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แบบทดสอบ วิชากฎหมาย  
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา-รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 250 ข้อ 
    2. เวลาในการทําข้อสอบ 300 นาท ี
    3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
...................................................................................................................................................................... 
                                     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 

ข้อ 1. ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
        ข้อใดถูกต้อง 
 1. หลักการจัดการศึกษา      2. มาตรฐานการศึกษา 
           3. แนวทางการจัดการศึกษา    4. จุดมุ่งหมายการศึกษา  
ข้อ 2. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
 3. เพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 3. หลักการจัดการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 4. การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
 2. มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  
 3. มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 5. รูปแบบการจัดการศึกษา ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การศึกษาในระบบ    2. การศึกษานอกระบบ 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย    4. การศึกษาตลอดชีวิต 
ข้อ 6. ข้อใดจัดเป็น การศึกษาตลอดชีวิต  
 1. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม     
 2. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
 3. การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมิน 
              ผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน    
 4. การศึกษาทีเ่กิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ข้อ 7. เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส   
         ข้อใดถูกต้อง 
 1. การศึกษาในระบบ    2. การศึกษานอกระบบ 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย    4. การศึกษาตลอดชีวิต 
ข้อ 8. ผู้ปกครองต้องนํานักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปี พ.ศ. 2562 จะต้องรับนักเรียนที่เกิด 
          ในปี พ.ศ. ที่เข้าเรียน ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. พ.ศ. 2552     2. พ.ศ. 2553 
 3. พ.ศ. 2554     4. พ.ศ. 2555 
ข้อ 9. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน ตรงข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
 2. ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
 3. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 10. การจัดการศึกษา ต้องเน้นความสําคัญ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ความรู้ คูคุ่ณธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2. ความรู้ กระบวนการเรียนรู้  และคุณธรรม   
 3. ความรู้  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการ     
 4. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ข้อ 11.  ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน    
           ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
 3. สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 12. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ด้านวิชาการ     2. ด้านงบประมาณ 
 3. ด้านงานบุคคล     4. ด้านการบริหารทั่วไป 
ข้อ 13. หน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ดูแลและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
 2. ควบคุมและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
 3. กํากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  
 4. ตรวจสอบ กํากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ข้อ 14. องค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา   2. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 3. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  4. ข้อ 2 และ 3  
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ข้อ 15. สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอํานาจ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา          
 2. จัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษา 
 3. เก็ษค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจของสถานศึกษา 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 16. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้เรียน  
          ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 2. เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
              ได้อย่างต่อเนื่อง 
 4. เพื่อให้มีความพร้อม และมีความรู้และทักษะเพียงในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
 

ข้อ 17. การจัดระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
 2. ระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษา 
 4. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  
ข้อ 18. การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คํานึงถึงข้อใด 
 1. คุณวุฒิ  ประสบการณ์  มาตรฐานวิชาชีพ   
 2. คุณวุฒิ   มาตรฐานวิชาชีพ  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 3. คุณวุฒิ   มาตรฐานวิชาชีพ  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน 
 4. คุณวุฒิ  ประสบการณ์  มาตรฐานวิชาชีพ  ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงาน  
ข้อ 19. กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในส่วนกลาง ข้อใด ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นกรม   
          ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 1. สํานักงานรัฐมนตรี    2. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อ 20. การแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกตามข้อใดถูกต้อง
 1. พระราชบัญญัติ    2. กฎกระทรวง 
 3. พระราชกําหนด    4. ประกาศกระทรวง 
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ข้อ 21. ส่วนราชการในข้อใด มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง และมีเลขานุการรัฐมนตรี 
          ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
 1. สํานักงานรัฐมนตรี    2. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อ 22. สภาการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. จํานวนคณะกรรมการสภาการศึกษามี 39 คน 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 
 3. ให้เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเลขานุการ 
 4. วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี  
ข้อ 23. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใหจ้ํานวนคณะกรรมการมี 27 คน 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 4. วาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
ข้อ 24. การพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องสอดคล้องกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 3. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก   4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 25. ข้อใดที่มีฐานะไมเ่ทียบเท่าปลัดกระทรวง    
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  4. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ข้อ 26. มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้อง  
 1. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา 
 2. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา 
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคําแนะนําคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 27. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน    2. จํานวนสถานศึกษา 
 3. จํานวนอําเภอและประชากร     4. วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น 
ข้อ 28. การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มบริหารงาน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มบริหารงาน 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มบริหารงาน 
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ข้อ 29. การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. จัดทําเป็นประกาศกระทรวง    2. จัดทําเป็นกฎกระทรวง 
 3. โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ข้อ 1 และ 3 
ข้อ 30. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ให้จัดทําเป็นคําสั่งกระทรวง 
 2. ให้จัดทําเป็นประกาศกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ให้เป็นตามระเบียบที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 4. ให้จัดทําเป็นกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 31. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิ้นสุดลงตาม ข้อใด 
 1. มีการยุบเลิกสถานศึกษา   2. คุณภาพการจัดการศึกษาต่ํา 
 3. เมื่อไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 32. ให้มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
           ข้อใดถูกต้อง  
 1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 33. ข้อใดไม่บังคับให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    2. ศูนย์การเรียน  
 3. สถานศึกษาอาชีวศึกษา     4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 34. จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. นักเรียนไม่เกิน 300 คน จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน  
 2. นักเรียนตั้งแต่ 300 คน จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 
 3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีจํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา 9-15 คน ตามความเหมาะสม 
 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 35. กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยตรงไปยัง ข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. สถานศึกษา      4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 36. การมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
          การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติราชการแทนตนนั้น ให้คํานึงถึง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ระดับการจัดการศึกษา 
 2. นโยบาย และมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 3. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษา 
 4. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจนั้น  
ข้อ 37. การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ ให้เป็นไปตามที่กําหนด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ประกาศกระทรวง     2. กฎกระทรวง 
 3. ระเบียบกระทรวง     4. ข้อบังคับ 
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ข้อ 38. ผู้อํานวยการสถานศึกษาอาจมอบอํานาจให้ข้าราชการในสถานศึกษา ให้เป็นตามระเบียบกําหนด ข้อใด 
 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 39. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ การดําเนินการ   
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัดสั่งใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทน 
 2. ศึกษาธิการจังหวัดสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหน่ง 
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               รักษาราชการแทน 
 4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              รักษาการในตําแหน่ง 
ข้อ 40. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ 
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัดสั่งให้รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน 
 2. ศึกษาธิการจังหวัดสั่งให้รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษารักษาการในตําแหน่ง 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
               คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
               คนใดคนหนึ่งรักษาการในตําแหน่ง 

 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
และแก้ไข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 
ข้อ 41. “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามให้ 
          รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนใน 
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ    2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 3. กระทรวงวัฒนธรรม    4. ข้อ 1 และ 2 และ 3 
ข้อ 42. “หน่วยงานการศึกษา” ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. สถานศึกษา 
 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน  
 4.  แหล่งการเรียนรู้ตามระเบียบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ข้อ 43. “ข้าราชการครู” คือ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทําหน้าที่หลัก  ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. การเรียนการสอนในสถานศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 
 2. การเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
 3. การสอนและการวิจัยในสถานศึกษาของรัฐ 
 4. การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ  
ข้อ 44. “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความตรง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. ผู้บริหารการศึกษา 
 3. ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ 
             การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
 4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 45. ปัจจุบัน “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีจํานวน ข้อใดถูกต้อง 
 1.  11 คน      2. 12 คน 
 3.  13 คน     4.  14 คน 
ข้อ 46. ประธานกรรมการใน “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เลขาธิการ ก.พ.    4. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ข้อ 47. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”ซึ่งรัฐมนตรี 
         ว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงใน  
         ด้านต่างๆ  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การศึกษา      2. กฎหมาย 
 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล   4. การบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ข้อ 48. ปัจจุบันอํานาจหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. สําหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นอํานาจ หน้าที่ ข้อใด 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ศึกษาธิการจังหวัด    4.  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ข้อ 49. จํานวนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ข้อใดถูกต้อง 
 1.  ไม่เกิน 12 คน     2. ไม่เกิน 13 คน 
 3.  ไม่เกิน 14 คน    4. ไม่เกิน 15 คน 
ข้อ 50. จํานวนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)   
          ข้อใดถูกต้อง 
 1.   9 คน      2.  10 คน 
 3.   11 คน     4.  12 คน 
ข้อ 51.  กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
           ในภูมิภาค ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ศึกษาธิการภาค    4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ข้อ 52.  ข้อใดไม่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.)  
 1. เลขาธิการสภาการศึกษา    2. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย            
 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 53. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ  
             ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  2. เสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
              สถานศึกษา 
 3. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 54. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่างลงก่อนครบวาระ หรือ ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
          ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดําเนินการให้ได้มา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 30 วัน       2. ภายใน 60 วัน 
 3. ภายใน 90 วัน      4. ภายใน 120 วัน 
ข้อ 55. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดําเนินหลักการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   2. หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิ
 3. หลักความเสมอภาคระหว่างบุคคล  4. หลักแห่งความเป็นประชาธิปไตย 
ข้อ 56. ข้อใดเป็นระบบที่ยึดถือในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. ระบบคุณธรรม     2. ระบบนิติธรรม 
 3. ระบบอุปถัมภ์     4.  ระบบตําแหน่ง 
ข้อ 57. มีอํานาจและหน้าที่พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้อํานวยการสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา    
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด      2. ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 58. การจัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
           เป็นอํานาจและหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ศึกษาธิการจังหวัด      2. ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 59. ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้ต้องมีอายุ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์    2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 3. มีอายุไม่ต่ํากว่า 21 ปีบริบูรณ์   4.  มีอายุไม่ต่ํากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
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ข้อ 60. บุคคลในข้อใดขาดคุณสมบัติทั่วไปในการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2. เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น 
 3. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 61. อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. เบิกจ่ายในงบกลาง 
  2. คณะรัฐมนตรีเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง 
 3. เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งไม่ถือเป็นเงินเดือน 
 4. การปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ข้อ 62. ข้อใดไม่จัดเป็นประเภทตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา 
 2. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
 3. ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
 4. ตําแหน่งคณาจารย ์
ข้อ 63. ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ชํานาญการ      2. ครูชํานาญงานพิเศษ 
 3. ครูเชี่ยวชาญ      4. เชี่ยวชาญพิเศษ 
ข้อ 64. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ข้อใดถูกต้อง 
 1. รองผู้อํานวยการสถานศึกษาชํานาญการ  2. รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3. ผู้อํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  4. ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ข้อ 65. พนักงานราชการ สิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ผู้นั้นไม่มีสิทธิหน้าที่และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
 2. ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางฯ  
 3. ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ กึ่งหนึ่งของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
          4.  ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ 1 ใน 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
ข้อ 66. การบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครู ซึ่งมีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ให้ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. 
 2. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 
 3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง      
 4. นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
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ข้อ 67. ข้อใดมีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. 
 2. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ. 
 3. ศึกษาธิการภาค โดยอนุมัติ คปภ. 
          4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข้อ 68. ข้อใด มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย 
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ กศจ. 
 3. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ กศจ. 
          4.  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. 
ข้อ 69. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไป 
           ตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้คํานึงถึง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ               
 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน 
          4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 70. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม 
           กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหารผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หาก 
           ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดิม 
 โดยให้ผู้นั้นยื่นเรื่องขอกลับเข้ารับราชการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 2. ภายใน 60 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
 3. ภายใน 90 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร      4. ภายใน 180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
ข้อ 71. อํานาจการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาใด 
          เป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.    
 3. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุมัติ กศจ. 
          4. ผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ กศจ.  
ข้อ 72. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าผู้นั้น 
           มีความชอบสมควรได้รับบําเหน็จความชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
           ที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยยึดหลักการ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
          4.  ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 73. “วินัย” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ    2. ข้อที่ควรปฏิบัติ ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติ 
 3. ข้อที่พึงปฏิบัติและพึงละเว้นปฏิบัติ           4.  ข้อที่ต้องละเว้น 
ข้อ 74. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคําสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทําให้เสียหายแก่ราชการ   
          หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ การดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง  
 1. ทักท้วงเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นโดยเร็ว  
 2. เสนอความเห็นเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น ภายใน 7 วัน               
 3. ทักท้วงหรือเสนอความเห็นเป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น ภายใน 15 วัน               
 4. ต้องปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไม่หลีกเลี่ยงหรือขัดขืน             
ข้อ 75. สถานโทษทางวินัย  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ปลดออก  2. ภาคทัณฑ์ ลดเงินเดือน ไล่ออก  
 3. ตัดเงินเดือน ปลดออก ให้ออก   4.  ภาคทัณฑ์ ปลดออก ไล่ออก   
ข้อ 76. มีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาดําเนินการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 3. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยทันที   
 4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 77. ข้อใดมีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา   2. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ศึกษาธิการจังหวัด    4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ 78. ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง ข้อใดถูกต้อง 
 1. กระทําความผิดอาญาต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทําผิดเว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ 
 2. กระทําผิดวินัยได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และมีบันทึกถ้อยคําเป็นหลักฐาน  
 3. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน และผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการ 
             สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
 4.  ถูกทุกข้อ 
ข้อ 79. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีตําแหน่งว่าง 
         หรือตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้นพิจารณา 
         เห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
 2. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
 3. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
 4. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาต 
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ข้อ 80. ข้าราชการครูในสถานศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 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 81. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 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 82. เมื่อ กศจ. หรือ ก.ค.ศ. ได้วนิิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
          ผู้นั้นย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง 
          และวิธีพิจารณาคดีปกครองในระยะเวลากําหนด ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  
 2. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  
 3. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์  
 4. ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 

 
 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 
ข้อ 83. "ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" หมายความ ตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ครู      2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารการศึกษา    4. คณาจารย ์
ข้อ 84. ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า "คุรุสภา" มีฐานะ ข้อใดถูกต้อง  
 1. เป็นองค์กรอิสระ   2. ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เป็นนิติบุคคล    4. เป็นนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 85. วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ข้อใดถูกต้อง  
 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
              และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ 
 2. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 
 3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 86. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นอํานาจหน้าที่ตาม ข้อใดถูกต้อง 
 1. คุรุสภา     2.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.  เลขาธิการคุรุสภา    4.   ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 87. อัตราค่าธรรมเนียม ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 500 บาท 
 2. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท 
 3. ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 300 บาท 
 4. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 400 บาท 
ข้อ 88. ปัจจุบันจํานวนคณะกรรมการคุรุสภา ข้อใดถูกต้อง 
 1.  9  คน     2.   10  คน  
 3.  11  คน     4.   12  คน 
ข้อ 89. ประธานของคณะกรรมการคุรุสภา ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 3. เลขาธิการสภาการศึกษา   4. เลขาธิการคุรุสภา 
ข้อ 90. ข้อใด ไมใ่ช่ กรรมการในคณะกรรมการคุรุสภา  
 1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
 2. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 3. หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
 4. เลขาธิการ สกสค. 
ข้อ 91. กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   2. เลขาธิการคุรุสภา  
 3. เลขาธิการสภาการศึกษา   4. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ข้อ 92. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. พิจารณาการออกใบอนุญาตและการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 
 2. ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริม พัฒนาและเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากําหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กําหนดในข้อบังคับคุรุสภา 
ข้อ 93. ผู้มีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคุรุสภา ข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะรัฐมนตรี                  2. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  
 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    4. คณะกรรมการคุรุสภา 
ข้อ 94. ข้อใด ไมเ่ป็น วิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติ  
 1. วิชาชีพครู       2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา   4. วิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
ข้อ 95. ข้อใดไม่เป็นผู้ได้การยกเว้นให้ประกอบวิชาชีพควบคุม  
 1. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา เป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 

  2. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้าน การเรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทําหน้าที่สอนด้วย 
 3. ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยผู้ที่ทําหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่า 
     ด้วยการศึกษาแห่งชาต ิ
 4. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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ข้อ 96. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

  2. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
 3. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
             และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 97. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใช้ได้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต          2. ใช้ได้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต                  
 3. ใช้ได้เป็นเวลา 6 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต          4. ใช้ได้เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต                  
ข้อ 98. ให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 
 2. ไม่มีกรณีวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ไมถู่กลงโทษทางวินัย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 99. ผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ไม่ใช่กรณีถูกเพิกถอน 
          ใบอนุญาต ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใช้ได้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันได้รับทราบคําวินิจฉัย    
 2. ใช้ได้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันได้รับทราบคําวินิจฉัย                  
 3. ใช้ได้เป็นเวลา 6 ปี นับแต่วันได้รับทราบคําวินิจฉัย          
 4. ใช้ได้เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันได้รับทราบคําวินิจฉัย                  
ข้อ 100. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยื่นคําขอต่อประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   2. ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคุรุสภา                   
 3. ภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ        4. ข้อ 2 และ 3    
ข้อ 101. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ยื่นคําขอต่อใบอนุญาต หลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยื่นคําขอต่อเลขาธิการคุรุสภา   
 2. ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่อใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท                  
 3. ต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้         
 4. ถูกทุกข้อ                
 ข้อ 102. ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ข้อใดถูกต้อง 
 1. ใบอนุญาตหมดอายุ       2. ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต                  
 3. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต     4. ถูกทุกข้อ                
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ข้อ 103. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทําล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน 
            หรือนักศึกษา หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอื่น  มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ   
          ยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่
 ให้พิจารณาวินัจฉัยพักใช้ใบอนุญาตทุกประเภทที่ได้รับ ข้อใดถูกต้อง               
 1. กําหนดไม่เกิน 30 วัน นับแต่ผู้ถูกกล่าวห่หรือถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย   
 2. กําหนดไม่เกิน 60 วัน นับแต่ผู้ถูกกล่าวห่หรือถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย 
 3. กําหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่ผู้ถูกกล่าวห่หรือถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย   
 4. กําหนดไม่เกิน 120 วัน นับแต่ผู้ถูกกล่าวห่หรือถูกกล่าวโทษได้รับทราบคําวินิจฉัย 
ข้อ 104. บุคลใดที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต  
          หรือ ไม่ออกใบแทนใบอนุญาต ข้อใดถูกต้อง 
 1. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  2. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 3. อุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 4. อุทธรณ์คําสั่งต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ข้อ 105. มาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  2. มาตรฐานตําแหน่ง 
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน   4. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ข้อ 106. ข้อใด ไมใ่ช่ จรรยาบรรณของวิชาชีพ   
 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง      2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   
 3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   4. จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพ   
ข้อ 107. สิทธิการกล่าวหา หรือสิทธิการกล่าวโทษ ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผิดจรรยาบรรณสิ้นสุดลง  
 ข้อใดถูกต้อง 
          1. เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด 
    จรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 

  2. เมื่อพ้น 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด 
              จรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
 3. เมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด 
             จรรยาบรรณของวิชาชีพ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
 4. เมื่อพ้น 4 ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด 
              จรรยาบรรณของวิชาชีพและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 
ข้อ 108. ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษพร้อมทั้งส่งสําเนา 
           เรื่องที่กล่าวหา หรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษก่อนเริ่มพิจารณา   
           ข้อใดถูกต้อง 
          1. ภายใน 7 วัน      2. ภายใน 15 วัน 
 3. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน   4. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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ข้อ 109. อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดไมถู่กต้อง 
          1. ยกข้อกล่าวหา     2. ว่ากล่าวตักเตือน 
 3. ภาคทัณฑ ์     4. พักใช้ใบอนุญาต  
ข้อ 110. ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หากต้องการยื่นขอใบอนุญาตใหม ่สามารถดําเนินการ   
           ข้อใดถูกต้อง 
          1. ไม่สามารถยื่นขอใหม่ได้   2. พ้น 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน             
 3. พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน              4. พ้น 5 ปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน 
ข้อ 111. ประเภทของสมาชิกของคุรุสภา ข้อใดถูกต้อง 
          1. สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ   
 2. สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
 3. สมาชิกวิสามัญ  สมาชิกกิตติมศักดิ์  
 4. สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
ข้อ 112. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะ  
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นองค์กรอิสระ    2. ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เป็นองค์การมหาชน    4. เป็นนิติบุคคล ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ 113. ปัจจุบันจํานวนคณะกรรมการ สกสค. ข้อใดถูกต้อง 
 1.  9  คน     2.   10  คน  
 3.  11  คน     4.   12  คน 
ข้อ 114. ประธานคณะกรรมการ สกสค.  ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 115. ข้อใดมีอํานาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
           ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องที่สุด 
 1. คณะรัฐมนตรี 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ข้อ 1 และ 3 
ข้อ 116. ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุก 1 ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุก 3 ปี หรือปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ข้อ 117. ผู้ใดแสดงด้ายวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 
          จากคุรุสภา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุก 1 ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุก 3 ปี หรือปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข้อ 118. ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต นับแต่วันที่ทราบคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 
            ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุก 1 ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุก 3 ปี หรือปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

 
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 (ฉบับ2) พ.ศ.2556 
 
 
ข้อ 119. “คนพิการ” หมายความ ข้อใดถูกต้อง 
 1. บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
 2. บุคคลซึ่งมีข้อจํากัดเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม 
 3. บุคคลซึ่งมีความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
              ทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 120. ประเภท “คนพิการ” ข้อใดถูกต้อง 
 1. ทางการเห็น  การได้ยิน  ร่างกายหรือสุขภาพ    
 2. พฤติกรรมหรืออารมณ์  สติปัญญา  การเรียนรู้ 
 3. ออทิสติก  การสื่อสาร พิการซ้ําซ้อน   
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 121. แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ 
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. แผนการจัดการศึกษาบุคคลที่มีความบกพร่อง 2. แผนการจัดการศึกษาบุคคลพิการ 
 3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   4. แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
ข้อ 122. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ รวมทั้งการจัดการศึกษา 
           ให้สามารถรองรับการเรียนการสอน สําหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการด้วย ข้อใดถูกต้อง  
 1. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  2. การเรียนร่วม 
 3. การจัดให้คนพิการได้รับการศึกษา  4. การเรียนสําหรับคนพิการ 
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ข้อ 123. สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ ข้อใดถูกต้อง 
 1. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ   2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 3. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ   4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ข้อ 124. สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ 
         ความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน  
         ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ   2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 3. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ   4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
ข้อ 125. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ 
              เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 2. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ   
              ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
          3. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  
              การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ 
              ประเภทและบุคคล 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 126. ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
          ในประกาศกระทรวง ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุง 
          แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ข้อใดถูกต้อง 
 1. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    2. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง     4. เป็นระยะๆ ทุกๆ 3 เดือน 
ข้อ 127. ข้อใดถูกต้องที่สุด สําหรับสถานศึกษาที่ปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา  
 1. ให้ผู้ดูแลคนพิการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 2. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พิจารณายุบ เลิกสถานศึกษานั้นได้ 
 3. ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
 4. ให้ถือเป็นความผิดทางละเมิดและรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคล 
ข้อ 128. จํานวนคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ข้อใดถูกต้อง 
 1.  21  คน     2.  22  คน 
 3.  27  คน     4. 28  คน 
ข้อ 129. ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ข้อ 130. ข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
 1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
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ข้อ 131. กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                          2. เลขาธิการสภาการศึกษา 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   4. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ข้อ 132. วาระการดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ข้อใดถูกต้อง 
 1.  จํานวน 1  ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
 2.  จํานวน 2  ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
 3.  จํานวน 3  ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน    
 4.  จํานวน 4  ปี อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
ข้อ 133. หน่วยงานทําหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  2. สํานักบริหารงานการศึกษาสงเคราะห์ 
 3. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  4.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 134. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4.  สํานักงานการศึกษาพิเศษ 
ข้อ 135. ให้มีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อให้ 
          คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนด  ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
 4.  สํานักงานการศึกษาพิเศษ 
ข้อ 136. จํานวนคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  ข้อใดถูกต้อง 
 1.  21  คน     2.  22  คน 
 3.  27  คน     4. 28  คน 
ข้อ 137. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 4. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ข้อ 138. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 4. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 
ข้อ 139. ให้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง     
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    
ข้อ 140. “เด็ก” หมายความ ข้อใดถูกต้อง 
 1. บุคคลซึ่งมีอาย ุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์  2. บุคคลซึ่งเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 3.  บุคคลซึ่งเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ข้อ 2 และ 3 
ข้อ 141. ข้อใด ไมจ่ัดเป็น “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด” 
 1. เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร 
 2. เด็กที่ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมาย 
              หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 3. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย 
 4. เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 
ข้อ 142. “บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร” หมายความ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้รับบุตรบุญธรรม    2. ครอบครัวอุปถัมภ์  
 3. พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง    4. ผู้ปกครองสวัสดิภาพ 
ข้อ 143. การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือพัฒนาเด็กจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
          หรือจิตใจของเด็ก  หมายความ ข้อใดถูกต้อง 
 1. การเลี้ยงดูโดยมิชอบ    2. ทารุณกรรม 
 3. การทรมาน      4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 144. ข้อใด เป็นการกระทํา “ทารุณกรรม” 
 1. การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ 
              หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
 2. การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก 
 3. การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ 
             กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม   
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 145. สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เข้อใดถูกต้อง 
 1. สถานรับเลี้ยงเด็ก    2. สถานแรกรับ 
 3. สถานสงเคราะห์    4. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  
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ข้อ 146. สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จําต้องได้รับการสงเคราะห์ ข้อใดถูกต้อง 
 1. สถานแรกรับ     2. สถานสงเคราะห์ 
 3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ   4. สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
ข้อ 147. สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 
          ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ   ข้อใดถูกต้อง 
 1. สถานรับเลี้ยงเด็ก    2. สถานแรกรับ 
 3. สถานสงเคราะห์    4. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  
ข้อ 148. สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบําบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้าน 
         ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จําต้องได้รับการ 
         สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ   ตรงข้อใด 
 1. สถานแรกรับ     2. สถานสงเคราะห์ 
 3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ   4. สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
ข้อ 149. ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข้อ 150. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ  
 3. พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 151. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คํานึงถึง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ  2. ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   
 3. หลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม  4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 152. ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติต่อเด็ก ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควร 
             แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น  
 2. คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย 
             แก่ร่างกายหรือจิตใจ 
 3. ส่งเสริมการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
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ข้อ 153. เมื่อพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์ หรือ คุ้มครองสวัสดิภาพ ข้อใดถูกต้อง 
 1. จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น   
 2. แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ โดยมิชักช้า  
 3. แจ้งผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โดยมิชักช้า  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 154. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  มีอํานาจและหน้าที่ เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ            
           เพื่อตรวจค้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีตาม ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก  2. มีการกักขังเด็ก  
 3. มีการเลี้ยงดูโดยมิชอบ     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 155. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  มีอํานาจและหน้าที่ นําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงานเจ้าหน้าที่   
           เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ทั้งนี้ จะต้องกระทําโดยมิชักช้า ไม่ว่ากรณีใด 
           สามารถจะกักตัวเด็กไว ้ ข้อใดถูกต้อง 
 1. นานเกินกว่า 4 ชั่วโมงไม่ได ้   2. นานเกินกว่า 6 ชั่วโมงไม่ได ้
 3. นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงไม่ได ้   4. นานเกินกว่า 24 ชั่วโมงไม่ได ้   
ข้อ 156. ข้อใด ไม่เป็น เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ 
 1. เด็กเร่ร่อน  เด็กพิการ    2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง   
 3. เด็กกําพร้า  เด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบาก  4. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิด 
ข้อ 157. ข้อใด จัดเป็น เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 
 3. เด็กที่ต้องหาว่ากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษอาญา 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 158. การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานที่อื่นใดระหว่างการสืบเสาะและพินิจ 
          เพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระทําได้  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ไม่เกิน 7 วัน     2. ไม่เกิน 15 วัน 
 3. ไม่เกิน 30 วัน     4. ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร 
ข้อ 159. ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้านผู้มีอํานาจ อาจสั่งให้สงเคราะห์ 
           บุคคลนั้นต่อไปตามความจําเป็นและสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุ ข้อใดถูกต้อง 
 1. อายุครบ 21  ปีบริบูรณ์   2. อายุครบ 22  ปีบริบูรณ์ 
 3. อายุครบ 23  ปีบริบูรณ์   4. อายุครบ 24  ปีบริบูรณ์ 
ข้อ 160. ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือในกรณี 
           พนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อกําหนดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ ถ้าหาก 
           ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินําคดีไปสู่ศาล กําหนดระยะเวลา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง  2. ภายใน 60 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
 3. ภายใน 90 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง  4. ภายใน 120 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่ง 
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ข้อ 161. มีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน 
           พัฒนาและฟื้นฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข้อ 162. ข้อใด เป็นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชาในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ     
            และสถานพัฒนาและฟื้นฟู  
 1. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 3. ผู้ปกครองสวัสดิภาพ      4. ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ 
ข้อ 163. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน 
           และกิจกรรมในการแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยมี 
           วัตถุประสงค์ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม    2. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 3. ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา   4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 164. นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตาม ข้อใดถูกต้อง 
 1. ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา   2. ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 3. ตามกฎหมายของประเทศ    4. ข้อ 1 และ 2  
ข้อ 165. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา โดยมีความมุ่งหมาย ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อการอบรมสั่งสอน   2. แก ้นิสัยและความประพฤติไม ่ดี ให ้รู ้สํานึกในความผิด  
 3. กลับประพฤติตนในทางที่ดี   4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 166. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา เป็นไปเพื่อเจตนา ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อการอบรมสั่งสอน   2. แก ้นิสัยและความประพฤติไม ่ดี ให ้รู ้สํานึกในความผิด  
 3. กลับประพฤติตนในทางที่ดี   4. ข้อ 2 และ 3 

ข้อ 167. การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา โดยให้คํานึง ข้อใดถูกต้อง 
 1. อายุของนักเรียนนักศึกษา  2. ความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษ  
 3. เพศของนักเรียนนักศึกษา   4. ข้อ 1 และ 2 

ข้อ 168. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว ่าด ้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 กำหนดโทษ    
           ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ตักเตือน     2.ทําทัณฑ์บน  
 3. ตัดคะแนนความประพฤติ   4. ทํากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ข้อ 169. ประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อ 170. หากผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อทําการตรวจสอบ         
           ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ 
           ของนักเรียนหรือนักศึกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข้อ 171. ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก         
            ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข้อ 172. ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ 
           ของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข้อ 173. ผู้ใดจําหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข้อ 174. ผู้ใดกระทําการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนระเบียบ 
           ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
ข้อ 175. ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดให้เด็กได้รับความเสียหาย  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 
 
ข้อ 176. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดย 
          สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสารแฟ้ม รายงาน  
          หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึก ภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง 
          คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ หมายความ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อมูล      2. ข้อมูลข่าวสาร 
 3. ข้อมูลข่าวสารของราชการ    4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 177. สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัด ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักนายกรัฐมนตรี    2. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 3. สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม 4. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข้อ 178. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน   
 2. สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
              หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 3. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 179. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ข้อใดถูกต้อง 
 1. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 
 2. คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 3. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ 
              รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 180. ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม   
          ย่อมมีสิทธิดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. เข้าตรวจดู      2. ขอสําเนา 
 3. ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 181. ข้อใด เป็นสาเหตุของการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 1. ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน  2. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า   4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 182. ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการต้องพิจารณา 
            ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน หากจําเป็นขยายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 30 วัน  
 2. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน หากจําเป็นขยายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 60 วัน 
 3. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน หากจําเป็นขยายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 90 วัน  
 4. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน หากจําเป็นขยายได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน 
ข้อ 183. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อใดจะเปิดเผยมิได้  
 1. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ 
              ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
 3. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ข้อ 184. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด อาจกระทบถึง 
 ประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ แจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้าน ตามข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 2. ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 3. ต้องไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 4. ต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ข้อ 185. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐใดสามารถเปิดเผยได้ 
 โดยไม่ต้องได้ความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้น 
 1. ศาล การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 
 2. เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
 3. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน 
             บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 186. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคําขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ 
           ดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 15 วันนับแต่วันได้  
              รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
 2. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน 15 วันนับแต่วันได้   
              รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
 3. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน 30 วันนับแต่วันได้   
              รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
 4. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน 30 วันนับแต่วันได้   
              รับแจ้งคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสาร  
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ข้อ 187. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อมีอายุครบกําหนดนับแต่วันที่เสร็จสิ้น 
  ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. เมื่อครบ 20 ปี      2. เมื่อครบ 25 ปี 
 3. เมื่อครบ 60 ปี      4. เมื่อครบ 75 ปี 
ข้อ 188. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคําขอ ถ้าผู้มีคําขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริง 
           ผู้นั้นสามารถดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ร้องเรียนต่อผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  
 2. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 3. ร้องทุกข์ต่อผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ   
 4. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ          
ข้อ 189. ข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 1. คณะรัฐมนตรี     2. นายกรัฐมนตรี 
 3. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  4. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ข้อ 190. จํานวนคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน    2. จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
 3. จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน   4. จํานวนไม่น้อยกว่า 9 คน 
ข้อ 191. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่สั่งให้เรียกให้บุคคลใด 
  มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาได้  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข้อ 192. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
           ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ ข้อใดถูกต้อง
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข้อ 193. ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 2. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
 3. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 4. ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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พระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ.2539  

 
ข้อ 194. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ ข้อใดถูกต้อง 
 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี    
 2. องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 195. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง  ข้อใดถูกต้อง 
 1. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    2. คําสั่งทางปกครอง  
 3. การพิจารณาทางปกครอง    4. การดําเนินการทางปกครอง 
ข้อ 196. ข้อใด ไม่เป็น  คําสั่งทางปกครอง 
 1. การสั่งการ  การวินิจฉัยอุทธรณ์    2. การอนุญาต การอนุมัติ 
 3. การออกกฎ      4. การรับรอง การรับจดทะเบียน 
ข้อ 197. ข้อใด ไม่เป็น "กฎ" ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 1. พระราชบัญญัติ     2. พระราชกฤษฎีกา  
 3. กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง      4.  ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ข้อ 198.  “คู่กรณ”ี มีความหมาย ข้อใดถูกต้อง  
 1. ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ      
 2. ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง  
 3. ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นถูกกระทบ 
              จากผลของคําสั่งทางปกครอง  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 199. ข้อใด เป็นผู้ทําคําสั่งทางปกครอง  
 1. ผู้พิพากษาเจ้าของคดี    2. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
 3. คณะกรรมการกฤษฎีกา   4. ผู้บังคับบัญชา 
ข้อ 200. เจ้าหน้าที่ ข้อใด จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้
 1. เป็นคู่กรณีเอง     2. เป็นคู่หมั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 3. เป็นญาติของคู่กรณี     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 201. การยื่นคําขอที่มีข้อความอย่างเดียวกัน สามารถที่จะระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นตัวแทนร่วม 
           ของคู่กรณีเหล่านั้นได้ ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 20 คน   2. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 50 คน 
 3. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 100 คน   4. มีผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน 500 คน 
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ข้อ 202. การทําคําสั่งทางปกครอง สามารถดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ทําเป็นหนังสือ       
 2. วาจา 
 3. การสื่อความหมายในรูปแบบอื่นแต่ต้องมี    
             ข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 203. ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเป็นคําสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคําสั่งนั้นร้องขอคําสั่งเป็นหนังสือ 
           และการร้องขอได้กระทําโดยมีเหตุอันสมควร กําหนดเวลา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว  2. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว 
 3. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว  4. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว 
ข้อ 204. คําสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคล ข้อใดถูกต้อง  
 1. ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 
 2. ตั้งแต่วันที่ลงนามในคําสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 
 3. ภายใน 7 วันตั้งแต่วันที่ลงนามในคําสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 
 4. ภายใน 15 วันตั้งแต่วันที่ลงนามในคําสั่งทางปกครองเป็นต้นไป 
ข้อ 205. ผู้ที่เพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์  ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เจ้าหน้าที่     2. ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ 
 3. คณะกรรมการกฤษฎีกา   4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 206. การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระทํานับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้ 
           เพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 15 วัน     2. ภายใน 30 วัน 
 3. ภายใน 60 วัน     4. ภายใน 90 วัน  
ข้อ 207. คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงิน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชําระ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน    2. ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 3. ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน    4. ต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ข้อ 208. ผู้ถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองได้  โดยยื่นอุทธรณ์ 
 ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครอง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง 
 2. คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 
 3. ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคําอุทธรณ์ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 209. วิธีการแจ้งคําสั่งทางปกครอง   ข้อใดถูกต้อง 
 1. การแจ้งด้วยวาจา       2. การแจ้งเป็นหนังสือ 
 3. โดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนด    4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 210. การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือขณะนําไปส่งไม่พบผู้รับ ข้อใดถูกต้อง 
 1. หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้นให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว          
 2. หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่ 
             กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว          
 3. หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 211. การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ กรณีภายในประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้ง ข้อใดถูกต้อง 
 1. เมื่อครบกําหนด 3 วันนับแต่วันส่ง  2. เมื่อครบกําหนด 7 วันนับแต่วันส่ง 
 3. เมื่อครบกําหนด 15 วันนับแต่วันส่ง  4. เมื่อครบกําหนด 30 วันนับแต่วันส่ง  
ข้อ 212. เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบกระทําโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอําเภอ 
           ที่ผู้รับมีภูมิลําเนา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีผู้รับเกิน 50 คน    2. มีผู้รับเกิน 100 คน 
 3. มีผู้รับเกิน 150 คน    4. มีผู้รับเกิน 200 คน 
ข้อ 213. การแจ้งเป็นหนังสือโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ ให้ถือว่าได้รับแจ้ง ข้อใดถูกต้อง 
 1. เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 2. เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
 3. เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 4. เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
ข้อ 214. กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนการแจ้งคําสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสารได้ ให้ถือว่าผู้รับ 
           ได้รับแจ้งคําสั่งทางปกครอง ข้อใดถูกต้อง 
 1. ล่วงพ้นระยะเวลา 3 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง  2. ล่วงพ้นระยะเวลา 7 วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 
 3. ล่วงพ้นระยะเวลา15  วันนับแต่วันที่ได้แจ้ง 4. ตามวันเวลาในหลักฐานผู้จัดบริการโทรคมนาคม 
 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 
ข้อ 215. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แกก่ารบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ข้อใดสําคัญเป็นอันดับแรก 
 1. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ          2. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจของรัฐ   4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ข้อ 216. เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์         
 2. ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
 3. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ     
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 217. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด ข้อใดถูกต้อง  
 1. ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 2. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
 3. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ   4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 218. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินโดยยึดถือ  
            ข้อใดถูกต้อง 
 1. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ     2. ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 3. ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐ   4. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ข้อ 219. การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปตามข้อใด  
 1. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
              ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 2. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
 3. ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 220. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปตาม ข้อใดถูกต้อง 
 1. โดยซื่อสัตย์สุจริต        2. สามารถตรวจสอบได้ 
 3. มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 221. ก่อนเริ่มดําเนินการส่วนราชการต้องปฏิบัติเป็นไปตาม ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. จัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
 2. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 3. ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของ 
             ประชาชน หรือชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก 
             ภารกิจนั้น 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 222. ให้ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม   
          โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา 
 2. เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 3. เพื่อให้เป็นการประเมินและตรวจสอบวิธีปฏิบัติราชการของข้าราชการจากภายนอก 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 223. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด 
 ให้ส่วนราชการปฏิบัติ  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า    
 2. ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ 
              และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด 
 3. ต้องสรรหา คัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
 4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 224. การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้อใดถูกต้อง 
 1. รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน 
 2. เป้าหมายของภารกิจ  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 225. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่  ข้อใดถูกต้อง 
 1. พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ   
 2. ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
 3. ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 
              ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 226. ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้องค์การมีลักษณะ ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ      
 2. เป็นองค์การแห่งคุณภาพ  
 3. เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 4. เป็นองค์การแห่งการปฏิบัติเป็นเลิศ 
ข้อ 227. วัตถุประสงค์ที่ส่วนราชการต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ    
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์
 2. เพื่อความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน 
 4. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 
ข้อ 228. ข้อใดที่คณะรัฐมนตรี ใช้ในการบริหารราชการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   2. แผนปฏิบัติราชการ 
 3. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4. แผนงบประมาณรายจ่าย 
ข้อ 229. ข้อใด ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 
            ต่อรัฐสภาแล้ว 
 1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       
 2. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 4. กระทรวงการคลัง 
ข้อ 230. การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี 
           แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ภายใน 60 วัน     2. ภายใน 90 วัน 
 3. ภายใน 120 วัน    4. ภายใน 180 วัน 
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ข้อ 231. ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้จัดทําเป็นแผน 1 ปี    2. ให้จัดทําเป็นแผน 3 ปี 
 3. ให้จัดทําเป็นแผน 4 ปี    4. ให้จัดทําเป็นแผน 5 ปี 
ข้อ 232. เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จะต้องดําเนินการจัดทําแผน 
          ข้อใดถูกต้อง 
 1. แผนปฏิบัติราชการ    2. แผนงบประมาณรายจ่าย  
 3. แผนนิติบัญญัติ    4. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข้อ 233. ข้อใด ร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ  
 1. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 2. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 3. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณ  

ข้อ 234. เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการต้องดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. กําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
 2. กําหนดงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ 
 3. เผยแพร่เป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ งบประมาณที่จะต้องใช้ 
     ในแต่ละงานหรือโครงการให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 235. การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดําเนินการอยู่ เพื่อรายงาน 
           คณะรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน  ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ 
 2. สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
 3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง 
 4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ก.พ.ร. 
ข้อ 236. ในการประเมินความคุ้มค่า ให้คํานึงถึง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ  
 2. ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ 
 3. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดําเนินการ  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 237. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 
          ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึงข้อสําคัญ ข้อใดถูกต้อง 
 1. คุณภาพและการดูแลรักษา    2. เทคโนโลยีการผลิต 
 3. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชน     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 238. การสั่งราชการโดยปกตใิห้กระทํา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้กระทําเป็นหนังสือ    2. ให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3. สั่งราชการด้วยวาจาก็ได้   4.  ข้อ 1 และ 3    
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ข้อ 239. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจําเป็นที่จะสั่งราชการด้วยวาจา ผู้รับคําสั่งดําเนินการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้ผู้รับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. เมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ 
 3. ในบันทึกรายงานให้อ้างอิงคําสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 240. การกระจายอํานาจการตัดสินใจของส่วนราชการเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
 การปฏิบัติราชการ ต้องมุ่งผลให้เกิด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 2. ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
 3. การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว  
 4. การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  
ข้อ 241. ประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมของส่วนราชการ ข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นการลดขั้นตอนการทํางาน    2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย     4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 242. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรที่จะได้ 
 ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึง ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน      
 2. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 3. กําลังเงินงบประมาณของประเทศ และความคุ้มค่าของภารกิจ  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 243. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกัน 
         เกี่ยวกบังานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ 
         คําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบ ภายในกําหนดเวลาที่ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
         ข้อใดถูกต้อง  
 1. ภายใน 3 วัน     2. ภายใน 5 วัน 
 3. ภายใน 7 วัน     4. ภายใน 15 วัน    
ข้อ 244. สาเหตุที่ต้องมีการดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ   
           ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ข้อใดถูกต้อง   
 1. ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน      
 2. ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศ 
 3. เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชนก่อให้เกิดภาระหรือ 
              ความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร  
 4. ถูกทุกข้อ 
 
 



	                
         	

	

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

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

67 

ข้อ 245. ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ข้อใดถูกต้อง   
 1. เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล  
 2. เพื่อใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 3. เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 4.  ข้อ 1 และ 2    
ข้อ 246. การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย ยกเว้นกรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง   
          เพื่อประโยชน์ ข้อใดถูกต้อง   
 1. การรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 2. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 3. การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 247. ข้อใด กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการ 
 1. คณะรัฐมนตรี      2. นายกรัฐมนตรี 
 3. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  4.  ก.พ.ร.     
ข้อ 248. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ 
           ประเมินโดยคํานึงถึง ข้อใดถูกต้อง  
 1. ความเป็นธรรม ความเสมอภาค เป็นกลางและโปร่งใส  
 2. ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งที่ปฏิบัติ 
 3. ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงาน 
 4. ข้อ 2 และ 3 
ข้อ 249. ให้คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการ 
           ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
           ส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการนั้นดําเนินการ   
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. ให้บริการที่มีคุณภาพ    2. เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 3. เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน   4. ถกูทุกข้อ 
ข้อ 250. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี 
           หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อใดถูกต้องที่สุด   
 1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 2. การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
 4.  ข้อ 1 และ 2 
 

 


