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แบบทดสอบ ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที ่
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา-รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 241 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 250 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. ข้อใด มีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา  
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 2. มีหน้าที่ในการจัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผู้อํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 3. อํานาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
             หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ กศจ.กําหนด 
  2. อนุมัติความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ข้อ 4. หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  ข้อใดถูกต้อง 
 1. เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
 2. ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
 3. ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 5. การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ข้อใดถูกต้อง   
 1. การสืบสวนหาข้อเท็จจริง    2. การสอบสวนวินัย  
 3. การรวบรวมพยานหลักฐาน    4. ทุกทุกข้อ 
ข้อ 6. ขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จําเป็นของสถานศึกษา 
 2. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสําเร็จของการพัฒนา 
 3. กําหนดวิธีดําเนินงาน 
 4. กําหนดงบประมาณในการดําเนินงาน 
ข้อ 7. พิจารณาแผนการรับนักเรียน เป็นหน้าที่ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
      1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
 3. สถานศึกษา     4.  ถูกทุกข้อ  
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ข้อ 8. ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ให้สถานศึกษาดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
      1. ระบบ DMC   2. ใช้เครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบ Smart Card   
 3. ใช้ระบบแสกนลายนิ้วมือ 4.  ข้อ 1 และ 2  
ข้อ 9. ข้อใด ให้ความเห็นชอบรายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด          
 3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ใช้ตอบคําถามขอ้ 10 
      แต่งตั้งคณะทํางาน         รวมรวมข้อมูลสารสนเทศ         เขียนรายงานการประเมินตน    
 
                           รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง              .........?....... 
 
ข้อ 10.  ขั้นตอน .......?.....ข้อใดถูกต้อง 

 1. ขออนุมัติผู้อํานวยการสถานศึกษา 2. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 

 3. สรุปผลการประเมินภาพรวม  4. นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ 

ข้อ 11. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาแนวใหม ่ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับใด    
 2. หลักฐานสนับสนุนการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. แผนการพัฒนาตนเองที่ทําให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 12. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. คุณภาพผู้เรียน      
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ข้อ 13. ระดับคุณภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ปรับปรุง  พอใช้  ดี      
 2. ปรับปรุง  พอใช้  ปานกลาง  ดี   ดีมาก 
 3. กําลังพัฒนา  พอใช้   ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ    
 4. กําลังพัฒนา  ปานกลาง   ดี   ดีเลิศ   ยอดเยี่ยม 
ข้อ 14. ข้อใดมีหน้าที่กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. สภาการศึกษา     4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อ 15. วัตถุประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดถูกต้อง 

 1. ความเป็นไทย      2. ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 3. การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ การศึกษาต่อ 4. ถูกทุกข้อ 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

3 

ข้อ 16. การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. สถานศึกษาศึกษา    4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 
ใช้ตอบคําถามข้อ 17  ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
 3. จัดทําหลักสูตร 
 4. ตรวจสอบคุณภาพ องค์ประกอบ 
 5. ……………?................ 
 6. ประกาศใช้หลักสูตร 
 7. ใช้หลักสูตร 
 8. วิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 
ข้อ 17. ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในลําดับที่ 5 …..?....... ข้อใดถูกต้อง  

 1. นำเสนอผู้อํานวยการสถานศึกษา     
 2. นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. นำเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อ 18. ข้อใดมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  

 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา    2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 3. ศึกษาธิการจังหวัด     4. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 19. ข้อใด ที่ผู้สอนต้องวิเคราะห์ เพื่อใช้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง  2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 3. คําอธิบายรายวิชา    4. สาระการเรียนรู้รายวิชา 
ข้อ 20. การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 2. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3. เน้นตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 21. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องดําเนินการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน ข้อใด เป็นสิ่งแรก 
 1. กระบวนการคิด     2. การจัดการ   
 3. การเผชิญสถานการณ์     4. การประยุกต์ความรู้ 
 
 
 
 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

4 

ข้อ 22. จุดประสงค์ที่สถานศึกษาดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม 
          สื่อการเรียนให้ผู้เรียน ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ  
   2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้การประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 23. “ตัวชี้วัด” ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  ข้อใดถูกต้อง      

 1. สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้   2. คุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 3. สิ่งที่นักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้   4. ข้อ 1 และ 2  
ข้อ 24. สิ่งที่กําหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเป็นต้องเรียนรู้  ข้อใดถูกต้อง        

 1. ตัวชี้วัด       2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 3. สาระการเรียนรู้    4. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
ข้อ 25.  สมรรถนะผู้เรียน  “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” ข้อใดถูกต้อง       
 1. การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม    
 2. การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
 3. การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น    
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 26.  " การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม "  
 เป็นสมรรถนะผู้เรียน ข้อใดถูกต้อง       
 1. ความสามารถในการสื่อสาร   2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ข้อ 27. " ให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก"   
          เป็นความหมาย ข้อใดถูกต้อง        

 1. ตัวชี้วัด        2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 3. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์    4. สมรรถนะสําคัญ 
ข้อ 28.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดถูกต้อง      
      1. กิจกรรมแนะแนว     2. กิจกรรมนักเรียน  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 29. เวลาเรียนพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดถูกต้อง       
      1. ระดับประถมศึกษา จํานวน 840 ชั่วโมงต่อปี 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 880 ชั่วโมงต่อปี หรือ 22 หน่วยกิตต่อปี 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียนรวม 3 ปี จํานวน 1,640 ชั่วโมง หรือ 41 หน่วยกิต 
 4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 30. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ข้อใดถูกต้อง         
 1. เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้    
 2. เพื่อกําหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 3. เพื่อการจัดเตรียม เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  
 4. เพื่อออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
ข้อ 31. ให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก ข้อใดถูกต้อง         
 1. พัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ   
 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม 
 3. การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน   
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 32. “เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้” เป็นการวัดและการประเมินผล 
           ข้อใดถูกต้อง         
 1. การประเมินระดับชั้นเรียน    2. การประเมินระดับสถานศึกษา                                                 
 3. การประเมินเป็นระดับเขตพื้นที่      4. การประเมินระดับชาติ    
ข้อ 33. ข้อใด เป็นการประเมินระดับสถานศึกษา  
 1. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 34. เกณฑก์ารประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ข้อใดถูกต้อง  
 1. ไม่ผ่านเกณฑ์      2. ปรับปรุง 
 3. ดี      4. ดีเยี่ยม 
ข้อ 35. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องพิจารณา ข้อใดถูกต้อง 
 1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม    2. การปฏิบัติกิจกรรม  
 3. ผลงานของผู้เรียน      4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 36. “เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา ข้อใดถูกต้อง        
 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน         2. ประกาศนียบัตร 
       3. แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา    4. หนังสือรับรองการศึกษา 
 
ใช้ตอบคําถามข้อ 37 
     จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้       จัดทําและจัดหาสื่อ         เลือกและใช้สื่อ         ประเมินคุณภาพของสื่อ 
 
                         ……?………  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อ           
 
ข้อ 37. การดําเนินการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ขั้นตอน  ..…?……. ข้อใดถูกต้อง  
 1. การรายงานการใช้สื่อ   2. การลงทะเบียบสื่อ 
       3. การปรับปรุงพัฒนาสื่อ   4. กํากับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ 
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ข้อ 38. ประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีการศึกษามาใช้สําหรับผู้เรียน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอง ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
        2. ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจเลือกเรียนตามช่องทางที่เหมาะกับถนัดและความสามารถ 
      3. ทําให้กระบวนการเรียนรู้รวดเร็วและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 
 4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ 
ข้อ 39. เทคโนโลยีการศึกษาเกิดประโยชน์สําหรับครู ข้อใดถูกต้อง 
       1. ทําให้ประสิทธิภาพของการสอนสูงขึ้น             2. สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย 
       3. ทําให้เนื้อหากระชับ มีเวลาว่างมากขึ้น   4. ลดเวลาในการสอนน้อยลง 
ข้อ 40. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการนิเทศการเรียนการสอน          

1. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้สอน  2. พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 3. พัฒนาทักษะและการออกแบบการเรียนรู้ 4. การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สอน 
ข้อ 41. ข้อใดทําหน้าที่นิเทศการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ได้ผลดีที่สุด          
 1. ศึกษานิเทศก์     2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน   4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากภายนอก 
ข้อ 42. สถานศึกษาต้องจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน ข้อใดที่ได้ผลดีที่สุด          
 1. ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนภายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 2. ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในวิชาเดียวกัน 
 4. ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในวิชาต่างกัน 
ข้อ 43. ข้อใดเป็นหลักการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  
      1. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนที่นํา 
             เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา 
 3. การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 44. เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส  
          โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม  สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ข้อใดถูกต้อง 
      1. การศึกษาในระบบ    2. การศึกษาในนอกระบบ 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย    4. การศึกษาตลอดชีวิต 
ข้อ 45. เป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ข้อใดถูกต้อง 
      1. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม 
             ที่ใช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
             ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 2. ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา 
 3. ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 46. ข้อใด เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  
      1. ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
             ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 3. ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษา 
     ในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 47. สถานศึกษาในระบบ จะส่งเสริม สนับสนุน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข้อใดถูกต้อง 
      1. พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  
 2. พัฒนาการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบข้อมูลสารสนเทศ 
              ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 3. เทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 48. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ 
          และประเภทการศึกษา ข้อใดถูกต้อง          
 1. ระบบประกันคุณภาพภายใน   2. ระบบประกันคุณภาพภายนอก 
 3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 49. เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น 
          สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ 
          ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ระบบประกันคุณภาพภายใน   2. ระบบประกันคุณภาพภายนอก 
 3. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 50. วัตถุประสงค์ ที่ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ข้อใดถูกต้อง 
 1. นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 2. รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 3. การกํากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 51. ข้อใด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษา     2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. สมศ.      4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 52. ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ทําหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง 
 1. พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก        
 2. ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. กํากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ     
 4. ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 53. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ทุก 3 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย    
 2. ทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
 3. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย   
 4. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
ข้อ 54. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข 
         เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิได้ดําเนินการ ให้ สมศ. รายงาน    
         ข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   4. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 55. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1. กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ข้อ 56. มาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง   
 1. คุณภาพของผู้เรียน     
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 4. ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ข้อ 57. “คุณภาพของผู้เรียน”ตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
           ของสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง          
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 3. ทักษะในการทํางานและทักษะชีวิต   
 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 58. “กระบวนการบริหารและการจัดการ”ตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
          ภายในของสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง          
 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเชน   
 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3. ดําเนินงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนที่รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 59. “กระบวนการบริหารและการจัดการ”ตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ 
          ภายในของสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง          
 1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 4. ถูกทุกข้อ 
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ใช้ตอบคําถามข้อ  60 
 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบแลํานําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
 
ข้อ 60. “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”ตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง          
 1. ข้อ 1-3     2. ข้อ 1-4 
 3. ข้อ 1-5     4. ข้อ 2-5 
ข้อ 61.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบ 
           สําหรับสร้างคนไทย 4.0  

 1. การประกันคุณภาพภายใน    2. การประกันคุณภาพภายนอก 
 3. มาตรฐานการศึกษาชาต ิ   4. สมรรถนะสําคัญคนไทย 
ข้อ 62.  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. คุณภาพของผู้เรียน     
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
 4. คุณลักษณะของคนไทย 4.0 
ข้อ 63. ข้อใดเป็น คุณลักษณะขั้นต่ําของคนไทย 4.0 ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ          
 1. ผู้เรียนรู้     2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 64.  ค่านิยมร่วม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ข้อใดไม่ถูกต้อง        
 1. ความเพียรอันบริสุทธิ ์    2. ความพอเพียง พอประมาณ 
 3. วิถีประชาธิปไตย    4. ความเท่าเทียมเสมอภาค 
ข้อ 65. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  สมศ. กําหนด ข้อใดถูกต้อง        
 1. พ.ศ. 2555 – 2559    2. พ.ศ. 2557 – 2561 
 3. พ.ศ. 2558 – 2562    4. พ.ศ. 2559 – 2563 
ข้อ 66. ปัจจุบันใช้ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 
 1. Performance  Budgeting Strategic    2. Performance Based Budgeting   
 3. Strategic Performance Based Budgeting  4. Performance Based Budgeting Strategic   
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ข้อ 67. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ GFMIS (Government Fiscal  
          Management Information System ) กําหนดวงเงนิงบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย ข้อใดถูกต้อง 
 1. ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป   2. ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป 
 3. ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป   4. ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป 
ข้อ 68.  ข้อใด ไม่ใช่ รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 1. งบบุคลากร     2. งบดําเนินงาน 
 3. งบลงทุน     4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
ข้อ 69. ข้อใด ไม่ใช่ งบดําเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กําหนดขึ้นเพื่อการบริหารงานประจํา  
 1. ค่าตอบแทน     2. ค่าใช้สอย 
 3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    4. ค่าวัสดุ 
ข้อ 70. การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ค่าเช่าบ้าน     2. ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการในต่างประเทศ 
 3. ค่าวิทยากรอบรม    4.  ค่ารักษาพยาบาล 
ข้อ 71. ข้อใด ไม่จัดเป็น ค่าใช้สอย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  2. ค่าจ่างเหมาบริการ 
 3. ค่าจ้างซ่อมแซมบํารุงต่างๆ   4. ค่าประกันสังคมส่วนลูกจ้าง  
ข้อ 72. งบลงทุน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ค่าครุภัณฑ ์     2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 3. ค่าบํารุง ซ่อมแซม อาคารสถานที ่  4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 73. ข้อใดไมเ่ป็นรายจ่ายงบกลาง 
 1. เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ   2. เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 3. เงินเลื่อนเงินเดือน      4.  เงินราชการลับ 
ข้อ 74. วัตถุประสงค์ในการใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 2. ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           3. ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครู บุคลากร  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 75. การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน           2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
          3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  4. ค่าอาหารกลางวัน 
ข้อ 76. สถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว “นักเรียน ม. ต้น”  ข้อใดถูกต้อง 
 1. 1,700  บาท/คน/ปี    2. 1,900  บาท/คน/ปี 
          3. 3,500  บาท/คน/ปี    4. 3,800  บาท/คน/ปี   
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ข้อ 77. หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน โดยกําหนดเกณฑ์รายได้ ข้อใดถูกต้อง  
 1. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 2,000  บาท ต่อ/คน/เดือน 
 2. รายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 3,000  บาท ต่อ/คน/เดือน 
 3. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 3,500  บาท ต่อ/คน/เดือน 
 4. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่เกิน 4,000  บาท ต่อ/คน/เดือน 
ข้อ 78. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จัดสรรเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน 
 ข้อใดถูกต้อง  
 1. ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ข้อ 79. โรงเรียนร่วมมือศึกษา มีนักเรียน 300 คน จะมภีาคี  4 ฝ่าย   ข้อใดถูกต้อง 
 1. จํานวน 4 คน     2. จํานวน 8 คน 
 3. จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน   4. จํานวนไม่น้อยกว่า 8 คน 
ข้อ 80. บทบาทหน้าที่ของภาคี  4 ฝ่าย ข้อใดถูกต้อง 
 1. ร่วมพิจารณาให่ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือ    
 2. ร่วมกําหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา 
 3. ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดําเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรม 
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา    
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 81. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. 100  บาท /คน/ภาคเรียน   2. 195  บาท /คน/ภาคเรียน 
 3. 210  บาท /คน/ภาคเรียน   4. 230  บาท /คน/ภาคเรียน 
ข้อ 82. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย  40 ชั่วโมง/คน/ปี ข้อใดถูกต้อง 
 1. กิจกรรมวิชาการ       
 2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 3. ทัศนศึกษานอกสถานที่    
 4. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ 
ข้อ 83. สถานศึกษาได้รับเงินบริจาค จํานวน 5 ล้านบาท ผู้มีอํานาจลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผู้อํานวยการสถานศึกษา   4. ศึกษาธิการจังหวัด 
ข้อ 84. สถานศึกษาซื้อวัสดุการศึกษาจากร้านสมพลเครื่องเขียน จํานวน 9,000 บาท สถานศึกษาจะ 
           หักเงินภาษี ณ ที่จ่าย  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่ต้องหักหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย    2. จํานวน 90 บาท 
 3. จํานวน 120 บาท    4. จํานวน 150 บาท 
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ข้อ 85. การนับเวลาในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในการคํานวณอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง  ข้อใดถูกต้อง 
 1. กรณีไม่พักแรม นับเวลาตั้งแต่ 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป 
     ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 2. กรณีพักแรม นับเวลา 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมง ถ้าเศษตั้งแต่ 12 ชั่วโมงขึ้นไป 
     ให้นับเป็น 1 วัน 
 3. กรณีเลี้ยงอาหารให้หักอาหารออกในอัตรา 1 ใน 3 มื้อ หรือถ้าจัดอาหารให้ครบ 3 มื้อ      
              ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง      
 4. ถูกทุกข้อ   
ข้อ 86. ผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ไปราชการประชุม 2 วัน โดยหน่วยจัด 
           ได้จัดให้มีอาหารกลางวันรับรองทั้งสองวัน  สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ข้อใดถูกต้อง 
 1. 320 บาท      2. 360 บาท  
 3. 480 บาท      4. 540 บาท  
ข้อ 87. นาย ก ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เดินทางไปประชุมสัมมนาและต้องพักค้างคืน 1 คืน  
          สามารถเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทาง โดยขอเบิกลักษณะจ่ายจริง กรณีพักเดี่ยว ข้อใดถูกต้อง 
 1. 800 บาท / คน / วัน    2. 1,200 บาท / คน / วัน 
 3. 1,500 บาท / คน / วัน    4. 2,200 บาท / คน / วัน 
ข้อ 88. ในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทําการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเดินทางไปราชการ 
 ต้องส่งหลักฐานการล้างหนี้ใบยืม ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากการไปราชการ  
 2. ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากการไปราชการ 
 3. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากการไปราชการ 
 4. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากการไปราชการ 
ข้อ 89. โรงเรียนจัดอบรมการทําปุ๋ยอินทรีย์จากเศษไม้ให้กับนักเรียนและครูโดยเชิญปราชญ์ชาวบ้าน 
          มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  การเบิกค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง   2. ไม่เกิน 800 บาท/ชั่วโมง 
 3. ไม่เกิน 1,200 บาท/ชั่วโมง   4. ไม่เกิน 1,500 บาท/ชั่วโมง 
ข้อ 90.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย ค่าอาหารว่าง 
           และเครื่องดื่ม  กรณีการฝึกอบรมที่จัดในสถานที่เอกชน โดยให้เบิกจ่ายในอัตรา ข้อใดถูกต้อง 
 1. มื้อละไม่เกิน 25 บาท     2. มื้อละไม่เกิน 35 บาท 
 3. มื้อละไม่เกิน 40 บาท     4. มื้อละไม่เกิน 50 บาท 
ข้อ 91. สถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ข้อใดถูกต้อง 
 1.เหมาจ่ายไม่เกินคนละ 600  บาท ต่อวัน  2. เหมาจ่ายไม่เกินคนละ 800  บาท ต่อวัน 
 3. เหมาจ่ายไม่เกินคนละ 1,200  บาท ต่อวัน 4. เหมาจ่ายไม่เกินคนละ 1,500  บาท ต่อวัน 
ข้อ 92. กรณีเบิกค่าชดเชยพาหนะส่วนตัว ให้ใช้ตามระยะทางตามที่กรมทางหลวงกําหนด ข้อใดถูกต้องที่สุด
 1. รถยนต์ กิโลเมตร ละ 4 บาท    2. รถจักรยานยนต์ กิโลเมตร ละ 2 บาท 
 3. รถทุกชนิดเหมายจ่าย กิโลเมตร ละ 3 บาท  4. ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 93. การเก็บเงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสถานศึกษาปฏิบัติ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ลูกเสือ คนละไม่เกิน  5  บาท/ปี   2. ผู้กํากับลูกเสือ คนละไม่เกิน 10 บาท/ป ี
 3. ยุวกาชาดหรือผู้ควบคุม คนละไม่เกิน 10 บาท/ปี  4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 94. เงินรายได้สถานศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
             และที่เป็นทรัพย์สินอื่น                     
 2. การบริการทางการศึกษาและค่าธรรมเนียนการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์ และ 
             ภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 3. เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทํา 
             ของที่ดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 95. ตามคําสั่ง สพฐ. ที่ 1341/2560 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ 
           แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 3. ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์ ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 
ข้อ 96. เงินรายได้แผ่นดิน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของเงินอุดหนุนทั่วไป 
 2. เงินรายได้สถานศึกษา ที่สถานศึกษา ถูกยุบ เลิก 
 3. ค่าขายของเก่าชํารุดที่เกิดจากเงินงบประมาณ 
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 97. การนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน กรณีมีเงินรายได้แผ่นดินในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 1,000,000 บาท  
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินนําส่งอย่างช้าภายใน 1 วันทําการ  
 2. ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินนําส่งอย่างช้าภายใน 3 วันทําการ  
 3. ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินนําส่งอย่างช้าภายใน 7 วันทําการ  
 4. ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินนําส่งอย่างช้าภายใน 15 วันทําการ 
ข้อ 98. ความหมาย “พัสดุ” ข้อใดถูกต้อง 
 1. สินค้า   งานบริการ     2. งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา 
 3. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 99. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่าการดําเนินการให้ได้มาซึ่งพัสดุโดย ข้อใดถูกต้อง 
 1. การซื้อ  การจ้าง     2. การซื้อ  การจ้าง การเช่า  
 3. การซื้อ  การจ้าง การเช่า การแลกเปลี่ยน 4. การซื้อ  การจ้าง การแลกเปลี่ยน  การโอน 
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ข้อ 100. ความหมาย “สินค้า” ข้อใดถูกต้อง 
 1. วัสดุ       2. ครุภัณฑ์   
 3. ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 101. “การบริหารพัสดุ” หมายความ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การตรวจสอบ  การจําหน่ายพัสดุ 
 2. การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  
 3. การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม การบํารุงรักษา  การจําหน่ายพัสดุ  
 4. การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  การจําหน่ายพัสดุ 
ข้อ 102. ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพสินค้า 
 พร้อมคําบรรยายประกอบ ข้อใดถูกต้อง  
 1. ระบบข้อมูลสินค้า    2. ตลาดข้อมูลสินค้า 
 3. e - catalog      4. ข้อ 1 และ 3 
ข้อ 103. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ข้อใดถูกต้อง  
 1. คุ้มค่า   เปิดเผย  โปร่งใส      
 2. เปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 3.  โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 4. คุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรวสอบได้ 
ข้อ 104. เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ 
 มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 เพื่อขอความเห็นชอบ  
 1. จัดทําแผนงบประมาณประจําปี    2. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 3. จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 105. ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งกรรมการใน ข้อใด เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 1. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      2. กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
 3. กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 106. วิธกีารซื้อหรือจ้าง ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    2. วิธีคัดเลือก 
 3. วิธีตกลงราคา       4. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ 107. ในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้ ข้อใดถูกต้อง  
 1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)   2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
 3. วิธีสอบราคา      4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 108. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ข้อใดถูกต้อง  
 1. มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน 
 2. ได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) 
 3. ใหด้ําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 109. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 
 5,000,000 บาท ให้ดําเนินการในลักษณะ ข้อใดถูกต้อง  
 1. การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา   2. การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. การเสนอราคาโดยการประกวดราคา  4. การเสนอราคาโดยการสอบราคา 
ข้อ 110. การซื้อหรือจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข้อใดถูกต้อง  
 1. วงเงินเกิน 500,000 บาท  
 2. เป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) 
 3. โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามวิธีการที่ 
    กรมบัญชีกลางกําหนด     
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 111. การซื้อหรือจ้างวิธีสอบราคา ข้อใดถูกต้อง  
 1. มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน  5,000,000 บาท 
 2. ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต   
              ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 3. ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
    วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย    
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 112. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ 
 เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
 สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  
 2. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
 3. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ  
 4. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ 
ข้อ 113. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ 
 โดยเปดิเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 2. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
 3. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 4. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ 
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ข้อ 114. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ 
 โดยเปิดเผย ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท      
    ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  
 2. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท  
   ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทาํการ 
 3. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท  
    ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ  
 4. การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนด 
     ไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ 
ข้อ 115. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธสีอบราคา ในระบบเครือข่าย 
 สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
 ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 2. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ 
 3. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ 4. เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ 
ข้อ 116. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง
 และภายในวงเงิน ข้อใดถูกต้อง 
 1.  ไม่เกิน 50,000,000 บาท   2.  ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
 3.  ไมเ่กิน 200,000,000 บาท    4. ไม่จํากัดวงเงิน 
ข้อ 117. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน 
 ของรัฐกําหนด เข้ายื่นข้อเสนอ ข้อใดถูกต้อง 
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   2. วิธีคัดเลือก 
 3. วิธีตกลงราคา      4. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ 118. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน 
 ของรัฐกําหนด รายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา ข้อใดถูกต้อง 
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   2. วิธีคัดเลือก 
 3. วิธีตกลงราคา      4. วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ 119. ให้ใช้วิธีการคัดเลือก ในกรณี ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 2. พัสดุที่ต้องการซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จําหน่าย  ก่อสร้าง 
             หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือเฉพาะ หรือมีความชํานาญพิเศษหรือทักษะสูง 
           3. มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะไม่ทันต่อความต้องการ
  4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 120. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธคีัดเลือกครั้งหนึ่ง และภายในวงเงิน  
 ข้อใดถูกต้อง 
 1.  ไม่เกิน 50,000,000 บาท   2.  ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
 3.  ไมเ่กิน 200,000,000 บาท    4. ไม่จํากัดวงเงิน 
ข้อ 121. ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณี ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก และใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ      
     หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 
 2. พัสดุที่ต้องการซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จําหน่ายก่อสร้าง 
    หรือให้บริการทั่วไป 
           3. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือตัวแทนผู้ให้บริการ 
     โดยชอบด้วยกฏหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นมาใช้ทดแทนได้   
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 122. ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง
 และภายในวงเงิน ข้อใดถูกต้อง 
 1.  ไม่เกิน 50,000,000 บาท   2.  ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
 3.  ไมเ่กิน 200,000,000 บาท    4. ไม่จํากัดวงเงิน 
ข้อ 123. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง 
 หรือให้บริการทั่วไป โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท    2. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 
 3. ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 4. ไม่จํากัดวงเงิน 
ข้อ 124. วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อ 
           จดัจ้างนั้น   ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 5,000 บาท     2. ไม่เกิน 10,000 บาท 
 3. ไมเ่กิน 100,000 บาท      4. ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
ข้อ 125. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระทําได้วิธี ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป    2. วิธีคัดเลือก 
 3. วิธเีฉพาะเจาะจง      4. วิธีประกวดราคา 
ข้อ 126. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน  
   ข้อใดถูกต้อง 
 1. โดยเร็วที่สุด      2. ภายใน 3 วันทำการ 
 3. ภายใน 5 วันทำการ      4. ภายใน 7 วันทำการ 
ข้อ 127. การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือสําหรับการซื้อ ให้กําหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราตายตัว 
 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ข้อใดถูกต้อง 
          1. ระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.10    2. ระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20  
 3. ระหว่างร้อยละ 0.1 - 0.20    4. ระหว่างร้อยละ 0.1 - 0.25  
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ข้อ 128. สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
 ในอัตราตายตัวของราคาจ้างนั้น ข้อใดถูกต้อง 
          1. ระหว่างร้อยละ 0.01      2. ระหว่างร้อยละ 0.20  
 3. ระหว่างร้อยละ 0.25     4. ระหว่างร้อยละ 0.50 
ข้อ 129. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กําหนดค่าปรับ ในอัตราตามข้อใด 
 และต้องไม่ตํ่ากว่าวนัละ 100 บาท   
          1. เป็นรายวนัจํานวนเงินตายตัวในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น 
 2. เป็นรายวนัจํานวนเงินตายตัวในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคางานจ้างนั้น 
 3. เป็นรายวนัจํานวนเงินตายตัวในอัตราระหว่างร้อยละ 0.1 - 0.20 ของราคางานจ้างนั้น 
 4. เป็นรายวนัจํานวนเงินตายตัวในอัตราระหว่างร้อยละ 0.1 - 0.25 ของราคางานจ้างนั้น 
ข้อ 130. ใหห้น่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  
           ข้อใดถูกต้อง 
          1. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน    2. กรมสรรพากร 
 3. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 131. เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคา หรือผู้ให้บริการ 
 ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้างหรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หน่วยงาน 
 ของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคาที่มีวงเงินซื้อหรือจ้าง หรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. เกิน 100,000 บาท     2. เกิน 200,000 บาท 
 3. เกิน 500,000 บาท      4. เกิน 5,000,000 บาท 
ข้อ 132. หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มของวงเงิน 
  งบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดถูกต้อง 
          1. ในอัตราร้อยละ 3    2. ในอัตราร้อยละ 5 
 3. ในอัตราร้อยละ 10    4. ในอัตราร้อยละ 15 
ข้อ 133. การยืมพัสดุ ข้อใดถูกต้อง 
          1. การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทํามิได้  
 2. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 3. เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน 
    นับแต่วันครบกําหนด 
 4. ผู้ถูกทุกข้อ 
ข้อ 134. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่  ข้อใดถูกต้อง 
          1. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมปี ก่อน จนถึง วันที่ 31 มีนาคมปีปัจจุบัน 
 2. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมปี ก่อน จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม ปีปัจจุบัน 
 3. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปี ก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน 
 4. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม ของป ี
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ข้อ 135. การตรวจสอบพัสดุประจําปี  ข้อใดถูกต้อง 
          1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุภายในเดือนสุดท้าย 
     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 2. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 3. ให้เริ่มทําการตรวจสอบในวันเปิดทําการแรกของปีงบประมาณถัดไปแล้วเสนอรายงาน 
     ผู้แต่งตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มดําเนินการ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 136. การดําเนินการการจําหน่ายพัสดุ  ข้อใดไมถู่กต้อง 
          1. ขาย       2. แลกเปลี่ยน 
 3. ถ่ายโอน      4. แปรสภาพหรือทําลาย 
ข้อ 137. การจําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ให้ดําเนินการในกรณ ีข้อใดถูกต้อง 
          1. พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด   2. มีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ 
 3. มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการด้วยวิธีอื่น  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 138. ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ 
           การบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
           โดยทุจริต มีโทษ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 -200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 -200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 3. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข้อ 139. โรงเรียน มีนักเรียน จํานวน 1,680 จะมีกรอบอัตรากําลังตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา   
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. จํานวน 1 คน      2. จํานวน 2 คน 
 3. จํานวน 3 คน      4. จํานวน 4 คน 
ข้อ 140. โรงเรียนประถมศึกษา มีนักเรียนจํานวน 80 คน กรอบอัตรากําลัง  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้บริหาร 1 คน และครู 3 คน   2. ผู้บริหาร 1 คน และครู 4 คน 
 3. ผู้บริหาร 1 คน และครู 5 คน   4. ผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 6 คน 
ข้อ 141. อัตราส่วนระหว่าง  ครู : นักเรียน   ข้อใดถูกต้อง 
 1. อนุบาล  = 1 : 25    2. ประถม  = 1 : 25 
 3. มัธยม  = 1 : 20    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 142. อัตราส่วนระหว่าง จํานวนนักเรียน : ห้อง   ข้อใดถูกต้อง 
 1. อนุบาล  = 30 : 1    2. ประถม  = 40 : 1 
 3. มัธยม  = 40 : 1    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 143. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอน จํานวน  12 ห้องเรียน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้บริหาร 1 คน และรองผู้บริหาร 2 คน  2. อัตราส่วน จํานวนนักเรียน : ห้อง   = 35 : 1 
 3. อัตราส่วน ครู : นักเรียน   = 1 : 12  4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 144. ลําดับอาวุโสในระบบราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
    1. เงินเดือน-วิทยฐานะ-อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์-อายุตัว   
 2. วิทยฐานะ-เงินเดือน-อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์-อายุตัว  
 3. อายุราชการ-อายุตัว-วิทยฐานะ-เงินเดือน-ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
 4. อายุตัว-เงินเดือน-วิทยฐานะ-อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ข้อ 145. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ข้าราชการต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกัน 
           นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอ 
           พระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน ข้อใดถูกต้อง            
           1. ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์    2. ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
 3. ไม่น้อยกวา่ 8 ปีบริบูรณ์    4. ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 
ข้อ 146. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงาน 
          ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา ข้อใดถูกต้องที่สุด            
           1. ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์    2. ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 
 3. ไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์    4. ไม่น้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์ 
ข้อ 147. ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เริ่มต้นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ชั้น ต.ม.      2. ชั้น ต.ช. 
 3.  ชั้น ท.ม.      4.  ชั้น ท.ช. 
ข้อ 148. ข้าราชการครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เริ่มต้นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ชั้น ต.ม.      2. ชั้น ต.ช. 
 3.  ชั้น ท.ม.      4.  ชั้น ท.ช. 
ข้อ 149. ลูกจ้างประจํา เริ่มต้นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ชั้น บ.ม.      2. ชั้น บ.ช. 
 3.  ชั้น จ.ม.      4.  ชั้น จ.ช. 
ข้อ 150. พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  
 นับแต่วันเริ่มจ้าง เริ่มต้นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ชั้น บ.ม.      2. ชั้น บ.ช. 
 3.  ชั้น จ.ม.      4.  ชั้น จ.ช. 
ข้อ 151. โรงเรียนสามัคคีวิทยา มีนักเรียนจํานวน 301 คน  จะต้องสรรหาตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ของ“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ข้อใดถูกต้อง 
 1.  1 คน      2.  2  คน 
 3.  6  คน      4.  7  คน 
ข้อ 152. มีอํานาจแต่งตั้ง “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   2. ศึกษาธิการจังหวัด  
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 
 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

21 

ข้อ 153. ข้อใดถูกต้องที่สุด  
1. นายยอด  บริหารดี ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน  
2. นายเอก  บริหารเยี่ยม ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  
3. นายด ี บรหิารยอด ตําแหน่งผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
4. นายเยี่ยม  บริหารเด่น ตําแหน่งผู้อํานวยการ คศ.3  

ข้อ 154. ข้อใดไมถู่กต้อง 
1. วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ   2. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
3. วทิยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ  4. วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 155. ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 
            และแต่งตั้ง ข้อใดถูกต้อง 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
2. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
3. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ. 
4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 

ข้อ 156. การบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 
 2. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ. 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 
          4.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 157. การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
           กระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน   2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
 3. สั่งลงโทษทางวินัยทันที    4. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวน 
ข้อ 158. นาย ก ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเป็นธรรมวิทยา มีมูลกล่าวหาว่า 
            กระทําผิดวินัยไมร่้ายแรง ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด    2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผู้อํานวยการสถานศึกษา   4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 159. นาย ข  ตําแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  โรงเรียนเป็นธรรมวิทยา มีมูลกล่าวหาว่า 
            กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด     2. ประธาน กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 160. ข้าราชการตําแหน่งครู ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออก  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด     2. ประธาน กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

22 

ข้อ 161. ข้อใด มีอํานาจเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
 1. ศึกษาธิการจังหวัด     2. ประธาน กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 162. นายสมควร ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนเป็นธรรมวิทยา สังกัด สพม.24    
 กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งลงโทษปลดออก ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยความเหน็ชอบ กศจ. 
ข้อ 163. นายสาสม ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเป็นธรรมวิทยา สังกัด สพม.24   
            กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง และถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือน ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ   
            ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 
ข้อ 164. นายสมควร ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสมควรวิทยาคม สังกัด สพม.24
 กระทําผิดวินัยไมร่้ายแรง และถูกสั่งลงโทษลดเงินเดือน ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ.  
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ.   
 4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 
ข้อ 165. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดถูกสั่งลงโทษไล่ออก ผู้นั้นมีสิทธิ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 2. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
 3. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 4. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
ข้อ 166. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดถูกสั่งลงโทษลดเงินเดือน ผู้นั้นมีสิทธิ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 2. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
 3. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 4. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
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ข้อ 167. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทํา 
 ของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นมีสิทธิ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 2. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
 3. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 4. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
ข้อ 168. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีสอบสวน 
 วินัยอย่างร้ายแรง ผู้นั้นมีสิทธิ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 2. ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง  
 3. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 4. ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ กศจ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
ข้อ 169. จัดทํามาตรฐานและภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ก.ค.ศ.     2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้อ 170. ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
           ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตาม ข้อใดถูกต้อง 
      1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติตน   4. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
ข้อ 171. ข้อใด เป็น มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
      1. มาตรฐานความรู้    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 3. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ   4. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อ 172. ต้องพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ   
            สังคม และการเมืองอยู่เสมอ เป็นจรรยาบรรณ ข้อใดถูกต้อง 
      1. จรรยาบรรณต่อตนเอง    2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ข้อ 173. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  เป็นจรรยาบรรณ 
 ข้อใดถูกต้อง 
      1. จรรยาบรรณต่อสังคม    2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ข้อ 174.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยึดมั่นในระบบคุณธรรม เป็นบรรตาบรรณ ข้อใดถูกต้อง 
      1. จรรยาบรรณต่อสังคม    2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 
 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

24 

ข้อ 175. หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 3. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 176. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส 
 2. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษา 
 3. ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
            ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 177. ระดับการประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ดีเด่น (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)   2. ดีมาก (ร้อยละ 80 -89.99) 
 3. พอใช้ (ร้อยละ 60 -79.99)   4. ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
ข้อ 178. องค์ประกอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
 2. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    
 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 179. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ด้านการกําหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษา  
 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้   
 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา    
 4. ด้านการจัดการงบประมาณ  
ข้อ 180. ใหค้วามเห็นชอบการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด    2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 181. ผู้มีอํานาจการสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด    2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 182. “ลาบ่อยครั้ง” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง  
 1. เกิน 6  ครั้ง     2. เกิน 7  ครั้ง  
 3. เกิน 8  ครั้ง               4.  เกิน 9  ครั้ง  
ข้อ 183. “มาสายเนื่องๆ” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. เกิน 6  ครั้ง     2. เกิน 7  ครั้ง  
 3. เกิน 8  ครั้ง               4.  เกิน 9  ครั้ง  
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ข้อ 184. ข้อใดมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
 1. ศึกษาธิการจังหวัด    2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 185. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหน่งครูผู้ช่วย ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. กําหนดระยะเวลาการประเมิน 2 ปี      
 2. ประเมินเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน  
 3. ผลการประเมิน ครั้งที่ 1 และ 2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
 4. ผลการประเมิน ครั้งที่ 3 และ 4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
ข้อ 186. กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลาคลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งต้องรักษาตัวเป็นเววลานาน ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ 
         ลาเข้ารับการเตรียมพล ให้นับจํานวนวันลาดังกล่าวรวมเป็นระยะเวลาเตรียมความพร้อมฯ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน  30 วัน     2. ไม่เกิน  60 วัน 
 3. ไม่เกิน  90 วัน    4. ไม่เกิน  120 วัน 
ข้อ 187. ครูผู้ช่วยผู้ใด ผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม แต่ละครั้งต่ํากว่าเกณฑ์ที่   
          ก.ค.ศ. กําหนด โดยไม่สมควรให้รับราชการต่อไป  ข้อใดถูกต้อง 
 1. กศจ. พิจารณาปลดออกจากราชการ 
 2. ผู้อํานวยการสถานศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน  
 3. ศึกษาธิการจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
          4.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ข้อ 188. การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีลักษณะและสมรรถนะ 
           ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ข้อใดถูกต้อง 
 1. การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ       
 2. การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 3. การพัฒนาวิชาชีพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียน 
              ตามมาตรฐานตําแหน่ง ครูผู้ช่วย  
 4.  ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 
ใช้ตอบคําถามข้อ 189 
 1. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ       
 2. การจัดการเรียนการสอน 
 3. การบริหารชั้นเรียน 
 4. การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 5.  ทักษะการใช้เภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ข้อ 189. โครงสร้างหลักสูตรการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1 -2     2. ข้อ 1 -3 
 3. ข้อ 1 -4     4.  ข้อ 1 -5 
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ข้อ 190. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง  
 1. การย้ายกรณีปกติ    2. การย้ายกรณีพิเศษ 
 3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ   4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 191. การย้ายกรณีปกติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส   2. การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
 3. การย้ายกลับภูมิลําเนา    4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 192. การย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง      2. การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
 3. การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรสซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 4.  การย้ายสับเปลี่ยน 
ข้อ 193. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา 
 2. การยา้ยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การย้ายตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 194. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลา  ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดขึ้น 
 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร     2. ลากิจส่วนตัว 
 3. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 195. ข้อใดข้าราชการครู ไม่มีสิทธิลา  
 1. การลาป่วย      2. การลาคลอดบุตร 
 3. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  4. การลาพักผ่อน 
ข้อ 196. ประเภทการลา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ   
 2. การลาติดตามคู่สมรส 
 3. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 4. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล 
ข้อ 197. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว   
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 30  วัน      2. ไม่เกิน 60  วัน 
 3. ไม่เกิน 90  วัน     4. ไม่เกิน 120  วัน 
ข้อ 198. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้วหากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจาก 
           การลาคลอดบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 30 วันทําการ     2. ไม่เกิน 60 วันทําการ 
 3. ไม่เกิน 120 วันทําการ     4. ไม่เกิน 150 วันทําการ 
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ข้อ 199. ผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถอนุญาต การลาป่วย ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 15  วันทําการ      2. ไม่เกิน 30  วันทําการ 
 3. ไม่เกิน 60  วันทําการ     4. ไม่เกิน 120  วันทําการ 
ข้อ 200. ผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถอนุญาต การลากิจส่วนตัว ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 15  วันทําการ     2. ไม่เกิน 30  วันทําการ 
 3. ไม่เกิน 45  วันทําการ     4. ไม่เกิน 60  วันทําการ 
ข้อ 201. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา  
             ภายใน  90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร 
 3. ให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15วันทําการผู้มีอํานาจอนุญาต 
              อาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
 4. ถูกทุกข้อ    
ข้อ 202. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา       
              ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
 2. ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา  
    ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับหมายเรียก 
 3. เมื่อพ้นจากการลาให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน 
              กรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
 4. ถูกทุกข้อ    
ข้อ 203. ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย 
            เพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการหากข้าราชการผู้นั้นประสงค์ 
            จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
            หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลา 
   ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 3 เดือน     2. ไม่เกิน 6 เดือน 
 3. ไม่เกิน 12 เดือน     4. ไม่เกิน 24 เดือน 
ข้อ 204. มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครู ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน ภายในประเทศ ข้อใดถูกต้อง 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. ศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 205. รอบปีการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. วันที่ 16 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถดัไป  
 2. วันที่ 16 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
 3. วันที่ 1 พฤษภาคม ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ของปีถัดไป   
 4. ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 



	                
         	

	

	
ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร ์: www.tw-tutor.com  

 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 
	

28 

ข้อ 206. ตามปกติในรอบปีการศึกษา การเปิด ปิดภาคเรียน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 2. วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 
 3. วันที่ 11 ตุลาคม เป็นวันปิดภาคเรียนที่ 1 4. วันที่ 31 มีนาคม เป็นวันปิดภาคเรียนที่ 2 
ข้อ 207. ผู้มีอํานาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หรือเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อระงับเหตุ 
           ป้องกันภยันตราย  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกิน 7 วัน  
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกิน 15 วัน 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งปิดได้ไม่เกิน 30 วัน  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 208. มีอํานาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครู เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ข้อใดถูกต้อง 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. ศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 209. ผู้อํานวยการสถานศึกษา เดินทางไปราชการต่างจังหวัด มีอํานาจพิจารณาอนุญาต ข้อใดถูกต้อง 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. ศึกษาธิการจังหวัด 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ข้อ 210. คุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 นับถึงวันที่ยื่นคําขอ ข้อใดถูกต้อง 

 1. วิทยฐานะครูชํานาญการ ดํารงตําแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี  

 2. วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

 3. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

 4. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ดํารงตําแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ข้อ 211. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วิทยฐานะครูชํานาญการหรือครูชํานาญการพิเศษ  ข้อใดถูกต้อง 

 1. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง   

 2. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

 3. ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น 

 4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 212. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ข้อใดถูกต้อง 

 1. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง   

 2. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

 3. ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนในวิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น 

 4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 213. วิทยฐานะครูชํานาญการหรือครูชํานาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ข้อใดถูกต้อง 

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน    2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 214. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน ข้อใดถูกต้อง 

 1. การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาตนเอง 

 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ผลงานทางวิชาการ  

 3. การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  ผลงานวิชาการ     

 4. การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ    

              ผลงานวิชาการ 

ข้อ 215. ผู้อนุมัติ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ข้อใดถูกต้อง 

 1. ก.ค.ศ.     2. กศจ.  

 3. ศึกษาธิการจังหวัด    4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อ 216. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี พร้อมจัดทําแผน 

           พัฒนาตนเองเป็นรายปี และนําผลการผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะ 

 ข้อใดถูกต้อง 

 1. ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง      

 2. ภายในระยะเวลา 5 ปี  ต้องมีชั่วโมงการพัฒนาจํานวน 100 ชั่วโมง 

 3. หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบจํานวน 100 ชั่วโมง ให้นําชั่วโมงการมีส่วนร่วม 

     ในชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงแต่ละปีมานับรวมเป็นชั่วโมงการพัฒนา

 4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 217. การบริหารทรัพยากรคือการพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ข้อใดถูกต้อง 

      1. ให้เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษาและหลักการจัดการศึกษา 

 2. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่สถานศึกษา 

 3. ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 

 4. ใหเ้ป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 

ข้อ 218. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอํานาจหน้าที่  ข้อใดถูกต้อง 

 1. ดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

 2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 3. ควบคุม ดูแล บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาให้เป็นไป 

              ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ   

 4. ข้อ 2 และ 3   
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ข้อ 219. หลักการและแนวคิดสําคัญของการระดมทรัพยากร ข้อใดถูกต้อง 
 1. กําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริจาค  2. การเลือกรูปแบบการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ 

 3. การเลือกวิธีการดําเนินการที่เหมาะสม 4. การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ระดมทรัพยากร 
ข้อ 220. วัตถุประสงค์ในการระดมทรัพยากรที่จะประสบความสําเร็จ ข้อใดถูกต้อง 
 1. การพัฒนาอาคารสถานที่   2. การพัฒนาการเรียนการสอน 

 3. การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   4. การพัฒนาครูและบุคลากร 
ข้อ 221. ข้อใดถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   2. เงินและงบประมาณ 

 3. พัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  4. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ข้อ 222. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในสถานศึกษา  

 1. ให้การดําเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ให้การปฏิบัติและรายงานทางการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 3. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 223. มาตรฐานระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง  
 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน    2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจกรรมการควบคุม    4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ใช้ตอบคําถามข้อ 224 
 
 ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน         .....?...        วิเคราะห์ความเสี่ยง        การจัดการความเสี่ยง 
 
ข้อ 224. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  ....?... ข้อใดถูกต้อง 
 1. กําหนดเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยง   2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 3. สาเหตุของความเสี่ยง     4. เขตเขตของงานที่เป็นความเสี่ยง  
ข้อ 225. ข้อใด ใช้เป็นสิ่งกําหนดในกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 1. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน   2. อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน  4. นโยบายการติดตามประเมินผล 
 
ใช้ตอบคําถามข้อ 226 
 1. มีระบบสารสนเทศ  
 2. มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูล  
 3. มีการจัดเก็บข้อมูล  
 4. มีการรายงานข้อมูล  
 5. มีระบบการติดต่อสื่อสาร  
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ข้อ 226. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
 การควบคุมภายใน ต้องมีองค์ประกอบ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-4     2. ข้อ 1-5 
 3. ข้อ 2-4     4. ข้อ 2-5 
ข้อ 227. สถานศึกษามีการติดตามประเมินผล (Monitoring) ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อใดถูกต้อง 
 1. รอบ 3 เดือน     2. รอบ 6 เดือน 
 3. รอบ 12 เดือน     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 228. สถานศึกษาถือเป็นหน่วยรับตรวจ การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ปอ.1 : หนังสือรับรองการประเมิน   2. ปอ.2 : ผลการประเมินองค์ประกอบ 
 3. ปอ.3 : แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน   4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 229. งานต่างๆ ในสถานศึกษาต้องจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ปย.1 : ผลการประเมินองค์ประกอบ  2. ปย.2 : แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. ปย.3 : การประเมินในภาพรวม   4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 230. สถานศึกษาต้องนําส่ง รายงานการควบคุมภายใน ข้อใดถูกต้อง 
 1. หนังสือรับรองการประเมิน    2. ผลการประเมินองค์ประกอบ 
 3. แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน    4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 231. การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 30 วัน      2. ภายใน 60 วัน  
 3. ภายใน 90 วัน      4. ภายใน 120 วัน  
ข้อ 232. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน (ปอ.1)  ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    2. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 3. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ี   4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 233. ข้อใด ถือเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา     2. ครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น 
 3. บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา    4.  ครูประจําวิชา 
ข้อ 234. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ต้องให้ความสําคัญที่สุด ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การส่งเสริม พัฒนา     4. การช่วยเหลือ แก้ไข 
ข้อ 235. นักเรียนที่ควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา  ตามระบบการคัดกรองนักเรียน 
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. กลุ่มปกติ      2. กลุ่มเสี่ยง 
 3. กลุ่มมีปัญหา      4. กลุ่มพิเศษ 
ข้อ 236. เมื่อคัดกรองนักเรียนแล้ว พบว่าต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ข้อใดถูกต้อง 
 1. กลุ่มปกติ      2. กลุ่มเสี่ยง 
 3. กลุ่มมีปัญหา      4. กลุ่มพิเศษ 
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ข้อ 237. กิจกรรมหลักสําคัญ ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ข้อใดถูกต้อง 
 1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม      2. การเยี่ยมบ้าน  
 3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 238. ผู้ทําหน้าที่ในการส่งต่อภายในตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1. ครูแนะแนว         2. ครูประจําวิชา   

 3. ครูที่ปรึกษา      4. ครูฝ่ายปกครอง  

ข้อ 239. ทําหน้าที่รับช่วงต่อจากครูที่ปรึกษาในการส่งต่อภายใน ข้อใดถูกต้อง 

 1. ครูแนะแนว         2. ครูฝ่ายปกครอง  

 3. ครูพยาบาล      4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 240. ข้อใดไม่ใช่ทีมงานตามการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1. ทีมนํา      2. ทีมสนับสนุน หรือ ทีมประสาน 

 3. ทีมปฏิบัติ หรือ ทีมทํา     4.  ทีมติดตามหรือประเมินผล  

ข้อ 241. ประธานกรรมการของคณะกรรมการดําเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1. หัวหน้าระดับชั้น    2. รองหัวหน้าระดับชั้นครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 

 3. ครูประจําวิชาในระดับชั้น    4. โรงเรียนพิจารณาบุคลากรตามความเหมาะสม 

 

 
 

 
 

 

 


