอกสารที่จะใช้พิจารณาทางปกครอง  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ 

 ข.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

 ค.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น 

 ง.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง 

19.  กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง  มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของ 

คู่กรณี  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู่ 

 ข.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง 

 ค.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

 ง.  ส่งเอกสารให้คู่กรณีแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 

20.  ในการพิจารณาทางปกครอง  เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี    

 ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี 

 ค.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม   

 ง.  ผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี 
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21.  ในการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  ออกไปตรวจสถานที่ 

 ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ค.  รับฟังพยานหลักฐาน  คำชี้แจง  หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลในทางลับเท่านั้น 

 ง.  ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งทางการปกครองแล้วกระทบถึงสิทธิ 

ของคู่กรณี 

 ก.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ  

คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 

 ข.  เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 

 ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานแม้จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์

สาธารณะ 

 ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับการทางปกครอง 

23.  คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการได้แย้งสิทธิหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิ   

ของตนได้การขอดังกล่าวไม่รวมถึงการขอตามข้อใด 

 ก.  ขอดูหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ 

 ข.  ขอสำเนาเอกสารที่เป็นพยานหลักฐานทั้งหมด 

 ค.  ขอตรวจดูเอกสารต้นร่างคำวินิจฉัยในขณะที่ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางกการปกครอง 

 ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก  และ  ข 

24.  รูปแบบคำสั่งทางการปกครอง  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  คำสั่งด้วยวาจา        ข.  ทำเป็นหนังสือ         ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์        ง.  ถูกทุกข้อ 

25.  ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา  ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่ง  เจ้าหน้าที่

ต้องยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือ 

 ก.  1  วัน            ข.  3  วัน            ค.  7  วัน        ง.  15  วัน 

26. เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง 

 ค.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ   ง.   ผู้มีอำนาจออคำสั่ง 
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27.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

 ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจา 

 ค.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์ 

28.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  กรณีคำสั่งใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนด   

ขั้นตอนการอุทธรณ์ฯ  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง  ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น  ภายในกี่วัน 

 ก.  7  วัน        ข.  15  วัน      ค.  30  วัน ง.  90  วัน 

29.  กรณีทั่วไป  คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองได้ภายในกี่วัน 

 ก.  7  วัน       ข.  15  วัน        ค.  30  วัน ง.  90  วัน 

30.  ในการพิจารณาอุทธรณ์  เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  ข้อกฎหมาย    

 ข.  ข้อเท็จจริง 

 ค.  ความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางปกครอง   

 ง.  ประโยชน์ส่วนรวม 

31.  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะที่เป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วัน  ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้

เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น 

 ก.  15  วัน       ข.  30  วัน        ค.  60  วัน   ง.  90  วัน 

32.  การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์  นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่ง 

ทางปกครองนั้น  เว้นแต่ คำสั่งนั้น  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  คำสั่งนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาล 

 ข.  คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 

 ค.  ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรืออการข่มขู่ 

 ง.  การชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
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33.  เมื่อมีคำสั่งกรณีคำขอ  เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนด  อุทธรณ์

ในกรณีต่อไปนี้  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 

 ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ 

 ค.  มีพยานหลักฐานใหม่  อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ 

 ง.  เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองพ้นจากตำแหน่ง 

34.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน  ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่

มีหนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด   โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก.  5  วัน       ข.  7  วัน       ค.  15  วัน ง.  30  วัน 

35.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน  ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่ 

มีหนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด  โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน  ซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติ 

ตามคำเตือน  เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด  ทรัพย์สิน 

 ก.  5  วัน        ข.  7  วัน        ค.  15  วัน ง.  30  วัน 

36.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ  ถ้าอยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน  เจ้าหน้าที่อาจ  บังคับให้

ไปชำระค่าปรับทางปกครองได้  โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด 

 ก.  100  บาทต่อวัน        ข.  500  บาทต่อวัน         ค.  2,000  บาทต่อวัน       ง.  20,000  บาทต่อวัน 

37.  คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ  ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบ 

หมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนโดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย และ 

เงินเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใดต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ 

 ก.  ร้อยละ  2          ข.  ร้อยละ  5             ค.  ร้อยละ  20       ง.  ร้อยละ  25 

38.  ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำ  หรือละเว้น 

การกระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด  คำเตือนดังกล่าว  ข้อใด  กล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  จำนวนค่าปรับทางปกครอง 

 ข.  มาตรฐานบังคับการปกครองที่จะใช้ 

 ค.  ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง 

 ง.  จำนวนวันที่พร้อมรายละเอียดจำนวนค่าปรับทางปกครอง 
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39.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด  ตามข้อใด 

 ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือ15 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือ 15 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ง.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือ 30 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

40.  คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาเพียงพอที่จะเข้าใจได้  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ 

 ก.  ต้องระบุวัน  เดือน  และปีที่ทำคำสั่ง   

 ข.  ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 

 ค.  ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง   

 ง.  หน่วยงานที่ดำเนินการทำคำสั่ง 

41.  ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทน 

ความเสียหาย  เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้  ต้องร้องขอค่าทดแทน 

ดังกล่าวได้ภายในกี่วัน  นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

 ก.  30  วัน           ข.  60  วัน             ค.  180  วัน    ง.  1  ปี 

42.  คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้  ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้  ระยะเวลา 

การอุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครองภายใน  ตามข้อใด 

 ก.  30  วัน         ข.  60  วัน              ค.  180  วัน       ง.  1  ปี 

43.  คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ต่อไปนี้  แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์  และระยะเวลาอุทธรณ์ 

ไว้ในคำสั่งดังกล่าว  จะมีผลอย่างไร 

 ก.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง  

 ข.  คำสั่งนั้นยังไม่สมบูรณ์ 

 ค.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ  

 ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์นั้นนับใหม่  นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว 
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44.  เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง  ต่อมา เจ้าหน้าที่นั้น 

เห็นว่าคำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง  เพราะความเข้าใจผิดของตนเอง  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่ง 

ของตนได้หรือไม่ 

 ก.  ไม่ได้  เพราะออกคำสั่งแล้ง          

 ข.  ไม่ได้  ถ้าเขาไม่อุทธรณ์ 

 ค.  ได้เสมอ  ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง         

 ง.  ไม่ได้  แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข 

45.  ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง 

 ก.  การสั่งการ          ข.  การอนุมัติ            ค.  การับจดทะเบียน    ง.  การออกระเบียบ 

46.  การนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา   

ข้อใดผิดหลักเกณฑ์การนัดประชุม 

 ก.  การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือ 

 ข.  ได้มีการบอกนัดประชุมกรรมการผู้นั้นแล้วในการนัดประชุมครั้งก่อน 

 ค.  การแจ้งนัดประชุมต้องแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วัน 

 ง.  การกระทำทุกข้อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การนัดประชุมทุกข้อ 

47.  การคัดค้านเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีอำนาจพิจารณาทางปกครองที่มีส่วนได้เสีย  ข้อปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

 ก.  การคัดค้านต้องยื่นคำคัดค้านด้วยหนังสือเท่านั้น 

 ข.  การคัดค้านต้องยื่นหนังสือด้วยตนเองเท่านั้น 

 ค.  การยื่นหนังสือคัดค้านต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้านนั้นเอง 

 ง.  การยื่นหนังสือคัดค้านต้องยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกคัดค้าน 

48. นายสมชัย ตำแน่งครูชำนาญพิเศษลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุโดยให้นักเรียนซึ่งมีโรคประจำตัววิ่งรอบ 

สนาม  จนเป็นเหตุให้นักเรียนคนดังกล่าวเสียชีวิต  บุคคลใดหรือหน่วยงานใด  รับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

 ก.  ครูสมชัย      ข.  ผู้อำนวยการโรงเรียน        

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง.  เลขาธิการ  กพฐ. 
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49. การฟ้องของบุคคลภายนอกได้รับการละเมิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเจ้าหน้าที่รัฐ 

คนนั้นไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด 

 ก.  ฟ้องเจ้าหน้าที่โดยตรง        ข.  ฟ้องหน่วยงานรัฐ.     

 ค.  ฟ้องกระทรวงการคลัง ง.  ฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรี 

50.  รูปแบบของคำสั่งทางการปกครองที่ไม่ระบุก็ได้ 

 ก.  วันเดือนปีที่ทำคำสั่ง ข.  วัน  เวลาที่ควรรับทราบคำสั่ง 

 ค.  ชื่อตำแหน่งผู้ทำคำสั่ง ง.  ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ค 21 ง 31 ง 41 ค

2 ค 12 ง 22 ค 32 ก 42 ง

3 ง 13 ก 23 ค 33 ง 43 ง

4 ง 14 ง 24 ง 34 ข 44 ง

5 ก 15 ง 25 ค 35 ข 45 ง

6 ก 16 ค 26 ง 36 ง 46 ต

7 ง 17 ข 27 ข 37 ง 47 ง

8 ง 18 ค 28 ข 38 ง 48 ก

9 ก 19 ค 29 ข 39 ข 49 ค

10 ง 20 ง 30 ง 40 ง 50 ง
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' 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่ใช่บังคับองค์กรหรือหน่วยราชการตามข้อใด 

   ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี                          

 ข.  การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

         ค.  การดำเนินกิจการทางศาสนา                    

 ง.  ถูกทุกข้อ 

2. กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการปกครองใช้บังคับในกรณีใด 

        ก.  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง        

        ข.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

        ค.  การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล                                                             

        ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

3. ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง 

        ก.  คำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งและมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่

ของบุคคล 

        ข.  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันก่อให้เกิดสิทธิหรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคล 

        ค.  การวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

        ง.  ถูกทุกข้อ 

4. คำสั่งทางปกครอง หมายความว่า การใช้อำนาจตามกฏหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น

ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ 

ของบุคคล ฯ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง 

 ก การสั่งการ             ข การอนุญาต            ค การวินิจฉัยอุทธรณ์                ง การออกกฎ 
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5. กรณีใดเป็น "คำสั่งทางการปกครอง" 

    ก.  ประกาศของราชการกำหนดว่าการยื่นขอต่อใบอนุญาต โรงงานต้องส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ            

สิ่งแวดล้อมด้วย 

   ข.  คำสั่งของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สั่งซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

   ค.  ไฟจราจร (เขียว แดง) ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง 

   ง.  รายงานผลการสอบวินัยข้าราชการผู้หนึ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนวินัยเสนอต่ออธิบดี 

6. คำว่า "กฎ" ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงข้อใด 

        ก.  พระราชกฤษฎีกา                                            ข.  กฎกระทรวง 

        ค.  ประกาศกระทรวง และข้อบังคับท้องถิ่น                  ง.  ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดต่อไปนี้หมายความว่า “กฎ” ตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 ก พระราชกฤษฎีกา              ข กฎกระทรวง         ค ประกาศกระทรวง          ง ถูกทุกข้อ 

8. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

        ก.  นายกรัฐมนตรี                      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

        ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ง.  อธิบดีกรมการปกครอง 

9. บุคคลตามข้อใดเป็นประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

        ก.  นายกรัฐมนตรี                     ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ค.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   ง.  บุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

10. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต้องเป็นบุคคลตามข้อใด 

        ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง                           

        ข.  ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

        ค.  ต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารราช 

การแผ่นดิน 

        ง.  ต้องอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 

11. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง กำหนดจำนวนไว้ตามข้อใด 

        ก.  ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน       ข.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน       ง.  ไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
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12. บุคคลข้อใดที่ทำตามหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

         ก.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                          

 ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

         ค.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้ง 

         ง.  ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

13. หน่วยงานที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือหน่วยงาน

ในข้อใด 

         ก.  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                 

 ข.  สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี 

        ค.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                   

 ง.  กรมการปกครอง 

14. กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 

คราวละกี่ป ี

         ก.  2 ปี                    ข.  3 ปี                      ค.  4 ปี                        ง.  5 ปี 

15. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

         ก.  สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

         ข.  เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

         ค.  พิจารณาคดีทางการปกครอง 

         ง.  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอนายกรัฐมนตรี 

16. เจ้าหน้าที่ตามข้อใดทำการพิจารณาทางปกครองได้ 

        ก.  เป็นคู่กรณีในคดี                 

 ข.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

         ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี                               

 ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาของคู่กรณีในคด ี
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17. เจ้าหน้าที่ในข้อใดที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้

 ก เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี             

 ข เป็นญาติของคู่กรณี           

 ค เป็นนายจ้างของคู่กรณี          

 ง ทุกข้อที่กล่าวมาจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้

18. กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางการปกครองได้ 

        ก.  เป็นคู่กรณีเอง                                                      

 ข.  เป็นเพื่อนของคู่สมรส 

        ค.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี                     

 ง.  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี 

19. บุคคลตามข้อใดเป็นคู่กรณีในการพิจารณาปกครองได้ 

        ก.  บุคคลธรรมดา          ข.  คณะบุคคล              ค.  นิติบุคคล         ง.  ถูกทุกข้อ 

20. บุคคลตามข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขออย่างเดียวกันได้ 

        ก.  บุคคลธรรมดา      ข.  คณะบุคคล        ค.  นิติบุคคล        ง.  ถูกทุกข้อ 

21. ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน 50 คนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดยไม่มีการกำหนดให้บุคคลใด 

เป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคล ดังข้อใดเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว 

 ก แต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม                       

 ข แต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนร่วม 

 ค แต่งตั้งคู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วม                

 ง แต่งตั้งคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นตัวแทนร่วม 

22. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ เอกสารที่จะใช้พิจารณาการปกครอง 

        ก.  ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น 

        ข.  ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลภาษาไทยและมีการรับรองที่ถูกต้อง 

        ค.  เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 

        ง.  ต้องเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ 
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23. กรณีที่คำขอหรือคำแถลงของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง มีข้อบกพร่องอันเกิดจากความไม่รู้ของ   

คู่กรณี เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามข้อใด 

         ก.  ให้จำหน่ายเรื่องออกการพิจารณา                      

 ข.  ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 

         ค.  ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง                               

 ง.  ให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่มีอยู ่

24. ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ตามข้อใด 

         ก.  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม          

 ข.  ไม่ผูกพันอยู่กับคำขอของคู่กรณี 

 ค.  ไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี                   

 ง.  ถูกทุกข้อ 

25. ในการจัดพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการตามข้อใด 

         ก.  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง                 

 ข.  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ค.  ออกไปตรวจสถานที่                                                         

 ง.  ถูกทุกข้อ 

26. การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีที่คำสั่งทางการปกครองจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี 

        ก.  เจ้าหน้าที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 

        ข.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากเป็นมาตรการบังคับทางการปกครอง 

        ค.  เจ้าหน้าที่ให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งพยานหลักฐานถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายต่อประโยชน์ 

สาธารณะ 

        ง.  เจ้าหน้าที่ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงเนื่องจากจะทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการทำ

คำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 
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27. รูปแบบคำสั่งทางการปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง 

         ก.  ทำเป็นหนังสือ                             

 ข.  เป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้ 

         ค.  สั่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                           

 ง.  คำสั่งทางปกครองอาจใช้รูปแบบได้ทั้งข้อ ก, ข และข้อ ค 

28. ข้อใดเป็นรูปแบบของคำสั่งการปกครอง 

         ก.  สื่อความต่าง ๆ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้                      

 ข.  วาจา 

         ค.  หนังสือ                                                                                         

 ง.  เป็นทุกข้อ 

29. ในกรณีคำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับสั่งร้องขอภายในกี่วันนับแต่วันมีคำสั่งเจ้าหน้าที่ต้อง 

ยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ 

         ก.  3 วัน           ข.  5 วัน           ค.  7 วัน          ง.  15 วัน 

30. เหตุผลที่ต้องจัดให้มีไว้ในคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ คือข้อใด 

         ก.  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ                                                     

 ข.  กฎหมายที่ใช้อ้างอิง 

         ค.  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ                   

 ง.  ต้องมีเหตุผลทั้งในข้อ ก ข และ ค 

31. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 

         ก.  ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ทำคำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

         ข.  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองสามารถอุทธรณ์ด้วยวาจาได้ 

         ค.  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง 

         ง.  เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์ภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์ 

32. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีคำสั่งใดไม่ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ 

ฯ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นภายในกี่วัน 

 ก 15              ข 30            ค 60              ง 90  
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33. กรณีทั่วไป คู่กรณีอาจอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองได้ภายใน 

        ก.  7 วัน            ข.  15 วัน            ค.  30 วัน               ง.  1 ปี 

34. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้นายแดง กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง พ้นจากตำแหน่ง 

นายแดง ต้องการอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ต่อใคร 

         ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ออกคำสั่งนั้น        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

         ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ง.  ศาลปกครอง 

35. ในการพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาในประเด็นตามข้อใด 

     ก.  พิจารณาในประเด็นปัญหาข้อเท็จจริง                                        

 ข.   พิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 

         ค.  พิจารณาความเหมาะสมของการทำคำสั่งทางการปกครอง          

 ง.  ถูกทุกข้อ 

36. การเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ 

        ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางการปกครองนั้น 

         ก.  30 วัน        ข.    60 วัน           ค.  90 วัน         ง.  120 วัน 

37. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วัน 

 ก 15           ข 30              ค 60                ง 90  

38. เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ ์

        ก.  มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นข้อยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ 

        ข.  คู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ 

        ค.  เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางการปกครอง 

        ง.  ถูกทุกข้อ 

39. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดใช้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มี

หนังสือเตือนให้ชำระภายในเวลาที่กำหนด โดยจะต้องให้มีเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ก.  7 วัน                ข.  15 วัน               ค.  30 วัน                 ง.  45 วัน 
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40. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่

มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน.. ซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติตาม คำ

เตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน...ฯ 

 ก 90             ข 30               ค 15                 ง 7  

41. คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่อาจบังคับให้ไป 

ชำระค่าปรับทางปกครองได้ โดยจำนวนเงินที่กำหนดต้องไม่เกินอัตราตามข้อใด 

 ก.  500 บาทต่อวัน            ข.  1,000 บาทต่อวัน         

 ค.  2,000 บาทต่อวัน         ง.  20,000 บาทต่อวัน 

42. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทำหรือละเว้นการ 

กระทำตามคำสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด คำเตือนดังกล่าวจะต้องระบุตามข้อใด 

 ก. มาตรการบังคับทางการปกครองที่จะใช้                 

 ข. ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเอง 

 ค. จำนวนค่าปรับทางปกครอง                                    

 ง. ถูกทุกข้อ 

43. การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อใด 

 ก.  5 วันนับแต่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 7 วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ข.  7 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ค.  15 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 30 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 ง.  20 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ หรือ 45 วันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

44. คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมี

ข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็น

หนังสือ 

 ก ต้องระบุวัน เดือนและ ปีที่ทำคำสั่ง                     ข ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 

 ค ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง                      ง ถูกทุกข้อ 

45. คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่เมื่อใด 

 ก ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป           ข วันที่ออกคำสั่งทางปกครอง 

 ค วันที่ระบุในคำสั่งทางปกครอง            ง วันที่ผู้นั้นเซนต์รับคำสั่งทางปกครอง 
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46. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสีย

หาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ ต้องร้องขอค่าทดแทนดังกล่าวได้

ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 

 ก 1 ปี              ข 180                 ค 120                ง 90  

47. กรณีใดที่คำสั่งทางการปกครอง ไม่สมบูรณ์ 

        ก.  ออกคำสั่งโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ                       

 ข.  คำสั่งที่ต้องการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าอื่นก่อน 

       ค.  พิจารณาโดยไม่รับฟังคู่กรณี                            

  ง.  ทุกข้อ 

48. คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์โต้งแย้งได้ ถ้าไม่มีการระบุระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ ระยะเวลาใน 

การอุทธรณ์เริ่มนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครอง ภายใน 

      ก.  7 วัน         ข.  15 วัน               ค.  30 วัน             ง.  1 ป ี

49. คำสั่งทางการปกครองที่อาจอุทธรณ์ต่อไปได้ แต่เจ้าหน้าที่ที่มิได้แจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์ และระยะเวลาอุทธรณ์

ไว้   ในคำสั่งดังกล่าว จะมีผลอย่างไร  

         ก.  คำสั่งนั้นเป็นโมฆะ                                      

 ข.  คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ 

         ค.  ต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง             

 ง.  ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ นับแต่ได้แจ้งสิทธิดังกล่าว 

50. เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามคำขอของเอกชนรายหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้านั้นเห็นว่า 

คำสั่งที่ไม่อนุญาตของตนไม่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจผิดของตนเอง เจ้าหน้าผู้นั้นจะแก้ไขคำสั่งของตนได้    

หรือไม่ 

         ก.  ไม่ได้ ต้องให้ผู้บังบัญชาสั่งจึงจะแก้ไขได้                                                     

 ข.  ไม่ได้ ถ้าเขาไม่อุทธรณ์ 

         ค.  ไม่ได้ แม้เขาจะอุทธรณ์ก็ต้องให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งอุทธรณ์แก้ไข           

 ง.  ได้เสมอ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้อง 
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2559

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ค 21 ค 31 ข 41 ง

2 ก 12 ค 22 ข 32 ก 42 ง

3 ง 13 ค 23 ข 33 ข 43 ข

4 ข 14 ก 24 ง 34 ก 44 ง

5 ข 15 ข 25 ง 35 ง 45 ก

6 ข 16 ค 26 ค 36 ค 46 ข

7 ง 17 ง 27 ง 37 ง 47 ง

8 ก 18 ข 28 ง 38 ง 48 ง

9 ง 19 ง 29 ค 39 ก 49 ง

10 ค 20 ก 30 ง 40 ง 50 ง
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1.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.  2540 

 ก.  ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและส่วนรวม 

 ข.  ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองและระบบการบริหารของประเทศให้มีความโปร่งใส 

 ค.  ช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิชองตน 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

2.  ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ก.  เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารของทางราชการ 

 ข.  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจน 

 ค.  เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

3.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  มีผลบังคับตามข้อใด 

 ก.  วันที่  10  กันยายน  2540 

 ข.  วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค.  วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง.  วันพ้นกำหนด  90  วัน  นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.  2540  ประกาศใช้เมื่อใด 

  ก.  10  กันยายน  2540  ข.  11  กันยายน  2540 

  ค.  9  ธันวาคม  2540   ง.  10  ธันวาคม  2540 

5.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  บังคับใช้เมื่อใด 

  ก.  10  กันยายน  2540  ข.  11  กันยายน  2540 

  ค.  9  ธันวาคม  2540   ง.  10  ธันวาคม  2540 

6.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540  มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา 

  ก.  7  หมวด  40  มาตรา  ข.  7  หมวด  41  มาตรา 

  ค.  7  หมวด  42  มาตรา  ง.  7  หมวด  43  มาตรา 
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7.  ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

  ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

  ค.  นายกรัฐมนตรี 

  ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

8.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยู่ในส่วนราชการใด 

  ก.  สำนักงานนายกรัฐมนตรี  ข.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ค.  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ง.  รัฐสภา 

9.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก.  ข้อมูลข่าวสาร  หมายความรวมถึง  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว  ข้อมูล ด้วยการบันทึกโดยเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ 

 ข. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 

 ค. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  หมายความถึง  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่อยู่ในความครอบ 

 ครองของรัฐ 

 ง.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

10.  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารประเภทใด  ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 ก.  โครงสร้าง  และการจัดองค์การในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

 ข.  รายชื่อ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ 

 ค.  คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ 

 ง.  งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ 

11.  ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

 ก.  ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐที่มีผลต่อเอกชน 

 ข.  คู่มือการปฏิบัติงานของราชการ 

 ค.  มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย 

 ง.  แผนงาน  โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 
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12.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ก.  ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดู 

 ค.  จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอในเวลาอันควร 

 ง.  จัดทำสำเนาและรับรองข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทุกครั้งตามประสงค์ที่ขอ 

13.  ข้อใดไม่ใช่  “หน่วยงานของรัฐ”  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น ข.  หน่วยงานอิสระของรัฐ 

 ค.  รัฐวิสาหกิจ ง.  ศาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี 

14.  ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อการกระทำดังกล่าวมีสิทธิ

ดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข.  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ค.  ฟ้องร้องต่อศาล 

 ง.  ถูกเฉพาะข้อ   ก และ ข 

15.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่กำหนดว่าห้ามเปิดเผย 

 ก.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 

 ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ค.  ข่าวสารที่อาจให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

16.  ข้อใดเป็นข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ก.  ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

 ค.  ข่าวสารที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ข  และ ค  
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17.  องค์กรใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการและธุรการ ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ 

ทางราชการ 

 ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ค.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ง.  คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

18.  ข้อมูลข่าวสารราชการ  หากมีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการเช่นใด 

 ก.  ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ ข.  ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง 

 ค.  ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น ง.  ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 

19.  ภาระหน้าที่สำคัญของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการคือข้อใด 

 ก.  พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษา 

 ข.  จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 

 ค.  ทำข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ 

 ง.  ถูกทุกข้อง 

20.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผยหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ ข.  ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา 

 ค.  ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น ง.  ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย 

21.  หากประชาขนขอดูข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานของท่าน  แต่ข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในความควบคุมของหน่วย

งานอื่น จะดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ไม่รับคำขอ ข.  รับคำขอและยื่นต่อหน่วยงานนั้น ๆ  

 ค.  รับคำขอและเป็นธุระจัดหาให้ ง.  แนะนำให้ไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

22.  กรณีประชาชนไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารจากราชการหรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรจะร้องเรียน

ต่อหน่วยงานใด 

 ก.  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 

 ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ค.  ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ 

 ง.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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23.  ข้อมูลข่าวสารใด  หน่วยงานราชการเปิดเผยไม่ได้ 

 ก.  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข.  รายงานบทบาทการแพทย์ของบุคคลใด ๆ 

 ค.  ข้อมูลเกี่ยวกับราชการทางทหาร 

 ง.  ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

24.  ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจะเปิดเผยแต่กระทบต่อบุคคลอื่น ๆ  ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นเสนอคัดค้านมิให้เปิดเผย

ในเวลาตามข้อใด 

 ก.  ภายใน  15 วัน  นับตั้งแต่วันรับแจ้ง ข. ไม่น้อยกว่า  15  วันนับแต่วันรับแจ้ง 

 ค.  ภายใน  30  วันนับแต่วันรับแจ้ง ง.  ไม่น้อยกว่า  30  วันนับแต่วันรับแจ้ง 

25.  กรณีที่มีการคัดค้านคำสั่งเปิดเผยข้อมูล  และเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่รับฟ้องคำคัดค้าน  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิด

เผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้เมื่อใด 

 ก.  เปิดเผยได้ทันที                              

 ข.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 

 ค.  เปิดเผยได้เมื่อล่วงพ้น  30  วันไปแล้ว    

 ง.  เปิดเผยเมื่อได้ล่วงพ้น  45  วันไปแล้ว 

26.  การดำเนินการตามข้อ  24  หากหน่วยงานรับยังไม่ประสงค์จะเปิดเผยและมีคำสั่งมิให้รับฟังคำคัดค้าน

บุคคลนั้นจะอุทธรณ์เพื่อมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อใคร 

 ก.  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ 

 ข.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

 ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ง.  นายกรัฐมนตรี 

27.  ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บครบ  20  ปี  แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยต้อง

ขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา  โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี 

 ก.  1  ปี         ข.  5  ปี          ค.  7  ปี ง.  10  ปี 

28.ผู้ขอข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในข้อใด 

 ก.  ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนดู  ข.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 

 ค.  ไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควร  ง.  ถูกทุกข้อ 
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29. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ 

ประชาชนได้ศึกษาที่หน่วยงานใด 

 ก.  สำนักงานทะเบียนกลาง  สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ข.  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปกร 

 ค.  สำนักงานทะเบียนกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ง.  ให้หน่วยงานรัฐนั้น ๆ ทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ 

30.  ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์  มีอายุการเก็บรักษากี่ปี 

 ก.  20  ปี        ข.  25  ปี         ค.  35  ปี ง.  75  ปี 

31.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

 ก.  คณะกรรมการมีทั้งหมด  23  คนโดยตำแหน่ง  14   คนผู้ทรงคุณวุฒิ  9  คน 

 ข.  คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  3  ปีแต่งตั้งอีกก็ได้แต่ไม่เกิน  2  วาระ 

 ค.  การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคือเสียงข้างมาก 

 ง.  คณะกรรมการพิจารณาคำร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 วัน หากจำเป็นขยายเวลาอีกไม่เกิน 30 วัน 

32.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร 

 ก.  มีจำนวน  5  คณะแต่งตั้งโดย  ครม. ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอ 

 ข.  คณะกรรมการแต่ละคณะแต่งตั้งจากหน่วยงานนั้นรับข้อมูลไปพิจารณา 

 ค.  เลขานุการ , ผู้ช่วยเลขานุการแต่ละคณะแต่งตั้งจากหน่วยงานนั้นรับข้อมูลไปพิจารณา 

 ง.  การพิจารณาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดให้กรรมการที่แต่งตั้งจากหน่วยงานนั้นรับข้อมูลไปพิจารณา 

33.  เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอต้องสั่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขานั้น ๆ 

ภายในกี่วัน  นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก.  5  วัน           ข.  7  วัน       ค.  10  วัน  ง.  15  วัน 

34.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก.  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลให้ถือเป็นที่สุด 

 ข.  กรรมการวินิจฉัยข้อมูลจะเป็นเลขานุการในคณะนั้น ๆ  

 ค.  ระเบียบการรักษาความปลอดภัยยังใช้อยู่ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

 ง.  คณะกรรมการแต่ละคณะมี  3  คน 
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35.  ผู้ใดที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งวัตถุเอกสาร  พยานมาให้แต่ไม่ทำตามคำสั่ง

ของคณะกรรมการ  มีบทลงโทษตามข้อใด 

 ก.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน 

 ข.  ปรับไม่เกิน  5,000  บาท 

 ค.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน  5,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง.  จำคุกไม่เกิน  1  ปี  ปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

36.  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อจำกัดตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ทำให้มีความรับผิดชอบ 

ตามกฎหมาย  ต้องรับโทษตามข้อใด 

 ก.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน 

 ข.  ปรับไม่เกิน  5,000  บาท 

 ค.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน  5,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง.  จำคุกไม่เกิน  1  ปี  ปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 

37.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  2560  กิจการต้องเป็นคนไทยเท่านั้น 

 ก.  เหมืองแร่ ข.  การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

 ค.  การสื่อสาร  หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ง.  ถูกทุกข้อ 

38.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร 

 ก.  พิจารณาวินิจฉัย  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล 

 ข.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้รับคำคัดค้าน 

 ค.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

39.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ก.  กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข.  สอดส่องการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

 ค.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

 ง.  พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 

40.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ 

  ก.  การขาย          ข.  การจำหน่วย           ค.  การจ่ายแจก          ง.  การประกาศ 
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41.  ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 ก.  ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข.  รายงานทางการแพทย์ 

 ค.  ข้อมูลข่าวสารทางการปกครอง 

 ง.  ทุกข้อมูลต้องเปิดเผย 

42.  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติส่วนบุคคล  แล้วเกิดความเสียหายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ไม่เปิดเผยทั้งฉบับ  ข.  มีคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ค.  ลบ  ตัดตอน  ทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นการเปิดเผย ง.  ขีดฆ่าข้อความนั้น 

43.  ใครมีสิทธิเข้าตรวจดู  ขอสำเนาของข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้ให้ 

 ก.  บุคคลทั่วไป ข.  บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

 ค.  บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อมูล ง.  ถูกทุกข้อ 

44.  หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 

กี่วัน 

 ก.  ภายใน  15    วัน ข.  ภายใน  15  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน 

 ค.  ภายใน  30  วัน ง.  ภายใน  30  วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน 

45.  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการจะเป็นเหตุให้การบังคับ

คดีความเสื่อมประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ไม่เปิดเผย          ข.  ให้คำชี้แจง          ค.  ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย           ง.  ไม่รับคำขอ 

46.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  คำว่าบุคคล  หมายถึงข้อใด 

 ก.  บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย    ข.  นิติบุคคล 

 ค.  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย  แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ง.  ถูกเฉพาะ ข้อ  ก และ  ค 

47.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัย  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง  ไม่รับคำค้านและคำสั่งไม่ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล  คือหน่วยงานใด 

 ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค.  คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

 ง.  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 
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48.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานรัฐตาม  พรบ.  ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.  2540 

 ก.  กระทรวงศึกษาธิการ ข.  คณะกรรมการของสภา 

 ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ง.  ศาลพิจารณาคดี 

49.  ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผย  เนื่องจากจะก่อให้เกิด

อันตรายต่อข้าราชการในสังกัดเมื่อเก็บรักษาไว้แล้วกี่ปี  จึงจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ 

 ก.  ครบ  10  ปี            ข.  ครบ  20  ปี            ค.  ครบ  25  ปี           ง.  ครบ  75  ปี 

50. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร... 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ค.  รมต.ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ข 21 ง 31 ข 41 ก

2 ง 12 ง 22 ข 32 ข 42 ข

3 ง 13 ง 23 ก 33 ข 43 ง

4 ก 14 ก 24 ข 34 ข 44 ง

5 ค 15 ค 25 ข 35 ค 45 ค

6 ง 16 ง 26 ค 36 ง 46 ง

7 ค 17 ก 27 ข 37 ค 47 ข

8 ข 18 ค 28 ง 38 ง 48 ง

9 ค 19 ง 29 ข 39 ก 49 ข

10 ก 20 ง 30 ง 40 ง 50 ค

เฉลยแนวข้อสอบชุดที่  10 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !125

1.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  ประกาศวันที่เท่าไร 

 ก.  5  กุมภาพันธ์  2551 ข.  6  กุมภาพันธ์  2551 

 ค.  7  กุมภาพันธ์  2551 ง.  8  กุมภาพันธ์  2551 

2.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.  2551  บังคับใช้วันที่เท่าไร... 

 ก.  5  กุมภาพันธ์  2551 ข.  6  กุมภาพันธ์  2551 

 ค.  7  กุมภาพันธ์  2551 ง.  8  กุมภาพันธ์  2551 

3.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มีกี่หมวดกี่มาตรา... 

 ก.  3  หมวด  27  มาตรา ข.  3  หมวด  28  มาตรา 

 ค.  3  หมวด  28  มาตรา ง.  3  หมวด  30  มาตรา 

4.  “บิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พี่น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดูหรือรับอุปการะ 

คนพิการ”  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  ครูการศึกษาพิเศษ       ข.  ผู้ปกครองคนพิการ      ค.  ผู้อุปการะคนพิการ ง.  ผู้ดูแลคนพิการ 

5.  “การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ  รวมถึงการจัดการ

ศึกษา  ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ”  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข.  การเรียนร่วม 

 ค.  การจัดการศึกษาเฉพาะทาง ง.  การจัดการศึกษาพิเศษ 

6.  “สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษา  สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ  ทั้งในลักษณะอยู่ประจำไปกลับ  

และรับบริการที่บ้าน”  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ข.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ค.  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ง.  องค์การคนพิการแต่ละประเภท 

7. “องค์กรสมาชิกระดับชาติตามประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ”  มีความหมายตรงกับข้อใด.... 

 ก.  สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ข.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ค.  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ง.  องค์การคนพิการแต่ละประเภท 
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8. “สถานศึกษาของรัฐที่จัดการสถานศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแกคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ 

ความพิการจนตลอดชีวิต  และการจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ  ครู  บุคลากรและชุมชน  รวมทั้ง 

การจัดสื่อ  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  บริการและความช่วยเหลืออื่นใด”  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ข.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ค.  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ง.  องค์การคนพิการแต่ละประเภท 

9. “สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ  โดยหน่วยงานการศึกษานอก 

โรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   

สถานประกอบการโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอื่นเป็นผู้จัด  

ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษา  อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น”   

มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ข.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ค.  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ง.  องค์การคนพิการแต่ละประเภท 

10.  ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้.... 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข. รมต.มหาดไทย 

 ค.  รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ง.  รมต.ศึกษาธิการ 

11.  ใครมีอำนาจออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ก.  นายกรัฐมนตรี ข. รมต.มหาดไทย 

 ค.  รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ง.  รมต.ศึกษาธิการ 

12.  ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 

 ก.  ได้รับการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ข.  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

 ค.  เลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบและรูปแบบการศึกษา 

 ง.  ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

13.  การศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามข้อใด 

 ก.  จัดตั้งแต่พบความพิการ     ข.  จัดตั้งแต่แรกเกิด     

 ค.  จัดมีสิทธิเท่ากับคนปกติ ง.  ถูกทั้ง ก และ ข 
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14.  ข้อใดไม่ใช่คนพิการตาม  พ.ร.บ. การจดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551... 

 ก. มีความบกพร่องทางการเห็น ข.  มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 ค.  มีความบกพร่องทางการเดิน ง.  มีความบกพร่องทางการสื่อสาร 

15. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ 

จำเป็นพิเศษคนพิการ  และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง 

 ก.  1  ครั้ง         ข.  2  ครั้ง            ค.  3  ครั้ง  ง.  4  ครั้ง 

16.  “คณะกรรมการส่งเสริมการจักการศึกษาสำหรับคนพิการ” มีทั้งหมดกี่คน 

 ก.  23  คน        ข.  27  คน           ค.  25  คน ง.  31  คน 

17.  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ 

ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ข้อใดถูกต้อง... 

 ก.  อัตรามากกว่าแต่ไม่เกิน  2  เท่าของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เด็กทั่วไปต่อคน 

 ข.  อัตรามากกว่าแต่ไม่เกิน  3  เท่าของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เด็กทั่วไปต่อคน 

 ค.  อัตรามากกว่าแต่ไม่เกิน  4  เท่าของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เด็กทั่วไปต่อคน 

 ง.  อัตรามากกว่าแต่ไม่เกิน  5  เท่าของเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เด็กทั่วไปต่อคน 

18.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก          ข.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค.  เลขาธิการ สพฐ.                          ง.  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 

19.  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก         ข.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค.  เลขาธิการ สพฐ.                        ง.  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 

20.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ข.  อนุมัติเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 

 ค.  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง.   กำหนดหลักสูตรการกำหนดมาตรฐานและประกันสุขภาพการศึกษา 
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21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2  ปี  แต่ต้องไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน 

 ข.  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  3  ปี  แต่ต้องไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน 

 ค.  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  แต่ต้องไม่เกิน  2  วาระติดต่อกัน 

 ง.  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี  สามารถแต่งตั้งให้เป็นได้อีกอย่างต่อเนื่อง 

22.  เมื่อครบกำหนดตามวาระ  ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ภายในกี่วัน... 

 ก.  15  วัน      ข.  30  วัน      ค.  60  วัน ง.  90  วัน 

23.  สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  จะได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ 

ยกเว้นข้อใด.. 

 ก.  สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม 

 ข.  สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

 ค.  ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ 

 ง.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

24.  หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ 

จำเป็นพิเศษของคนพิการ 

 ก.  ครู                                  ข.  สถานศึกษา 

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่              ง.  สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

25.  สถานศึกษาทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการสามารถจัดการศึกษาพิเศษได้ตามข้อใด 

 ก.  ได้เฉพาะการศึกษาในระบบ ข.  ได้เฉพาะการศึกษานอกระบบ 

 ค.  ได้เฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย ง.  ได้ทุกรูปแบบ 

26.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 ก.  จัดสภาพแวดล้อม 

 ข.  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ค.  บริการเทคโนโลยี  สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออื่นใด 

 ง.  จัดการทดสอบทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
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27.  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด 

 ก.  ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน   

 ข.  ได้รับโทษทั้งจำและปรับ 

 ค.  เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย   

 ง.  ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาอีก 

28.  ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชน 

หรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาถึงระดับใด... 

 ก.  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ ข.  ถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ถึงระดับอุดมศึกษา ง.  ทุกระดับการศึกษา 

29.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 

ในด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด 

 ก.  ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ข.  ด้านกฎหมาย 

 ค.  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ง.  ด้านสังคมสงเคราะห์ 

30.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการแต่ละประเภท 

จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน... 

 ก.  5  คน        ข.  7  คน         ค.  10  คน  ง.  14  คน 

31.  ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  คณะรัฐมนตรี                          ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           ง.  เลขาธิการ กพฐ. 

32.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง  ยกเว้นข้อใด 

 ก.  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ข.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ค.  คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

 ง.  รัฐมนตรีให้ออกจากเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

33.  กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

เหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน  จึงจะไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

 ก.  60  วัน         ข.  90  วัน          ค.  120  วัน  ง.  180  วัน 
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34.  ใครเป็นคนแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ง.  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

35.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สังกัดหน่วยงานใด 

 ก.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 ข.  สำนักงานสภาการศึกษา 

 ค.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน   

 ง.  สำนักงานรัฐมนตรี 

36.  หน่วยงานใดมีหน้าที่สนับสนุน  กำกับ  ดูแล ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ก.  สำนักงานสภาการศึกษา           

 ข.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  สำนักงานการศึกษาพิเศษ         

 ง.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

37.  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  และ 

การตัดหนี้เป็นสูญให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบจากใคร 

 ก.  กรมบัญชีกลาง                                 

 ข.  กระทรวงการคลัง 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        

 ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

38.  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการมีทั้งหมดกี่คน 

 ก.  11  คน           ข.  14  คน           ค.  21  คน            ง.  27  คน 
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39.  หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 ก.  สำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ   

 ข.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

40.  ใครเป็นประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ... 

 ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก   

 ข.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค.  เลขาธิการ สพฐ.   

 ง.  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 

41.  หน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วมการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม   

เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ก.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       

 ข.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา            

 ง.  สถานศึกษาเฉพาะความพิการ 

42.  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในกี่วัน 

 ก.  30  วัน        ข.  60  วัน         ค.  90  วัน         ง.  120  วัน 

43.  ใครเป็นผู้ตรวจบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

 ข. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ค.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ง.  ผู้ตรวจบัญชี 

44.  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

 ก.  นายกรัฐมนตรี                         ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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45.  “การปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาเป็นงานที่มีลักษณะยากลำบาก  ต้องใช้ความอดทนสูง และ 

ตรากตรำในการทำงาน  ตลอดจนต้องใช้ความรู้  ความชำนาญ  และความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนพิการ”   

จากเหตุผลดังกล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก.  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ   

 ข.  เงินวิทยฐานะสำหรับครูสอนคนพิการ 

 ค.  เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับครูเรียนร่วม   

 ง.  เงินเพิ่มเลี้ยงชีพสำหรับครูสอนคนพิการ 

46.  ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเงิน  ตามข้อ  45 

 ก.  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 ข.  ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่   

 ง.  กศจ. 

47.  เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษจ่ายให้แก่ข้าราชการครูที่มีสิทธิ์ได้รับเดือนละเท่าไร 

 ก.  1,500  บาท        ข.  2,000  บาท  

 ค.  2,500  บาท ง.  3,500  บาท 

48.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อใดจึงมีสิทธิ์ ได้รับเงินเงินตามข้อ 47... 

 ก.  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมวุฒิบัตรด้านการสอนคนพิการ 

ตามหลักสูตรที่ ก.อ.ศ.อนุมัติหรือรับรอง 

 ข.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ 

โดยต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 หน่วยชั่วโมง 

 ค.  เป็นครูประจำชั้นที่แยกสอนคนพิการเป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะ  โดยต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการ 

ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง  และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่า 6 คน 

 ง.  ก  และ  ข  รวมกัน 
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49. การสอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ  ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับตามข้อ  31   

ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว  ยกเว้นข้อใด... 

 ก.  ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือตำแหน่งครูซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนคนพิการในสถานศึกษา  โดยต้องมีเวลา 

ทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง 

 ข.  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย  โดยต้องมีเวลา 

ทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 หน่วยชั่วโมง 

 ค.  เป็นครูเสริมวิชาการและสอนคนพิการประจำห้องเสริมวิชาการการศึกษาพิเศษในการสอนเสริมและให้ 

ความช่วยเหลือแก่คนพิการ  โดยต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง  

และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่า 3 คน 

 ง.  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย  โดยต้องมีเวลา 

ทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 หน่วยชั่วโมง 

50. ข้อใดเป็นเจตนารมณ์แผนพัฒนาจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ระยะ  5  ปี 

 ก.  คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล   

และมีทักษะการดำรงชีวิต  สามารถประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้  มีศักดิ์ศรความเป็นมนุษย์ 

 ข.  คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก 

พบความพิการ  มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาและ 

การจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ  ต้องจัดให้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

 ค.  คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง  และเสมอภาค 

 ง.  สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และเสมอภาคและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 

51.  รูปแบบวิธีการพัฒนาคนพิการในวันเรียนให้เป็นรูปธรรม  โดยกระบวนการจัดทำแผนการศึกษา 

เฉพาะบุคคล  หมายถึงข้อใด 

 ก.  Individualized  Education  Program       

 ข.  Individualized  Education  Project 

 ค.  Individualized  Education  Plan            

 ง.  Individualized  Education  Performance 
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52.  จัดระบบค้นหา  คัดกรอง  วินิจฉัย  การดูแล  ช่วยเหลือ  และประเมินสมรรถภาพพื้นฐานคนพิการ 

เพื่อเข้ารับการศึกษา  อยู่ในยุทศาสตร์ใด 

 ก.  เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา 

 ข.  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ 

 ค.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 

 ง.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

53.  ความพิการแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

 ก.  4  ประเภท         ข.  5  ประเภท     ค.  9  ประเภท  ง.  11  ประเภท 

54.  Individual  Implementation  Plan : IIP    คืออะไร 

 ก.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ข.  แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

 ค.  การจัดทำแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล 

 ง.  แผนการจัดประสบการณ์ 

55.  Individualized  Education  Plan : IEP  คืออะไร 

 ก.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 ข.  แผนการสอนรายบุคคล 

 ค.  การจัดทำแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล  

 ง.  แผนการจัดประสบการณ์ 

56.  ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปได้รับคนพิการ 

ที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการกี่คน 

 ก.  1  คน       ข.  2  คน         ค.  3  คน ง.  4  คน 

57.  การนับจำนวนลูกจ้างให้นับอย่างไร 

 ก.  1  มกราคมของทุกปี ข.  1  เมษายนของทุกปี 

 ค.  1  มิถุนายกของทุกปี ง.  1  ตุลาคมของทุกปี 
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58.  นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตามที่กำหนด  ให้ส่งเงินเข้ากองทุน 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี  ในอัตราต่ำสุดของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีก่อนคูณด้วย 

สามร้อยหกสิบห้า  และคูณห้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน  โดยให้ส่งตามข้อใด 

 ก.  ภายในวันที่  31  มกราคมของแต่ละปี  ข.  ภายในวันที่  30  เมษายนของแต่ละปี 

 ค.  ภายในวันที่  30  กันยายน  ของแต่ละปี    ง.  ภายในวันที่  31  ตุลาคม  ของแต่ละปี 

59.  นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทำงานมากกว่าร้อยละเท่าไรของ 

ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้น  โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันในปี  มีสิทธิได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น... 

 ก.  ร้อยละ  20         ข.  ร้อยละ  40         ค.  ร้อยละ  50         ง.  ร้อยละ  60 

60.  การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าของอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  บริการขนส่ง  หรือผู้ให้บริการ 

สาธารณะอื่น  ซึ่งได้จัดอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก  หรือบริการในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ 

บริการขนส่ง  หรือบริการสาธารณะอื่น  ให้แก่คนพิการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับเงินได้ 

เป็นจำนวนร้อยละเท่าไรของรายจ่ายที่ได้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก 

หรือ บริการดังกล่าว 

 ก.  ร้อยละ  40        ข.  ร้อยละ  60          ค.  ร้อยละ  80         ง.  ร้อยละ  100 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ง 21 ข 31 ข 41 ค 51 ก

2 ข 12 ก 22 ค 32 ค 42 ค 52 ก

3 ค 13 ง 23 ง 33 ก 43 ข 53 ค

4 ง 14 ค 24 ข 34 ง 44 ข 54 ข

5 ข 15 ก 25 ข 35 ค 45 ก 55 ก

6 ก 16 ข 26 ง 36 ข 46 ง 56 ก

7 ค 17 ง 27 ค 37 ข 47 ค 57 ง

8 ข 18 ง 28 ง 38 ง 48 ง 58 ก

9 ค 19 ข 29 ก 39 ก 49 ค 59 ง

10 ง 20 ข 30 ก 40 ค 50 ข 60 ง

แนวข้อสอบชุดที่  11 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
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1. ใครไม่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา   ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ง. นายอำเภอ 

2. เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

 ก. เด็กชายมานะเป็นโรคประสาท   

 ข. เด็กหญิงมานีพลัดหลงผู้ปกครองที่สถานีหมอชิต 

 ค. เด็กหญิงชูใจถูกข่มขืน    

 ง. เด็กชายปิติอาศัยกับป้าที่เป็นหน้าหน้าค้ามนุษย์ 

3. ในกรณีที่ ด.ญ. เอ นามสมมุติ ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้า ร่างกายเริ่มขาดแคลนสารอาหาร

ในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำเด็กไปบำบัดและทำการช่วยเหลือสถานที่ใด 

 ก. สถานแรกรับ     ข. สถานสงเคราะห์ 

 ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ    ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู 

4. รัฐมนตรีท่านใดในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 ก. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง   ข. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

 ค. พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา    ง. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

5. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานตรงกับข้อใด 

 ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ข. ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน 

 ค. ระบบงานสภานักเรียน    ง. ระบบงานแนะแนว 

6. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย  

ข. ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

 ค. เป็นการปฏิบัติที่ขัดหลักมนุษยธรรม 

 ง. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโทษทางวินัย 
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แนวข้อสอบชุดที่  12 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2546
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7. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญมากที่สุด ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 ก. ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม   

 ข. ไม่ให้มีการทารุณกรรมต่อเด็ก 

 ค. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก    

 ง. คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของเด็ก 

8. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทำอย่างไร 

เป็นลำดับแรก 

 ก. แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที    

 ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 

 ค. แจ้งความต่อสถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที   

 ง. แล้วแต่สถานการณ์หรือบริบทเหตุการณ์ 

9. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้รับแจ้งเหตุ หรือ 

เป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อถือ มีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอำนาจเข้า

ตรวจค้นและมีอำนาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด โดยดำเนินการใดก่อน 

 ก. ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที 

 ข. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับ 

 ค. สืบเสาะหาพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 

 ง. ส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

10. ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กระทำได้ไม่เกินกี่วัน 

 ก. 3  วัน ข. 5 วัน ค. 7 วัน ง. 10 วัน 

11. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะ 

ยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อมีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินกี่วัน 

 ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน 

12. การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินกี่ปี 

 ก. 2 ปี  ข. 3 ปี    ค. 4 ปี  ง. 5 ปี 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !139

13. ใครมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ 

สถานพัฒนาและฟื้นฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข. ปลัดกระทรวง พม. 

 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. อธิบดีกรม 

14. “เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความ

ลำบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สา

มารถช่วยเหลือตัวเองได้” หมายถึงข้อใด 

 ก. เด็กเร่ร่อน    ข. เด็กกำพร้า 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก  ง. เด็กพิการ 

15. สถานรับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคือข้อใด 

 ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก   ข. สถานแรกรับ 

 ค. สถานสงเคราะห์   ง. สถานพินิจ 

16.  “สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้อง

เป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้ง

ของรัฐและเอกชน” หมายถึงข้อใด 

 ก. สถานคุ้มครองสวัดิภาพ   ข. สถานรับเลี้ยงเด็ก 

 ค. สถานพัฒนาและฟื้นฟู   ง. สถานสงเคราะห์ 

17. “สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป” 

หมายถึง 

 ก. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ   ข. สถานรับเลี้ยงเด็ก 

 ค. สถานพัฒนาและฟื้นฟู   ง. สถานสงเคราะห์ 

18. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติหรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดต้องมีกรรมการที่เป็นสตรีสัดส่วน

ตามข้อใด 

 ก. ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด   

 ข. ไม่น้อยกว่า 2/3 ของการมการทั้งหมด 

 ค. ไม่น้อยกว่า 1/3 ของกรรมการทั้งหมด   

 ง. ไม่น้อยกว่า 2/5 ของกรรมการทั้งหมด 
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19. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ มีกี่ประเภท 

 ก. 4  ประเภท  ข. 6 ประเภท  ค. 8 ประเภท  ง. 9 ประเภท 

20. ข้อใดต่อไปนี้ คือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 ก. เด็กด้อยโอกาส    ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

 ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด   ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

21. “การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง 

จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก” หมายถึงข้อใด 

 ก. ทารุณกรรม           ข. สืบเสาะและพินิจ  

 ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ง. สถานแรกรับ 

22. “การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคม

สงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมายและหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบของบุคคลนั้น”  

หมายถึงข้อใด 

 ก. ทารุณกรรม         ข. สืบเสาะและพินิจ  

 ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ง. สถานแรกรับ 

23. ผู้ใด ขัดขวาง ไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยาพาหนะใดๆในระหว่างเวลา

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

24. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตที่จะทำให้

เกิดความเสียหายแก่ เกียรติคุณ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบตกต้องระวางโทษ

ตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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25. ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่าง

หนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครองต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

26. กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

27.  จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแกก่ารดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่า

จะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

28.  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติ

เสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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29. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก

เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการและต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

30. กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

31. บังคับ  ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน  

ต้องระวางโทษตามข้อใด  

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

32. วานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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33. บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กมีลัก

ษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

34. ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือ

สถานที่ที่ห้ามให้เด็กเข้าต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

35. ใช้หรือยินยอมให้เด็กไปสถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

36. ให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อ

การใดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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37. จำหน่าย  และเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

38. ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น 

เว้นแต่กระทำเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

39. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในค

วามปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

40. เด็กหญิงหญิงบิดาเสียชีวิตจึงอาศัยอยู่กับป้าซึ่งประกอบอาชีพค้าประเวณีในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง เด็กหญิงหญิง

จัดอยู่ในเด็กประเภทใด 

 ก. เด็กกำพร้า    ข. เด็กเร่ร่อน 

 ค. เด็กทีอยู่ในสภาพลำบาก  ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการทำผิด 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 12 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2546

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 11 ข 21 ค 31 ข

2 ค 12 ก 22 ข 32 ข

3 ง 13 ข 23 ก 33 ข

4 ก 14 ค 24 ค 34 ข

5 ง 15 ข 25 ค 35 ข

6 ข 16 ข 26 ข 36 ข

7 ค 17 ง 27 ข 37 ข

8 ข 18 ค 28 ข 38 ค

9 ก 19 ค 29 ข 39 ค

10 ค 20 ง 30 ข 40 ก
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1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าใด… 

 ก. 9 มกราคม 2546   ข. 9 ตุลาคม 2546 

 ค. 9 กุมภาพันธ์ 2546   ง. 9 พฤศจิกายน 2546 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 นี้บังคับเมื่อใด... 

 ก. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. วันพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันปรกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. วันพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดกี่มาตรา 

 ก. 9 หมวด 53 มาตรา   ข. 8 หมวด 52 มาตรา 

 ค. 9 หมวด 54 มาตรา   ง. 8 หมวด 54 มาตรา 

4. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดแนวดำเนินการทั่วไปให้กับส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 

คือหน่วยงานใด... 

 ก.คปร  ข. คพร. ง. ปปร. ง. กพร. 

5. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 

6. ส่วนราชการต้องบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน... 

 ก. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความผาสุกและเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 ข. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยของส่วนรวม 

 ค. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการจากรัฐ 

 ง.ถูกทุกข้อ 
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7. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด 

 ก. ปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย   ข. การปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ค. การบริหารราชการแบบใหม่   ง. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

8. แนวดำเนินการในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 ก. การปฏิบัติภารกิจของรัฐต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ข. ภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

 ค. ก่อนดำเนินงานส่วนราชการต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดคือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ก. Good Governance  ข. SBM  ค. TQM  ง. ถูกทุกข้อ 

10. ข้อใดมิใช่การบริหาราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ... 

 ก. ก่อนดำเนินการตามภารกิจ ต้องจัดแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 

 ข. แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องดำเนินการ เป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ค. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการกำหนดโดยอิสระ 

 ง. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ต้องดำเนินการแก้ไข 

11. ส่วนราชการที่มีภารกิจใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบ

ริหาราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ข. เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

 ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ง. เพื่อความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

12. “ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า” สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ข้อใด... 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
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13. การบริหารราชการจังหวัดบริหารแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อสนองต่อเป้าหมายตามข้อใด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

14. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และ 

วิธีการส่วนราชการกำหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใครกำหนด ... 

 ก. คณะรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรี  ค. สำนักงานประมาณ  ง. ก.พ.ร. 

15. เรื่องใดเกิดขึ้นก่อน 

 ก. แถลงนโยบาย    ข. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

 ค. จัดทำแผนบริหารแผ่นดิน   ง. จำทำแผนนิติบัญญัติ 

16. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ... 

 ก. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ค. สำนักงบประมาณ    ง. ถูกทุกข้อ 

17. หน่วยงานตามข้อ 16 ต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอ ครม.ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่แถลงนโยบาย   

 ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย 

 ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย   

 ง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย 

18. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกำหนดระยะเวลาไว้ตามข้อใด ... 

 ก. 1 ปี  ข. 2 ปี  ค. 3 ปี  ง. 4 ปี 

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน... 

 ก. สาระสำคัญต้องมีกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ข. ต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ 

 ค. ต้อมีประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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20. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ ... 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ข. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ค. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 

21. ใครเป็นผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ... 

 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี  

 ค. รัฐมนตรี         ง. ปลัดกระทรวง 

22. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

เสนอต่อใคร 

 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี  

 ค. รัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 

23. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณหน่วยงานใดกำหนดแนวทางจัดทำ ... 

 ก. ก.พ.ร.     ข. สำนักงบประมาณ 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

24. ในการปฏิบัติราชการในส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประ

ชาชนทราบโดยทั่วกัน... 

 ก. เป้าหมาย     ข. แผนการทำงานและงบประมาณ 

 ค. ระยะเวลาเสร็จโครงการ   ง. ถูกทุกข้อ 

25. รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของส่วนราชการ

อื่นที่มีประเภทและคุณภาพคล้ายคลึงกัน ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนลดรายจ่ายเสนอต่อใคร  

 ก. สำนักงบประมาณ         ข. กรมบัญชีกลาง    

 ค. ก.พ.ร.     ง. ถูกทุกข้อ 

26. หน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ 

 ก.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข. สำนักงบประมาณ 

 ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
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27. การประเมินความคุ้มค่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะให้คำนึงถึงอะไรบ้าง... 

 ก. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 

 ข. ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการ 

 ค. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังดำเนินการ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

28. การจัดซื้อจัดจ้าง สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด ... 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

29. การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดถูกต้อง 

 ก. เปิดเผยและเที่ยงธรรม    

 ข. คำนึงถึงผลประโยชน์และผลเสียทางสังคม 

 ค. ไม่ต้องถือราคาต่ำสุดเสมอไป   

 ง. ทุกข้อ 

30. ส่วนราชการที่รับเรื่องการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมายกำหนดจากส่วนราชการอื่น ต้องพิจารณาและแจ้ง

ผลให้ส่วนราชการที่ยื่นเรื่องภายในกี่วันนับจากได้รับคำขอ... 

 ก.  ภายใน 7วัน    ข. ภายใน 15วัน  

 ค. ภายใน 30วัน    ง. ภายใน 60 วัน 

31. เรื่องใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือมติ ครม. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอ

นการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินตามข้อ 29 ให้ส่วนราชการอื่นนั้นดำเนินอย่างไร... 

 ก. ดำเนินโดยด่วนเมื่อได้รับการประสาน  

 ข. แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบล่วงหน้า 

 ค. ประกาศกำหนดระยะเวลาไว้   

 ง. ถูกทุกข้อ 
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32. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็น

ลายลักษณ์อักษรได้  จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ ผู้รับคำสั่งต้องดำเนินการอย่างไร... 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง 

 ค. บันทึกรายงานให้ผู้สั่งทราบพร้อมบันทึกอิงคำด้วยวาจาไว้ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

33. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดความสะดวก

และรวมเร็วในการบริการประชาชน... 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

34. หน่วยงานใดที่เป็นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิด

ชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 ก.  ก.พ.ร.     ข. สำนักงานงบประมาณ 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

35. ใครให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ

ระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ.. 

 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี  

 ค. รัฐมนตรี     ง. ปลัดกระทรวง 

36. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเปิดเผยให้ประชาชนทราบไว้ที่ใด... 

 ก. สำนักงานที่ทำการส่วนราชการนั้น   

 ข. เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. เว็บไซต์ของหน่วยงาน    

 ง. ข้อ ก และ ค 
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37. One Stop Service สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด... 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

38. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการต่อ

หรือไม่ โดยคำนึงถึงสิ่งใด 

 ก. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน    

 ข. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 ค. ความคุ้มค่าของภารกิจและกำลังงบประมาณ  

 ง. ถูกทุกข้อ 

39. ส่วนราชการจะยกเลิก เปลี่ยนแปลงภารกิจ หรือปรับโครงสร้างอัตรากำลังได้ต้องขออนุมัติหน่วยงานใด 

 ก. ก.พ.ร.       ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ค. คณะกรรมการที่กฎหมายนั้นๆกำหนด   ค. คณะรัฐมนตรี 

40. ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน หน่วย

งานใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นให้ดำเนินแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก... 

 ก. ก.พ.ร.     ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. คณะรัฐมนตรี 

41. ถ้าส่วนราชการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของหน่วยงานตามข้อ 40 ให้เสนอเรื่องต่อใคร 

 ก. ก.พ.ร.     ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. คณะรัฐมนตรี 

42. หากประชาชนมีหนังสือสอบถามเรื่องตามอำนาจหน้าที่มายังหน่วยงานราชการ ๆ นั้นจะต้องตอบหรือแจ้ง

การดำเนินงานให้ประชาชนทราบภายในกี่วัน.. 

 ก. ภายใน 5 วัน    ข. ภายใน 7 วัน 

 ค. ภายใน 15 วัน    ง. ตามความเหมาะสม 
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43. กรณีส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้อาจขอร้องให้กระทรวงเทค

โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการจัดทำระบบให้แต่กระทรวงเทคโนโลยีฯจะขอสิ่งใดจากส่วนราชการ 

 ก. บุคลากร   

 ข. ค่าใช้จ่าย        

 ค. ข้อมูล     

 ง. ถูกทุกข้อ 

44. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรืข้อเสนอแนะจากส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการนั้นชี้แจงต่อผู้ร้อง

เรียนหรือข้อเสนอแนะจากส่วนราชการอื่นภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 5 วัน     

 ข. ภายใน 7 วัน 

 ค. ภายใน 15 วัน     

 ง. ตามความเหมาะสม 

45. การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ให้กำหนดเป็นความลับ... 

 ก. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศและความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

 ข. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

 ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

46. ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาต่าง ๆ ให้ประชา

ชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบไว้ที่ใด 

 ก. สำนักงานที่ทำการส่วนราชการนั้น   

 ข. เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. เว็บไซต์ของหน่วยงาน    

 ง. ข้อ ก และ ค 
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47. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ... 

 ก. ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความคุ้มค่าในภารกิจ 

 ข. การประเมินต้องต้องกระทำเป็นความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

 ค. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ

ประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานนั้น เพื่อประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

กับหน่วยงานนั้น 

 ง. ส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เป็นการเพิ่มค่า 

ใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ 

ส่วนราชการนั้น 

48. ส่วนราชการที่ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนพึงพอใจ จะได้รับ... 

 ก. เงินเพิ่มพิเศษ     ข. เงินโบนัส 

 ค. เงินตอบแทน     ง. เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ 

49. หน่วยงานใดให้ความเห็นชอบให้รางวัลแก่ส่วนราชการตามข้อ 48... 

 ก. ก.พ.ร.      ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรีที่ส่วนราชการนั้นสังกัด   ค. คณะรัฐมนตรี 

50. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการตามกฎหมายนี้ 

 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ค. รมต. ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 13 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 11 ก 21 ค 31 ค 41 ง

2 ข 12 ข 22 ข 32 ง 42 ค

3 ก 13 ข 23 ง 33 ง 43 ง

4 ง 14 ง 24 ง 34 ก 44 ค

5 ก 15 ก 25 ง 35 ข 45 ง

6 ง 16 ง 26 ง 36 ง 46 ง

7 ก 17 ง 27 ง 37 ง 47 ค

8 ง 18 ง 28 ค 38 ง 48 ง

9 ก 19 ง 29 ง 39 ง 49 ง

10 ค 20 ง 30 ข 40 ค 50 ก
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1. กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School improvement 

Project  โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจก่อนกี่โรงเรียน 

 ก. 1,000 โรงเรียน   ข. 2,000 โรงเรียน 

 ค. 3,000 โรงเรียน   ง. 7,000 โรงเรียน 

2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 คือพระสงค์รูปใด 

 ก. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ)   

ข. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) 

 ค. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)   

ง. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารณ์ (วีระ ภททจารี) 

3. “การสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” ข้อความข้างต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

มากที่สุด 

 ก. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี 

 ข. นโยบาย รมว.ศธ”นพ .ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” 

 ค. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ง. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร 

4. “ครูไม่จะเป็นต้องมความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัย

เห็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 

 ก. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ด้านครู 

 ข. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ด้านนักเรียน 

 ค. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ด้านนักเรียน 

 ง. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ด้านครู 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

แนวข้อสอบชุดที่ 14 วิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !157

5. กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ข้อใดไม่สอดคล้อง

กับยุทศาสตร์ดังกล่าว 

 ก. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 

 ข. ความมั่นคง 

 ค. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภารรัฐ 

 ง. ความโปร่งใส 

6. “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” ข้อความดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 ก. ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ 12  

 ค.นโยบาย คสช. ต้นการทุจริตมิชอบในวงราชการ 

 ง. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัวความผิดจากการโกง และ 

ให้เด็กเล็กเกลียดการโกง 

7. รูปแบบการบริหารงานด้านใดที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากประชาคมโลกให้เป็นแบบอย่างของแนวทาง

การพัฒนาที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 ก. ดอยตุง โมเดล ข. ชัยนาท โมเดล     ค. แก่งกระจาน โมเดล    ง. แม้ฟ้าหลวง  โมเดล 

8. หน่วยงานใดไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ “Standards & Certification 

Center” 

 ก. กระทรวงแรงงาน      

 ข. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

9. หัวใจสำคัญของประเทศไทย 4.0 คือข้อใด 

 ก. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” 

 ข. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรไปสู่ “Value-Based Agriculture” 

 ค. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเทคโนโลยีไปสู่ “Value-Based Technology” 

 ง. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานทักษะต่ำไปสู่ “Value-Based Labour” 
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10. ข้อใดไม่ใช่ชุด 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ICT เพื่อการศึกษา      

 ข. การผลิตและพัฒนาครู 

 ค. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    

 ง. การพัฒนาความสามารถการอ่านการเขียน 

เรื่องที่ 2 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน 

11. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ความร่วมมือของโรงเรียนประชารัฐ 

 ก. ร่วมพัฒนา     ข. ธรรมาภิบาล 

 ค. ภาษาเพื่อนบ้าน    ง. ยกระดับการจัดการศึกษา 

12. ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ 

 ก. การผลิตและพัฒนาครู  ข. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ค. มาตรฐานวิชาชีพครู   ง. ICT เพื่อการศึกษา 

13. หากท่านเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนประชารัฐ ท่านจะเลือกรูปแบบใด 

 ก. Integration    ข. Active Learning 

 ค. Teacher Center   ง. Learner-centered 

14. งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายปี 2560 เป็นงบประมาณแบบใด 

 ก. งบเกินดุล    ข. งบสมดุล 

 ค. งบขาดดุล    ง. ทั้งงบสมดุลและขาดดุล ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจ 

15. ข้อใด ไม่ใช่ 5 กระทรวงแรกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุดตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 

2562 

 ก. กระทรวงการคลัง   ข. กระทรวงมหาดไทย        

 ค. กระทรวงศึกษาธิการ      ง. กระทรวงดิจิทัล 

16. ข้อใดไม่ใช่ประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียน 

 ก. เวียดนาม  ข. อินโดนีเซีย  ค. ฟิลิปปินส์  ง. สิงค์โปร์ 
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17. ผู้ใดได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2561 สาขาการแพทย์ 

 ก. ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ. ตรูเคอร์     

 ข. ศาสตราจารย์ นพ.วลาดีเมียร์ ฮาซินสกี 

 ค. ศาสตร์จารย์นายแพทย์มอร์ตัน เอ็ม มาวเวอร์  

 ง.  เซอไมเคิล มาร์มอต 

18. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ความสำคัญอย่างไร 

 ก. วันทหารผ่านศึก        ข. วันสตรีสากล      

 ค. วันศิลปินแห่งชาติ     ง. วันพิพิธภัณฑ์ไทย 

19. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

 ก. จังหวัดฉะเชิงเทรา    ข. จังหวัดชลบุรี  

 ค. จังหวัดสระแก้ว   ง. จังหวัดระยอง 

เรื่องที่ 3 การบริหารยุคใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร 

20. ผู้อำนวยสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด 

 ก. กระบวนการบริหารจัดการองค์กร   

ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

ค. การบริหารงานบุคคลด้านวิชาการ  

ง. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

21. Partnership School คือข้อใด  

 ก. โรงเรียนดีใกล้บ้าน   ข. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 

 ค. โรงเรียนดี ศรีตำบล   ง. โรงเรียนร่วมพัฒนา 

22. ขั้นตอนแรกของการวางพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คือข้อใด 

 ก. การวิเคราะห์ภารกิจสถานศึกษา    

 ข. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SOWT) 

 ค. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. วิเคราะห์วิสัยทัศน์ การดำเนินการ 
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23. ข้อใดเป็นการดำเนินงานตรงตามจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน ที่กล่าว “เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มี 

ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน” 

 ก. ดำเนินการนิเทศภายในตามแผน/โครงการนิเทศโดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับการนิเทศอย่าง

สม่ำเสมอให้ทั่วถึง 

 ข. การพัฒนาวิชาชีพครู  และเสริมสมรรถภาพด้านการสอนให้แก่ครู การให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมกันแก้

ปัญหาในการทำงาน 

 ค. การเลือกใช้กลวิธีในการนิเทศที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและสถานการณ์ของโรงเรียน 

 ง. การนิเทศระหว่างครูด้วยกัน อันจะส่งผลให้สามารถพัฒนาตนเองและกลุ่มได้ 

24. ศัพท์ในข้อใด  หมายถึง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

 ก. Change  Sponsor  ข. Change Advocacy ค. Change Agent ง.  Change Person 

25. ผู้บริหารสถานศึกษาควรแสดงฐานะอย่างไรในโรงเรียน 

 ก. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ข. ความมั่งคงของงาน 

 ค.การเป็นนักบริการบุคลากร  ง. เป็นผู้ประเมินสถานการณ์ 

26. ข้อใดเป็นองค์ประกอบภายในที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายใน 

 ก. เงื่อนไขการทำงาน   ข. ความมั่งคงของงาน 

 ค. การได้รับการยอมรับ  ง. สถานภาพตำแหน่งงาน 

27. ข้อใดเป็นจุดอ่อนในการวิเคราะห์ SWOT 

 ก. ปัญหาเศรษฐกิจ   ข. การขาดแคลนวัตถุดิบ 

 ค. อุปสรรคจากกฎหมาย  ง. ความชำนาญด้านการตลาดน้อย 

28. ครูสมชายลงโทษนักเรียนมาสายอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุทำให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่พอใจร้องเรียน

ไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง ท่านจะดำเนินแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

 ก. เรียกคุณครูสมชายมาตักเตือน และแนะนำวิธีการลงโทษให้ถูกวิธี 

 ข. ประสานความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการมาสายของนักเรียนและชี้แจงแนวทางการลงโทษ 

ของนักเรียน 

 ค. วางระเบียบการลงโทษนักเรียนของสถานศึกษาโดยความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาและ

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ง. ลงโทษทางวินัยครูสมชาย 
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29. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของความพอเพียง (Sufficiency) 

 ก. ความพอดี     ข. ความมีเหตุผล 

 ค. ความพอประมาณ    ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง 

30. การดำรงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับข้าราชการ 

สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ. หมายถึง ข้อใด 

 ก. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ   

 ข. พอประมาณ พอเพียง พอดี พอใจ 

 ค. พึ่งตนเอง พอสมควร พอเพียง พอใจ  

 ง. พอใจ พึ่งตนเอง พอสมควร พอประมาณ 

เรื่องที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ

31. นโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ.สอด

คล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

 ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ง.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 

32. ข้อใดให้คำจำกัดความไม่ตรงตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

 ข. สถานศึกษา คือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้

เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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33. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อใดที่ผู้สอนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่

สถานที่นั้นไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม  

ข. ครอบครัว 

 ค. สถานประกอบการ                       

 ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

34. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไร 

 ก. ความรู้ ความสามารถ มีความฉลาด และคุณธรรม 

 ข. ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ค. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความสามารถขั้นพื้นฐาน 

 ง. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถขั้นพื้นฐาน 

35. ตัวบ่งชี้ที่สะท้องว่าสถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ดูได้จากข้อใดชัดเจนที่สุด 

 ก. สถานศึกษามีโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน 

 ข. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนาการศึกษา 

 ค. สถานศึกษามีระบบการบริหารงาน งบประมาณที่ส่งเสริมความร่วมมือกับคนในชุมชน 

 ง. สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 

การศึกษา 

36. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่จัดการศึกษา 

ทำได้อย่างไร 

 ก. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพ 

 ข. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

 ค. จัดให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ทักษะแก่ประชาชน 

 ง. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 
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37. ข้อใดกล่าวถึงการวิจัยในชั้นเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อย่างถูกต้องที่สุด 

 ก. ครูทุกคนต้องดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 

 ข. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

 ค. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องประเมินวิทยฐานะครู 

 ง. ครูต้องเชี่ยวชาญในการวิจัยในชั้นเรียน 

38. องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง 

 ก. การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ 

 ข. การกำหนดกระบวนการ การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

 ค. การควบคุมคุณภาพ การกำหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ 

 ง. การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ 

39. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีสาระความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร 

 ก. แนวการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา       

 ข. มาตรฐานการทำงาน 

 ค. องค์ประกอบของการรับประกันคุณภาพการศึกษา        

 ง. องค์ประกอบของสถานศึกษาที่ชุมชนควรทราบ 

40. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของมาตรฐานการศึกษา ไม่ถูกต้อง 

 ก. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 

 ข. เป็นมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง 

 ค.กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 ง. เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับ และดูแล การจัดการศึกษา 

41. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ก. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 ข. การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ค. การประเมินคุณภาพการศึกษา   

 ง. การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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เรื่องที่ 6 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

42. ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ข. คปภ. 

 ค. ปลัดกระทรวง     ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

43.ข้อใดไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 

 ข. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ 

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ 

44. ข้อใดไม่สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง 

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 ก. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   

 ข. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา 

 ค. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

 ง. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 

45. บทบาทของการบริหารทั่วไปกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 ก. ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาประชุม 

 ข. ผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. คณะกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

46. จุดเด่นของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานคืออะไร 

ก. จัดการศึกษาได้ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 ข. เป็นการบริหารที่ไม่ต้องมีกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

 ค. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เงินได้อย่างอิสระ ได้ต้องกลัวการตรวจสอบ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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47. ข้อใดที่สะท้อนปัญหาของการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากที่สุด 

 ก. ต้องมีการอบรมครูทุกคนให้เข้าใจทุกบทบาทหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

 ข. ครูมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

 ค. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจเกินขอบเขต 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเกิดความขัดแย้งกัน 

48. พนักงานเจ้าหน้าที่การศึกษาภาคบังคับมีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ได้อย่างไร 

 ก. สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียน 

 ข. เรียกผู้ปกครองนักเรียนมากล่าวตักเตือนที่ปล่อยปละละเลยเด็ก 

 ค. เรียกผู้ปกครองนักเรียนมาปรับเงินได้ไม่เกิน 1,000 บาท 

 ง. จัดส่งเด็กที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนไปเข้าสถานพินิจเด็ก 

49. บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยขณะที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หากมีหลักฐานตา

มกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรมาแสดงภายหลัง สถานศึกษาควรทำอย่างไร 

 ก. แก้ไขตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้แต่เดิม    

 ข. แก้ไขตามหลักฐานที่นำมาแสดงใหม่ 

 ค. แก้ไขตามหลักฐานบางส่วน     

 ง. ไม่ต้องแก้ไขตามหลักฐานใด 

50. ผู้แทนศิษย์เก่าในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

 ก. เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น 

 ข. ไม่เป็นครู เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในสถานศึกษานั้น 

 ค. ไม่เป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถานศึกษานั้น 

 ง. ถูกทุกข้อ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !166

เรื่องที่ 7 กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

51. นิยามคำว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 คือข้อใด 

 ก. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการ

ศึกษาปฐมวัย และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 ข. บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการ

ศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาของรัฐ 

 ค. บุคลากรวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

อื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 

 ง. บุคลากรวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

อื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาของรัฐ 

52. ข้อใดไม่เป็นวิชาชีพควบคุมตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546  

 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา    

 ข. ผู้บริหารการศึกษา 

 ค. ศึกษานิเทศก์    

 ง. เป็นวิชาชีพควบคุมตาม พรบ. ฉบับนี้ทุกข้อ 

53. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ  

เป็นจรรยาบรรณในข้อใด  

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

54. ข้อใดจัดเป็นจรรยาบรรณต่อผู้บริการของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. บริการตามความสะดวกของตนเอง    

 ข. เอาใจใส่ศิษย์ที่เรียนเก่งประพฤติดีเป็นพิเศษ 

 ค. ให้กำลังใจแก่ศิษย์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม   

 ง. ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 
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55. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพให้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีวิต ในกรณีที่ถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ไม่ใช่กรณี 

ถูกเพิกถอนในอนุญาตจะมีผลอย่างไร 

 ก. ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นสิ้นสุดลงทันที 

 ข. ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ 5 ปี 

 ค. ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพใหม่หลังจากพ้น 5 ปี 

 ง. เสมือนว่าเป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ 

56. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้าม ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก. ไม่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

 ข. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 ค. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ง. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

57. กรณีที่นางสมศรี  ใบประกอบอายุหมด 45 วัน  และทำการยื่นคำขอต่ออายุในอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุ

ญาตหมดอายุ จะได้ชำระค่าดำเนินการในครั้งนี้ทั้งหมดรวมกี่บาท 

 ก.100  บาท  ข. 200 บาท  ค. 400 บาท  ง. 500 บาท 

58. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรร

มการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเก้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 ก. ด้านการบริหารธุรกิจ   ข. ด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ค. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ง. ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

59. ใครสามารถที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

 ก. นาง ก. เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  

ข. นาย ข. เคยทุจริตสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ 

 ค. นาย ค. เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง   

ง. ถูกทั้ง ก และ ค. 
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60. ข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งรู้สึกคับข้องใจ ที่ตนเองได้รับคำสั่งถูกตัดเงินเดือน 4 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 1 

เดือน ควรดำเนินการอย่างไรจึงชอบด้วยกฎหมาย 

 ก. ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันทำการ     

 ข. ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วัน 

 ค. อุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันทำการ    

 ง. อุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วัน 

61. กรณีใดที่อาจไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยก็ได้ สามารถพิจารณากำหนดบทลงโทษได้เลย 

 ก. กรณีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  

ข. กรณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ค. กรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  

ง. กรณีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลว่ากระทำความผิดฐานทุกจริตต่อหน้าที่ 

62. ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ในการบังคับบัญชาผู้ใด 

 ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสถานศึกษา 

 ข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ยกเว้น ตำแหน่ง รอง ผอ. 

 ค. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ยกเว้น ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 

 ง. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ยกเว้น ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 

งบประมาณที่ สพฐ.จัดสรร 

63. กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานศึกษา หรือ กศจ. ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนด ตามพ

ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 

2551 กำหนดให้ ก.ค.ศ. ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ยกเลิกการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. ทันที 

 ข. ฟ้องร้องต่อศาลปกครองให้ดำเนินคดีกับผ้ำผิดระเบียบ 

 ค. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  เพื่อหาผู้กระทำผิด 

 ง. ยับยั้งการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอ มติ ก.ค.ศ. 
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64. การสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ กรณีกระทำผิดวินัย กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว

เดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งลงโทษในวันใด 

 ก. ตั้งแต่วันละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น    

 ข. ตั้งแต่วันเริ่มต้นคณะกรรมการสอบสวน 

 ค. ตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป     

 ง. ตั้งแต่วันสิ้นเดือนของช่วงที่ละทิ้งราชการ 

65. กรณีไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งโดยตรงจะแก้ปัญหาอย่างไร 

 ก. แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาผู้ถูกลงโทษ 

 ข. แจ้งเป็นหนังสือนำไปติดหน้าบ้าน 

 ค. แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ปกติ 

 ง. แจ้งเป็นหนังสือส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ตามที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ 

66. การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีมูลกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยแต่ยังขาดพยานหลักฐาน  

ผู้บังคับบัญชาควรทำอย่างไร 

 ก. รีบสืบสวนพิจารณากรณีมีมูลควรที่จะกล่าวหาหรือไม่  

 ข. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน 15 วัน 

 ค. หาทางเจรจาไกล่เกลี่ย      

 ง. ยุติเรื่องที่กล่าวหา 

67. การบริหารงานบุคคลที่สถานศึกษาของรัฐทำได้ไม่สะดวกเหมือนสถานศึกษาของเอกชน  

คือในขอบข่ายด้านใด 

 ก. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง    

 ข. การบรรจุแต่งตั้ง 

 ค. วินัยและการรักษาวินัย      

 ง. การออกจากงาน 
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68. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกประวัติของตนเองลงใน ก.ค.ศ. 16 ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทะ

เบียนประวัติ ภายในกี่วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา 

 ก. วันแรกที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

 ข. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 ค. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 ง. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

69. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ถูกต้อง 

 ก. เป็นผู้ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

 ข. ข้าราชการต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ วันบรรจุ 

 ค. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนความผิดทางอาญาหรือสอบสวนทางวินัย 

 ง. ไม่เป็นผู้กล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา 

70.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์ ควรได้รับโทษสถานใด 

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

ข. ลดเงินเดือนไม่เกิน 2%หรือ 4% 

 ค. ปลดออก      

ง. ไล่ออก 

71. คุณครูสมยศไม่มาปฏิบัติราชการเพราะป่วย แต่ไม่ส่งใบลาตามระเบียบ ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ภาคทัณฑ์       

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

 ค. ลดเงินเดือน ไม่เกิน 2% หรือ 4%    

 ง. ปลดออก 

72. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ก. เกียรติ์ของข้าราชการ   

 ค. ความร้ายแรงของพฤติการณ์ 

 ค. ความรู้สึกของสังคม    

 ง. เจตนาที่กระทำ 
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เรื่องที่ 9 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

73. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หมายถึงข้อใด 

 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

 ข. การพิจารณาทางปกครอง 

 ค. วิธีพิจารณาทางปกครอง    

 ง. การออกคำสั่งทางปกครอง 

74. เจ้าหน้าที่ในข้อใดที่สามารถพิจารณาทางปกครองได้ 

 ก. เป็นลูกพี่หรือลูกน้องนับได้สองชั้น   

 ข. เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้สองชั้น 

 ค. เป็นลูกจ้างของคู่กรณี    

 ง. เป็นนายจ้างของคู่กรณี 

75.คำสั่งทางปกครองในข้อใดที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบในการทำคำสั่ง 

 ก. การบรรจุและการแต่งตั้ง   ข. คำสั่งลงโทษทางวินัย 

 ค. คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม   ง. การรื้อถอนอาคาร 

76.กรณีที่เกิดเพลิงไหมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรายงานตามลำดับชั้นถึงใครสุดท้าย 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

77. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่เปิดเผยมิได้ 

 ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข. ข้อมูลข่าวสารที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 

 ค. ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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78. หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจ

จานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอ ยกเว้นข้อใด 

 ก. ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้     

 ข. ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 

 ค. วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล    

 ง. แหล่งที่เก็บข้อมูล 

เรื่องที่ 11 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

79. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการคือข้อใด 

 ก. หาล่ามภาษามือให้กับคนพิการทางสติปัญญา 

 ข. หาอุปกรณ์อักษรเบลให้กับคนพิการทางการมองเห็น 

 ค. หาผู้ช่วยอ่านแบบทดสอบสำหรับคนพิการทุกประเภท 

 ง. หาผู้จัดทำรายงานและอุปกรณ์สำหรับคนพิการ 

80. บุคคลในข้อใดไม่ใช่คนพิการตาม พระราบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

 ก. นายแดง นิ้วเท้าก้อยขาดไป 1 ข้อ เดินได้ตามปกติ 

 ข. นายเขียว อวัยวะครบแต่อ้วนมากทำให้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

 ค. นายดำ มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ค่อยได้ยินเสียง 

 ง. เป็นผู้พิการทุกข้อ 

81. ศูนย์การศึกษาพิเศษและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการมีสิ่งใดที่เหมือนกัน 

 ก. เป็นสถานศึกษาของครูที่จัดให้คนพิการ 

 ข. เป็นสถานที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยแก่คนพิการ 

 ค. เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาโดยมีแผนจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง. เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสำหรับการเรียนร่วมของคนปกติและคนพิการ 

82. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญมากที่สุด ตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 ก. ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   

 ข. ไม่ให้มีการทารุณกรรมต่อเด็ก 

 ค. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก     

 ง. คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของเด็ก 
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83. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทำอย่างไรเป็น

ลำดับแรก 

 ก. แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที 

 ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 

 ค. แจ้งความต่อสถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที 

 ง. ทำตามข้อ ก. หรือ ข. หรือ ค. แล้วแต่สถานการณ์หรือบริบทเหตุการณ์ 

84. เด็กหญิงหญิงบิดาเสียชีวิตจึงอาศัยอยู่กับป้าซึ่งประกอบอาชีพค้าประเวณีในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง เด็กหญิงหญิง

จัดอยู่ในเด็กประเภทใด 

 ก. เด็กกำพร้า      

 ข. เด็กเร่รอน 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก    

 ง. เด็กที่เลี่ยงต่อการทำผิด 

85. เหตุผลในการประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2545 คือข้อใด 

 ก. สาระสำคัญ และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสงเคราะห์ตามกฎหมายเดิมมีมากเกินไป 

 ข. การคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กตามประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2515 ใช้ได้บางข้อ 

 ค. เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนน้อยเพราะกฎหมายเดิมลงโทษน้อย 

 ง. วิธีสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันจึงต้อง

ปรับปรุงให้เหมาะสม 
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เรื่องที่ 13 กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

86. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วในการบริการประชาชน 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

87. เมื่อข้าราชการครูพานักเรียนกลับจากการไปอบรมนอกสถานที่ให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก. แจ้งผู้ปกครองทราบ    ข. แจ้งผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

 ค. รายงานผู้อนุญาตทราบ   ง. รายงานคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 

88. ในการสอบผู้บริหารสถานศึกษากรณีที่ นาย ก นั่งโต๊ะหน้า นาย ข นั่งโต๊ะถัดมา ขณะสอบปรากฏว่ามีการคัด

ลอกข้อสอบทำให้คะแนนเท่ากัน ทำถูกและผิดเหมือนกันหมดให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอย่างไร 

 ก. นาย ข ลอก นาย ก เพราะนั่งโต๊ะหลัง  

ข. นาย ก ลอก นาย ข เพราะนั่งติดกัน 

 ค. นาย ก ลอก นาย ข สบคบกันทำทุจริต  

ง. นาย ก ลอก นาย ข  มีความสามารถเท่ากัน 

89. หากถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนจากการทำผิดวินัยจะมีผลต่อการเบิกค่าเช่าบ้านอย่างไร 

 ก. มี เพราะจะเบิกค่าเช่าบ้านต่อไม่ได้   

ข. มี เพราะจะเบิกได้เฉพาะตอนที่ไม่ถูกลงโทษ 

 ค. ไม่มี เพราะเป็นคนละส่วนกับสิทธิ์ที่พึงได้  

ง. ไม่มี เพราะเป็นโทษเล็กน้อย 

90. ข้อใดระบุผู้มีอำนาจอนุญาตไม่สอดคล้องกัน 

 ก. ครูพานักเรียนไปแข่งขันวิชาการต่างจังหวัดสองวัน. ขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. ครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดไป-กลับ ขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ค. ครูพาลูกเสือ-ยุวกาชาดอยู่ค่ายพักแรม ขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ง. ครูขอลากิจไปทำธุรส่วนตัวที่ต่างประเทศขออนุญาตกับผู้อำนวยการโรงเรียน 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 14 วิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 21 ง 41 ง 61 ค 81 ข

2 ง 22 ก 42 ค 62 ก 82 ค

3 ง 23 ข 43 ค 63 ง 83 ข

4 ข 24 ข 44 ข 64 ก 84 ง

5 ง 25 ก 45 ข 65 ง 85 ง

6 ง 26 ค 46 ก 66 ก 86 ง

7 ก 27 ข 47 ข 67 ก 87 ค

8 ค 28 ค 48 ก 68 ค 88 ค

9 ก 29 ก 49 ข 69 ข 89 ค

10 ง 30 ก 50 ง 70 ง 90 ง

11 ค 31 ค 51 ก 71 ก

12 ค 32 ข 52 ค 72 ข

13 ข 33 ง 53 ค 73 ข

14 ค 34 ง 54 ง 74 ค

15 ง 35 ง 55 ข 75 ก

16 ก 36 ง 56 ก 76 ข

17 ก 37 ข 57 ค 77 ก

18 ก 38 ง 58 ง 78 ง

19 ค 39 ค 59 ก 79 ข

20 ข 40 ก 60 ง 80 ก
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1. ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร 

 ก. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา    

 ข. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ  จรัส สุวรรณเวลา 

 ค. นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์     

 ง. นายสมชาย  ปาริฉัตต์ 

2. ตำแหน่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้แทนในสภาการศึกษา 

 ก.  กรรมการที่เป็นพระภิกษุ    ข. องค์กรเอกชน 

 ค. องค์กรวิชาชีพ     ง. ผู้แทนประชาชน 

3. ข้อใดไม่สอดคล้องกับโครงการวางแผนล่วงหน้าครู 10 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ภายใน 1 ปี จะทำให้ครูให้ครบตามเกณฑ์ 

 ข. ภายใน 2 ปี จะทำให้ครูให้ครบทุกชั้น 

 ค. ภายใน 5-10 ปี จะทำให้ครูตรงสาขาทุกโรงเรียน 

 ง. ภายใน 10 ปี จะทำให้ครูใช้ศักยภาพในการเสนออย่างเต็มที่ 

4. “การนำนักเรียนไปทัศนะศึกษา” เป็นวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ในแต่ละช่วงชั้น/ช่วงวัย 

ดังต่อไปนี้ 

 ก.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

 ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

5. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ คือ การเรียนรู้ 3R x 8C ข้อใดหมายถึง C 

ตัวสุดท้ายที่กำหนดเพิ่มขึ้นมาใหม่ล่าสุด 

 ก. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

 ข. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 ค. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 

 ง. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
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แนวข้อสอบชุดที่ 15 วิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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6. คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีกี่คณะ 

 ก. 1 คณะ    ข. 2 คณะ   

 ค. 3 คณะ    ง. 5 คณะ 

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12  

 ก. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 

 ข. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 

 ค. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 ง. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาประการแรกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 ก. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ข. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ค. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 

 ง. เพื่อนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

9. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลำดับที่เท่าไหร่ 

 ก. 51  ข. 52  ค. 53  ง. 54 

10. กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  

ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 ก. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์      

 ข. ความมั่งคง 

 ค. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 ง. ความโปร่งใส 

11. โครงการ “ลดการใช้ถุงพลาสติก” ร้านสะดวกซื้อ 7 - 11 เพื่อรายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช มีศิลปินท่าน

ใดเป็นพรีเซนเตอร์ 

 ก. ตูน บอดีแสลม   ข. ณเดชน์ คูกิมิยะ        

 ค. โป๊ป  ธนวรรธน์     ง. เวียร์ ศุกลวัฒน์  
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12. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด 

 ก. กระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

 ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 ค. การบริหารงานบุคคลด้านวิชาการ 

 ง. การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 

13. ข้อใดไม่สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ. ชุดปัจจุบัน? 

 ก. ผู้แทนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ข. ผู้แทนด้านการศึกษา 

 ค. ผู้แทนด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ค.ศ. 

 ง. ผู้แทนด้านกฎหมาย 

14. ท่านให้ความสำคัญเรื่องใดมากที่สุดในการให้นโยบายแก่ครูเพื่อพัฒนานักเรียนในโรงเรียน 

 ก. ความสามารถและทักษะชีวิต 

 ข. ความสามารถในการคิด การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 

 ค. คุณธรรม จริยธรรม 

 ง. สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 

15. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใดสำคัญที่สุด 

 ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาได้ 

 ข. ผู้เรียนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

 ค. ผู้เรียนมีโอกาสแตกต่างกัน 

 ง. ผู้เรียนต้องการความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น 

16. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร 

 ก. ทำการเกษตรกรรม 

 ข. การดำรงชีวิตอยู่อย่างพออยู่พอกิน 

 ค. การค้าขายให้ได้เงินเพียงพอสำหรับครอบครัว 

 ง. การปลูกพืชและสัตว์เพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกิน 
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17. “ในกรณีที่สถานศึกษาฝึกให้นักเรียนมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่

จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. การฝึกหนักเรียนมีเหตุผล           

 ข. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

 ค. การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้        

 ง. การปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน 

18.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

 ก. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 ข. เพื่อปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เพื่อให้คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 ง. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

19. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประชุมไปปฏิบัติโดยนำไปกำ

หนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน จัดว่าสถานศึกษานั้นมีการบริหารงานอย่างไร 

 ก. มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   ข. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 ค. มีการบริหารเชิงกุลยุทธ์    ง. มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม 

20. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “ศูนย์การเรียน” 

 ก. องค์กรเอกชน    

 ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. สถาบันศาสนา    

 ง. สถานสงเคราะห์ 

21. “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรม     

บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 

 ก. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ด้านครู 

 ข. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ด้านนักเรียน 

 ค. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ด้านนักเรียน 

 ง. การสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 ด้านครู 
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22. ในกรณีหน่วยงานทางทหารมีความประสงค์อยากขอจัดการศึกษา ต้องดำเนินการตามจุดเน้นข้อใดมากที่สุด 

 ก. ความมั่งคงของชาติ 

 ข. นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ค. ตามความต้องการจำเป็นและความชำนาญของหน่วยงาน 

 ง. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

23.การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อใดที่ผู้สอนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่สถานที่

นั้นไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม  ข. ครอบครัว 

 ค. สถานประกอบการ       ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

24. องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง 

 ก. การกำหนดมาตรฐาน การพัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพ 

 ข. การกำหนดกระบวนการ การประเมินคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

 ค. การควบคุมคุณภาพ การกำหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ 

 ง. การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 

25. ข้อใดไม่สอดคล้องกับจุดเน้นในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. บูรณาการความรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

 ข. ให้ความสำคัญด้านกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

 ค. ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

 ง. ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

26. รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง ที่ประกอบด้วยกรรมการ 4 คณะ 

ข้อใดไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น 

 ก. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ข. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 

 ค. คณะกรรมการปรองดองเพื่อปฏิรูปประเทศ 

 ง. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 
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27. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา พรบ. การศึกษาแห่งชาติน้อยที่สุด 

 ก. การกระจายอำนาจ     

 ข. การจัดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา 

 ค. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา   

 ง. หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 

28. ข้อใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ก. สวนสนุกดรีมเวิลล์     ข. สวนพฤกษศาสตร์ 

 ค. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ง. สวนสัตว์เขาสวนกวาง 

29. ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของมาตรฐานการศึกษา ไม่ถูกต้อง 

 ก. เพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 

 ข. เป็นมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง 

 ค. กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 ง. เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับ และดูแล การจัดการศึกษา 

30. คณะกรรมการชุดใด เป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

 ก. คณะกรราการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 

 ค. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ง. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

31. การวิจัยทางการศึกษาประเภทใดเป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์   ข. การวิจัยขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานโรงเรียน 

 ค. การวิจัยอิสระเชิงวิเคราะห์   ง. การวิจัยเชิงอนาคต 

32. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาอื่นนอกจาก

สถานศึกษา ที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 

(พ.ค.ก.) 

 ก. คปภ.    ข. ก.ค.ศ. 

 ค. กศจ.    ง. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 
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33. กระทรวงศึกษาธิการให้กลยุทธ์ใดในการควบคุมกำกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชนและองค์

กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ก. การมอบนโยบาย      

 ข. การประกันคุณภาพภายนอก 

 ข. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา    

 ง. การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

34. บุคคลกลุ่มใดที่ใม่สอดคล้องกับการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

 ก. เด็กด้อยโอกาส     ข. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 ค. เด็กมีความบกพร่องทางร่างกาย   ง. เด็กไม่มีผู้ดูแล 

35. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือหลักสูตรสา

มารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการใดได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนโดยที่ไม่

ลิดรอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้วยโอกาสและชอบด้วยระเบียบ 

 ก. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร   

 ข. ค่าคู่มือนักเรียน 

 ค. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน     

 ง. ค่าเรียนที่ปรับพื้นฐานความรู้ 

36. ผู้ใดมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและกา

รพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ก. รัฐ    ข. กระทรวงศึกษาธิการ  

 ค. สพฐ.   ง. ผู้บริหารสถานศึกษา 

37. การมอบอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขันพื้นฐาน

ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาให้คำนึงถึงข้อใดเป็นพิเศษ 

 ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว  

 ข. ความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ค. ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ    

 ง. ความสะดวกรวดเร็วและการบริการประชาชน 
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38. ข้อใดที่สะท้อนปัญหาของการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากที่สุด 

 ก. ต้องมีการอบรมครูทุกคนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

 ข. ครูมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

 ค. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจเกินขอบเขต 

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเกิดความขัดแย้งกัน 

39. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ข. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ง. อนุมัติผลการเรียนของนักเรียน 

40. ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนเป็นบางเรื่องได้นั้นให้

เป็นไปตามระเบียบตามข้อใด 

 ก.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     

 ข. กฎกระทรวง 

 ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด   

 ง. ระเบียบที่เลขาธิการ กพฐ.กำหนด 

41. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมายใด 

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ค. ระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กฎกระทรวง 
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42. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดไม่ถูกต้อง 

 ก. ออกคำสั่งลงโทษปลดออก  ไล่ออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

 ข. มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

 ค. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการ 

ชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูงเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

43. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

 ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 ข. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ค. การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง. การพัฒนาวิชาชีพ 

44. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

 ก. บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา 

 ข. พิจารณาการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค. การกำหนดดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ง. การกำหนดนโยบายการบริหารงานของคุรุสภา 

45. ท่านจะใช้เทคนิคใดพัฒนาความสามารถของครูผู้ช่วยมากที่สุด 

 ก. การคำนึงถึงปัจเจกบุคคล    

 ข. การสอนงาน 

 ค. การมอบหมายงานสำคัญ    

 ง. การส่งเสริมให้ไปเข้าร่วมการพัฒนารูปแบบต่างๆ 

46. ใครไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก. เลขาธิการ กพฐ.      ข. เลขาธิการ กอศ.            

 ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.         ง. เลขาธิการ กกอ. 
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47. ในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาแล้วให้

ดำเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ข. รัฐสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรี     ง. สาธารณชนรับทราบ 

48. เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อีกกี่ปีจึงจะขอใหม่ได้ 

 ก. 5 ปี        

 ข. 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่ง 

 ค. 5 ปี นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง    

 ง. ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่ง 

49. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทอดสอบและประเมินความรู้ตามเกณฑ์

และวิธีการที่คุรุสภากำหนด 

 ก. ผู้ที่เคยบกพร่องในศีลธรรมอันดีมาก่อน   

 ข. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ 

 ค. ครูไม่จบปริญญาทางการศึกษา    

 ง. ครูเอกชน 

50. ข้อใดกล่าวถึง “สถานะของรองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” 

 ก. เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

 ข. เป็นข้าราชการพลเรือน 

 ค. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. เป็นข้าราชการในตำแหน่งและสายงานการบริหารการศึกษา 

51. ครูสมชายเดินผ่านมาเห็นนักเรียนชั้น ม.3 กำลังดูหนังโป้อยู่ ครูสมชายก็ไม่ได้ห้ามปราม อะไรเพราะคิดว่า

เป็นพัฒนาการตามวัย เลยเข้าไปร่วมนั่งดูด้วย จากกรณีดังกล่าว ครูสมชายมีความผิดหรือไม่  

ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ภาคทัณฑ์      

 ข. ตัดเงินเดือน 2%หรือ4%ไม่เกิน 1 เดือน 

 ค. ลดเงินเดือน 2% หรือ4%    

 ง. ปลดออก 
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52. หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้แก่ผู้ใดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด 

 ก. ครม.  ข. ก.ค.ศ.  ค.รัฐมนตรี  ง. กพร.  

53. ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใดพัฒนาศักยภาพท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

มากที่สุด 

 ก. ให้ไปประชุมแทน      

 ข. ให้รักษาการในตำแหน่งเวลาไปราชการ 

 ค. มอบหมายโครงการพิเศษให้รับผิดชอบ   

 ง. มอบให้กำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

54. ข้าราชการครูสังกัด กศน. มาสายเนือง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ใดมีอำนาจในการกำหนดโทษ และ 

สั่งลงโทษทางวินัย 

 ก. ศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโทษและออกคำสั่งลงโทษ 

 ข. ผอ.กศน.ที่เป็นผู้บังคับบัญชากำหนดโทษและปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งลงโทษ 

 ค. ผอ.กศน. ที่เป็นผู้บังคับบัญชากำหนดโทษ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งลงโทษ 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัดกำหนดโทษและ กคศ.มีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษ 

55. ข้อใดเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ผ่าน 

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะตามนโยบายและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อน 

 ข. ใช้มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น 

 ค. ดำเนินการตัดเงินเดือน 

 ง. กรณีประเมินประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่ผ่านในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53      

สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

56. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากรณีใดลาไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ ให้ผู้ใด

เป็นคนอนุญาตการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน   ข. ผอ.สพท. 

 ค. เลขาธิการ กพฐ.    ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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57. ข้อใดกล่าวถึงตำแหน่ง “ผู้บริหารระดับสูง” หรือเทียบเท่าตามกฎหมายไม่ถูกต้อง 

 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

 ข. ผอ.สพท. 

 ค. อธิบดี      

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน’ 

58. ครูนารี  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประสงค์จะลาออกจากราชการ  จะมีผลเมื่อใด 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อนุญาต   

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อนุมัติ 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต     

 ง. กศจ. เห็นชอบ ตามที่ศึกษาธิการจังหวัด อนุญาต 

59. การทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดทางวินัยด้านใดมากที่สุด 

 ก. วินัยต่อประเทศชาติ    ข. วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ 

 ค. วินัยต่อผู้เรียน    ง. วินัยต่อตนเอง 

60. “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” สอดคล้องกับ

ข้อใดมากที่สุด 

 ก. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   ข. กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

 ค. ทุจริตหน้าที่ราชการ    ง. ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 

61. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนจัดเก็บเอกสารการเงิน-บัญชี หลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระบบบัญชี

ของทางราชการ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ ควรได้รับโทษสถานใด 

 ก. ไม่มีความผิด     ข. ภาคทัณฑ์ 

 ค. ตัดเงินเดือน 2%หรือ4%ไม่เกิน 1 เดือน  ง. ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น 

62. ข้อใดไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. นาย ก. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวนกับผู้กล่าวหา 

 ข. นาย ข. เป็นน้องชายคู่ของผู้กล่าวหาหนึ่งในกรรมการสอบสวน 

 ค. นาย ค. เป็นครูนามสกุลเดียวกันกับผู้กล่าวหา 

 ง. นาย ง. ติดสัญญาชดใช้หนี้เงินยืมกับผู้กล่าวหา 
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63. คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน 

 ก. 60 วัน  ข. 90 วัน  ค. 120 วัน  ง. 180 วัน 

64. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสามารถบังคับใช้ในกรณีใดดังต่อไปนี้ 

 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

 ข. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 ค. การดำเนินกิจการองค์การทางศาสนา 

 ง. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย 

65. คำสั่งทางการปกครองสามารถอุทธรณ์ได้ ในข้อใด 

 ก. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

 ข. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ เช่น ตุลาการศาล รธน. 

 ค. การดำเนินกิจการขององค์การศาสนา เช่น มหาเถรสมาคม 

 ง. การดำเนินนโยบายภายในประเทศ 

66. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือไม่ถูกต้อง 

 ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 ข. วัน เดือนและปีที่ทำคำสั่ง 

 ค. ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 

 ง. พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น 

67.ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ  

ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 90 วัน   ข. ภายใน 60 วัน 

 ค. ภายใน 30 วัน   ง. ภายใน 15 วัน 

68. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือต่อความ 

ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่เปิดเผย    ข. ให้คำชี้แจง   

 ค. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย   ง. ไม่รับคำขอ 
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69. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัด

มีคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ก. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 

 ข. รายงานดำเนินงานวิชาการ 

 ค. ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายใน 

 ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

70. หากผู้ประกอบการที่ยื่นเสนอสอบราคาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์หรือเปิดเผยข้อมูลผู้ชนะผลการ

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ให้มีสิทธิ์ดำเนินการได้ตามข้อใดต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ก. ร้องเรียน  ข.ร้องทุกข์  ค. อุทธรณ์  ง. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 

71. ศูนย์การศึกษาพิเศษและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการมีสิ่งใดที่เหมือนกัน 

 ก. เป็นสถานศึกษาของครูที่จัดให้คนพิการ 

 ข. เป็นสถานที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยแก่คนพิการ 

 ค. เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาโดยมีแผนจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง. เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสำหรับการเรียนร่วมของคนปกติและคนพิการ 

72. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 ก. ปากกาเน้นข้อความ   ข. เครื่องช่วยออกเสียง 

 ค. กระดานสื่อสาร   ง. หนังสืออักษรขยาย 

73. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการคนที่ 1 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    

 ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

74. เด็กคนไหนที่ควรจัดที่นั่งใกล้ครูผู้สอนมากที่สุด 

 ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น    

 ข. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 

 ค. เด็กออทิสติก      

 ง. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนหรือพิการซ้อน 
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75. ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

และทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อผู้ใด 

 ก. คณะรัฐมนตรี 

 ข. รัฐสภา 

 ค. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

76. ข้อใดเป็นเด็กตามนิยาม พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546 

 ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนปี 1 

ข. B อายุ 16 ปี สมรสแล้ว 

ค. C อายุ 19 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้เป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

ง. D เป็นเด็กพิการตาบอด อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 

77. เด็กคนใดพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมากที่สุด 

 ก. ด.ช.ดำ อายุ 2 ขวบ  พ่อแม่ติดคุกหมดทุกคนไม่มีญาติ 

 ข. ด.ช.แดง อายุ 8ขวบ ติดบุหรี่ 

 ค. ด.ช. เขียว อายุ 6 ขวบ พิการซ้อน พ่อแม่ยากจนมาก 

 ง. ด.ญ.ฟ้า ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว พ่อแม่แยกทาง 

78. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทำอย่างไร 

เป็นลำดับแรก 

 ก. แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที 

 ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 

 ค. แจ้งความต่อสถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที 

 ง. นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจสุขภาพร่างกายโดยทันที 

79. เด็กคนใดควรได้รับการแนะแนว เป็นลำดับแรก 

 ก. ด.ช. A ผลการเรียนตก  เพราะติดแฟนมาก   

 ข. ด.ช. B  ป่วยไม่สบาย  แต่ฝืนอยากมาโรงเรียน 

ค. ด.ญ. C ชอบใส่กระโปรงสั้น จนเกินงาม   

ง. ด.ญ. D มีพฤติกรรมชอบขโมยของ 
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80. กรณีการกระทำผิดต่อเด็กตามสถานการณ์ใด ที่มีบทลงโทษตามกฎหมายหนักที่สุด ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก

แห่งชาติ 2546 

 ก. การทุบตีร่างกายเด็ก 

 ข. การขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 

 ค. กระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 

 ง. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบ ที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย 

81. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ก. ก่อนดำเนินการตามภารกิจ ต้องจัดแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 

 ข. แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องดำเนินการเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ค. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ กำหนดโดยอิสระ 

 ง. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ต้องดำเนินการแก้ไข 

82. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต้องจัดทำแผนการบ

ริหารราชการแผ่นดินเสนอ ครม.ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบาย   

 ข. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบาย 

 ค. ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบาย   

 ง. ภายใน 190 วัน นับตั้งแต่วันที่แถลงนโยบาย 

83. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 ก. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 ข. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 ค. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 ง. การนับถือศาสนา 
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84. ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนไปควบคุมชั้นเรียนแทน

ครูที่ลาป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ในขณะนั้น โดยสั่งราชการด้วยวาจาแทน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่รับคำสั่งนั้น

ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก 

รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ค. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 

 ง. ไม่ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เพราะเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

85. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทน

พระองค์ ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 ก. ประธานรัฐสภา    

 ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ 

 ค. นายกรัฐมนตรี    

 ง. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

86. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดในกรณีใดที่ต้องเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึก

รับทราบความผิดร่วมด้วย 

 ก. ว่ากล่าวตักเตือน    

 ข. ทำทัณฑ์บน 

 ค.ตัดคะแนนความประพฤติ   

 ง. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

87. ข้อใดคือนโยบายข้อแรกตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 

 ก. เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 

 ข. ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 ค. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มตามศักยภาพ 

 ง. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความเข้าใจ และเต็มตามศักยภาพ 
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88. ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุการตายด้วยโรคใดเป็นอันดับที่ 1 

 ก. อุบัติเหตุ    ข. HIV     

 ค. มะเร็ง    ง. ไข้เลือดออก 

89. คำทักทายของบรูไนตรงกับข้อใด 

 ก. มิงกาลาบา    ข. ซาลามัต เซียง   

 ค. ซาลามัต ดาตัง   ง. กุมุสตา 

90.“ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และสร้างความเข้มแข็งจากภายในใจ” เป็นหลักการบริหารของรัฐในเรื่องใด 

 ก. ความยากจน   ข. ลดช่องว่างการพัฒนา 

 ค. ไม่แบ่งชนชั้น   ง. บริการรวดเร็ว 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 15 วิชา ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ค 21 ข 41 ค 61 ค 81 ค

2 ง 22 ข 42 ค 62 ค 82 ง

3 ง 23 ง 43 ก 63 ง 83 ง

4 ข 24 ง 44 ค 64 ง 84 ก

5 ข 25 ง 45 ข 65 ง 85 ก

6 ค 26 ข 46 ง 66 ก 86 ข

7 ง 27 ก 47 ข 67 ง 87 ก

8 ก 28 ก 48 ง 68 ค 88 ค

9 ค 29 ข 49 ข 69 ก 89 ค

10 ง 30 ข 50 ง 70 ก 90 ข

11 ก 31 ก 51 ก 71 ข

12 ข 32 ค 52 ก 72 ก

13 ค 33 ค 53 ข 73 ง

14 ค 34 ข 54 ค 74 ค

15 ก 35 ง 55 ค 75 ค

16 ข 36 ก 56 ค 76 ก

17 ข 37 ก 57 ค 77 ข

18 ง 38 ข 58 ค 78 ข

19 ง 39 ง 59 ข 79 ก

20 ข 40 ค 60 ค 80 ง
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1. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  12 

 ก. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 

 ข. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 

 ค. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 ง. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาประการแรกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  12 

 ก. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ข. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐ

ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ค. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม 

ง. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

3.  ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12  

 ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนา 

ประเทศอย่างยั่งยืน 

ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

ง. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข 

4.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ภายใต้วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 ก. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ข. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน 

 ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 ง. ยุทธศาตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

แนวข้อสอบชุดที่ 16 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !196

5. หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับชั้นใดเพิ่มขึ้น 

 ก. ปฐมวัย    ข. ประถมศึกษา  

 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น   ง. ระดับอุดมศึกษา 

6.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  (3Rs X 8Cs) ของผู้เรียนตามแผน

การศึกษาของชาติ 

 ก. ทักษาะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

 ข. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 ค. ความมีเมตตา  กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 ง. ทักษะการสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Computing and English) 

7.  โครงการโรงเรียนประชารัฐ เริ่มใช้ในโรงเรียนรูปแบบใด 

 ก. โรงเรียน ICU     ข. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

 ข. โรงเรียนดีประจำตำบล   ง. โรงเรียนในฝัน 

8.  อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ  มีกี่คณะ 

 ก. 1  คณะ  ข. 3  คณะ  ค. 5  คณะ  ง. 11  คณะ 

9.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 ก. การถือศาสนา     ข. การแสดงความคิดเห็น 

 ค. การเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง  ง. การประกอบอาชีพ 

10.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

 ก. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 ข. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 ค. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 ง. การนับถือศาสนา 

11. ผู้ใดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยที่โดนปลดก่อนหมดสัญญา เพราะทำผลงานแพ้อินเดียใน

รายการ อาเซียน คัพ 

 ก. มิโลวาน ราเยวัช          ข. มาโกโตะ เทกูราโมริ          

 ค. วินฟรีด เซเฟอร์ ง. ดราแกน ทาลายิช 
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12.  ผู้ใดคือประธานาธิบดีแห่งประเทศฝรั่งเศสคนปัจจุบัน 

 ก. ฟรองซัวส์  ฟิยง ข. ฌอง-ลุค เมลองชอง 

 ค. นาง มารีน เลอ เป็น ง. นายเอ็มมานูแอล มาครง 

13.  วันที่  25  เมษายนของทุกปี  มีความสำคัญอย่างไร 

 ก. วันกองทัพไทย   ข. วันอนุรักษ์ช้างไทย 

 ค. วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ง. วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

14.  ราคาน้ำมันชนิดใดในปัจจุบันที่มีราคาต่อลิตรสูงที่สุด 

 ก. น้ำมันดีเซล ข. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 

 ค. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ง. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E 20 

15.  องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศใด 

 ก. ประเทศมาเลเซีย ข. ประเทศไทย 

 ค. ประเทศเวียดนาม ง. ประเทศสิงคโปร์ 

16.  บุคคลใดได้รับรางวัล “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” คนที่ 2 ของไทย 

 ก. นายศรัณย์  ศรีมะเริง ข. นายจิรัฎฐ์  แจ่มสว่าง 

 ค. นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ ง. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

17.  ถ้ามีการจัดประชุม กศจ. และ อกศจ. พร้อมกันในวาระแรก โดยไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ หรือเจ้าหน้า

ที่อื่นเข้าร่วมประชุมด้วย ควรจัดเก้าอี้ไม่เกินกี่ตัวจึงจะลงตัวและไม่เหลือที่ว่าง 

 ก. ไม่เกิน  18  ตัว       ข. ไม่เกิน  20  ตัว      

 ค. ไม่เกิน  22  ตัว ง.  ไม่เกิน  24  ตัว 

18.  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลำดับที่เท่าไร 

 ก.  51            ข.  52                 ค.  53                ง.  54 

19.  การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ประจำปี  2518  ขอองค์การสหประชาชาติ (UNSDSN)  

ประเทศในข้อใดท่ี่อยู่อันดับที่ 1 

 ก. ฟินแลนด์  ข. นอร์เวย์  ค. เดนมาร์ก  ง. ไอซ์แลนด์ 
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20.  วันเมย์ – เดย์ (May Day ณ วันที่  1 พ.ค. ของทุกปี)  เกี่ยวข้องกับเรื่องใด (ข้อมูลจากรายการศาสตร์พระ

ราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) 

 ก. “วันโกหกโลก” ข. “วันกรรมการสากล” 

 ค. “วันคุ้มครองสิทธิสตรีสากล” ง. “วันคุ้มครองเด็กโลก” 

21.  จากข่าวการหลอกผู้เสียหายให้มาลงทุนแชร์ลูกโซ่ต่าง ๆ นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายไม่น้อม  

“คำสอนของพ่อ” หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามข้อใด 

 ก. พอประมาณ         ข. มีเหตุผล          

 ค. มีภูมิคุ้มกัน ง. ขาดความรู้ 

22.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตามข้อใดไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ 

พอเพียงแบบก้าวหน้า 

 ก. ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว  ข. ความพอเพียงในระดับชุมชน 

 ค. ความพอเพียงระดับองค์กร  ง. ความพอเพียงระดับกลุ่มหรือสหกรณ์ 

23.  ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา 

 ก. สถานบันพลศึกษา ข. สถานประกอบการ 

 ค. วิทยาลัยการอาชีพ ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

24. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา 

 ก. ผู้สอน           ข. ผู้บริหารสถานศึกษา  

 ค. ผู้บริหารการศึกษา ง. ผู้ปกครอง 

25.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นข้าราชการพลเรือน 

 ข. ข้าราชการพลเรือนส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ค. ข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 ง. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้าราชการพลเรือน 
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26. ประธานคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

คือข้อใด   

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการสภาการศึกษา  

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

27.  หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำสิ่งใด 

เป็นอันดับแรก 

 ก. ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ 

 ข. ดำเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 

 ค. รายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 

 ง. ดำเนินการนำตัวเด็กมาส่งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตบริการ 

28.  หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  กำหนดให้มีการกระจายอำนาจ 

การบริหารและการจัดการศึกษายกเว้นข้อใด 

 ก. กศจ.             ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       

 ค. สถานศึกษา ง. อปท. 

29.  ในกระบวนการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บทของชาติในปัจจุบัน มุ่งปลูกฝังสิ่งใดสำคัญที่สุด 

 ก. การจัดการเรียนรู้โดยเน้น PLC และ Active Learning  โดยประสานประชารัฐ 

 ข. จิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 ค. 3Rs 8Cs 

 ง. HEAD HEART HAND HEALTH 

30. ข้อใดที่ต้องมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

 ข. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

 ค. โรงเรียนตำรวจนครบาล  

 ง. โรงเรียนสังกัดสถาบันศาสนาอิสลาม 
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31.  หน่วยงานที่ส่งเสริมและพัมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ  

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานปลัดประทรวง  

 ง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

32.  สถานศึกษามีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง  รักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

ยกเว้นการดำเนินการกรณีใดดังต่อไปนี้ไม่ต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน 

 ก. การให้เช่าทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

 ข. การรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้เพื่อจัดสร้างทดแทน 

 ค. การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอุทิศให้ 

 ง. การขอใช้สถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือชาวบ้านในช่วงปิดเรียน 

33.  เมื่อสถานศึกษาได้ทำการขายที่ดินจากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้และต้องรีบรายงานการดำเนินการดังกล่าว 

ให้กับผู้ใดรับทราบ 

 ก. เจ้าของที่ดินผู้อุทิศให้สถานศึกษา ข. ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

34.  การปกครอง  ดูแล  บำรุง  รักษา  และใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษานิติบุคคลให้ดำเนินการ 

ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ข. ให้เป็นไปตามที่ กศจ. กำหนด 

 ค. ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 ง. ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

35.  การวางแผนการบริหารการศึกษา  ขั้นตอนการดำเนินงาน  ตามข้อใดเป็นอันดับแรก 

 ก. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ข. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ค. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งโอกาส  อุปสรรค  ตามแผน  พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 

 ง. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานตามข้อมูล การวิเคราะห์ ให้รับรองภารกิจจำเป็นและนโยบายสำคัญ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !201

36.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

เพื่อเสนอต่อใคร 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. คณะกรรมการสถานศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

37.  ใครเป็นผู้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  12   

 ก. สำนักเขตเลขาธิการสภาการศึกษา  

 ข. สภาการศึกษา 

 ค. กระทรวงศึกษาธิการ  

 ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

38.  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในสำนักใดทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษา 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

39. การรับเด็กเข้าเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน หลักฐานสำคัญอันดับแรกที่จะต้องนำมาแสดงคือ 

 ก. สูจิบัตร ข. สำเนาทะเบียนทะเบียนบ้าน 

 ค. สำเนาทะเบียนคนเกิด ง. สูติบัตร 

40.  ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด 

 ก. เพื่อให้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 ข. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ง. เพื่อพัฒนาและยกคุณภาพการศึกษา 
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41.  โรงเรียนบ้านดอนหัน  มีนักเรียน  350  คน  ผ่านการประเมิน ส.ม.ศ. ระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน   

มีเงินรายได้แผ่นดิน  จำนวน  25,000  บาท  ควรดำเนินการอย่างไรจึงชอบด้วยกฎหมาย 

 ก. นำส่งภายในสิ้นเดือนแต่ไม่เกิน  3  วันทำการแรกของเดือน 

 ข. นำส่งภายในสิ้นเดือนแต่ไม่เกิน  7  วันทำการแรกของเดือน 

 ค. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินภายใน  3  วันทำการ 

 ง. นำส่งเงินรายได้แผ่นดินภายใน  7  วันทำการ  

42.  ข้อใด  ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 

 ก. รายได้และผลประโยชน์ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง 

 ข. เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง 

 ค. เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สิน  ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง 

 ง. อสังหาริมทร้พย์ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

43.  รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับเรื่องใดเป็นลำดับแรก 

 ก. งบลงทุนให้สถานศึกษาของรัฐ  

 ข. ทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืม 

 ค. จัดให้ผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ  

 ง. เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล 

44.  กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด  อำนาจและหน้าที่ 

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นของใคร 

 ก. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

 ง. ศึกษาธิการภาคที่สถานศึกาตั้งอยู่ 

45.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

 ข. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 ค. ให้ความเห็นชอบกรอบหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกา 

 ง. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กศจ. มอบหมาย 
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46.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กล่าวถึงความเป็นนิติบุคคล 

ของโรงเรียนอย่างไร 

 ก. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 

 ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนเป็นนิติบุคคล 

 ค. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนเป็นนิติบุคคล 

 ง. สถานศึกษาที่จัดการศึกาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานและขั้นอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาเป็นนิติบุคคล 

47.  ในการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนควรพิจารณาถึงข้อใดมากที่สุด 

 ก. ตำแหน่งของผู้รับมอบ           ข. วิทยาฐานะ 

 ค. วัตถุประสงค์และขอบเขตงานของการมอบอำนาจ  ง. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

48.  ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ และมี 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาเพียงคนเดียว ให้ดำเนินการอย่างไรจึงชอบด้วยกฎหมาย 

ในการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รักษาราชการแทน 

 ข. ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา 

 ค. ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา 

 ง. ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

49.  ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารราชการในสถานศึกษา

ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลไม่ถูกต้อง 

 ก. เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณ  

 ข. จัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษา 

 ค. ประสานงานจัดการศึกษา  

 ง. วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมกิจการต่าง ๆ  
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50.  กรณีสถานศึกษาประเภทที่ 1 ไม่สามารถบริหารและจัดการสถานศึกษาตามแนวทางที่ได้รับการกระจาย 

อำนาจได้ให้ สพท.เร่งช่วยเหลือ  และประเมินหากยังไม่ผ่านการประเมินอีก ใครมีอำนาจในการประกาศถอด

ถอนรายชื่อสถานศึกษาดังกล่าวออกจากการเป็นสถานศึกษาประเภทที่  1 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 

51.  ข้อใดเป็นมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วยซึ่งเป็นข้อกำหนดตามมติ ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 

 ก. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 

 ข. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิปริญาตรีทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

 ค. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา/มีใบประกอบวิชาชีพ 

 ง. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ๆ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดลักษณะเฉพาะตำแหน่งนั้น 

52.  เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 ก. พัฒนาวิชาชีพครู 

 ข. ปรับสภาครูเป็นองค์กรวิชาชีพครู 

 ค. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภา 

 ง. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

53.  ใครที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก. ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นครู สอนในโรงเรียนเตรียมทหาร 

 ข. ตำรวจตะเวนชายแดน สอนนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ผู้ที่สอนในศูนย์เด็กเล็ก 
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54. ข้อใดไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามข้อใดที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสิบสวนหรือสอบสวนก็ได้  จำนวน  60  วัน 

 ก. มีพฤติกรรมเสพยาบ้า 

 ข. พฤติกรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนักเรียน 

 ค. ถูกฟ้องคดีแพ่งในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 ง. เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่ของจังหวัด 

55.  วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. เพื่อความมั่นคงของครู 

 ข. เพื่อความมั่งคั่งของครู 

 ค. เพื่อศักดิ์ศรี ผดุงเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. เพื่อพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

56.  ข้อใดหมายถึงวิชาชีพทางการศึกษา 

 ก. ครูในโรงเรืยนสอนขับรถ ข. ครู ตชด. 

 ค. ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบจ. ง. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

57.  ครูปิติเมาเหล้าอย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถไปเข้าเวรยามในโรงเรียนเวลากลางคืนตามคำสั่งของโรงเรียนได้ 

เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง. ผิดจรรยาบรรณทุกข้อ 

58.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคุรุสภา 

 ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 ข. การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนในอนุญาต 

 ค. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 ง. การรับรองปริญญา 

59.  ในกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาแล้ว 

ให้ดำเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. รัฐสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรี ง. สาธารณชนรับทราบ 
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60.  ถ้าท่านได้รับโทษทางวินัยถูกตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นเป็นเวลา 1 เดือน  แล้วไปอุธรณ์ต่อ กศจ. และ กศจ. 

มีมติยืนยันโทษถูกตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นเป็นเวลา 1 เดือน  ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับมติ ท่านมีสิทธิ์ตามข้อใด 

 ก. ไปอุทธรณ์ต่อที่ ก.ค.ศ.  

 ข. ไปร้องทุกข์ต่อที่ ก.ค.ศ. 

 ค. ไปฟ้องศาลปกครอง  

 ง. ไม่มีสิทธิ์อะไร เพราะมติ กศจ. ถือเป็นที่สุด 

61.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 ข. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 

 ง. ควบคุมดูแล การเงิน พัสดุ อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

62.  กรณีใด มิอาจพิจารณาการขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อีก 

 ก. ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ 

 ข. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 

 ค. ผู้ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

 ง. ถูกให้ออกจากราชการเพราะไม่ผ่านการพัฒนา ฯ ของครูผู้ช่วย 

63. ข้าราชการครูถูกลงโทษทางวินัยโดยไม่มีโอกาสชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาผลของคำสั่งจะเป็นเช่นไร 

 ก. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม 

 ข. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามกฎหมาย 

 ค. เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเพิกถอนคำสั่ง 

 ง. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่มีเหตุที่ต้องพิจารณาใหม่ 

64.  ครูมานพแอบนำข้อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างไปบอกหลานของตนเอง จนเป็นเหตุให้หลานชาย 

ได้รับการคัดเลือกเป็นการกระทำผิดตามข้อใด ? 

 ก. ทุจริตต่อหน้าที่   

 ข. ใช้อำนาจในทางมิชอบ 

 ค. ใช้อำนาจในการหาผลประโยชน์แก่ตนเอง   

 ง. ใช้อำนาจในการเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้อื่น 
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65.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่ได้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 ก. นาย A ละทิ้งราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  1  วัน 

 ข. นาย B ลาป่วย 12  ครั้ง  รวม  12  วันทำการ  มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การปฏิบัติงานระดับดีเด่น 

 ค. นาย C ถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ 

 ง. นาย D ถูกสั่งพักราชการ  2  เดือน 

66.  ให้มีกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กี่คน 

 ก.  8  คน         ข.  9  คน         ค.  10  คน    ง.  11  คน 

67.  ใครเป็นผู้อนุมัติการลาออกจากราชการของข้าราชการครู  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ..?... 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ศึกษาธิการจังหวัด  

 ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

68. ครูดำ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นำเครื่องดนดรีของโรงเรียนไปใช้ส่วนตัวนายถึง 1 ปี  

ถึงยอมคืน ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดและกำหนดโทษวินัยของนายนิติ รักดี 

 ก. ก.ค.ศ.        ข. กศจ.           

 ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

69.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปลอมลายมือชื่อผู้อื่นหาประโยชน์ ควรได้รับโทษสถานใด  

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

 ค. ปลดออก   ง. ไล่ออก 

70.  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร 

จึงจะเกิดผลดีมากที่สุด 

 ก. การสร้างขวัญและกำลังใจ  

 ข. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

 ค. การจิตสำนึกให้กับผู้อยู่ใต้บังคับ  

 ง. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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71.  ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด  กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนในโรงเรียน 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. ผู้มีอำนาจตามมาตรา  53 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 ง. ศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดที่เกิดเหตุ 

72.  ข้าราชการครูที่ทำละเมิดและต้องรับผิดนั้น  แต่ละคนมีความผิดอย่างไร 

 ก. ทั้งหมดในมูลค่าความเสียหาย  

 ข. รับผิดชอบโดยแบ่งเท่า ๆ กันในมูลค่าความเสียหาย 

 ค. รับผิดเฉพาะส่วนที่ตนเองกระทำ คิดตามสัดส่วน 

 ง. ถูกทุกข้อ แล้วแต่สถานการณ์ 

73.  ครูสมชายได้มีการต่อเติมบ้านพักครูโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียน และได้มีคำสั่งให้ 

ครูสมชายรื้อถอนการต่อเติมแต่ครูสมชายไม่ดำเนินการรื้อถอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงนำช่างมารื้อถอน 

และได้จ่ายค่าแรงเป็นจำนวน  5,000 บาท  ครูสมชายจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าใด 

 ก.  5,450  บาท        ข.  6,250  บาท           

 ค.  7,650  บาท ง.  8,590  บาท 

74.  ผู้ไม่ความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ 

 ก. ผู้ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 ข. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ 

 ค. นิติบุคคล 

 ง. ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา 

75.  ข้อใดไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง 

 ก. คำสั่งผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียน  ข. การสั่งให้เนรเทศ 

 ค. สัญญาณไฟแดง  ง. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

76.  คำสั่งในข้อใดจะต้องอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 ก. คำสั่งลงโทษทางวินัย  ข. คำสั่งไม่อนุมัติค่าเช่าบ้าน 

 ค. คำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน  ง. คำสั่งย้ายข้าราชการ 
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77.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่จะต้องส่งให้ 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  จะสามารถเปิดเผยได้เมื่อครบกี่ปี 

 ก.  เมื่อครบ  5  ปี         ข.  เมื่อครบ  20  ปี      

 ค.  เมื่อครบ  75  ปี ง.  ไม่มีข้อถูก 

78.  โครงสร้างและการจัดการองค์กร  หรือกฎ  หากต้องกระทำเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ   

ต้องดำเนินการอย่างไรก่อนจึงจะถูกต้อง 

 ก. ส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดู 

 ค. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า 

 ง. ถูกต้องทั้ง ข. และ ค. 

79.  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกหลักสูตรการจัดการศึกาสำหรับคนพิการให้มี 

ความสอดคล้องตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. หลากหลาย  

 ข. เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

 ค. มาตรฐานการเรียนรู้  

 ง. สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของคนพิการ 

80.  ข้อใดกล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของผู้พิการไม่ถูกต้อง 

 ก. การทดสอบทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน 

 ข. ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ 

 ค. เลือกเข้าเรียนในรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของตนเอง 

 ง. สามารถเข้าเรียนในอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

81.  ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

สำหรับคนพิการและทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อผู้ใด 

 ก. คณะรัฐมนตรี  

 ข. รัฐสภา 

 ค. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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82.  ข้อใดกล่าวถึงการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 

ไม่ถูกต้อง 

 ก. รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

 ข. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

 ค. เป็นบุคคลล้มละลาย 

 ง. ขาดการประชุมติดต่อกันเกินสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

83.  ท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง  เชื่อมั่นและแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่า มีเด็กถูกทารุณกรรม 

ที่บ้าน นาย ข. ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนจึงแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจค้น แต่เมื่อตรวจค้นที่บ้าน นาย ข.  

ก็ไม่พบเด็กถูกทารุณกรรมแต่อย่างใด  ในกรณีนี้ท่านจะมีความผิดใด 

 ก. ความผิดทางอาญา ข. ความผิดทางแพ่ง 

 ค. ความผิดทางวินัย ง. ไม่มีความผิด 

84.  ใครไม่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  

พ.ศ. 2546 

 ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  

 ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ง. นายอำเภอ 

85.  เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

 ก. เด็กชายมานะเป็นโรคประสาท                    

 ข. เด็กหญิงมานีพลัดหลงผู้ปกครองที่สถานีหมอชิต 

 ค. เด็กหญิงชูใจถูกข่มขืน                              

 ง. เด็กชายปิติอาศัยกับป้าที่เป็นนายหน้าค้ามนุษย์ 

86.  ในกรณีที่เด็กหญิง A นามสมมุติ  ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้า ร่างกายเริ่มขาดแคลนสา

รอาหาร ในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น  ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำเด็กไปบำบัดและทำการช่วยเหลือ

สถานที่ใด 

 ก. สถานแรกรับ          ข. สถานสงเคราะห์         

 ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
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87.  หน่วยงานใด เสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย 

 ก. สภาผู้แทนราษฎร  

 ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. สำนักงานกฎหมายมหาชน  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

88.  การประเมินความคุ้มครองในการปฏิบัติภารกิจของรัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณ ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก 

 ก. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ข. ลดรายจ่ายของส่วนราชการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับ 3E 

 ค. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการ 

 ง. พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน 

89.  บุคคลใดที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไม่ได้มี

ผลบังคับใช้ 

 ก. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         

 ข. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         

 ง. นายอำเภอ 

90.  บุคคลใดมีสิทธิ์ขอเข้าตรวจดูสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร 

   ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

 ก. บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ข. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ค. คนต่างด้าว  

 ง. ถูกทุกข้อ 
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91.  เมื่อผู้ปกครองมาขอดูผลการเรียนของลูกตนเอง  แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกด้วยวาจาว่าไม่มีข้อมูล   

แต่ผู้ปกครองเชื่อแน่ว่าต้องมีข้อมูลผลการเรียนของลูกตนเองเพราะลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มา  5  ปีแล้ว  

ผู้ปกครองจะใช้สิทธิ์ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ต่อหน่วยงานใด 

 ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ข. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 ง. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

92.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 ก. ชื่อ  นามสกุล  ข. ประวัติการศึกษา 

 ค. ฐานะทางการเงินของนายรักชาติ  ยิ่งชีพ  ง. ประวัติการทำงาน 

93.  เมื่อผู้อำนวยการสั่งปิดสถานศึกษาไปแล้วในกรณีมีเชื้อไวรัสระบาด จำนวน  5  วัน  แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ยังไม่สงบหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีก  15  วันตามคำวินิจฉัยทางการแพทย์  ผู้บริหารสถานศึกษา 

ควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. สั่งปิดสถานศึกษาต่อเนื่องเพิ่มอีก  15  วัน 

 ข. ทำรายงานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสั่งปิดสถานศึกษา 

 ค. ทำหนังสือรายงานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเพื่อพิจารณาดำเนินการจนถึงผู้มีอำนาจ 

สั่งปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ 

 ง. ทำหนังสือไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ เลขาธิการ กพฐ. สั่งลงนามสั่งปิด 

สถานศึกษาเหตุพิเศษ 

94.  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดในกรณีใดที่ต้องเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

มาบันทึกรับทราบความผิดร่วมด้วย 

 ก. ว่ากล่าวตักเตือน ข. ทำทัณฑ์บน 

 ค. ตัดคะแนนความประพฤติ ง. ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

95.  นายสมชาย  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และได้รับการประเมินอย่างเข้มในครั้งที่  3  ไม่สามารถขออนุญาตลา 

ประเภทใด 

 ก. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร          ข. การลาอุปสมบท 

 ค. การลากิจส่วนตัว                                 ง. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 2 ก 3 ค 4 ข 5 ก 6 ง 7 ค 8 ก 9 ค 10 ง

11 ก 12 ง 13 ค 14 ค 15 ข 16 ข 17 ข 18 ค 19 ข 20 ข

21 ข 22 ก 23 ง 24 ง 25 ง 26 ค 27 ข 28 ง 29 ข 30 ง

31 ข 32 ง 33 ข 34 ค 35 ก 36 ข 37 ก 38 ข 39 ง 40 ค

41 ค 42 ข 43 ง 44 ค 45 ค 46 ข 47 ง 48 ข 49 ข 50 ข

51 ง 52 ง 53 ง 54 ง 55 ก 56 ค 57 ก 58 ค 59 ข 60 ค

61 ง 62 ง 63 ค 64 ก 65 ก 66 ข 67 ค 68 ข 69 ง 70 ง

71 ก 72 ค 73 ข 74 ก 75 ก 76 ข 77 ง 78 ก 79 ง 80 ก

81 ค 82 ง 83 ง 84 ข 85 ค 86 ง 87 ง 88 ค 89 ค 90 ง

91 ก 92 ก 93 ค 94 ข 95 ข
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1. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

 ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

 ข. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ค. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ   

 ง. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

2.  Smart Thailand  เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. ประเทศโปร่งใส  ก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤติการทุจริตคอรัปชั่น 

 ข. เป็น 1 ใน 3 ของเอเชียประเทศแนวหน้าการจัดการศึกษามีคุณภาพภายในปี  2561 

 ค. วิสัยทัศน์ไอซีทีประเทศไทยสู่ปี  2561 

 ง. นโยบายค่านิยม  12  ประการสู่การปฏิบัติ 

3.  ข้อใดคือประเทศอาเซียนบวก  3 

 ก. ประเทศอาเซี่ยน  10  ประเทศ + จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ 

 ข. ประเทศอาเซี่ยน  10 ประเทศ  + นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  อินเดีย 

 ค. ประเทศอาเซี่ยน  10  ประเทศ  + จีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น 

 ง. ประเทศอาเซี่ยน  10  ประเทศ  + จีน  เกาหลีใต้  ไต้หวัน 

4.  ในการปรับสัดส่วนใช้ผลสอบ O-Net ตัดสินผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา  2561  นั้นกำหนด

สัดส่วนไว้เท่าไรกับคะแนนผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร 

 ก.  20 : 80         ข.  30 :  60          ค.  50 : 50          ง.  30 :  70 

5.  ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  คือข้อใด 

 ก. แนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่  

 ข. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 ค. ความแตกแยกของคนในชาติ  

 ง. การปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศ 
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6.  คณะรัฐมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เผยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ  

เข้าถึงและพัฒนา  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนโยบายทั้ง  11  ด้าน  ด้านใด

เกี่ยวข้องกับการศึกษามากที่สุด 

 ก.  ด้านที่  1            ข.  ด้านที่  2          ค.  ด้านที่  3   ง.  ด้านที่  4 

7.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับระยะเวลาเฉพาะหน้าของนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ก. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 

 ข. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียน 

 ค. บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 ง. จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน 

และนอกโรงเรียน 

8.  เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  12  คือข้อใด 

 ก. สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ข. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต 

 ค. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

ในแต่ละช่วงวัย 

 ง. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนมาตรฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์  

และภูมิปัญญา 

9.  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 

ประชาชนทั่วไป  โดยใช้ค่านิยมหลัก  12  ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ 

ประกาศไว้ เป็นนโยบายด้านใดของรัฐบาล 

 ก. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 ข. การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ค. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ง. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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10.  ใครมีหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

 ก. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 ข. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

 ง. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

11.  ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ 

สังคม ตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ : ACMECS ได้แก่แม่น้ำอะไรบ้าง 

 ก. สาละวิน – ป่าสัก – แม่น้ำโขง  

 ข. สาละวิน – เจ้าพระยา – แม่น้ำโขง 

 ค. แม่น้ำงึม – ป่าสัก – แม่น้ำโขง  

 ง. อิระวดี – เจ้าพระยา – แม่น้ำโขง 

12.  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน ในระยะแรกให้ความสำคัญ 

กับด่านชายแดนที่สำคัญ  6  ด่าน  ยกเว้นข้อใด 

 ก.  สะเดา           ข.  แม่สอด            ค.  ท่าเสด็จ        ง.  บ้านคลองลึก 

13.  หน่วยงานใดถือว่าเป็นดุจสถาปนิกของประเทศ 

 ก. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ    

 ข. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ค. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   

 ง. กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ 

14.  “ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า”  เป็นโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใด 

 ก. นโยบายพิเศษทำทันที  

 ข. นโยบายทั่วไปทำเกินกว่า  1  ปี 

 ค. นโยบายเฉพาะทำให้เสร็จใจ  1  ปี  

 ง. นโยบายเร่งด่วนทำให้เสร็จภายใน  3  เดือน 
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15.  บุคคลท่านใดเป็นประธาน สปท. 

 ก. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย  ข. รอ.ทินพันธ์  นาคตะ 

 ค. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ง. นายมีชัย  ฤชุพันธ์ 

16.  แนวทฤษฏีใด  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 ก. David McClelland         ข.  Six  Thanking Hat        

 ค. Robert  L Cache ง.  Herzberg 

17.   “เน้นการปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ”   

สอดคล้องกับทฤษฎีใด 

 ก.  ทฤษฏี  X       ข.  ทฤษฏี Y        ค.  ทฤษฏี  Z     ง.  ทฤษฏีระบบ 

18.  ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ไว้แล้ว  แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

โอกาสบรรลุวิสัยทัศน์มีน้อย  ผู้บริหารที่ดีควรทำตามข้อใด 

 ก. เปลี่ยนวิธีการทำงาน        ข. ลดเป้าหมาย           

 ค. เพิ่มพันธกิจ ง. ปรับกลยุทธ์ 

19.  ทฤษฏี  OD เหตุผลสำคัญที่สุดที่จะต้องมีการวินิจฉัยองค์การคือข้อใด 

 ก. สามารถแก้ปัญหาองค์การได้ถูกจุด             

 ข. สามารถพยากรณ์หรือคาดการณ์เหตุต่าง ๆ ได้ 

 ค. สามารถระบุถึงปัญหาและเรียงลำดับได้       

 ง. สามารถค้นพบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง 

20.  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Stratege Map) เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริหารมีความชัดเจนในยุทธศาสตร์ขององค์กา

รมากขึ้น  มีหลักของเหตุและผล  แต่แผนที่ยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นจากผลลงไปหาเหตุ  ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

ธรรมในข้อใดมากที่สุด 

 ก. พรหมวิหาร  4           ข. สังคหวัตถุ  4             

 ค. อริยสัจ  4 ง. ฆราวาส  4 
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21.  เครื่องการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีมากมาย  เครื่องมือการบริหารในข้อใดมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง 

ส่งเสริมการพัฒนาองค์การ (Organization Development) 

 ก. วงล้อคุณภาพ (PDCA:Deming Cycle) 

 ข. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA:Public Management Quality Award) 

 ค. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS:Performance Management System) 

 ง. องค์การที่มีสมรรถนะสูง (HPO: High Performance Organization) 

22.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. ประสิทธิผล(Effectiveness)ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 ข. ประสิทธิภาพ(Efficiency)ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า ทำการวัด

โดยเทียบกับวัตถุประสงค์ 

 ค. ความประหยัด(Economy)การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่าที่สุด 

 ง. RESULTS = OUTPUTS + OUTCOMES 

23.  การนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน  เพื่อที่จะนำมา 

กำหนดเป็นกลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์แบบใด 

 ก. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรุก  

 ข. กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ในเชิงป้องกัน 

 ค. กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการแก้ไข  

 ง. กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในเชิงรับ 

24.  การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอก 

และภายในประเทศ สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ความมีเหตุผล ข. ความพอประมาณ 

 ค. ความมีภูมิคุ้มกัน ง. ความรอบรู้ 

25.  การพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  

ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียง   

ที่มีการวิเคราะห์ด้วยหลักการตามข้อใด 

 ก. ความมีเหตุผล ข. ความพอประมาณ 

 ค. ความมีภูมิคุ้มกัน ง. ความรอบรู้ 
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26.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน แนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อใด 

 ก.  4  ธันวาคม  2525 ข.  4  ธันวาคม  2535 

 ค.  4  ธันวาคม  2538 ง.  4  ธันวาคม  2540 

27.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับใดควรจัดให้มีในสถานศึกษา 

 ก. Dependent ข. Independent 

 ค. Inter Dependent  ง. Self Sufficiency Economy 

28.  การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมระดับใด 

 ก. ครอบครัว, ชุมชน, สังคม ข. บุคคล, ครอบครัว, ชุมชน 

 ค. บุคคล, ครอบครัว, สังคม ง. ครอบครัว, ชุมชน, ประเทศชาติ 

29.  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศีกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ง. กฎกระทรวง 

30.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องจัดทำการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อใคร 

 ก. หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตาม ม.39 

 ค. คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผย 

รายงานนั้นต่อสาธารณชน 

 ง. คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณา 

และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

31.  กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

 ง. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นของ สพฐ. 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !220

32.  จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจของสถานศึกษา 

โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาทั้งนี้ให้คำนึงถึงคุณภาพและ 

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้ใด 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข. รัฐ 

 ค. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ    ง. สพฐ. 

33.  ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา 

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

34.  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  

มีความสำคัญที่สุดของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ในมาตราใด 

 ก. มาตรา  20           ข. มาตรา  22          ค. มาตรา  24             ง. มาตรา  26 

35.  ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

 ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 

 ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถมถึงระดับก่อนอุดมศึกษา 

 ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้

เกิดในสถานศึกษา 

 ง. ผู้สอนหมายถึงครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  

36.  สิทธิ และหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติข้อใด ไม่ถูกต้อง 

 ก. จัดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน ในการจัดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่า  12 ปีอย่าง ทั่วถึงมีคุณภาพ 

ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. จัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

 ค. บุคคลพิการได้รับการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความบกพร่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ง. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถ 

ของบุคคลนั้น 
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37.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดศูนย์การเรียนตามมาตรา  18 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ 

 ก.  โรงเรียน ข.  บุคคล 

 ค.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง.  โรงพยาบาล 

38.  ห้องเรียนครูหม่ำ นักเรียนมีผลการทดสอบคะแนน  O NET  ตกทุกวิชา ท่านจะแนะนำให้จัดกระบวนการ 

เรียนรู้ประการแรกแก่ครูหม่ำอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

และฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 ก. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 

 ข. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 ค. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

 ง. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

39.  การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

40.  ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดมอบอำนาจหรือกระจายอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นทำหน้าที่บางอย่างแทน 

ตัวเอง ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 ก. รักษาการในตำแหน่ง ข. รักษาราชการแทน 

 ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน ง. ปฏิบัติราชการแทน 

41.  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษาให้เป็นไปตาม 

 ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ข. คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 

 ง. กฎกระทรวงกำหนด 
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42.  ใครเป็นประธานกรรมการสภาการศึกษา 

 ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง  

 ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก 

 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

43. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระดับต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด 

 ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

44.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. นิเทศคำปรึกษาและแนะนำเพื่อ การปรับปรุง   

 ข. ตรวจราชการ 

 ค. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย   

 ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ 

45.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีกี่คน 

 ก.  15  คน              ข.  9  คน        ค.   ไม่เกิน  15  คน  ง.  22  คน 

46.  ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง        

 ข. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 

 ค. กรรมการที่เป็นผู้แทนชุมชน             

 ง. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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47.  ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผู้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยายบริการ 

การศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ 

 ก. คณะรัฐมนตรี  

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

48.  ส่วนราชการที่มีฐานะไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตรงกับข้อใด 

 ก. สำนักงานรัฐมนตรี  

 ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

 ง. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

49.  ข้าราชการครูประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ภายใน  180  วัน 

 ข. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ต่ำกว่า  180  วัน 

 ค. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่น้อยกว่า  180  วัน 

 ง. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่เกิน  180  วัน 

50.  ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงตนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพครู ต้องระวางโทษตรงข้อใด 

 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  60,000  บาท  หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทำประโยชน์ให้กับทางราชการ 

51.  “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กำหนดตรงกับข้อใด 

 ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคุรุสภา 

 ข. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา 

 ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา 

 ง. เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา 
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52.  “ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม” ตรงกับข้อใด 

 ก. วิชาชีพ ข. มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา 

 ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

53.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด 

 ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค. มาตรฐานการปฏิบัติตนๆ ง. ทุกมาตรฐานข้างต้น 

54.  ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ประธานคุรุสภา ง. เลขาธิการคุรุสภา 

55.  ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. ประธานคุรุสภา ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

56. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่สามารถร้องทุกข์ต่อ 

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 ก.  15  วัน           ข.  30  วัน          ค.  45  วัน         ง.  90  วัน 

57.  “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ”  

กำหนดตรงกับข้อใด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

58.  เลขานุการในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ตรงกับข้อใด 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการคุรุสภา 

เขตพื้นที่การศึกษา คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 ค. คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

 ง. ข้อ ข หรือ ค 
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59.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีก 

 ข. ไม่อาจกล่าวอ้างเหตุผลไม่รู้กฎหมายขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดทางวินัย 

 ค. แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดวินัยได้ 

 ง. การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง 

60.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. การดำเนินการวินัย ต้องกระทำในขณะที่ผู้นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  

ในกรณีที่เป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงเท่านั้น 

 ข. แม้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังต้องดำเนินการสอบสวนวินัยต่อไป  

ในกรณีที่เป็นโทษวินัยร้ายแรงเท่านั้น 

 ค. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตระหว่างสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้งดการดำเนินการทางวินัย 

 ง. ในกรณีเป็นความผิดชัดแจ้ง อาจไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนได้ 

61.  กรณีต้องบรรจะและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญ เชี่ยวชาญระดับสูง ข้อใดถูกต้อง 

 ก. บรรจะและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ตาม ม.45 

 ข. อาจคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีอื่นก็ได้ 

 ค. มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการ ขอความเห็นชอบจาก กศจ.  

เพื่อขออนุมัติ ก.ค.ศ. 

 ง. เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ดำเนินการได้ทุกกรณี 

62.  ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 

แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งและให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จ 

ภายในกี่วัน 

 ก.  90  วัน            ข.  60  วัน           ค.  30  วัน.        ง.  120  วัน 

63.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะชำนาญการ สั่งลงโทษ คุณครูคำผลาญ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตัดเงิน 5%  

คุณครูคำผลาญ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อข้อใด? 

 ก. ผอ.สพท. ข. ผอ.ร.ร. 

 ค. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ง. ศึกษาธิการจังหวัด 
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64.  การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวน เมื่อได้ดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ถ้าฟังได้ว่า 

ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัย ให้ทำตามข้อใด 

 ก. ว่ากล่าวตักเตือน ข. ให้สั่งยุติเรื่อง 

 ค. ภาคทัณฑ์ ง. บันทึกลงในสมุดหมายเหตุประจำวัน 

65.  การกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางตำแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานหรือ  

โดยมีกำหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้ 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด 

 ก. ก.ค.ศ.  ข. กระทรวงการคลัง 

 ข. คณะรัฐมนตรี ง. ศึกษาธิการจังหวัด 

66.  การดำเนินการทางวินัย แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วยมาตราในข้อใด 

 ก. มาตรา 45 – 71 ข. มาตรา 72 – 81 

 ค. มาตรา 82 – 97 ง. มาตรา 98 – 106 

67.  ผู้ใดถูกสั่งลงโทษขั้นใดยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จเหมือนลาออกจากราชการ 

 ก. ลาออก              ข. ให้ออก         ค. ปลดออก           ง. ไล่ออก 

68. การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับ 

ผิดชอบสมควรได้รับบำเหน็จความชอบบำเหน็จความชอบใดต้องมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 3 คน 

 ก. บันทึกคำชมเชย ข. รางวัล 

 ค. เครื่องเชิดชูเกียรติ ง. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

69.  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบราชการโดย 

ไม่ขัดขืน/หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะต้องทำให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการเป็นการไม่รักษา 

ประโยชน์จะต้องเสนอหนังสือภายในกี่วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่ง? 

 ก.  5  วัน          ข.  7  วัน           ค.  10  วัน        ง.  15  วัน 
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70.  “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขัดขีน  หรือหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด 

 ก.  มาตรา  83         ข.  มาตรา  84         ค.  มาตรา  85         ง.  มาตรา  86 

71.  คำสั่งที่กำหนดให้กระทำ/ละเว้นการกระทำ ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาของคำสั่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจ 

เข้าดำเนินการด้วยตนเอง/หรือมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทนโดยผู้อย่าในจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มใน 

อัตราร้อยละเท่าใดต่อปีของค่าใช้จ่าย 

 ก.  10                 ข.  25               ค.  30                ง.  50 

72.  คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนความเสียหาย 

เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งได้ต้องร้องขอค่าตอบแทนภายในกี่วันนับแต่ได้รับแจ้ง? 

 ก.  30  วัน           ข.  60  วัน          ค.  90  วัน         ง.  180  วัน 

73.  คำสั่งใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์ 

คำสั่งนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งภายในเวลาใดนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง? 

 ก.  15  วัน          ข.  30  วัน         ค.  45  วัน         ง.  60  วัน 

74. กรณีเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันควรต้องออกคำสั่งยืนยันเป็นหนังสือภายในกี่วัน 

 ก.  5  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง  

 ข.  7  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ค.  15  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง  

 ง.  30  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

75.  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539  ไม่ใช้บังคับแก่ใคร 

 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี/การพิจารณาของนายก/รมต.ในงานทางนโยบายโดยตรง 

 ข. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

 ค. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
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76.  ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการเช่นใด 

 ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ  

 ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง 

 ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น  

 ง. ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 

77.  ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บครบ  20  ปี  แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยต้อง 

ขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา  โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี 

 ก.  1  ปี            ข.  5  ปี            ค.  7  ปี            ง.  10  ปี 

78.  เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ  ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขา 

นั้น ๆ ภายในกี่วัน นับแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก.  5  วัน            ข.  7  วัน         ค.  10  วัน          ง.  15  วัน  

79. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 

ภายในกี่วัน 

 ก.  ภายใน  15  วัน ข.  ภายใน  15  นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน 

 ค.  ภายใน  30  วัน ง.  ภายใน  30  นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน 

80.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัย  อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง ไม่รับคำคัดค้านและคำสั่งไม่ให้ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด 

 ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค. คณะกรรมอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแต่งตั้ง 

 ง. คณะกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 

81.  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน  

 ข. ได้รับโทษทั้งจำและปรับ 

 ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  

 ง. ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาอีก 
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82.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก  

 ข. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค. เลขาธิการ สพฐ.  

 ง. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 

83.  ข้อใดไม่ใช่สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 

 ก. ได้รับการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ข. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

 ค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 

 ง. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

84.  “สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัทธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ  

ความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ  

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ  

 ข. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 ค. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  

 ง. องค์การคนพิการแต่ละประเภท 

85. “การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัด 

การศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนสำหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ข. การเรียนร่วม 

 ค. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง ง. การจัดการศึกษาพิเศษ 

86. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงสิ่งใดสำคัญที่สุด 

 ก. เป็นธรรมต่อเด็ก ข. มีคุณธรรมต่อเด็ก 

 ค. ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ง. ไม่เลือกปฏิบัติ 
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87.  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง 

หรือเกียรติคุณฝ่าฝืนมีโทษตามข้อใด? 

 ก. จำคุกไม่เกิน  1  เดือน  ปรับไม่เกิน  10,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน  2  เดือน  ปรับไม่เกิน  20,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน  30,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไม่เกิน  60,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

88.  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปหมายถึง 

 ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก      ข. สถานแรกรับ     ค. สถานสงเคราะห์      ง. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

89.  เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้หมายถึงข้อใด 

 ก. เด็กเร่ร่อน ข. เด็กกำพร้า 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 

90.  เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาอย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง  หมายถึง 

 ก. เด็กเร่ร่อน ข. เด็กกำพร้า 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด 

91.  การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่ 

อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งนั้นจะต้องดำเนินการ 

ตามข้อใด (บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546) 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึก 

รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ค. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 

 ง. ไม่ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เพราะเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

92.  เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ 

งานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบ  

ตามข้อใด (บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546) 

 ก.  ไม่เกิน  7  วัน        ข.  ภายใน  15  วัน  

 ค.  ภายใน  7  วัน ง.  ไม่เกิน  15  วัน 
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93.  ถ้าเห็นว่ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด  

ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาเสนอแนะต่อใคร  

เพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว 

 ก. ปลัดกระทรวง             ข. ส่วนราชการ            ค. ก.พ.ร.             ง. คณะรัฐมนตรี 

94.  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผย 

เที่ยงธรรมคำนึงถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันการณ์ 

 ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 

95.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายใดสำคัญที่สุด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า  

 ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 2 ค 3 ก 4 ง 5 ค 6 ง 7 ก 8 ก 9 ก 10 ข

11 ง 12 ค 13 ค 14 ค 15 ข 16 ค 17 ค 18 ง 19 ก 20 ค

21 ค 22 ข 23 ข 24 ค 25 ก 26 ง 27 ข 28 ข 29 ง 30 ก

31 ข 32 ข 33 ค 34 ข 35 ข 36 ก 37 ก 38 ง 39 ข 40 ง

41 ง 42 ค 43 ก 44 ง 45 ค 46 ค 47 ค 48 ก 49 ก 50 ค

51 ก 52 ข 53 ค 54 ค 55 ค 56 ข 57 ค 58 ก 59 ง 60 ค

61 ค 62 ก 63 ค 64 ข 65 ข 66 ง 67 ค 68 ง 69 ข 70 ง

71 ข 72 ง 73 ก 74 ข 75 ง 76 ค 77 ข 78 ข 79 ง 80 ข

81 ค 82 ง 83 ก 84 ข 85 ข 86 ค 87 ง 88 ก 89 ก 90 ค

91 ก 92 ข 93 ข 94 ง 95 ก
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1. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

ก.  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  

ข.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา 

ค.  รองศาสตราจารย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  

ง.  รองศาสตราจารย์ ทิศนา แขมมณี 

2.  ข้อใดเป็นกฎหมายมหาชนโดยแท้ทั้งหมด 

ก. กฎหมายปกรอง  กฎหมายการคลัง 

ข. กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง 

ค. กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ง. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรม 

3. กฎหมายใดที่รัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชน 

ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข. กฎหมายแพ่ง 

ค. กฎหมายอาญา ง. กฎหมายหมาชน 

4.  “การเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรม บุคคลตัวอย่าง/เหตุการณ์จริง” เป็นวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก  12  

ประการ  ในแต่ละช่วงชั้น/ช่วงวัย  ดังต่อไปนี้ 

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  

ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  

ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 

5.  ข้อใดกล่าวถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่  21  (UNESCO) 

ก. Learning to know  

ข. Learning to Do 

ค. Learning to live together  

ง. Learning to Intelligence 
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6.  ข้อใดกล่าวถึงคำว่า “ลดเวลาเรียน” ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไม่ถูกต้อง 

ก. ลดเวลาสอนของครู 

ข. ลดกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนลง โดยเพิ่มกิจกรรมอธิบายความรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น 

ค. การลดสัดส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้บรรยาย 

ง. เพิ่มบทบาทการเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกของครูผู้สอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ด้วยตนเองมากขึ้น 

7.  ข้อใดเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพตามกำหนดวันสำหรับพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่รัชกาลที่  9 

ก. วันพุธที่  25  ตุลาคม พุทธศักราช 2560  

ข. วันพฤหัสบดีที่  26  ตุลาคม พุทธศักราช 2560 

ค. วันศุกร์ที่  27  ตุลาคม พุทธศักราช 2560  

ง. วันเสาร์ที่  28  ตุลาคม พุทธศักราช 2560 

8.  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน 

ก. “สร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ” 

ข. “มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

ค. “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

ง. “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

9.  หลักการสำคัญของโรงเรียนประชารัฐ กับหลักการสำคัญของโรงเรียนดีใกล้บ้าน ต่างกันประเด็นใดมากที่สุด 

ก. การพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ 

ข. การเปิดให้ภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมพัฒนา 

ค. การพัฒนาสถานศึกษาโดยงบประมาณภาครัฐ 

ง. การให้บริการโรงเรียนลูกข่าย 
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10.  ข้อใดคือเป้าหมายสำคัญด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ก. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน 

ค. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

ง. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

11.  ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ควรให้ความสำคัญเรื่องใดมากที่สุด 

ก. การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม                  

ข. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ค. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย       

ง. การตระหนักในสิทธิหน้าที่และความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ 

12.  ท่านจะให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุดในการวิเคราะห์บริบทภายในตามหลัก 7Ss 

ก. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การควรเป็นอย่างไร 

ข. ระบบงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการดำเนินงานขององค์การนั้นอย่างไร 

ค. การกำหนดเป้าหมายร่วมกันของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

ง. รูปแบบการบริหารจัดการองค์การของผู้บริหารเป็นอย่างไร ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

13.  ในกรณีท่านไม่ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อ 

พัฒนาการศึกษาในครั้งที่  1  ท่านจะเตรียมดำเนินการอย่างไรก่อนการดำเนินการประเมินในรอบถัดไปเพื่อให้ 

ผ่านการประเมินเมื่อครบ  1  ปี 

ก. การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน 

ข. วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร บริหารจัดการข้อจำกัดและเติมจุดแข็งจากหน่วยงานภายนอก 

ค. การกำหนดนโยบายเชิงรุก และดำเนินการขับเคลื่อนเชิงนวัตกรรม 

ง. ทบทวนภารกิจหน้าที่หลัก และขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
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14.  ปัจจัยใดที่ทำให้การบริการงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

ตามเป้าหมายมากที่สุด 

ก. ภาวะผู้นำในการบริหารงาน  

ข. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ค. การอำนวยการ  

ง. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ 

15.  ทฤษฎีฐานรากของกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  

เกี่ยวข้องกับประเด็นใดน้อยที่สุด 

ก. KM           ข. TQM              ค.  LO  ง.  OD 

16.  การดำรงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับข้าราชการ 

สามารถปฏิบัติตนตามหลัก  4 พ. หมายถึงข้อใด 

ก. พอประมาณ พอเพียง พอดี พอใจ  

ข. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 

ค. พึ่งตนเอง พอสมควร พอเพียง พอใจ  

ง. พอใจ พึ่งตนเอง พอสมควร พอประมาณ 

17.  “ในกรณีที่สถานศึกษาฝึกให้นักเรียนมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  

ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต”สอดคล้องกับข้อใด 

ก. การฝึกให้นักเรียนมีเหตุผล   

ข. การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

ค. การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้   

ง. การปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน 

18.  ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2545  

ก. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

ข. เพื่อปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ง. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
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19.  ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา 

ก. ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ          

ข. สถานประกอบการ 

ค. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ     

ง. สถานที่เรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “ศูนย์การเรียน” 

ก. องค์กรเอกชน                        ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

ค. สถาบันศาสนา                       ง. สถานสงเคราะห์ 

21.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาจขั้นพื้นฐาน 

ข. วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

ค. การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 

ง. การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

22.  ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจของรัฐมีความประสงค์ขอจัดการศึกษาเพื่อผลิตพนักงานของหน่วยงานที่มีความเชี่ยว

ชาญสูงเฉพาะทางนั้นคำนึงถึงประเด็นใดสำคัญที่สุดในการดำเนินการจัดการศึกษา 

ก. นโยบายการผลิตกำลังแรงงานของภาครัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 

ข. นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ค. ตามความต้องการจำเป็นและความชำนาญของหน่วยงาน 

ง. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

23.  ประเด็นตามข้อใดไม่สอดคล้องกับหมวดที่  4  แนวการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

2542 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมฯ 

ก. วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร 

ข. สาระของการเรียนจะต้องเน้นเรื่องอะไรบ้างในแต่ละระดับ 

ค. สามารถการเทียบโอนผลการเรียนได้ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ 

  ง. หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร 
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24.  แนวคิดใดสอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษามากที่สุด 

   ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

  ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

  ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  ง. มีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

25.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับจุดเน้นในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

  ก. บูรณาการความรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

  ข. ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

  ค. ให้ความสำคัญด้านคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

  ง. ให้ความสำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

26.  ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษาไม่ถูกต้อง 

  ก. เน้นการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

  ข. เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 

  ค. เน้นทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

  ง. เน้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม 

27.  ครูท่านใดใช้สื่อการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีที่สุด 

  ก. การจัดประสบการณ์จำลอง 

  ข. การพานักเรียนจัดนิทรรศการ 

  ค. ให้นักเรียนได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง 

  ง. การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด 

28.  ข้อใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ก. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  

  ข. สวนพฤกษศาสตร์ 

  ค. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  ง. ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
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29.  ข้อใดกล่าวถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ไม่ถูกต้อง 

  ก. ผู้ยื่นขอจัดต้องมีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลายหรือเทียบเท่า 

  ข. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอจัด 

  ค. จัดได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ออกหลักฐานการศึกษา 

30.  ข้อใดกล่าวถึงจุดเน้นของการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ถูกต้อง 

  ก. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งใน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถ 

  ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ 

  ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนให้รู้ความต้องการ ความสนใจและ 

ความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

  ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและ 

ความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

31.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาทำได้อย่างไร 

  ก. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ 

  ข. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ 

  ค. จัดให้ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ทักษะแก่ประชาชน 

  ง. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 

32. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

ด้านการบริหารทั่วไป กำหนดไว้ข้อใดไม่ถูกต้อง 

  ก. งานกิจการนักเรียน 

  ข. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

  ค. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 

  ง. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้ 
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33.  กระทรวงศึกษาธิการใช้กลยุทธ์ใดในการควบคุมกำกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ก. การมอบนโยบาย  

  ข. การประกันคุณภาพภายนอก 

  ค. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา  

  ง. การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

34.  ข้อใดกล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่ถูกต้อง 

  ก. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ข. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  ค. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ง. มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

35.  สถานศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการใดได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและ 

นักเรียนโดยที่ไม่ลิดรอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาสและชอบด้วยระเบียบ 

  ก. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตร  

  ข. ค่าคู่มือนักเรียน 

  ค. ค่าสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน   

  ง. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

36.  ผู้ใดมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยและพัฒนาการผลิตและ 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ก.  รัฐ          ข.  กระทรวงการศึกษา         ค.  สพฐ.         ง.  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

37.  โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มงาน 

  ก. 5 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน  

  ข. 6 กลุ่ม +  หน่วยตัวสอบภายใน 

  ค. 7 กลุ่ม +  หน่วยตัวสอบภายใน  

  ง. 9 กลุ่ม +  หน่วยตัวสอบภายใน 
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38.  ข้อใดที่สะท้อนปัญหาของการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากที่สุด 

  ก. ต้องมีการอบรมครูทุกคนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

  ข. ครูมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

  ค. ผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจเกินขอบเขต 

  ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเกิดความขัดแย้งกัน 

39.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

  ก.เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  ข.ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  ค.จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  ง.การจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา 

40.  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนเป็นบางเรื่องได้นั้น  

ให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อใด 

  ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

  ข. กฎกระทรวง 

  ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำหนด  

  ง. ระเบียบที่เลขาธิการ กพฐ.กำหนด 

41.  ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาป่วยหนักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการอย่างไร 

  ก.ให้ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการในตำแหน่งนั้น 

  ข.ให้ศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการแทนในตำเหน่ง 

  ค.ให้ ผอ. สพท.แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง  

  ง.ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง 
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42.  ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดไม่ถูกต้อง 

  ก. ออกคำสั่งลงโทษปลดออก  ไล่ออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

  ข. มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

  ค. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใดเป็นการ

ชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา 

  ง. สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูงเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

43.  ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

  ก. การรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

  ข. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิขาชีพ 

  ค. การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

  ง. การพัฒนาวิชาชีพ 

44.  ข้อใดกล่าวถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาไม่ถูกต้อง 

  ก. การบริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา 

  ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

  ค. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

  ง. การกำหนดนโยบายการบริหารงานของคุรุสภา 

45.  นายอเนก มีพ่อแม่เป็นคนไทย แต่ไปโตที่ต่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนโรงเรียนเอกชน    

8  ปี  นายอเนกสามารถสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้หรือไม่ 
 ก. สมัครได้  มีคุณสมบัติครบตามที่สมัคร 

  ข. สมัครได้ มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนตามที่กำหนด 

  ค. สมัครไม่ได้ ขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนตามที่กำหนด 

  ง. สมัครไม่ได้ ขาดคุณสมบัติด้านสัญชาติไทย 

46.  ใครไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

  ก. เลขาธิการ กพฐ.          ข. เลขาธิการ กอศ.           

  ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ง. เลขาธิการ กกอ. 
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47.  ในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาแล้วให้

ดำเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ 

  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ข. รัฐสภา          

  ค. คณะรัฐมนตรี        ง. สาธารณชนรับทราบ 

48.  ข้อใดเป็นวิชาชีพทางการศึกษา 

  ก. ศึกษาธิการจังหวัด        ข. ครูโรงเรียน ตชด.     

  ค. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ง. ครูที่สอนใน Home school 

49.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามข้อใดที่คณะกรรมการพิจารณามีอำนาจวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประ

กอบวิชาชีพไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้ จำนวน  60 วัน 

  ก. มีคลิปหลักฐานว่านายคำรณลวนลามนักเรียนหญิงระดับ ม.3 ลูกศิษย์ตัวเอง ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว จนพอ

ใจผู้ปกครองนักเรียนยอมถอนแจ้งความ 

  ข. มีคำร้องเรียนกล่าวหาที่ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียนรายงานถึง ปปช. กรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุจริตเงิน 

โครงการอาหารกลางวัน 1 ปีการศึกษา 

  ค. นายมานพกำลังถูกตำรวจควบคุมตัวข้อหาจำหน่ายยาบ้าให้นักเรียน ศาลยังไม่ได้ตัดสินคดีความ 

  ง. กรณีนายมานะ ครูสังกัด กศน. สารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาว่านอกใจภรรยาคบชู้กับครูชูใจ  

สังกัดโรงเรียนเอกชน 

50.  ข้อใดกล่าวถึง “สถานะของรองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” 

  ก. เป็นบุคลากรทางการศึกษา 

  ข. เป็นข้าราชการพลเรือน 

  ค. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ง. เป็นข้าราชการในตำแหน่งและสายงานการบริหารการศึกษา 

51.  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน ก.ค.ศ. 

  ก. ผู้แทนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ผู้แทนด้านการศึกษา 

  ค. ผู้แทนด้านกฎหมาย     ง. ผู้แทนด้านอื่นๆ  
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52.  ข้อใดกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สำคัญที่สุด 

  ก. การกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

  ข. การเสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

  ค. การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

  ง. เสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

53.  บุคคลใดไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

  ก. นาย A เคยถูกสั่งพักใบประอบวิชาชีพ 

  ข. นาย B เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย 

  ค. นาย C เคยถูกสั่งพักราชการ 2 เดือนในการทำงานที่การประปาส่วนภูมิภาค 

  ง. นาย D กำลังถูกตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่านำเข้าบุหรี่ไม่เสียภาษีเข้าประเทศไม่ถูกต้องเพื่อจำหน่าย 

54.  ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

  ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

   ข. ผู้อำนวยการโรงเรียนโดยอนุมัติของ กศจ. 

  ค. ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.  

    ง. ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติของ กศจ. 

55.  ข้อใดเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ผ่าน 

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะตามนโยบายและ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อน 

  ข. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น หรืองดเงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

  ค. ดำเนินการสอบสวนว่าด้วยความผิดฐานหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการตามมาตรา  11 

  ง. กรณีประเมินประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่ผ่านในระดับที่กำหนด ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่ง 

ให้ผู้นั้นออกจากจากราชการ 
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56.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีใดต่อไปนีม้ีสิทธิไ์ด้รับพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ในรอบครึ่งปี จำนวนหนึ่งขั้น 

  ก. นางสาวอุษามณี ลาคลอดบุตร  100  วัน 

  ข. นางศิราวรรณ  ถูกสั่งพักราชการเป็นเวลา  60  วัน 

  ค. นายอิทธิพล ถูกศาลสั่งตัดสินปรับ 12,000  บาท  ข้อหาเมาแล้วขับ 

  ง. นายอุทัย ขาดราชการ  1  วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

57.  ข้อใดกล่าวถึงสิทธิ์ในการลาของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ถูกต้อง 

  ก. การลาอุปสมบทสำหรับข้าราชการที่อายุราชการเกิน  1  ปีต้องยื่นขออนุญาตลาต่อผู้อำนวยการสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาก่อน  60  วันก่อนอุปสมบท 

  ข. การลาเข้ารับการตรวจเลือกทหารต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อำนวยการโรงเรียนไม่น้อยกว่า  48  ชม.  

เพื่ออนุญาต 

  ค. ไม่สามารถลาพักผ่อนได้ 

  ง. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหลังพ้นภริยาคลอดบุตร 30 วันก็ได้ 

58.  ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกต้อง 

  ก. ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษไม่มีผลให้ต้องระงับการดำเนินการทางวินัย 

  ข. กรณี ป.ป.ช.ชี้ข้อมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานทุจริตไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีก 

  ค. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการ ก็ให้ออกจากราชการได้ 

  ง. กรณีถูกดำเนินคดีอาญาก่อนการดำเนินการสอบสวนต้องรอผลคดีอาญาก่อนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการกำหนดโทษทางวินัย 

59.  การทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดทางวินัยด้านใดมากที่สุด 

  ก. วินัยต่อประเทศชาติ  ข. วินัย   ค. วินัยต่อผู้เรียน  ง. วินัยต่อตนเอง 

60.  กรณีการกระทำผิดวินัยตามข้อใดต่อไปนี้ มีบทลงโทษทางวินัยสถานหนักที่สุด 

  ก. ไม่มาปฏิบัติราชการ แต่มาลงเวลาย้อนหลัง 

  ข. อนุมัติให้จ่ายเงินทั้งที่ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุจากกรรมการตรวจรับ โดยไม่ปรากฏว่ามีการทุจริต 

  ค. ครูสตรีตบตีกันในห้องพักครู 

  ง. เข้าไปเป็นตัวกระทำการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
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61.กรณีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อใดต่อไปนี้อาจมีเหตุให้ลดหย่อนโทษเหลือเพียงปลดออกจากราชการได้ 

  ก. ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด 

  ข. กระทำอนาจารผู้เรียน 

  ค. ปลอมเอกสารราชการจนเป็นเหตุให้ราชการหรือบุคคลอื่นเสียหายอย่างร้ายแรง 

  ง. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวถึงขั้นร่วมประเวณีคู่สมรสของผู้อื่น 

62.  ข้อใดไม่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ก. นาย ก. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวนกับผู้กล่าวหา 

  ข. นาย ข. เป็นน้องชายคู่ของผู้กล่าวหาหนึ่งในกรรมการสอบสวน 

  ค. นาย ค. เป็นครูโรงเรียนเดียวกันกับผู้กล่าวหา 

  ง. นาย ง. ติดสัญญาชดใช้หนี้เงินยืมกับผู้กล่าวหา 

63.  การเสียสิทธิ์โดยถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีต่อไปนี้ให้การดำเนินการโดยวิธีการอุทธรณ์แทน 

การร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน  30  วัน นับจากได้รับแจ้งคำสั่ง 

  ก. เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ 

  ข. ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ค. ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (7) ในการเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

  ง. ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่ง

ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

64.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสามารถบังคับใช้ในกรณีใดดังต่อไปนี้ 

  ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

  ข. การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

  ค. การดำเนินการขององค์การทางศาสนา 

  ง. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมาย 
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65.  ข้อใดกล่าวถึงนัยสำคัญของคำว่า “กฎ” ได้ถูกต้องมากที่สุด 

  ก. เป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  ข. เป็นการพิจารณาทางปกครอง 

  ค. เป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

  ง. เป็นบทบัญญัติอื่นๆ ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยมุ่งหมายแก่กรณีใดเป็นการเฉพาะ 

66.  ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือไม่ถูกต้อง 

  ก. ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

  ข. วัน เดือนและปีที่ทำคำสั่ง 

  ค. ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 

  ง. พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น 

67. ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ให้คู่

กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในกี่วัน 

  ก.  ภายใน  90  วัน          ข.  ภายใน  60  วัน         

  ค.  ภายใน  30  วัน           ง.  ภายใน  15  วัน. 

68.  ใครมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาของข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้ให้ 

  ก. บุคคลทั่วไป  

  ข. บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล 

  ค. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อมูล  

  ง. ถูกทุกข้อ 

69.  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง

จัดมีคำสั่งมิให้เปิดเผย 

 ก. การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 

 ข. รายงการดำเนินงานวิชาการ 

 ค. ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการทำความเห็นหรือคำแนะนำภายใน 

 ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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70.  คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยคำนึงถึงความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะ 

กรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

  ก. โดยไม่ชักข้า    ข. ภายใน  7  วัน 

  ค. ภายใน  15  วัน   ง. ภายใน  30  วัน 

71.  ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  ก. ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับผู้เรียนแต่ละคน 

โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า  4  คน 

  ข. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด 

ทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

  ค. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่คนพิการสามารถเข้าถึง 

และใช้ประโยชน์ได้ 

  ง. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

72. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาการเรียนรู้ทั้งหมด 

  ก. ปากกาเน้นข้อความ เครื่องคิดเลข โปรแกรมเดาคำศัพท์ 

  ข. เครื่องช่วยออกเสียง กระดานสื่อสาร เครื่องคิดเลข 

  ค. กระดานสื่อสาร  ตารางสูตรคูณ  ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์พูดได้ 

  ง. ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์พูดได้ หนังสืออักษรขยาย  กระดานสื่อสาร 

73.  การเรียนร่วมเต็มเวลา  หมายถึงอะไร 

  ก. การเรียนร่วมตลอดเวลา และได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 

  ข. การเรียนร่วมตลอดเวลาและได้ร่วมกิจกรรมตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล 

  ค. การเรียนร่วมเต็มเวลาตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล 

  ง. การเรียนร่วมตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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74.  นักเรียนพิการประเภทใด จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูและและการเอาใจใส่จากครุพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือ

ครูการศึกษาพิเศษมากที่สุด 

  ก. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น   ข. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 

  ค. เด็กออทีสติก      ง. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนหรือพิการซ้อน 

75.  ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To intervention : RTI) ได้ถูกต้อง 

  ก. เป็นกระบวนการวิจ้ยในชั้นเรียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการ 

  ข. เป็นกระบวนการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา 

  ค. เป็นกระบวนการจัดการวัดประเมินผลการเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้นักเรียน  และ 

ผู้ปกครองทราบ 

  ง. เป็นกระบวนการค้นหาความบกพร่องของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและให้การช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่

นักเรียนจะล้อมเหลวทางวิชาการ 

76.  ข้อไม่เป็นเด็กตามนิยาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  2546 

  ก. A อายุ  17 ปี  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ปี  1 

  ข. B อายุ  14  ปี  สมรสแล้ว 

  ค. C อายุ  19  ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้เป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

  ง. D เป็นเด็กพิการตาบอด อายุ  18  ปีบริบูรณ์ 

77.  เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

  ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า 

  ข. เด็กหญิงมานีพลัดหลงผู้ปกครองที่สถานีหมอชิต 

  ค. เด็กชายมานะเป็นโรคประสาท 

  ง. เด็กชายปิติอาศัยกับป้าที่เป็นนายหน้าค้ามนุษย์ 

78.  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทำอย่างไร 

เป็นลำดับแรก 

  ก. แจ้งต่อเจ้าพน้กงานเจ้าหน้าที่ทันที 

  ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 

  ค. แจ้งความต่อสถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที 

  ง. นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ตรวจสุขภาพและร่างกายโดยทันที 
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79.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546 

 ก. จะกักตัวเด็กที่กระทำผิดไว้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงไม่ได้ 

 ข.ตำรวจสามารถจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กมากักขังไว้มีกำหนดครั้งละไม่เกิน 30  วัน 

 ค. คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุลและบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญขีตรวจสอบภายใน 30 วัน 

นับแต่วันสิ้นบัญชีทุกปี 

 ง. ให้ทำรายงานผลการสอบและรับรองบัญชี จาก สตง. เพื่อให้คณะกรรมการนำเสนอรายงานต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

80.  กรณีการกระทำผิดต่อเด็กตามสถานการณ์ใด ที่มีบทลงโทษตามกฎหมายหนักที่สุดตาม  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2546 

 ก.การทุบตีร่างกายเด็ก 

 ข.การขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 

 ค.กระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 

 ง.เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเซียลมีเดีย 

81.  “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” หมายถึงข้อใด 

  ก. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย   ข. การปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

  ค. การบริหารราชการแบบใหม่    ง. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

82.  ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่ถูกต้อง 

  ก. ผู้อำนวยการโรงเรียนการกระจายอำนาจการตัดสินใจการอนุญาตขอใช้ห้องประชุมของโรงเรียนให้กับ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  ข. จัดตั้ง One stop service  ในการให้บริการประชาชน 

  ค. จะต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการขอเอกสารรับรองผลการเรียนของนักเรียน 

  ง. ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกคำสั่งนั้นไว้ เพื่อเกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่ต้องมี 

หลักฐานยืนยันคำสั่งที่แน่นอน ไม่ทำให้เสียเวลาในการตีความการปฏิบัติหน้าที่ 
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83.  ข้อใดกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

ที่สถานศึกษาไม่ถูกต้อง 

  ก. สถานศึกษาต้องแจ้งกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบด้วย 

  ข. สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  ค. สถานศึกษามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไป 

  ง. สถานศึกษาต้องมีการบริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการถ่ายสำเนาเอกสารของประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

84.  ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนไปควบคุมชั้นเรียนแทน 

ครูที่ลาป่วยเป็นลายลัษณ์อักษรได้ในขณะนั้น โดยสั่งข้าราชการด้วยวาจาแทนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่รับคำสั่งนั้น 

ดำเนินการตามข้อใด 

  ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกราย

งานให้ผู้สั่ราชการทราบ 

  ข. ปฏบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

  ค. ปฏิบัติราชการตามสคำสั่งทันที 

  ง. ไม่ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เพราะเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

85.  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สำเร็จราชการ 

แทนพระองค์  ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

  ก. ประธานรัฐสภา    ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ 

  ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

86.  ข้อใดถือเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 

  ก. การถือศาสนา     ข. ชีวิตและร่างกาย 

  ค. การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ   ง. การประกอบอาชีพ 

87.  “รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยการจัดการศึกษาที่กล่าวถึงนั้นต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานขั้นต่ำตามข้อใดใน 

รัฐธรรมนูญ 2560 

  ก. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   ข. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 

  ค. มาตรฐานการศึกษาของชาติ    ง. มาตรฐานสากล 
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88. ข้อใดคือหลักการของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562  

  ก. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ข. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 

  ค. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

  ง. ถูกทุกข้อ 

89.  กรณีผู้ปกครองเด็กชายสมบูรณ์  กิ่งกองแก้ว ซึ่งเกิดวันที่  18  พฤษภาคม  2555   มาสมัครเข้าเรียนในโรง 

เรียนของท่านในวันที่  1  กรกฎาคม  2560  ซึ่งโรงเรียนไม่ได้เปิดจัดการสอนระดับอนุบาล  3  ขวบ  เพราะมี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมอยู่แล้ว  ท่านจะดำเนินการตามข้อใด 

  ก. ไม่รับเข้าเรียนเพราะกินกำหนดเวลาในการรับนักเรียน และระบบ DMC ได้ปิดระบบ  และแนะนำให้ไป

เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนก่อน 

  ข. รับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  1  ของโรงเรียน 

  ค. รับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  2 ของโรงเรียน 

  ง. รับเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  3  ของโรงเรียน 

90.  มีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมอบของขวัญเป็นแจกันจีนโบราณ มูลค่าตามท้องตลอดประมาณ 3,500  บาท   

เนื่องในงานวันเกิดของท่าน ท่านควรดำเนินการอย่างไรเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจและไม่ขัดตามระเบียบ จึงจะ 

เหมาะสมมากที่สุด 

  ก. สอบถามเจตนาของการให้ เมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีนัยแอบแฝงอื่นใดจึงทำการรับไว้ เพื่อรักษาน้ำใจอันดีใน

หน่วยงานและรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัว 

  ข. ปฏิเสธการรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ค. ส่งมอบเป็นสิทธิ์ของ สพฐ. 

  ง. ทำเรื่องรายงานไปที่ ผอ. เขต เพื่อนำเรียนให้เลขา กพฐ. มีมติพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการ 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 2 ก 3 ง 4 ค 5 ง 6 ข 7 ข 8 ง 9 ง 10 ค

11 ค 12 ค 13 ง 14 ค 15 ข 16 ข 17 ข 18 ง 19 ก 20 ข

21 ก 22 ข 23 ค 24 ก 25 ง 26 ค 27 ค 28 ก 29 ค 30 ก

31 ง 32 ง 33 ค 34 ง 35 ง 36 ก 37 ค 38 ข 39 ง 40 ค

41 ก 42 ค 43 ก 44 ค 45 ค 46 ง 47 ข 48 ค 49 ข 50 ง

51 ง 52 ค 53 ง 54 ค 55 ค 56 ข 57 ข 58 ง 59 ข 60 ข

61 ข 62 ค 63 ข 64 ง 65 ก 66 ก 67 ง 68 ง 69 ก 70 ข

71 ก 72 ก 73 ก 74 ค 75 ง 76 ก 77 ก 78 ข 79 ค 80 ง

81 ก 82 ง 83 ง 84 ก 85 ก 86 ข 87 ง 88 ง 89 ค 90 ง
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1. ขั้นตอนการทำ Benchmarking ใช้โมเดลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบข้อใด 

 ก. PDCA  ข. PDSA  ค. PAIA  ง. PAOR 

2. ผลลัพธ์ส่วนมากจะเขียนในลักษณะที่กว้างไปสู่แคบหรือเฉพาะเจาะจงโดยเรียงลำดับได้ตามข้อใด 

 ก. จากเป้าประสงค์ (Goal) ไปวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) 

 ข. จากวัตถุประสงค์ (Objective) ไปเป้าหมาย (Target) และเป้าประสงค์ (Goal) 

 ค. จากเป้าหมาย (Target)ไปเป้าประสงค์ (Goal)และวัตถุประสงค์ (Objective) 

 ง. จากวัตถุประสงค์ (Objective) ไปเป้าประสงค์ (Goal) และเป้าหมาย (Target) 

3. ท่านคิดว่า เทคนิค SMART สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. การกำหนดยุทธศาสตร์   ข. การกำหนดวิสัยทัศน์ 

 ค. การกำหนดวัตถุประสงค์   ง. กำดำเนินการวัดผลประเมินผล 

4. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือการบริหารงานที่เน้นผลลัพธ์โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสมการ 

ข้อใด 

 ก. (Objectives) กับ (Outputs)   

 ข. (input) กับ (Outcomes) 

 ค. (Outputs)กับ (Outcomes)   

 ค. ก. (Objectives) กับ(Outcomes) 

5. ทักษะทั้ง 3 ด้านของ Robert L. Katz เปรียญเทียบได้ตามข้อใด 

 ก. ภูมิรู้  ภูมิธรรม ภูมิฐาน    

 ข. เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน 

 ค. คิดดี พูดดี ทำดี     

 ง. ดูคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น 

6. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเด่นของ “เป้าประสงค์” ได้ถูกต้อง 

 ก. เป็นผลผลิต    ข. เป็นผลลัพธ์   

 ค. เป็นกระบวนการ   ง. เป็นปัจจัยนำเข้า 
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7. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ถูกต้องที่สุด 

 ก. ผลผลิตเพิ่มขึ้นและปัจจัยเพิ่มขึ้น        

 ข. ผลผลิตที่ได้เท่าเดิมแต่ปัจจัยนำเข้าลดลง 

 ค. ผลผลิตลดลงแต่ปัจจัยนำเข้าเพิ่มขึ้น         

 ง. ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยเพิ่มขึ้น 

8. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ 

 ก. การคิดแบบสังเคราะห์   ข. การคิดแบบสร้างสรรค์ 

 ค. การคิดแบบบูรณาการ   ง. การคิดแบบกลยุทธ์ 

9. ทฤษฎีใดเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 ก. ทฤษฎี x      

 ข. ทฤษฎี Y 

 ค. ทฤษฎีระดับขั้นความต้องการ   

 ง. ทฤษฎีการจูงใจสองปัจจัย 

10. จากการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนด้วย SWOT พบว่ามีสภาพเป็นลักษณะ WO หากท่านเป็นผู้อำนว

ยการโรงเรียนแห่งนี้ ควรกำหนดกลยุทธ์ใดในการพัฒนา 

 ก. กลยุทธ์การตัดทอน    ข. กลยุทธ์ความถนัด 

 ค. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ   ง. กลยุทธ์สร้างความเติบโต 

11. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ข้อใด  

 ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 

 ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 ง. พัฒนาศักดิ์ส่งเสริมศรีความเป็นมนุษย์ 

12. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตามข้อใด 

 ก. จัดตั้งแต่งแรกเกิด      

 ข. จัดตั้งแต่พบความพิการ 

 ค. จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือจัดตั้งแต่พบความพิการ  

 ง. จัดให้ตลอดชีวิต 
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13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. การชักธงชาติในวันเปิดเรียนให้ ชักขึ้นเวลา 08.30 น. และชักลงเวลา 18.00 น. 

ข. ผู้กำกับการสอบมีความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้นถือว่าเป็น 

    การประพฤติผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

ค. การเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ไม่ถือเป็นการพา  

    นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ 

ง. การลงโทษนักเรียนที่หนักที่สุดคือ การพักการเรียน 

14. ข้อใด คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   

 ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

15. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับใดควรจัดให้มีในสถานศึกษา 

 ก. Dependent    ข. Independent 

 ค. Inter Dependent    ง. Self Sufficiency Economy 

16. ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอยู่ในส่วนใดของโครงสร้าง  

ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. เขตพื้นที่การศึกษา    ง. สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 

17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีนักเรียน 300 คน มีจำนวนกี่คน 

 ก. 6 คน  ข. 9 คน  ค. 12 คน  ง. 15 คน 

18. ใครมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา    

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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19. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา 

 ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ 

 ง. การพัฒนาสารพและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

20. ผอ.สพท. อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการใน สพท.หรือ ผอ.สถานศึกษาตามข้อใด 

 ก. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. กฎกระทรวง 

 ค. ระเบียบที่ กศจ. กำหนด    

 ง. ระเบียบที่เลขาธิการ กพฐ.กำหนด 

21. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. ประธานคุรุสภา     

 ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   

 ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

22. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

แล้วแต่กรณีต่อ ก.ค.ศ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ แล้วเสร็จภาย

ในกี่วัน 

 ก. 90 วัน  ข. 60 วัน  ค.30 วัน  ง. 120 วัน 

23. กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารกี่ปี 

 ก. 5 ปี   ข. 10 ปี  ค. 15 ปี  ง. ไม่จำกัด 

24. คำสั่งใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์

คำสั่งนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งภายในเวลาใดนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง 

 ก. 15 วัน  ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 

25. กรณีเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอโดยมีเหตุอันควรต้องออกคำสั่งยืนยันเป็นหนังสือภายในกี่วัน 

 ก. 5 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ข. 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ค. 15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ง. 30 วัน  นับแต่วันที่มีคำสั่ง 
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26. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขานั้นๆ 

ภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก. 5 วัน  ข. 7 วัน  ค. 10 วัน  ง. 15 วัน 

27. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก 

 ข. รมต. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

 ค. เลขาธิการ สพฐ. 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

28. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยเที่ยง

ธรรมคำนึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันการณ์ 

 ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 

29. ใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงแก้ไข 

 ก. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย    

 ข. ดร.กมล  รอดคล้าย 

 ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์      

 ง. ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 

30. ครูดำเกิง  เลิศล้ำวิชา  ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 มีมูลเหตุว่าทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นเหตุให้นักเรียน 

ไม่ได้รับประทานอาหลารกลางวันจำนวน 1 ปีการศึกษา ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

 ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน    

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      

ง.  ศึกษาธิการจังหวัด 
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31. ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยใน สำนักใดทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษา 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 

 ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

32. การกระทำใดๆอันเป็นสาเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ข. ปรับไม่เกิน  10,000 บาท 

 ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือทั้งจำและปรับ 

 ง. ปรับไม่เกิน 30,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือทั้งจำและปรับ 

33. ให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามข้อใดต่อไปนี้ 

 ก. ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี    

 ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 1 ปี 

 ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี   

 ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี 

34 วิชาชีพต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นวิชาชีพควบคุมกำหนดใน พ.ร.บ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. วิชาชีพครู     ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

ค.วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา   ง. ศึกษานิเทศก์ 

35. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ให้ยื่น

ขอต่อผู้ใด 

 ก. คณะกรรมการคุรุสภา   

 ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ค.เลขาธิการคุรุสภา    

ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
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36. ครูปลายฟ้า  ทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สูญหายจึงขอยื่นเรื่องเพื่อขอในแทนอนุญาต ต้องจ่ายอัตราค่า

ธรรมเนียม ตรงกับข้อใด 

 ก. 200 บาท  ข. 300 บาท    ค. 400 บาท  ง. 500 บาท 

37. หากท่านไม่พอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชีพ ท่านจะดำเนินการอย่างไร 

 ก. ร้องทุกข์  ข. อุทธรณ์  ค. ร้องเรียน  ง. ฟ้องศาลปกครอง 

38.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับข้อใด 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการคุรุสภา    

ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรม สก.สค. 

39. ข้อใดมี อำนาจ หน้าที่ ในการออกใบอนุญาต พักใช้ในอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ 

 ก. คุรุสภา      

 ข. คณะกรรมการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   

 ง. เลขาธิการคุรุสภา 

40. บุคคลใดที่สามารถรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

 ก. นาย A เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ   

 ข. นาย B เป็นวัณโรคในระยะติดต่อ 

 ค. นาย C ติดกัญชา     

 ง. นาย D เป็นโรคพิษสุรา 

41. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย  

ข. ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

 ค. เป็นการปฏิบัติที่ขัดหลักมนุษยธรรม  

ง. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโทษทางวินัย 
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42. รายงานทางการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ประชาชน ได้

ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี 

 ก. 10 ปี  ข. 20 ปี  ค. 25 ปี  ง. 75 ปีขึ้นไป 

43. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยเที่ยง 

ธรรมคำนึงถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารให้หลักการใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   

ข. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ค. ปรับปรังภารกิจของส่วนราชการให้ทันการณ์  

ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 

44. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขา นั้นๆ

ภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก. 5  วัน  ข. 7 วัน  ค. 10 วัน ง. 15  วัน 

45. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครู ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด ให้ผู้บังคับบัญชา แต่ง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดำเนินการสอบสวน  เมื่อได้ดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา แล้ว ถ้าฟังได้ว่า 

ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทำผิดวินัยให้ทำตามข้อใด 

 ก. ว่ากล่าวตักเตือน   

 ข. ให้สั่งยุติเรื่อง 

 ค. ภาคทัณฑ์    

 ง. บันทึกลงในสมุดหมายเหตุประจำวัน 

46. “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกายวาจา และจิตใจ”  

กำหนดตรงกับข้อใด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   

 ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
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47. ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงตนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีในอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู ต้องระวางโทษ ตรงข้อใด 

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

 ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทางประโยชน์ให้กับทางราชการ 

48. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด 

 ก. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. ยึดกฎกระทรวง 

 ค. ยึดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. เขตพื้นที่การศึกษา 

49. สิทธิ และหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติตามข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. จัดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน  ในการจัดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่าง ทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่

เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. จัดการศึกษาพิเศษสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

 ค. บุคคลพิการได้รับการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความบกพร่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ง. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม คำนึงถึงความสามารถ 

ของบุคคลนั้น 

50. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ใน 

ความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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51. “ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า” สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม

ข้อใด 

 ก. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 

52. “One Stop Service” สนองเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามข้อใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

53. หากประชาชนมีหนังสือสอบถามเรื่องตามอำนาจหน้าที่มายังหน่วยงานราชการๆนั้นจะต้องตอบหรือแจ้งกา

รดำเนินงานให้ประชาชนทราบภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 5 วัน   ข. ภายใน 7 วัน 

 ค. ภายใน 15 วัน   ง. ภายใน 30 วัน 

54. ผู้ใดที่กระทำการหรือละเว้นกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย จิตใจเด็กมีโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 9 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

55. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้รับแจ้งเหตุหรือเป็นผู้

พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่า มีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอำนาจเข้าตรวจค้น 

และมีอำนาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็ว ที่สุดโดยดำเนินการใดก่อน 

 ก. ต้องรับจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ 

 ข. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับ 

 ค. สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 

 ง. ส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
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56. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก   

 ข. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

57. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน    

 ข. ได้รับโทษทั้งจะและปรับ 

 ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  

 ง. ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาอีก 

58. ใครเป็นประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมเลือก 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค. เลขาธิการ สพฐ. 

 ง. รมต. กระทรวงศึกษาธิการ 

59. Individual Implementation Plan : IIP สอดคล้องกับข้อใด 

 ก. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 ข. แผนการสอนรายบุคคล 

 ค. การจัดทำแผนการให้บริการช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล 

 ง. แผนการจัดประสบการณ์ 

60. ผู้มีอำนายวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง ไม่รับคำคัดค้านและคำสั่งไม่ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด 

 ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค. คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการแต่งตั้ง 

 ง. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 
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61. เมื่อคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัย ข้อมูล

สาขานั้นๆภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก. 5 วัน  ข. 7 วัน  ค. 10 วัน  ง. 15 วัน 

62. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กฎตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 

 ก. พระราชกฤษฎีกา    ข. พระราชบัญญัติ 

 ค. กฎกระทรวง    ง. ระเบียบ ข้อบังคับ 

63. คำสั่งการปกครองในข้อใดที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบในการทำคำสั่ง 

 ก. การบรรจุและการแต่งตั้ง   ข. คำสั่งลงโทษทางวินัย 

 ค. คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม   ง. การรื้อถอนอาคาร 

64. หากเจ้าหน้าที่ได้กระทำการละเมิดต่อหน่วยงานรัฐและเกิดความเสียหาย อายุความในการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมจากเจ้าหน้าที่เป็นไปตามข้อใด 

1. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

2. ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว เจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

3. ภายใน 2 ปี นับแต่หน่วยงานมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

4. ข้อ ก หรือ ค 

65. ผู้ใดได้รับในอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดให้เพิกถอนในประกอบวิชาชีพให้  

อุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อใคร 

 ก. ประธานคุรุสภา     

 ข. เลขาธิการคุรุสภา 

ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   

ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

66. ข้อใดไม่สอดคล้องเกี่ยวกับอำนาจการวิจัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่สุด 

 ก.  ยกข้อกล่าวหา     

 ข.  ตักเตือน 

 ค.  พักใช้ใบอนุญาต     

 ง.  เพิกถอนใบอนุญาต 
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67.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา 

 ก.  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ข.  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกเพิกถอนในอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค.  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 

 ง.  ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 

68.  ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตปประกอบวิชาชีพครู 

 ก.  นายกรัฐมนตรี    

 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ประธนคุรุสภา    

 ง.  เลขาธิการคุรุสภา 

69.  ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นเนื่องจากการกระ

ทำของผู้บังคับบัญชา ให้มีสิทธิดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  การร้องทุกข์  ข.  ร้องเรียน  ค.  อุทธรณ์  ง.  ทำได้ทุกข้อ 

70.  ใครเป็นผู้อนุมัติการลาออกของข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง.  ศึกษาธิการจังหวัด 

71.  ผู้ใดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ กรณีกระทำผิดวินัย

อย่างร้ายแรง 

 ก.  ก.ค.ศ      ข.  กศจ. 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  นายกรัฐมนตรี 

72.  ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง 

 ก.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ข.  ผอ.สพท. 

 ค.  กศจ.     ง.  ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 
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73.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ละทิ้ง” 

 ก.  ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน    ข.  ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 ค.  ไม่เอาเป็นธุระ    ง.  ไม่เอาใจใส่ 

74.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง” 

 ก.  ความผิดที่ไม่ต้องดำเนินการสอบสวน 

 ข.  ความผิดที่ไม่ดำเนินการสอบสวนหรืองดการสอบสวน 

 ค.  ความผิดที่ไม่ต้องดำเนินการไต่สวน 

 ง.  ถูกทั้ง ก และ ข 

75.  ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการแก้ไขประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการตาม

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555 

 ก.  ผอ.สพท.  ข.  กศจ.  ค.  เลขาธิการ กพฐ.  ง.  ก.ค.ศ. 

76.  ผอ.สพท.มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการ “ลาป่วย  และลากิจส่วนตัว” ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ใน สพท.และสถานศึกษากรณีเกินอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษาตามระเบียบว่า

ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วัน 

 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 

77.  การนับการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ให้นับอย่างไร 

 ก.  1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 

 ข.  1 มกราคม ถึง  31  ธันวาคม 

 ค.  1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 

 ง.  1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน ของปีถัดไป 
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78.  ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ

ใดหมายถึงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรา หรือวิจัยมีสิทธิได้

รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งละไม่เกิน 

 ก.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ 6    ข.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ 7 

 ค.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ 8    ง.  กฎ ก.ค.ศ.  ข้อ 11 

79.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 ก. การเลื่อนขั้นเงินเดือนรางวัลประจำปี  

 ข.  พัฒนาแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 ค.  การเลื่อนตำแหน่ง     

 ง.  รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคล 

80.  ข้อใดคือเกณฑ์ในการพิจารณากรจัดลำดับความอาวุโสในวงราชการเป็นลำดับแรก 

 ก.  วิทยฐานะ    ข.  เงินเดือน 

 ค.  อายุราชการ   ง.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

81.  ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหากภายหลังขาดคุณสม

บัติทั่วไปให้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  สั่งให้ออกจากราชการโดยเร็ว  ภายใน 5 วันทำการ   

 ข.  สั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน 

 ค.  สั่งให้ออกจากราชการทันที      

 ง.  สั่งให้ออกจากราชการภายใน 7 วัน 

82.  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ

ในข้อใด 

 ก.  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

 ข.  หลักการบริหารความเป็นกลางทางการเมือง 

 ค.  หลักคุณธรรม      

 ง.  หลักการความสามารถ 
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83. ข้อใดกล่าวถูกต้องในกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ 

 ก.   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารในตำแหน่งไม่น้อยกว่า10 ปี  

 ข. กรรมการผู้แทนราชการครูต้องมีประสบการณ์สอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 ค. กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ปี 

 ง. กรรมการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ระบบประสบการณ์ในตำแหน่งไว้ 

84.  ข้อใดกล่าวถึงอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นคำสั่ง

ทางการปกครองที่ไม่สมบูรณ์ 

 ก.  ยกข้อกล่าวหา           ข.  ตักเตือน             ค.  ภาคทัณฑ์       ง.  พักใช้ใบอนุญาต 

85.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก.  สถานศึกษาเปิดรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 

 ข.  สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 ค.  สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่ละประเภท 

 ง.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ 

86.  ตำแหน่งใดมีจำนวนวิทยฐานะมากที่สุด 

 ก.  ตำแหน่งครู     ข.  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 ค.  ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา   ง.  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

87.  ข้อใดไม่ใช่งานที่สำนักงานเขตพื้นที่อาจรับผิดชอบแทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

 ก.  งานนิติกรรมสัญญา      

 ข.  งานเกี่ยวกับการเงิน 

 ค.  งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอบ   

 ง.  งานบริหารงานบุคคล 

88.  การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด 

 ก.  การกระจายอำนาจ      

 ข.  การมอบอำนาจ 

 ค.  การแบ่งอำนาจ      

 ง.  การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจ 
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89. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก.  บริหารกิจการของสถานศึกษา 

 ข.  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ค.  อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด 

 ง.  ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

90.  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา หน่วยงานตามข้อใดไม่บังคับให้ 

ครูผู้สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ก.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

ข.  ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค.  หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน  

ง.  โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

91.  เมื่อสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านควรดำเนินการ

อย่างไรเป็นประการแรก 

 ก.  จัดเตรียม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข.  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เข้าร่วมรับฟัง 

 ค.  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการหาวิธีแก้ไข  ไม่ให้โรงเรียนถูกเลิก

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง.  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปี 

การศึกษาถัดไป 

92.  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆควรมีลักษณะสำคัญอย่างไร 

 ก.  หลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 ข.  หลากหลาย 

 ค.  มีลักษณะที่เป็นหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ 

 ง.  มีลักษณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ 
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93.ข้อใดคือ อัตราโทษของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือเกี่ยวกับ

ความมั่นคงของประเทศ การก่อการร้าย หรือข้อมูลลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

 ก.  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

94. ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อใคร 

 ก.  หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ข.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ค.  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานต่อ

สาธารณชน 

 ง. คณะกรรมการสถานศึกษา สพท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อ

สาธารณชน 

95.  ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ก.  ครู A หยุดงานไปก่อนแล้วมาลากิจภายหลังแต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตการลา 

 ข.  ครู B ลากิจส่วนตัว 6 ครั้ง จำนวน  30 วัน 

 ค.  ครู C ถูกตั้งกรรมการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

 ง.  ครู D  ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 

96.  ข้อใดคือรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 ก.  ปอ.1  ข.  ปอ.2  ค.  ปย.1  ง.  ปย.2 

97. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการบริหาร

งานวิชาการ การบริหารงบประมาฯ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์ใด 

 ก.  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

 ข. กฎกระทรวง 

 ค.  หลักเกณฑ์คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ง.  ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
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98.  ข้อมูลข่าวสารซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ประโยชน์แห่งรัฐ  

คือข้อใด 

 ก. ลับทีสุด  ข.ลับมาก  ค. ลับ  ง.ปกปิด 

99. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ข้อแรกของนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้”  

และผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญมากที่สุด 

 ก.  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน  และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา  เรียน

รู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตามความสนใจและ

ถนัดของแต่บุคคล 

 ข. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม

ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

ค. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและ

ถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 

ง. เพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

100. ข้อใดคือความเชื่อที่สำคัญที่สุดของการนำหลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ในระบบการจัด

การศึกษาของประเทศไทย 

 ก. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี ส่วนร่วมในการบริหารติดสินใจ 

 ข. ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการ

ศึกษาเองอีกครั้ง 

 ค. โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษา จึงควรมีอำนาจมีอิสระใน

การตัดสินใจ ดำเนินการ 

 ง. ความพร้อมและการบริหารตามสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างถู

กกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 19 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 2 ก 3 ค 4 ค 5 ข 6 ก 7 ข 8 ง 9 ข 10 ข

11 ค 12 ค 13 ค 14 ง 15 ข 16 ค 17 ข 18 ข 19 ค 20 ง

21 ค 22 ก 23 ก 24 ก 25 ข 26 ข 27 ง 28 ง 29 ค 30 ง

31 ข 32 ข 33 ก 34 ง 35 ค 36 ก 37 ก 38 ก 39 ก 40 ง

41 ข 42 ข 43 ง 44 ข 45 ข 46 ค 47 ค 48 ง 49 ก 50 ค

51 ข 52 ง 53 ค 54 ก 55 ก 56 ง 57 ค 58 ค 59 ข 60 ข

61 ข 62 ข 63 ก 64 ข 65 ง 66 ค 67 ก 68 ค 69 ก 70 ง

71 ก 72 ง 73 ข 74 ข 75 ง 76 ง 77 ค 78 ค 79 ค 80 ก

81 ข 82 ก 83 ง 84 ง 85 ง 86 ข 87 ค 88 ง 89 ค 90 ค

91 ก 92 ข 93 ง 94 ข 95 ค 96 ข 97 ค 98 ค 99 ง 100 ค
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1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีนำขั้นทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในกี่วันและหากไม่ทรงเห็นชอบด้วยและมิได้ 

พระราชทานคืนมาพ้นกี่วันสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติใหม่ 

 ก.  ภายใน 15 วัน และ พ้น 60 วัน   

 ข. ภายใน 20 วัน และพ้น 90 วัน 

 ค. ภายใน 30 วัน และ พ้น 120 วัน   

 ง.  ภายใน 60 วัน และ พ้น 180 วัน 

2. ในรัฐบาลปัจจุบันได้นำยุทธศาสตร์ใดมาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

 ก. การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ข. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

 ง.  แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

3. การแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามข้อใด 

 ก. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   

 ข. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ค. ประกาศคณะรัฐมนตรี    

 ง. ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

4. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโล

จิสติกส์  แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคือ 

 ก. GMS   ข. IMT-GT   

 ค. ACMECS   ง. BIMSTEC 
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แนวข้อสอบชุดที่ 20 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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5. ท่านคิดว่าประเด็นใดต่อไปนี่ที่คณะกรรมมาธิการยกร่างธรรมนูญจะต้องนำมาเป็นประเด็นแรกในการจัดทำ

และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

 ก. กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสำคัญต่างให้สมบูรณ์ต่อไป 

 ข. กลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมอย่างยั่งยืน 

 ค.  กลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน ภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 ง. การรับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ 

6. หัวใจสำคัญที่สุดของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือข้อใด 

 ก. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร   ข. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

 ค. การวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร   ง. มีตัวชีวัดผลสำเร็จ 

7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. การชักธงชาติในวันเปิดเรียนให้ ชักขึ้นเวลา 08.30 น. และชักลงเวลา 18.00 น. 

 ข. ผู้กำกับการสอบมีความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้นถือว่าเป็น การประ

พฤติผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

 ค. การเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด แนะเนตรนารีไม่ถือเป็นการพา นักเรียนและ

นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ 

 ง. การลงโทษนักเรียนที่หนักที่สุดคือ การพักการเรียน 

8. ในโรงเรียนของท่านมีนักเรียน 300 คน ท่านจะประกาศสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานกี่คน 

 ก.  1  คน  ข.  2  คน  ค.  6  คน  ง.  7  คน 

9. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  

 ก. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 ข.  เพื่อปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค.  ให้มีคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 ง.  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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10. ประเด็นตามข้อใดไม่สอดคล้องกับหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  

และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

 ก.  วิธีการประเมินผลควรทำอย่างไร 

 ข. สาระของการเรียนจะต้องเน้นเรื่องอะไรบ้างในแต่ละระดับ 

 ค. สามารถการเทียบโอนผลการเรียนได้ระหว่างรูปแบบต่างๆ 

 ง. หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น ประสานสอดคล้องกันอย่างไร 

11. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดใดมีจำนวนรายมาตรามากที่สุด 

 ก.  หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา 

 ข.  หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ค.  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ง.  หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. “สถานศึกษา” มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการศึกษา 

 ข. สมศ.เป็นองค์กรมหาชน 

 ค. การศึกษาเป็นการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ง. หน่วยงานการศึกษาใดมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่นั่นเป็นนิติบุคคล 

13.ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 ก. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ข. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

 ค. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 ง. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

14. เมื่อกล่าวถึงเรื่องของสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาผู้ที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดที่รัฐต้องจัดให้

บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษท่านคิดว่าสอดคล้องกับข้อใด มากที่สุด 

 ก.  ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคเทียมกัน   

 ข. บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 

 ค. นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 ง.  บุคคลซึ่งไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ด้อยโอกาส 
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15.  เด็กหญิงวัลลี  อายุ  ย่างเข้า 17 ปี เรียนดีแต่ฐานะยากจน  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเด็กหญิงวัลลีให้ได้รับ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 ก. สนับสนุนให้วัลลีได้เรียนหนังสือจนถึงขั้นสูงสุดที่วัลลีต้องการ 

 ข. ตามความพร้อมของครอบครัว 

 ค. ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร 

 ง. ขอกู้ยืมเงิน ก.ย.ศ. เพื่อการศึกษา 

16. “เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ข. หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ง. หลักสูตรทวิภาคี 

17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 ว่าด้วยการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา

ระดับก่อนประถมศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น เป็นไปตามข้อใด 

 ก. อายุย่างเข้า 3 ปี บริบูรณ์ 

 ข.  อายุ 3 ปี บริบูรณ์ ณ วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 

 ค. อายุ 4 ปี บริบูรณ์ ณ วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 

 ง. อายุ 5 ปี บริบูรณ์ ณ วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 

18. ข้อใดไม่ใช่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

2. ศูนย์บริการเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ 

3. โรงเรียนเด็กเล็ก 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา 

19.  ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจของรัฐมีความประสงค์ขอจัดการศึกษาเพื่อผลิตพนักงานของหน่วยงานที่มีความสำคัญ

เชี่ยวชาญสูงเฉพาะทางนั้น  สามารถขออนุญาตดำเนินการจัดการศึกษาได้โดยให้คำนึงถึงประเด็นใดสำคัญที่สุด 

 ก. นโยบายการผลิตกำลังแรงงานของภาครัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข. นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 ค. ตามความต้องความจำเป็นและความชำนาญของหน่วยงาน 

 ง. มาตรฐานและการประกันคุณภาพตรงตามความต้องการ 
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20. ข้อกล่าวถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม อัธ

ยาศัย ไม่ถูกต้อง 

 ก. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนให้เห็นความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

 ข. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

 ค. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย 

 ง. การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการทดสอบ O-NET 

21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข. วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

 ค. การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 

 ง. การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

22. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักและกระบวนการจัดการศึกษา 

 ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ 

 ข. สอดคล้องความต้องการชุมชน 

 ค. คำนึงถึงถูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ง. เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

23. ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้

สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่

รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของใคร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 ค. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

24. ข้อใดคือวันเกิดของสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 

 ก. 7 กรกฎาคม  2546   ข. 20 ธันวาคม 2545 

 ค. 23 กรกฎาคม 2553  ง. 21 กุมภาพันธ์ 2551 
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25. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาได้ตามข้อ ใด 

 ก. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการมอบอำนาจ         ข. กฎกระทรวง 

 ค. ระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการกำหนด        ง. ระเบียบที่เลขาธิการ กพฐ.กำหนด 

26. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. การบริหารการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ 

 ข. ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา 

 ค. การทำนิติกรรมสัญญาวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ 

 ง. อนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบวัดผลประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ 

27. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545 

 ก. ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในวันแรกของการเปิดเรียนภาคต้น 

 ข. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายในเจ็ดวัน ให้สถานศึกษาแจ้งเตือนผู้ปกครอง 

 ค. ให้สถานศึกษารายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับรายงานจากสถานศึกษาแล้ว ให้ทำหนังสือแจ้งเตือน ผู้ปกครอง

ให้ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทันที 

28. ผู้ใดมีอำนาจเข้าไปสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้าหน้า

ที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. ปลัดเทศบาล   ข. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ค. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ง. ครูที่ปรึกษา 

29. ให้แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด 

 ก. แบ่งเป็นกลุ่ม   ข. แบ่งเป็นฝ่าย 

 ค. แบ่งเป็นงาน    ง. แบ่งเป็นกลุ่มงาน 

30. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการคดีกรณีนิติบุคคลของสถานศึกษาถูกฟ้องคดี 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา     

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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31. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการออกจากราชการไปแล้ว ถูกดำเนินการทางวินัย

ไม่ร้ายแรง จะมีผลอย่างไร 

 ก. ลงโทษตามที่ได้รับ   ข. ลงโทษสถานเบาที่สุด 

 ค. สั่งงดโทษ    ง. สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงย้อนหลัง 

32. ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ มาสมัครเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีในอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ต้องระวางโทษ ตรงข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทำประโยชน์ให้กับทางราชการ 

33. ใครเป็นผู้อนุญาตการลาออกจากราชการของข้าราชการครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ศึกษาธิการจังหวัด 

 ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ. 

 ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติของ กศจ. 

34. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนดังกล่าวเปรียบได้กับ

ความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานใดต่อไปนี้ 

 ก. บริษัท  ข. ห้างหุ้นส่วน   ค. จังหวัด  ง. อำเภอ 

35. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”  

ให้ ยื่นขอต่อผู้ใด 

 ก. คณะกรรมการคุรุสภา   ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ค. เลขาธิการคุรุสภา    ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

36. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่จอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 ก. พิจารณาออกในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

 ข. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ค. ยกเลิกในอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

 ง. เพิกถอนในประกอบวิชาชีพ 
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37. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขานั้นๆ 

ภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก. ภายใน 5 วัน   ข. ภายใน 7 วัน  

 ค. ภายใน 10 วัน   ง. ภายใน 15 วัน 

38. ข้อใดกล่าวถึงอำนาจวินิจฉัยชีขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นคำสั่ง

ทางการปกครองที่ไม่สมบูรณ์ 

 ก. ยกข้อกล่าวหา  ข. ตักเตือน  ค. ภาคทัณฑ์  ง. พักใช้ในอนุญาต 

39. ปัจจุบันใครเป็นประธานคณะกรรมการ สก.สค 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    

 ข. ปลัดกระทวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการคุรุสภา      

 ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

40. รัฐมนตรีจากกระทรวงใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 ก. กระทรวงมหาดไทย       

 ข. กระทรวงสาธารณสุข 

 ค. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

 ง. กระทรวงยุติธรรม 

41. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง หรือ

เกียรติคุณฝ่าฝืนมีโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

42. การแจ้งคำสั่งทางปกครอง โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ สามารถกระทำได้ ยกเว้น ข้อใด 

 ก. ไม่มีตัวผู้รับ    ข. รู้ตัวผู้รับแต่ไม่รู้ภูมิลำเนา 

 ค. มีผู้รับเกิน 50 คน   ง. มีผู้รับเกิน 100 คน 
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43.  กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอโดยมีเหตุอันควรต้องออกคำสั่งยืนยันเป็นหนังสือ

ภายในกี่วัน 

 ก. 5 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ข. 7 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

ค.  15 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ง. 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

44. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำหนังสือทักท้วง และผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับบัญชาควร

ดำเนินการอย่างไร 

 ก. ไม่ต้อทำตามคำสั่ง 

 ข. ต้องทำตามคำสั่ง 

 ค. ทำเป็นหนังสือทักท้วงใหม่ 

 ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับที่เหนือขึ้นไปทบทวนพิจารณาใหม่ 

45. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจา 

ก็ได้ ให้ผู้รับคำสั่งนั้นควรดำเนินการอย่างไร 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก

รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 

 ค. ปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 

 ง. ไม่ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เพราะเป็นการสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

46. รายงานทางการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะสามารถจัดให้ 

ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบเก็บกี่ปี 

 ก. 10 ปี  ข. 20 ปี  ค. 25 ปี  ง. 75 ปี 

47. “One Stop Service” สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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48. ผู้มีอำนาจวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง ไม่รับคำคัดค้านและคำสั่งไม่ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด 

 ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค. คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการแต่งตั้ง 

 ง. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 

49. ข้อใดคือกรอบระยะเวลาในการอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองของคู่กรณีต่อเจ้าหน้าที่ 

 ก. ภายใน 15 วัน   ข. ภายใน 30 วัน 

 ค. ภายใน 60 วัน   ง. ภายใน 90 วัน 

50. จัดระบบค้นหา  คัดกรอง วินิจฉัย  การดูแล  ช่วยเหลือ และประเมินสมรรถภาพพื้นฐานของคนพิการ 

เพื่อเข้ารับการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ใด 

ก. เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา 

ข. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ 

ค. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ 

ง. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

51. สถานศึกษาได้ปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด 

 ก. ไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน     

 ข. ได้รับโทษทั้งจำและปรับ 

 ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย   

 ง. ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาอีก 

52. ข้อใดไม่มีสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ 

 ก. ได้รับการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ข. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 

 ค. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา 

 ง. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
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53. ข้อใดกล่าวถึง “สถานะของรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ก. เป็นข้าราชการ 

 ข. เป็นข้าราชการครู 

 ค. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. เป็นข้าราชการในตำแหน่งและสายงานการบริหาร 

54. หน้าที่ “กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ” คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นหน้าที่ตาม  

ข้อใดของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ก. หน้าที่ตามกฎหมาย     

 ข. หน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 ค. หน้าที่ตามที่รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ  

 ง. หน้าที่ตามบทบาทและสถานะ 

55. สถานศึกษาที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่นำส่งสรรพากรเขตท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจะได้รับโทษ

ตามข้อใด 

 ก. โทษทางอาญาและแพ่ง เปรียบเทียบปรับในอัตราร้อยละ 25 ของเงินส่งภาษี 

 ข. โทษทางอาญาและแพ่ง เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ค. โทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 ง.  โทษทางอาญา ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

56. ท่านใดคือประธานซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา 

 ก. พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา     

 ข. รัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !285

57. หากท่านต้องใช้ดุลพินิจในทางกฎหมายท่านควรยึดถือการตีความกฎหมายตามข้อใดก่อน 

 ก. ตีความตามลายลักษณ์อักษร    

 ข. ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ค. ตีความตามคุณประโยชน์ที่จะได้รับ    

 ง. ตีความตามกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

58. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากภายหลังขาดคุณสมบัติทั่วไป

หรือมาตรฐานวิทยฐานะอยู่ก่อนบรรจุ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ดำเนินการตามข้อใด 

 ก. สั่งให้ออกราชการโดยเร็ว    

 ข. สั่งให้ออกราชการโดยพลัน 

 ค. สั่งให้ออกราชการทันที    

 ง. สั่งให้ออกราชการ ภายใน 7 วัน 

59. ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทอย่างไร ในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้เกิด

ขึ้นกับผู้เรียน 

 ก. กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ข. วางแผนการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

 ค. กำกับ นิเทศ ติดตาม 

 ง. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

60. ท่านคิดว่าการคัดเลือกและสรรหาบุคคลแห่งคุณภาพที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดสำคัญที่สุด 

 ก. Input  ข. Process  ค. Output  ง. Outcome 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 20 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 11 ข 21 ก 31 ค 41 ง 51 ค

2 ก 12 ข 22 ก 32 ค 42 ค 52 ก

3 ก 13 ก 23 ค 33 ข 43 ข 53 ข

4 ก 14 ง 24 ค 34 ค 44 ข 54 ก

5 ง 15 ข 25 ค 35 ค 45 ก 55 ค

6 ค 16 ค 26 ง 36 ค 46 ข 56 ก

7 ค 17 ข 27 ค 37 ข 47 ง 57 ก

8 ข 18 ค 28 ง 38 ง 48 ข 58 ข

9 ง 19 ข 29 ก 39 ก 49 ก 59 ค

10 ค 20 ง 30 ค 40 ข 50 ก 60 ก
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1.  คณะรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าด้วยความเข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่  12  และความต้องการของประชาชน มาร่วมอยู่ในนโยบายทั้ง  11  ด้าน  

ด้านใดเกี่ยวข้องกับการศึกษามากที่สุด 

 ก.  ด้านที่  1         ข.  ด้านที่  2             ค.  ด้านที่  3             ง.  ด้านที่  4 

2.  ข้อใดคือประเทศอาเซียนบวก  3 

 ก.  ประเทศอาเซียน  10  ประเทศ + จีน  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

 ข.  ประเทศอาเซียน  10  ประเทศ  +  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย    อินเดีย 

 ค.  ประเทศอาเซียน  10  ประเทศ +  จีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น 

 ง.  ประเทศอาเซียน  10  ประเทศ  + จีน เกาหลีใต้  ไต้หวัน 

3.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 ก.  พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาชัย  ข. ดร.กมล  รอดคล้าย 

 ค.  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์    ง.  ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ 

4.  “โครงการคูปองพัฒนาครู” จะมอบเงินให้แก่ครู ไปเลือกหลักสูตรอบรมเองตามใจชอบ ในวงเงินตามข้อใดถูก

ต้องที่สุด 

 ก.  2,500  บาทต่อคน    

 ข.  ไม่เกิน  2,500  บาทต่อคน 

 ค.  3,500  บาทต่อคน    

 ง.  ไม่เกิน  10,000  บาทต่อคน 

5.  ข้อใดคือกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 

 ก.  การพัฒนาโดยยึดรัฐเป็นศูนย์กลา  

 ข.  พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค.  การพัฒนาโดยเน้นการศึกษา  

 ง.  การพัฒนาโดยเน้นแบบมีส่วนร่วม 
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แนวข้อสอบชุดที่ 21 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
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6.  ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  คือข้อใด 

 ก.  แนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่  

 ข.  แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 ค.  ความแตกแยกของคนในชาติ  

 ง.  การปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศ 

7.  ข้อใดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ก.  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา 

 ข.  สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 ค.  มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกำลังคนด้านการอาชีวศึกษา 

 ง.  สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์กรระหว่างประเทศ 

8.  องค์การที่กระจายอำนาจหรือความรับผิดชอบไปสู่ผู้ปฏิบัติ  สอดคล้องกับแนวคิด  แบบการพึ่งพาความชำ

นาญงานของซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับทฤษฏีใด 

 ก.  ทฤษฏี  X    ข.  ทฤษฏี  Y 

 ค.  ทฤษฏี Z    ง.  ทฤษฏีการจูงใจสองปัจจัย 

9.  นักบริหารหรือผู้จัดการได้ใช้เวลาเพื่องานใดมากที่สุด ? 

 ก.  งานกำหนดนโยบาย   ข.  งานด้านการวางแผน 

 ค.  งานจัดองค์การ   ง.  งานวินิจฉัย สั่งการและการแก้ปัญหา 

10.  ข้อใดเป็นพฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งด้านมิตรสัมพันธ์ 

 ก. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ  

 ข.  การกำหนดวิธีการทำงาน 

 ค.  การยอมรับถึงความรู้สึก  ความคิด  

 ง.  การกำหนดบทบาทของผู้นำและผู้ตาม 

11. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency)  ถูกต้องที่สุด 

 ก.  ผลผลิตเพิ่มขึ้นและปัจจัยเพิ่มขึ้น  

 ข.  ผลผลิตที่ได้เท่าเดิมแต่ปัจจัยนำเข้าลดลง 

 ค.  ผลผลิตลดลงแต่ปัจจัยนำเข้าเพิ่มขึ้น  

 ง.  ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยเพิ่มขึ้น 
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ 

ภายในประเทศ  สอดคล้องกับข้อใด 

 ก.  ความมีเหตุผล   ข.  ความพอประมาณ 

 ค.  ความมีภูมิคุ้มกัน   ง.  ความรอบรู้ 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน

วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียง  ที่มีการวิเคราะห์ด้วยหลัก

การตามข้อใด 

 ก.  ความมีเหตุผล   ข.  ความพอประมาณ 

 ค.  ความมีภูมิคุ้มกัน   ง.  ความรอบรู้ 

14.  วิธีการสรรหาคณะกรรมการสภาการศึกษาให้เป็นไปตาม 

 ก.  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ข.  คณะรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ค.  กฎกระทรวงกำหนด 

 ง.  พรบ. กระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

15.  ข้อใด  คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย  ติดตามและประเมินผล ระดับนโยบาย 

 ข.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย  ติดตามและประเมินผล  นโยบายตามภารกิจ 

 ค.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย  นิเทศติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการดำเนินงาน 

 ง.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย  นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี 

16.  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  กฎกระทรวง   ข.  ระเบียบ 

 ค.  ประกาศกระทรวง   ง.  ระเบียบของ กศจ. 

17.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ระดับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด 

 ก.  การรักษาราชการแทน    

 ข.  การปฏิบัติหน้าที่แทน 

 ค.  การปฏิบัติราชการแทน  

 ง.  การรักษาการในตำแหน่ง 
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18.  กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดสอดคล้องที่สุด 

 ก.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ข.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ง.  กฎกระทรวง 

19.  ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล 

 ก.  สำนักงานรัฐมนตรี  

 ข.  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

 ง.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

20.  การมอบอำนาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาให้คำนึงถึงข้อใดเป็นพิเศษ 

 ก.  ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว  

 ข.  ความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ค.  ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ง.  ความสะดวกรวดเร็วและการบริการประชาชน 

21.  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด 

 ก.  ประกาศของ สพฐ.            ข.  ยึดกฎกระทรวง       

 ค.  ยึดระดับการศึกษา          ง.  เขตพื้นที่การศึกษา 

22.  ผอ.สพท.อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการใน สพท.หรือ ผอ.สถานศึกษาตามข้อใด 

 ก.  ประกาศ     ข.  กฎกระทรวง 

 ค.  ระเบียบที่ กศจ.กำหนด   ง.  ระเบียบที่เลขาธิการ กพฐ.กำหนด 

23.  ข้าราชการครูประสงค์จะขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ดำเนินการอย่างไร 

 ก.  ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ  ภายใน  180  วัน 

 ข.  ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ  ต่ำกว่า  180  วัน 

 ค.  ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ  ไม่น้อยกว่า  180  วัน 

 ง.  ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ  ไม่เกิน  180  วัน 
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24.  ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงคนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน  โดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู  ต้องระวางโทษ  ตรงข้อใด 

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

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

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

 ง.  ไม่ต้องรับโทษเพราะถือว่าทำประโยชน์ให้กับทางราชการ 

25.  “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”  กำหนดตรงกับข้อใด 

 ก.  รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคุรุสภา 

 ข.  นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา 

 ค.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา 

 ง.  เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา 

26.  “ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม”  ตรงกับข้อใด 

 ก.  วิชาชีพ     ข.  มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา 

 ค.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน   ง.  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

27.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด 

 ก.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์  ข.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน   ง.  ทุกมาตรฐานข้างต้น 

28.  ใครเป็นผู้ลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ก.  นายกรัฐมนตรี     

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา  

 ง.  เลขาธิการคุรุสภา 

29.  ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้าราชการครูผู้ใดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. ประธานคุรุสภา    ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ง. คณะกรรมการคุรุสภา 
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30.  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ ใครมีอำนาจสั่งบรรจุและ

แต่งตั้ง 

 ก.  เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

 ข.   เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

 ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 

 ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ กศจ. 

31.  ใครไม่ได้เป็น กรรมการใน ก.ค.ศ. 

 ก.  เลขาธิการ สกสค.   ข. เลขาธิการคุรุสภา 

 ค.  เลขาธิการ ก.พ.   ง.  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

32.  ก.ค.ศ. ปัจจุบันมีกี่คน 

 ก.  14  คน        ข.  15  คน        ค.  16  คน  ง.  31  คน 

33.  การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก.  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องนำความกราบบังคมทูล 

 ข.  ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ รมต.ศธ.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ โปรดเกล้าแต่งตั้ง 

 ค.  รอง ผอ. สพท. เลขาธิการ กพฐ. สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 ง.  ผอ.สถานศึกษาชำนาญการ ผอ.สพท. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

34.  การปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบราชการโดยไม่

ขัดขืน/หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามจะทำให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการเป็นการไม่รักษาประโยชน์จะต้อง

เสนอหนังสือภายในกี่วันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่ง? 

 ก.  5  วัน           ข.  7  วัน           ค.  10  วัน  ง.  15  วัน 

35.  คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนความเสียหาย

เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งได้ต้องร้องขอค่าตอบแทนภายในกี่วันนับแต่ได้รับแจ้ง? 

 ก.  30  วัน            ข.  60  วัน            ค.  90  วัน  ง.  180  วัน 

36.  คำสั่งใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์

คำสั่งนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งภายในเวลาใดนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้ง? 

 ก.  15  วัน            ข.  30  วัน            ค.  45  วัน  ง.  60  วัน 
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37.  กรณีเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอโดยมีเหตุอันควรต้องออกคำสั่งยืนยันเป็นหนังสือภายในกี่วัน 

 ก.  5  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ข.  7  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

 ค.  15  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง   ง.  30  วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง 

38.  การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศเศรษฐกิจ  สังคม  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ข้อความดังกล่าวเรียกว่า 

 ก.  ประโยชน์แห่งรัฐ    ข.  ผลประโยชน์ของรัฐ 

 ค.  อรรถประโยชน์ของรัฐ   ง.  ประโยชน์ของรัฐ 

39.  ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บครบ  20  ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยต้อง

ขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา  โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี 

 ก.  1  ปี           ข.  5  ปี          ค.  7  ปี  ง.  10  ปี 

40.  เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ  ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลสาขานั้น 

ๆ ภายในกี่วัน  นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์ 

 ก.  5  วัน         ข.  7  วัน           ค.  10  วัน  ง.  15  วัน 

41.  ผู้มีอำนาจวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งมีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง ไม่รับคำคัดค้านและคำสั่งไม่ให้แก้

ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด 

 ก.  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ข.  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

 ค.  คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแต่งตั้ง 

 ง.  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 

42.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุม  

 ข.  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ค.  เลขาธิการ สพฐ.  

 ง.  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ 
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43.  ใครเป็นคนแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 ก. คณะรัฐมนตรี  

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

44.  ห้ามมิให้ผู้ให้โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง

หรือเกียรติคุณฝ่าฝืนมีโทษตามข้อใด? 

 ก.  จำคุกไม่เกิน  1  เดือน  ปรับไม่เกิน  10,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข.  จำคุกไม่เกิน  2  เดือน  ปรับไม่เกิน  20,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน  30,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง.  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไม่เกิน  60,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

45.  ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่

ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก.  จำคุกไม่เกิน  1  เดือน  ปรับไม่เกิน  10,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข.  จำคุกไม่เกิน  2  เดือน  ปรับไม่เกิน  20,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค.  จำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน  30,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง.  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน  ปรับไม่เกิน  60,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

46.  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทำงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยเที่ยง

ธรรมคำนึงถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด? 

 ก.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

 ข.  เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 ค.  ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันเหตุการณ์  

 ง.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ 
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47.  โรงเรียนของท่านได้รับเงินบริจาค  5  ล้านบาทถ้วน  การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง 

 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ง.  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

48.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้คะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ร้อยละ  89  ควรเสนอเลื่อนเงิน

เดือนตามข้อใด 

 ก.  1 %              ข.  2  %            ค.  3  %        ง.  5  % 

49.  กรณีการแต่งตั้ง ครูที่สอบขึ้นบัญชีผู้บริหารสถานศึกษาไปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่

ว่างจะต้องปฏิบัติตามข้อใด 

 ก.  รักษาการในตำแหน่ง    

 ข.  รักษาราชการแทน 

 ค.  ปฏิบัติราชการแทน     

 ง.  รักษาการแทน 

50.  การอุทธรณ์มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  ยกเรื่องขึ้นพิจารณาใหม่และเป็นคุณแก่ผู้ร้อง  

 ข.  พิจารณาขอความเป็นธรรม 

 ค.  การพิจารณาลดโทษหรืองดโทษ  

 ง.  การพิจารณาสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่ง 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 21 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ข 21 ง 31 ก 41 ข

2 ก 12 ค 22 ง 32 ก 42 ง

3 ค 13 ก 23 ก 33 ข 43 ข

4 ง 14 ค 24 ค 34 ข 44 ง

5 ข 15 ค 25 ก 35 ง 45 ค

6 ค 16 ค 26 ข 36 ก 46 ง

7 ค 17 ง 27 ค 37 ข 47 ข

8 ข 18 ง 28 ค 38 ก 48 ก

9 ง 19 ก 29 ค 39 ข 49 ก

10 ค 20 ก 30 ง 40 ข 50 ก
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1. โรงเรียนบ้านดอนหันมีนักเรียนทั้งหมด 1,680 คน  ควรมีอัตราสายงานบริหารในสถานศึกษากี่คน 

 ก.  2 คน ข.  3 คน ค.  4 คน ง.  5 คน 

 2.  ผู้ปกครองเด็กชายเอมาขอสมัครเข้าโรงเรียนแต่สถานศึกษาไม่สามารถเรียกหลักฐานคือสูติบัตร บัตรประ

จำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและไม่มีเอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ใช้ได้มาส

มัครเลย ท่านจะแนะนำผู้ปกครองเด็กชายเอไปขอเอกสารตามข้อใดมาเป็นหลักฐานประกอบก่อนเป็นลำดับแรก 

 ก. ให้ใช้แบบซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียน 

 ข. ให้นำผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อนำลงรายงานบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้เป็น

หลักฐาน 

 ค. ให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือองค์กรเอกชนทำบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเป็นหลักฐานที่จะนำมาลงหลักฐาน

ทางการศึกษา 

 ง. ถูกทั้งข้อ  ก ข และ ค 

 3. ครู เอ   นามสกุล บี วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ลงโทษนักเรียนโดยใช้ป้ายแขวนคอไว้ให้ยืนหน้าห้องและให้

คลานรอบสนามควรได้รับโทษทางวินัยสถานใด 

 ก. ตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 1 เดือน 

 ข. ผู้มีอำนาจตาม ม. 53  สั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 2 เดือน 

 ค. ผู้มีอำนาจตาม ม. 53  สั่งลงโทษลดค่าเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้น 

 ง. มีโทษอย่างต่ำปลดออก เมื่อดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยแล้ว 

 4. ท่านต้องการจัดการศึกษาแบบ Home School ต้องขออนุญาตต่อใคร 

 ก. ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา   

 ข.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการ  กพฐ.    

 ง. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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 5.  ข้อใดถูกต้องเมื่อพิจารณาตาม “รูปแบบ” การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ก. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ข. สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว 

 ค. สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได ้

 ง. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบเพื่อความเป็นไทยมุ่งพัฒนาสติปัญญาอารมณ์สังคม 

 6.  เด็กคนใดพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมากที่สุด 

 ก. เด็กชายเออายุ 2 ขวบพ่อแม่ติดคุกหมดทุกคนไม่มีญาติ 

 ข. เด็กชายปีอายุ 8 ขวบติดบุหรี่ 

 ค. เด็กชายเขียวอายุ 6 ขวบพิการซ้อนพ่อแม่ยากจนมาก 

 ง. เด็กหญิงฟ้าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพ่อแม่แยกทางกัน 

7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทั้ง 3 ฉบับ 

 ก. หมวด 1 เป็นการกำหนดกรอบของการดำเนินงานทั้งหมด 

 ข. หมดสงเป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่ที่จะส่งเสริมให้บุคคลชุมชน ฯลฯ มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในหลายๆวิธ ี

 ค. หมวด 3 กล่าวถึงระบบการศึกษาใหม่ที่จัดไว้เพียงสองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับหลังการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าอุดมศึกษาและในแต่ละระดับสามารถจัดการศึกษาได้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจน 

 ง. หมวด 4 กล่าวถึงแนวการจัดการเรียนการสอนที่จะต้อง “ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” สาระขอ

งการเรียนกระบวนการเรียนรู้วิธีการประเมินผลหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรท้องถิ่น

ประสานสอดคล้องกันอย่างไร 

 8.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้ไม่น้อยกว่า 12 ปี 

 ก. ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ข. ให้บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 

 ค. การศึกษาสำหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ง. บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษรูปแบบที่เหมาะสมโดยมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
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 9.  ข้อใดสำคัญกับระบบการศึกษา 

 ก. การศึกษาในระบบ(Formal) มีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

 ข. การศึกษานอกระบบ ( informal)  มีความยืดหยุ่นตรงตามต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 ค. การศึกษาตามอัธยาศัย( non formal)  ให้จัดตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาส 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 10.  ข้อใดกล่าวถึงระดับและจุดเน้นการจัดการศึกษาแต่ละระดับไม่ถูกต้อง 

 ก. การศึกษาระดับปฐมวัยโดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3 ปีถึง 6 ปีเพื่อเป็นการวางรากฐาน 

ชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

 ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน 

 ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ในด้านต่าง ๆ ต่อจากระดับประถมศึกษาเพื่อให้รู้ความต้องการความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการ

และวิชาชีพ 

 ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาที่ผู้ ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจเพื่อ

เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ  

11.  ข้อใดสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องหลักการและวิธีการนับอายุ

เด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา 

 ก. การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตามปีการศึกษา 

 ข. ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับ

เด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ ์

 ค. การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 

 ง.  ถูกทุกข้อถูก 
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 12.  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาหน่วยงานตามข้อใดไม่บังคับให้ครูผู้

สอนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           

 ข. ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 ค. หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน         

 ง. โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา 

 13.  หน่วยงานอื่นของรัฐถ้าต้องการจัดการศึกษาให้คำนึงถึงข้อใด 

 ก. เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 ข. ความชำนาญของหน่วยงานตนเอง 

 ค. นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 ง. หลักการและความมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 14.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษามากที่สุด 

 ก. มาตรา 22 คือหัวใจของแนวการจัดการศึกษา 

 ข. มาตรา 23 มีการกล่าวถึงการเน้นความสำคัญความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้

ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

 ค. มาตรา 24  การจัดการศึกษาที่ควรจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ

ระดับการศึกษา 

 ง. มาตรา 25 กล่าวถึงรัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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 15.  นักเรียนในโรงเรียนของท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จำนวนมากท่านควรมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามข้อใดมากที่สุด 

 ก. ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ให้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ

เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

 ข. ประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 

 ค. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและ

เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 ง. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตก

ต่างระหว่างบุคคล 

 16.  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆควรมีลักษณะสำคัญอย่างไร 

 ก. หลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 ข. หลากหลาย 

 ค. มีลักษณะที่เป็นหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ 

 ง. มีลักษณะที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

 17.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ก. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่โดยการกำกับดูแลจัดตั้งยุบรวมหรือเลิก 

 ข. สถานศึกษาเอกชนในพื้นที่การศึกษาโดยการประสานส่งเสริมสนับสนุน 

 ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการประสานส่งเสริมสนับสนุน 

 ง. สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชน 
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 18.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2550 แนวปฏิบัติในการจัดตั้งสถานศึกษา 

 ก. สถานศึกษาจัดทำแผนจัดตั้งและนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ 

 ข. ประถมศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า 25 คนมาเข้าเรียนถ้ามีไม่ถึง 25 คนแต่มา

กกว่า 10 คนให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอื่น 

 ค. มัธยมศึกษาต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่า 80 คนมาเข้าเรียนถ้ามีไม่ถึง 80 คนแต่มา

กกว่า 40 คนให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอื่น 

 ง. สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตให้ใช้ตามประเภทที่ดี จำนวนไม่น้อยกว่า 

25 ไร่ 

 19.  เมื่อสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่างควรดำเนินการ

อย่างไรเป็นประการแรก 

 ก. จัดเตรียมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ข. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชนโดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้า

ร่วมรับฟัง 

 ค. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการหาวิธีแก้ไขไม่ให้โรงเรียนถูกเลิกสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการ

ศึกษาถัดไป 

 20. SBM  สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 

 ก. วิชาการ     ข. งบประมาณ 

 ค. การบริหารงานบุคคล   ง. การบริหารทั่วไป 

21. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านบริหารงานบุคคล 

 ก. จัดทำรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ข. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

 ค. จัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ง. สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ว่าง 
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 22.  ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ข. กศจ. 

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

23.  สถานศึกษาของท่านมีคดีความกับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับผิด

ชอบดำเนินการคดีกรณีนิติบุคคลของสถานศึกษาถูกฟ้องคดี 

 ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 24.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่มี

จำนวนต่างกันกี่คน 

 ก.  2 คน  ข.  4 คน  ค.  5 คน  ง.  6 คน 

 25.  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไม่เข้าใจในการออกหนังสือรับรองและต้องการหารือเรื่องการออกหนังสือรับ

รองเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นข้าราชการนำไปเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรท่านจะทำหนังสือหารือไปที่

หน่วยงานใดก่อน 

 ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

 ข. กรมบัญชีกลาง 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

 26.  รายงานทางการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรจะจัดให้ประชาชนได้ 

ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี 

 ก.  10 ปี  ข.  20 ปี  ค.  25 ปี  ง.  75 ปีขึ้นไป 

 27.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546  สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานตรงกับข้อใด 

 ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

 ข. ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน 

 ค. ระบบงานสภานักเรียน     

 ง. ระบบงานแนะแนว 
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28.  ครูเอ ใช้ลูกศิษย์สมัยเรียน ป.  6  อายุ 20 ปีไปซื้อสุราขาว 1 ขวดและบุหรี่กรองทิพย์ 1 ซองมีความ 

ผิดสถานใด 

 ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข.  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค.  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. ไม่มีความผิดสถานใด 

 29.  ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 

 ก.  เลขหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

 ข. เด็กเร่ร่อนหมายความว่าเด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้

จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพ 

ของตน 

 ค. นักเรียนหมายความว่าเด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งประเภท

สามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

 ง. เด็กกำพร้าหมายความว่าเด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหา

บิดามารดาได้ 

 30.  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถานศึกษาข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 

 ข. ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

 ค. เป็นการปฏิบัติที่ขัดหลักมนุษยธรรม 

 ง. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโทษทางวินัย 

 31.  ประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการตรง กับข้อใด 

 ก. นายกรัฐมนตรี      

 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิเศษ    

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 32.  การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรงกับข้อใด 

 ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ค. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา 

 ง. ตามระเบียบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 33.  ข้อใดคือวันเกิดของสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา 

 ก.  7 กรกฎาคม 2546   ข.  20 ธันวาคม 2545 

 ค.  23 กรกฎาคม 2553  ง.  21 กุมภาพันธ์ 2551 

34.  พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2546 กำหนดให้ “คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพควบคุม” ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

 ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

 ค. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการ/เงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 

 ง. ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา 

 35.  นายเอตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทำใบประกอบวิชาชีพครูสูญหายต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง 

 ก. แจ้งความและไม่ต่อใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ 

 ข. แจ้งความและขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบใหม่ในอัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 ค. แจ้งความและขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในอัตราค่าธรรมเนียม 300 บาท 

 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

 36.  ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ก. คุรุสภา      

 ข. คณะกรรมการคุรุสภา 

 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   

 ง. เลขาธิการคุรุสภา 
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 37.  ครูวารีและสอนลูกศิษย์ความหนึ่งว่า “...จำไว้นะลูกกูไม่เคยสูบบุหรี่และไม่เคยดื่มสุราเลยเพราะทราบดีว่า

สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นไปด้วยและจะทำแบบนี้ตลอดชีวิต” สอดคล้องกับข้อ

ใดมากที่สุด 

 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง    

 ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    

 ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

 38.  นายเอ วิทยฐานะครูชำนาญการ จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามข้อใด 

 ก.  3,500 บาท  ข.  5,600 บาท  ค.  9,900 บาท  ง. ไม่ได้ 

 39.  บุคคลใดที่สามารถรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

 ก. นายเอเป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ    

 ข. นายบีเป็นวัณโรคในระยะติดต่อ 

 ค. นายแดงติดกัญชา      

 ง. นายดำเป็นโรคพิษสุรา 

 40.  ครูสมร ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงและมีความเห็นว่าหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนวินัย

ไม่ร้ายแรงเป็นบุคคลที่ไม่ชอบกันและเคยทะเลาะกันอย่างรุนแรงมาแล้วผู้สมรต้องดำเนินการอย่างไร 

 ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ข. ร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

 ง. อุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง 

41.  ข้อใดไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง 

 ก. คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข. สัญญาณไฟแดง 

 ค. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ง. คำสั่งอนุญาตไปราชการ 

 42.  การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์สามารถกระทำได้ยกเว้นข้อใด 

 ก. ไม่มีตัวผู้รับ    ข. รู้ตัวผู้รับแต่ไม่รู้ภูมิลำเนา 

 ค. มีผู้รับเกิน 50 คน   ง.  มีผู้รับเกิน 100 คน 
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 43.  ความตามกฎหมายคำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งสูงสุดตามความหมายนี ้

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ข. เลขาธิการ กพฐ. 

 ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ง. ศึกษานิเทศก์ 

44.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่ออกจากราชการเมื่อใด  

 ก. ถูกสั่งลงโทษปลดออก 

 ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ค. ยื่นหนังสือลาออก 

 ง. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

45. หลักการอนุญาตให้ศึกษาต่อภาคนอกเวลาจะพิจารณาอย่างไร 

 ก. ผู้มีอายุมากกว่าได้ศึกษาต่อก่อน    

 ข. ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าได้ศึกษาต่อก่อน 

 ค. ผู้มีอายุน้อยกว่าได้ศึกษาต่อก่อน   

 ง. ผู้มีอายุราชการมากกว่าได้ ศึกษาต่อก่อน 

46.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. มีจำนวนข้าราชการตาม จ.18 ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558  10 คน  แต่มีข้าราชการครูมาช่วย

ราชการ 5 คนในวันที่ 3 มีนาคม2558 ได้รับจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นจำนวน 1 คน 

 ข. การแบ่งสัดส่วนการใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในแต่ละปุ่มสำหรับข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาแบ่ง

เป็น 3 กลุ่มได้แก่ (1) กรุงข้าราชการในสถานศึกษา (2) กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา(3) กรุงค่าราชการที่ปฏิบัติงาน

ใน สพท. 

 ค. การจัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการควรใช้เฉพาะการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้ง

ที่ 2 (1 ตุลาคม) เท่านั้น 

 ง. ครูรักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษาใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นในกลุ่มข้าราชการ

ในสถานศึกษา 
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 47.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับลักษณะของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ก. ไม่มีอายุความ 

 ข. การรับสารภาพ “ไม่เป็นเหตุ” ให้ลดหย่อนโทษ 

 ค. เมื่อรับโทษในความผิดวินัยร้ายแรงไล่ออกจากราชการยังต้องรับผิดทางแพ่งหรือความผิดทางการละเมิด

ของเจ้าหน้าที่อีกด้วยก็ได้ 

 ง. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สืบสวนหรืองดการสืบสวนก็ได้ 

 48.  ความตามมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ที่มี

เฉพาะความผิดสถานวินัยไม่ร้ายแรง 

 ก. มาตรา 83  ข.  มาตรา 86  ค.  มาตรา 89  ง.  มาตรา 92 

 49.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ก. เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยมีพ

ยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที 

 ข. ในกรณีผู้บังคับบัญชาละเลยหรือปกป้องช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้

นั้นกระทำผิดวินัย 

 ค. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน 15 วันและผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้ว

เห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งกรณีการกระทำผิดวินัยร้ายแรง 

 ง. การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทำเป็นคำสั่งวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้

เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. 

 50.  ท่านคิดว่าโทษทางวินัยข้อใดหนักที่สุด 

 ก. พูดนอกเรื่องพูดสัปดนพูดสองแง่สองมุมพูดเรื่องส่วนตัวในขณะสอนเป็นประจำ 

 ข. พูดมึงกูกับนักเรียนเรียกชื่อพ่อแม่เป็นชื่อนักเรียน 

 ค. ด่านักเรียนว่า “พ่อแม่ไม่สั่งสอน หรือว่า พ่อแม่สอนให้ทำอย่างนี้” 

 ง. บอกข้อสอบนักเรียน 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 22 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ง 11 ค 21 ก 31 ง 41 ง

2 ค 12 ค 22 ข 32 ข 42 ค

3 ก 13 ค 23 ค 33 ค 43 ค

4 ง 14 ค 24 ค 34 ง 44 ค

5 ค 15 ง 25 ก 35 ก 45 ง

6 ข 16 ข 26 ข 36 ก 46 ง

7 ค 17 ค 27 ง 37 ค 47 ง

8 ง 18 ก 28 ง 38 ง 48 ก

9 ก 19 ก 29 ก 39 ง 49 ง

10 ก 20 ข 30 ข 40 ข 50 ง
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1. ใครไม่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 ก. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา   ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ง. นายอำเภอ 

2. เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 

 ก. เด็กชายมานะเป็นโรคประสาท   

 ข. เด็กหญิงมานีพลัดหลงผู้ปกครองที่สถานีหมอชิต 

 ค. เด็กหญิงชูใจถูกข่มขืน   

 ง. เด็กชายกิติอาศัยกับป้าที่เป็นหน้าหน้าค้ามนุษย์ 

3. ในกรณีที่เด็กหญิง A นามสมมุติ ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเป็นเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้า ร่างกายเริ่มขาดแคลนสารอา

หารในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือโดยนำเด็กไปบำบัดและทำการช่วยเหลือสถานที่ใด 

 ก. สถานแรกรับ    ข. สถานสงเคราะห์ 

 ค. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ   ง. สถานพัฒนาและฟื้นฟู 

4. รัฐมนตรีท่านใดในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 ก. พลเอกธนุศักดิ์  ปฏิมาประกร  ข. สุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ 

 ค. พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา   ง. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

5. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานตรงกับข้อใด 

 ก. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข. ระบบงานปกครองและกิจการนักเรียน 

 ค. ระบบงานสภานักเรียน   ง. ระบบงานแนะแนว 

6. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

 ก. ให้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย  

ข. ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

 ค. เป็นการปฏิบัติที่ขัดหลักมนุษยธรรม 

 ง. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโทษทางวินัย 
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7. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญมากที่สุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546  

 ก. ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม   

 ข. ไม่ให้มีการทารุณกรรมต่อเด็ก 

 ค. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก    

 ง. คุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติของเด็ก 

8. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทำอย่างไร 

เป็นลำดับแรก 

 ก. แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที    

 ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที 

 ค. แจ้งความต่อสถานีตำรวจใกล้ที่สุดทันที   

 ง. แล้วแต่สถานการณ์หรือบริบทเหตุการณ์ 

9. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้รับแจ้งเหตุ หรือเป็น 

ผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อถือ มีการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอำนาจเข้าตรวจค้น

และมีอำนาจแยกตัวเด็ก จากครอบครัวเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด โดยดำเนินการใดก่อน 

 ก. ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที 

 ข. ส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับ 

 ค. สืบเสาะหาพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว 

 ง. ส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

10. ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้กระทำได้ไม่เกินกี่วัน 

 ก. 3  วัน  ข. 5 วัน  ค. 7 วัน  ง. 10 วัน 

11. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคำร้อง

ขอต่อศาล เพื่อมีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินกี่วัน 

 ก. 15 วัน  ข. 30 วัน  ค. 45 วัน  ง. 60 วัน 

12. การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินกี่ปี 

 ก. 2 ปี   ข. 3 ปี     ค. 4 ปี   ง. 5 ปี 
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13. ใครมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา

และฟื้นฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข. ปลัดกระทรวง พม. 

 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. อธิบดีกรม 

14. “เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความ

ลำบากหรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สา

มารถช่วยเหลือตัวเองได้” หมายถึงข้อใด 

 ก. เด็กเร่ร่อน     ข. เด็กกำพร้า 

 ค. เด็กที่อยู่ในสภาพลำบาก   ง. เด็กพิการ 

15. สถานรับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคือข้อใด 

 ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก    ข. สถานแรกรับ 

 ค. สถานสงเคราะห์    ง. สถานพินิจ 

16.  “สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้อง

เป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้ง

ของรัฐและเอกชน” หมายถึงข้อใด 

 ก. สถานคุ้มครองสวัดิภาพ   ข. สถานรับเลี้ยงเด็ก 

 ค. สถานพัฒนาและฟื้นฟู   ง. สถานสงเคราะห์ 

17. “สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป” 

หมายถึง 

 ก. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ   ข. สถานรับเลี้ยงเด็ก 

 ค. สถานพัฒนาและฟื้นฟู   ง. สถานสงเคราะห์ 

18. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติหรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดต้องมีกรรมการที่เป็นสตรีสัดส่วน

ตามข้อใด 

 ก. ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  

 ข. ไม่น้อยกว่า 2/3 ของการมการทั้งหมด 

 ค. ไม่น้อยกว่า 1/3 ของกรรมการทั้งหมด   

 ง. ไม่น้อยกว่า 2/5 ของกรรมการทั้งหมด 
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19. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ มีกี่ประเภท 

 ก. 4  ประเภท  ข. 6 ประเภท  ค. 8 ประเภท  ง. 9 ประเภท 

20. ข้อใดต่อไปนี้ คือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 ก. เด็กด้อยโอกาส    ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

 ค. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด   ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

21. “การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง 

จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก” หมายถึงข้อใด 

 ก. ทารุณกรรม     ข. สืบเสาะและพินิจ 

 ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ   ง. สถานแรกรับ 

22. “การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคม

สงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมายและหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบของบุคคลนั้น”   

หมายถึงข้อใด 

 ก. ทารุณกรรม    ข. สืบเสาะและพินิจ 

 ค. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ง. สถานแรกรับ 

23. ผู้ใด ขัดขวาง ไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยาพาหนะใดๆในระหว่างเวลา

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

24. ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตที่จะทำให้

เกิดความเสียหายแก่ เกียรติคุณ หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบตกต้องระวางโทษ

ตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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25. ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับ

ตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่าง

หนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครองต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

26. กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

27.  จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแกก่ารดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่า

จะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

28.  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติ

เสี่ยงต่อการกระทำผิดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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29. โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก

เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการและต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

30. กระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

31. บังคับ  ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน ต้องระวางโทษตาม

ข้อใด  

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

32. วานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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33. บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กมีลัก

ษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

34. ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือ

สถานที่ที่ห้ามให้เด็กเข้าต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

35. ใช้หรือยินยอมให้เด็กไปสถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

36. ให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อ

การใดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


! แนวข้อสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                     !317

37. จำหน่าย  และเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

38. ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น 

เว้นแต่กระทำเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

39. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในค

วามปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องระวางโทษตามข้อใด 

 ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ข. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ค. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ง. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือไปปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

40. เด็กหญิงหญิงบิดาเสียชีวิตจึงอาศัยอยู่กับป้าซึ่งประกอบอาชีพค้าประเวณีในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง เด็กหญิงหญิง

จัดอยู่ในเด็กประเภทใด 

 ก. เด็กกำพร้า      

 ข. เด็กเร่ร่อน 

 ค. เด็กทีอยู่ในสภาพลำบาก    

 ง. เด็กที่เสี่ยงต่อการทำผิด 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 23 วิชา  ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 11 ข 21 ค 31 ข

2 ค 12 ก 22 ข 32 ข

3 ง 13 ข 23 ก 33 ข

4 ก 14 ค 24 ค 34 ข

5 ง 15 ข 25 ค 35 ข

6 ข 16 ข 26 ข 36 ข

7 ค 17 ง 27 ข 37 ข

8 ข 18 ค 28 ข 38 ค

9 ก 19 ค 29 ข 39 ค

10 ค 20 ง 30 ข 40 ก
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1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันที่ เท่าใด… 

 ก. 9 มกราคม 2546   ข. 9 ตุลาคม 2546 

 ค. 9 กุมภาพันธ์ 2546   ง. 9 พฤศจิกายน 2546 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 นี้บังคับเมื่อใด... 

 ก. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. วันพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันปรกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ง. วันพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดกี่มาตรา 

 ก. 9 หมวด 53 มาตรา   ข. 8 หมวด 52 มาตรา 

 ค. 9 หมวด 54 มาตรา   ง. 8 หมวด 54 มาตรา 

4. หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำหนดแนวดำเนินการทั่วไปให้กับส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 

คือหน่วยงานใด... 

 ก.คปร  ข. คพร. ง. ปปร. ง. กพร. 

5. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 

6. ส่วนราชการต้องบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน... 

 ก. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความผาสุกและเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 ข. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยของส่วนรวม 

 ค. ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการจากรัฐ 

 ง.ถูกทุกข้อ 
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แนวข้อสอบชุดที่ 24 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546
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7. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงข้อใด 

 ก. ปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย   ข. การปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 ค. การบริหารราชการแบบใหม่   ง. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

8. แนวดำเนินการในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

 ก. การปฏิบัติภารกิจของรัฐต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ข. ภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

 ค. ก่อนดำเนินงานส่วนราชการต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุกด้าน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

9. ข้อใดคือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ก. Good Governance    ข. SBM 

 ค. TQM      ง. ถูกทุกข้อ 

10. ข้อใดมิใช่การบริหาราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ... 

 ก. ก่อนดำเนินการตามภารกิจ ต้องจัดแผนปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 

 ข. แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องดำเนินการ เป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ค. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนราชการกำหนดโดยอิสระ 

 ง. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ต้องดำเนินการแก้ไข 

11. ส่วนราชการที่มีภารกิจใกล้เคียงกันหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบ

ริหาราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ข. เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 

 ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ง. เพื่อความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 

12. “ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า” สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น 
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13. การบริหารราชการจังหวัดบริหารแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อสนองต่อเป้าหมายตามข้อใด 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

14. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธี

การส่วนราชการกำหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใครกำหนด ... 

 ก. คณะรัฐมนตรี  ข. รมต. 

 ค. สำนักงานประมาณ  ง. ก.พ.ร. 

15. เรื่องใดเกิดขึ้นก่อน 

 ก. แถลงนโยบาย   ข. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

 ค. จัดทำแผนบริหารแผ่นดิน  ง. จำทำแผนนิติบัญญัติ 

16. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ... 

 ก. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ค. สำนักงบประมาณ    

 ง. ถูกทุกข้อ 

17. หน่วยงานตามข้อ 16 ต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอ ครม.ภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่แถลงนโยบาย ข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย 

 ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย ง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่แถลงนโยบาย 

18. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกำหนดระยะเวลาไว้ตามข้อใด ... 

 ก. 1 ปี  ข. 2 ปี  ค. 3 ปี  ง. 4 ปี 

19. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน... 

 ก. สาระสำคัญต้องมีกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ข. ต้องมีบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ 

 ค. ต้อมีประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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20. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดทำแผนนิติบัญญัติ ... 

 ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

 ข. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ค. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 

21. ใครเป็นผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ... 

 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 

22. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอ 

ต่อใคร 

 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 

23. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณหน่วยงานใดกำหนดแนวทางจัดทำ ... 

 ก. ก.พ.ร.     ข. สำนักงบประมาณ 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

24. ในการปฏิบัติราชการในส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประ

ชาชนทราบโดยทั่วกัน... 

 ก. เป้าหมาย     ข. แผนการทำงานและงบประมาณ 

 ค. ระยะเวลาเสร็จโครงการ   ง. ถูกทุกข้อ 

25. รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของส่วนราชการ

อื่นที่มีประเภทและคุณภาพคล้ายคลึงกัน ให้ส่วนราชการนั้นจัดทำแผนลดรายจ่ายเสนอต่อใคร  

 ก. สำนักงบประมาณ       ข. กรมบัญชีกลาง        ค. ก.พ.ร.            ง. ถูกทุกข้อ 

26. หน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ ... 

 ก.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข. สำนักงบประมาณ 

 ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
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27. การประเมินความคุ้มค่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะให้คำนึงถึงอะไรบ้าง... 

 ก. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 

 ข. ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการ 

 ค. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังดำเนินการ 

 ง. ถูกทุกข้อ 

28. การจัดซื้อจัดจ้าง สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด ... 

 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ง. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

29. การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดถูกต้อง 

 ก. เปิดเผยและเที่ยงธรรม  ข. คำนึงถึงผลประโยชน์และผลเสียทางสังคม 

 ค. ไม่ต้องถือราคาต่ำสุดเสมอไป ง. ทุกข้อ 

30. ส่วนราชการที่รับเรื่องการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมายกำหนดจากส่วนราชการอื่น ต้องพิจารณาและแจ้ง

ผลให้ส่วนราชการที่ยื่นเรื่องภายในกี่วันนับจากได้รับคำขอ... 

 ก.  ภายใน 7วัน   ข. ภายใน 15วัน 

 ค. ภายใน 30วัน   ง. ภายใน 60 วัน 

31. เรื่องใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือมติ ครม. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอ

นการปฏิบัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกินตามข้อ 29 ให้ส่วนราชการอื่นนั้นดำเนินอย่างไร... 

 ก. ดำเนินโดยด่วนเมื่อได้รับการประสาน ข. แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบล่วงหน้า 

 ค. ประกาศกำหนดระยะเวลาไว้  ง. ถูกทุกข้อ 

32. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ผู้บังคับบัญชามีความจำเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็น

ลายลักษณ์อักษรได้  จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ ผู้รับคำสั่งต้องดำเนินการอย่างไร... 

 ก. บันทึกคำสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข. ปฏิบัติราชการตามคำสั่ง 

 ค. บันทึกรายงานให้ผู้สั่งทราบพร้อมบันทึกอิงคำด้วยวาจาไว้ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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33. การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดความสะดวก

และรวมเร็วในการบริการประชาชน... 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

34. หน่วยงานใดที่เป็นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิด

ชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 ก.  ก.พ.ร.      

 ข. สำนักงานงบประมาณ 

 ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   

 ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

35. ใครให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ

ระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ.. 

 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. คณะรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 

36. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเปิดเผยให้ประชาชนทราบไว้ที่ใด... 

 ก. สำนักงานที่ทำการส่วนราชการนั้น   

 ข. เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. เว็บไซต์ของหน่วยงาน    

 ง. ข้อ ก และ ค 

37. One Stop Service สนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีข้อใด... 

 ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจรัฐ 

 ค. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 

 ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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38. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะดำเนินการต่อ

หรือไม่ โดยคำนึงถึงสิ่งใด 

 ก. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน    

 ข. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

 ค. ความคุ้มค่าของภารกิจและกำลังงบประมาณ  

 ง. ถูกทุกข้อ 

39. ส่วนราชการจะยกเลิก เปลี่ยนแปลงภารกิจ หรือปรับโครงสร้างอัตรากำลังได้ต้องขออนุมัติหน่วยงานใด 

 ก. ก.พ.ร.        

 ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ค. คณะกรรมการที่กฎหมายนั้นๆกำหนด    

 ง. คณะรัฐมนตรี 

40. ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน หน่วย

งานใดมีหน้าที่เสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นให้ดำเนินแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิก... 

 ก. ก.พ.ร.     ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. คณะรัฐมนตรี 

41. ถ้าส่วนราชการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของหน่วยงานตามข้อ 40 ให้เสนอเรื่องต่อใคร 

 ก. ก.พ.ร.     ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. คณะรัฐมนตรี 

42. หากประชาชนมีหนังสือสอบถามเรื่องตามอำนาจหน้าที่มายังหน่วยงานราชการๆนั้นจะต้องตอบหรือแจ้งกา

รดำเนินงานให้ประชาชนทราบภายในกี่วัน.. 

 ก. ภายใน 5 วัน    ข. ภายใน 7 วัน 

 ค. ภายใน 15 วัน    ง. ตามความเหมาะสม 

43. กรณีส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจขอร้องให้ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการจัดทำระบบให้แต่กระทรวงเทคโนโลยีฯ  

จะขอสิ่งใดจากส่วนราชการ 

 ก. บุคลากร  ข. ค่าใช้จ่าย       ค. ข้อมูล    ง. ถูกทุกข้อ 
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44. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรืข้อเสนอแนะจากส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการนั้นชี้แจงต่อผู้ร้อง

เรียนหรือข้อเสนอแนะจากส่วนราชการอื่นภายในกี่วัน 

 ก. ภายใน 5 วัน   ข. ภายใน 7 วัน  

 ค. ภายใน 15 วัน   ง. ตามความเหมาะสม 

45. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆโดยปกติถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ให้กำหนดเป็นความลับ... 

 ก. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศและความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

 ข. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

 ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

46. ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาต่างๆให้ประชาชน

สามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบไว้ที่ใด 

 ก. สำนักงานที่ทำการส่วนราชการนั้น   

 ข. เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. เว็บไซต์ของหน่วยงาน    

 ง. ข้อ ก และ ค 

47. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ... 

 ก. ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความคุ้มค่าในภารกิจ 

 ข. การประเมินต้องต้องกระทำเป็นความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

 ค. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ

ประเมินโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานนั้น เพื่อประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

กับหน่วยงานนั้น 

 ง. ส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้

จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราช

การนั้น 
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48. ส่วนราชการที่ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนพึงพอใจ จะได้รับ... 

 ก. เงินเพิ่มพิเศษ    

 ข. เงินโบนัส 

 ค. เงินตอบแทน    

 ง. เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ 

49. หน่วยงานใดให้ความเห็นชอบให้รางวัลแก่ส่วนราชการตามข้อ 48... 

 ก. ก.พ.ร.       

 ข. นายกรัฐมนตรี 

 ค. รัฐมนตรีที่ส่วนราชการนั้นสังกัด    

 ค. คณะรัฐมนตรี 

50. ใครเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการตามกฎหมายนี้ 

 ก. นายกรัฐมนตรี      

 ข. รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ค. รมต. ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    

 ง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
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เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 24 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ข 11 ก 21 ค 31 ค 41 ง

2 ข 12 ข 22 ข 32 ง 42 ค

3 ก 13 ข 23 ง 33 ง 43 ง

4 ง 14 ง 24 ง 34 ก 44 ค

5 ก 15 ก 25 ง 35 ข 45 ง

6 ง 16 ง 26 ง 36 ง 46 ง

7 ก 17 ง 27 ง 37 ง 47 ค

8 ง 18 ง 28 ค 38 ง 48 ง

9 ก 19 ง 29 ง 39 ง 49 ง

10 ค 20 ง 30 ข 40 ค 50 ก
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1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ กศน.     

 ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม.แต่งตั้ง 

2. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีจำนวนเท่าใด 

 ก. 28 คน ข. 19 คน ค. 21 คน ง. 17 คน 

3. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ข. เลขาธิการ คุรุสภา 

 ค. เลขาธิการสภาการศึกษา 

 ง. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู 

4. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด... 

 ก. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด  

 ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด     

 ง. เลขาธิการ กศน. 

5. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ กศน. 

 ง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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6. ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ กศน.     

 ง. ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัด 

7. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. ประกาศอย่างไร 

 ก. ประกาศเป็นประกาศกระทรวง   

 ข. ประกาศเป็นกฎกระทรวง 

 ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 ง. ประกาศเป็นระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี 

8. เหตุผลในการตรา พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 

2551 คือ 

 ก. เพื่อให้มีการประสานกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

 ข. เพื่อการบริการงานที่คล่องตัวของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ค. เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ง. เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. ข้อใดคือหลักการข้อที่ 1 ของการศึกษานอกระบบ 

 ก. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ข. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน 

 ค. การกระจายอำนาจ แก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย 

 ง. ความเสมอภาคในการเข้าถึง และการได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

10. ข้อใดคือหลักการข้อที่แรกของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ข. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน 

 ค. การกระจายอำนาจ แก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย 

 ง. ความเสมอภาคในการเข้าถึง และการได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
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11. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีกี่มาตรา 

 ก. 23  มาตรา  ข. 25  มาตรา  ค. 24  มาตรา  ง. 26 มาตรา 

12. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มการบังคับใช้เมื่อใด 

 ก. 3 มีนาคม 2551   ข. 5 มีนาคม 2551 

 ค. 4 มีนาคม 2551   ง. 6 มีนาคม 2551 

13. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะตามข้อใด 

 ก. เป็นอธิบดี    ข. เลขานุการรัฐมนตรี 

 ค. เทียบเท่าอธิบดี   ง. เทียบเท่าปลัดกระทรวง 

14. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอ มีจำนวนกี่คน 

 ก. 7 คน ข. 12 คน  ค. 9 คน  ง. 15 คน 

15. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่าอะไร 

 ก. กศน.จังหวัด     ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด 

 ค. สำนักงาน กนอ.จังหวัด   ง. กนอ.จังหวัด 

16. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือใคร 

 ก. นายกรัฐมนตรี    

 ข. เลขาธิการ กศน. 

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

17. ข้อใดคือการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต ตามความสนใจ ต้องการโอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 ข. กิจกรรมเรียนรู้ในวิธีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตาม

หลักสูตรและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 ค. กิจกรรมเรียนรู้ในวิธีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีความยืด

หยุ่น ตามความต้องการโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 ง. กิจกรรมเรียนรู้ในวิธีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตาม

หลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 
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18. ผู้รับสนองบรมราชโองการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 

2551 คือผู้ใด 

 ก. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร   ข. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

 ค. พลเอกสุรยุทธิ์  จุลานนท์   ง. นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 

19. คณะกรรมการการศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี ... 

 ก. 7 ปี   ข. 5 ปี   ค. 6 ปี   ง. 4 ปี   

20.ประธาน ก.ก.ค.ศ. สป.ศธ. คือใคร 

 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ค. เลขาธิการ กศน. 

 ง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 6 ก 11 ค 16 ง

2 ข 7 ค 12 ข 17 ก

3 ข 8 ค 13 ก 18 ค

4 ค 9 ง 14 ข 19 ง

5 ง 10 ข 15 ข 20 ข
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