
 

 

แบบทดสอบ วชิาความรอบรู้ 
หลกัสูตรเตรียมสอบคดัเลือก ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  “ธีรภทัร  ติวเตอร์” 
............................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน  90  ขอ้ 
  2. เวลาในการท าขอ้สอบ  90  นาที 
  3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
                               เพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ()  ลงในช่อง ก   ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ 
................................................................................................................................................................................ 
ขอ้ 1. นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง  

ก. น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน  
ข. น าประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉนัทแ์ละอยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติธรรมท่ีเป็น

มาตรฐานสากลเดียวกนั 
ค. น าประเทศไทยสู่สังคมอยู่ดี กนิดี เสมอภาค เป็นธรรม บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
ง. น าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยา่งสมบูรณ์ 

 
ขอ้ 2. ขอ้ใดเป็นความหมายของ  ปคอป. ถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  

ข. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการอิสระคน้หา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  

ค. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการอสิระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่การปรองดองแห่งชาติ  

ง. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบและ
คน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
 

ขอ้ 3.  กยน. มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
ข. คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟ้ืนฟูอนาคตประเทศ 
ค. คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการน ้า 
ง. คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน า้  

 



 

 

ขอ้ 4. นโยบายรัฐบาล ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก“วาระแห่งชาติ” ตรงตามขอ้ใด 
ก. การสร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
ข. การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพติด 
ค. การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั  
ง. การบริหารราชการโดยหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

 
ขอ้ 5. ศพส. มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก. ศูนยป์ฏิบติัการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ข. ศูนย์อ านวยการพลงัแผ่นดินเพือ่เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ค. ศูนยพ์ลงัแผน่ดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ง. ศูนยพ์ลงัแผน่ดินเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 

 
ขอ้ 6. การยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยด าเนินการใหแ้รงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท  
          เพิ่มก าลงัซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค   
         รัฐบาลตอ้งด าเนินการโดยก าหนดจงัหวดัน าร่อง ยกเวน้ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. นครปฐม      ข.  สมุทรสาคร  
ค.   ประทุมธานี      ง.  สมุทรสงคราม 

 
ขอ้ 7. เร่งเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลตอ้งด าเนินการประกาศใหเ้ป็นปี   
         “ มหศัจรรยไ์ทยแลนด์ ” (Miracle Thailand Year) ตรงกบัปีใด 

ก. ปี พ.ศ. 2554-2555     ข.  ปี พ.ศ. 2554-2556 
ค.   ปี พ.ศ. 2555-2556     ง.  ปี พ.ศ. 2555-2558 
 

ขอ้ 8. นโยบายการศึกษารัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายท่ีจะด าเนินการในระยะ 4 ปี ตรงตามขอ้ใด 
ก. นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ     ข.  นโยบายเศรษฐกิจ  
ค.   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ   ง.  นโยบายดา้นการศึกษา 

 
ขอ้ 9. กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายแจกแทบ็เล็ตใหน้กัเรียนซ่ึง "แทบ็เล็ตถือเป็นอุปกรณ์การศึกษา 
            ส่วนของเทคโนโลย ีท่ีจะน าระบบใดมาใชใ้นแทบ็เล็ตตรงกบัขอ้ใด 

ก. ระบบแอนดรอยด์     ข.  ระบบวนิโดว ์
ค.   ระบบลีนุกส์      ง.  โอเปลาร์ 

 



 

 

ขอ้ 10. กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบาย แจกแทบ็เล็ตใหน้กัเรียน  โดยมีช่ือโครงการ ตามขอ้ใด  
ก. โครงการ Per Child One Tablet Pc   ข.  โครงการ One Tablet Pc Per Child 
ค.   โครงการ One Pc Tablet Per Child  ง.  โครงการ  Pc Per Child One Tablet 
 

ขอ้ 11. การปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนครูใหท้ดัเทียมกบัวชิาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ  ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ตุลาการ        ข.  อยัการ 
ค.   แพทย ์      ง.  ทหาร 
 

ขอ้ 12. การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ส าหรับเด็กชั้น  
          ประถมศึกษาปีท่ี 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรียนน าร่อง  ยกเวน้ ขอ้ใด 

ก. โรงเรียนราชวนิิต     ข.  โรงเรียนอนุบาลล าปาง 
ค.   โรงเรียนอนุบาลพงังา     ง.   โรงเรียนอนุบาลสนามบิน 
 

ขอ้ 13. “ วสิัยทศัน์ ” แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  ก าหนดใหใ้ชต้รงกบัขอ้ใด 
ก.   สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ข.   สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ค.   สังคมมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ง.   สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง 
 

ขอ้ 14. จดัการศึกษาโดย "ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง"  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวต้รงกบัขอ้ใด 
ก. วสัิยทศัน์      ข. พนัธกิจ  
ค.    จุดมุ่งหมาย      ง.  เป้าประสงค์  

 
ขอ้ 15. "ทุนท่ีมีพลงัในการต่อสู้กบัความยากจน"  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวต้รงกบัขอ้ใด 

ก. ความรู้      ข. คุณธรรม  
ค.   เศรษฐกิจ      ง.  รายได้  
 

ขอ้ 16. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย  4  โอกาส ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก  
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษา 
ค. โอกาสในการเพิ่มพนูและฝึกฝนทกัษะ    
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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ขอ้ 17. การเรียนรู้บนฐานการท ากิจกรรม (Activity-Based Learning) กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก   
ข. โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน 
ค. โอกาสในการเพิม่พูนและฝึกฝนทกัษะ     
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ขอ้ 18. โครงการ One Tablet PC per Child โดยจะจดัหาคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษา     
            ปีท่ี 1 ในภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2555 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555  
            กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก   
ข. โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน 
ค. โอกาสในการเพิ่มพนูและฝึกฝนทกัษะ     
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ขอ้ 19. โครงการเงินทุนการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก   
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน 
ค. โอกาสในการเพิ่มพนูและฝึกฝนทกัษะ     
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ขอ้ 20. โครงการอินเทอร์เน็ตต าบล และหมู่บา้น ในศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด             
            ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก   
ข. โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน 
ค. โอกาสในการเพิ่มพนูและฝึกฝนทกัษะ     
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 
ขอ้ 21.  Becoming  ASEAN  Leaders  Scholarship  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. กา้วสู้อาเซียน     ข. สร้างผู้น าแห่งอาเซียน 
ค.  เตรียมพร้อมสู่อาเซียน     ง. โรงเรียนผูน้ าแห่งอาเซียน  

 
 



 

 

ขอ้ 22. ใหป้ระชาชนท่ีไม่จบ ม.6 สามารถเทียบประสบการณ์และการเรียนรู้จนจบ ม.6 ไดภ้ายใน 8 เดือน 
           กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. โอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรส่ิงอ านวยความสะดวก   
ข. โอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุน 
ค. โอกาสในการเพิ่มพนูและฝึกฝนทกัษะ     
ง. โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

ขอ้ 23.  Flagship  กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตรงกบัขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท า     ข. โครงการเร่งด่วน  
ค.   ชุดโครงการส าคัญ     ง. โครงการส าคญัเร่งด่วน  
 

ขอ้ 24. ยทุธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ทุนการศึกษานกัเรียนไทย 
            ไปเรียนต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด Flagship ตรงกบัขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.   โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงทุน    ข. โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงพยาบาล 
              ค.    อจัฉริยะสร้างได ้      ง.  คูปองสร้างเสริมอจัฉริยะ   

 
ขอ้ 25. ขอ้ใดไม่ใช่แผนงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ก. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ข. แผนงานสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
ค. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. แผนงานเพิม่โอกาสและพฒันาการศึกษา 
 

ขอ้ 26.วสิัยทศัน์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกบัขอ้ใด  

ก. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลกภายในปี 2558 

ข. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็นองค์กรขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพืน้ฐานของประเทศไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2563 

ค. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 

ง. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของอาเซียนภายในปี 2563 



 

 

ขอ้ 27. สามผูจ้บท่ีเป็นผลผลิตของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ข. ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 
ค.   ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  ง. ผู้จบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ขอ้ 28. โครงการคืนครูใหน้กัเรียน อยูใ่นแผนงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ใด 
ก. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ข. แผนงานสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา  
ค. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

 
ขอ้ 29. ค่านิยมองคก์ารของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติ  มีจิตเอ้ืออาทร  มีความขยนัเป็นอาภรณ์  ใจมุ่งมัน่หลกัยติุธรรม 
ข. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติ  มีจิตเอ้ืออาทร  มีความขยนัเป็นอาภรณ์  ใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม 
ค. เป็นองค์กรทีม่ีชีวติ  พร้อมจิตเอือ้อาทร  มีอาภรณ์คือความขยนั   ใจยดึมั่นหลกัยุติธรรม 
ง. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติ  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยนั  ใจมุ่งมัน่หลกัยติุธรรม 

 
ขอ้ 30." One Vision , One Identity , One Community " ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัอาเซียน 

ก. วสิัยทศัน์      ข.  เอกลกัษณ์ 
ค.    ค าขวญั      ง.  เป้าหมาย 

 
ขอ้ 31. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  “ ASEAN ”  ตรงกบัขอ้ใด  

ก. Association  South  East Asian Nations  
ข. Association of South East Asian Nations 
ค.   Association for South East Asian Nations  
ง.  Association of the South East Asian Nations 

 
ขอ้ 32.สัญลกัษณ์ของอาเซียนขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เป็นรูป ต้นข้าวสีเหลอืง 10 ต้นทีม่ัดรวมกนั ข.   เป็นรูป รวงขา้วสีเหลือง 10 ตน้ท่ีมดัรวมกนั 
ค.   เป็นรูป ตน้ขา้วสีเหลือง 11 ตน้ท่ีมดัรวมกนั ง.   เป็นรูป รวงขา้วสีเหลือง 11 ตน้ท่ีมดัรวมกนั 
 
 
 



 

 

ขอ้ 33. ความหมายสีของธงชาติอาเซียนขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. สีน ้าเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมัง่คง   ข.  สีแดง: หมายถึง ความก้าวหน้า 
ค.   สีขาว: หมายถึง ความบริสุทธ์ิ     ง.  สีเหลือง: หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 

ขอ้ 34. เสาหลกั 3 เสา ของประชาคมอาเซียนขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน   ข.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ค.   ประชาคมสังคมและวฒันธรรม    ง.   ประชาคมสันติภาพและความมั่งคง 
 

ขอ้ 35. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้ าเนินการ โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน             
            (Spirit  Of  ASEAN) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วม     
            โครงการในการจดัการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. โรงเรียน  Focus School     ข. โรงเรียน Sister School  
ค.   โรงเรียน Buffer School     ง.  โรงเรียน ASEAN Focus School   
 

ขอ้ 36. ประเทศคู่เจรจา ASEAN  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. จีน       ข.  รัสเซีย 
ค.   สหรัฐอเมริกา     ง.   แคนนาดา 
 

ขอ้ 37.  แผนการบริหารราชการแผน่ดินก าหนด ตรงกบัขอ้ใด  
ก.   2  ปี       ข. 3 ปี 
ค.   4  ปี       ง. 5 ปี  
 

ขอ้ 38.  หน่วยงานท่ีจดัท าแผนบริหารราชการแผน่ดิน ยกเวน้ขอ้ใด  
ก.   ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข.   ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค.  ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง.   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

ขอ้ 39. ผูใ้หค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการ ตรงกบัขอ้ใด  
ก.   นายกรัฐมนตรี     ข.   คณะรัฐมนตรี 
ค.  รัฐมนตรี      ง.   หวัหนา้ส่วนราชการ 
 
 



 

 

ขอ้ 40.   Sufficiency Economy  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. พอประมาณ      ข.   การมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี    ง.  เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ขอ้ 41.   สามห่วงตาม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ความพอเพยีง    ข.   ความมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ความพอประมาณ 
 

ขอ้ 43.  “ การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ  
            ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอยา่งรอบคอบ ” ตรงกบั   
            หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ความพอประมาณ    ข.   ความมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ความรู้ 
 

ขอ้ 44.   ขอ้ใดไม่เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขดา้นความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. รอบรู้      ข.   รอบคอบ 
ค.   รอบด้าน      ง.  ระมดัระวงั 
 

ขอ้ 45.  ขั้นตอนแรกของการบริหารยคุใหม่ ตรงกบัขอ้ใด 
ก.   ก าหนดผลลพัธ์     ข.   การสร้างวสัิยทศัน์ 
ค.   ก าหนดพนัธกิจ     ง.   การสร้างตวัช้ีวดั 
 

ขอ้ 46.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป้าหมายสูงสุดในการจดัการความรู้ ตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.   พฒันาคน      ข.   พฒันางาน 
ค.   พฒันาองค์กร     ง.   พฒันาประเทศชาติ 
 

ขอ้ 47. การวางแผนการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม 
           ขั้นตอนใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก.   ก าหนดวสิัยทศัน์  เตรียมการ  สร้างแผน  น าแผนไปปฏิบติั  ปรับปรุงแกไ้ข   
ข.   เตรียมการ  ก าหนดวสิัยทศัน์ สร้างแผน  น าแผนไปปฏิบติั  ประเมินผล 
ค.  เตรียมการ  ก าหนดวสิัยทศัน์  สร้างแผน  น าแผนไปปฏิบติั  ประเมินผล   
ง.   ก าหนดวสัิยทศัน์  สร้างแผน  น าแผนไปปฏิบัติ  ประเมินผล  ปรับปรุงแก้ไข  



 

 

ขอ้ 48."การศึกษาก่อนอุดมศึกษา” หมายความตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 
ก.   การศึกษาภาคบงัคบั    ข.  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค. การศึกษาระดบัประถมศึกษา   ง.   การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

 
ขอ้ 49.  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   
           ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี    
           ความสุข ตรงกบัขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. หลกัการจดัการศึกษา    ข. จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 
ค.   ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  ง.  วธีิการการจดัการศึกษา 
 

ขอ้ 50. ขอ้ใดไม่ใช่ หลกัการจดัการศึกษา 
ก.   เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับคนไทยทุกคน 
ข.   ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ค.    เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
ง.    การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
 

ขอ้ 51. “เป็นการศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา        
           บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้มหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ” จดัเป็นการศึกษารูปแบบใด 

ก. การศึกษาในระบบ     ข.  การศึกษาตามอธัยาศัย 
ค.   การศึกษานอกระบบ    ง.  การศึกษาผสมผสาน 
 

ขอ้ 52. สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยวธีิการท่ีหลากหลายโดยพิจารณาจากขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. การพฒันาของผูเ้รียน  ความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การจดั

กระบวนการเรียนการสอน 
ข. การพฒันาของผูเ้รียน ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ            

การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ค. พฒันาการของผูเ้รียน  ความประพฤติ   พฤติกรรมการเรียน การสังเกตการร่วมกิจกรรม และ            

การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ง.  พฒันาการของผู้เรียน  ความประพฤติ   การสังเกตพฤติกรรมการเรียน   การร่วมกจิกรรม และ           

การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
 
 



 

 

ขอ้ 53. การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี ยกเวน้ขอ้ใด  
ก. จ านวนสถานศึกษา    ข.  ระดับของการศึกษาภาคบังคับ 
ค.   จ านวนประชากร     ง. วฒันธรรมและความเหมาะสมดา้นอ่ืน 
 

ขอ้ 54. รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ             
          ขอ้ใด ไม่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ก. หอ้งสมุดประชาชน    ข.  สวนสาธารณะ 
ค.   สถานศึกษา     ง. สวนสัตว ์

 
ขอ้ 55.ใหจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดงัต่อไปน้ีไม่ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
ข. ระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล  

 
ขอ้ 56. ใครมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดั  
            การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา  
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ ก.ค.ศ. 
 

ขอ้ 57.การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาศึกษาตรงกบัขอ้ใด 
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา 
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 
ขอ้ 58.การมอบอ านาจใหท้ าขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. เป็นหนังสือ     ข.  เป็นค าสั่ง 
ค.   เป็นประกาศ     ง.  เป็นระเบียบ 
 



 

 

ขอ้ 59.ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดหรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจให้                       
           ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนท าหนา้ท่ีบางอยา่งแทนตวัเอง ขอ้ใดปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

ก. รักษาการในต าแหน่ง    ข.  รักษาราชการแทน 
ค.    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน    ง.  ปฏิบัติราชการแทน 

 
ขอ้ 60.ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดข้อ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน 
ข. ถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคน ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน  
ค. ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งข้าราชการครูในสถานศึกษาเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ง. ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษา
ราชการแทน 
 

ขอ้ 61.ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีขา้ราชการครูในสถานศึกษามาขอค าปรึกษาวา่ตอ้งการลงสมคัรรับ   
           เลือกตั้งเป็นผูแ้ทนขา้ราชการครูในคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านจะแนะน า  
           คุณสมบติั ยกเวน้ขอ้ใด 

ก.   มีใบประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 
ข.  ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม  
      จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
ค.  มีวทิยฐานะไม่ต ่ากว่าช านาญการพเิศษ 
ง.  มีประสบการณ์สอนสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี 
 

ขอ้ 62. “อนุกรรมการและเลขานุการ” ของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต  
             พื้นท่ีการศึกษา... ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ข.  อนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวฒิุ  
ค.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ง.  ผูแ้ทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
 
 



 

 

ขอ้ 63. บุคคลใด มีอ านาจ หนา้ท่ี พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาในในสังกดัส านกังาน   
            เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ก. รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีรับผดิชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ข. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 
ขอ้ 64.  “การอนุมติัประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรของสถานศึกษา”เป็นอ านาจและหนา้ท่ี ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ขอ้ 65. วตัถุประสงคข์อง คุรุสภา ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ  
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  การพฒันาวชิาชีพ 

ข.  ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชีพ  
ค.  ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกยีรติผู้ประกอบวชิาชีพ 
ง.  ประสานส่งเสริมการศึกษา และการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 

 
ขอ้ 66. นายสมศกัด์ิ ดวงดี ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผูช่้วย ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัสมาชิกคุรุสภา 

ก.  ยงัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกคุรุสภาจนกวา่จะผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 
ข.  เป็นสมาชิกสามญั 
ค.  เป็นสมาชิกวสิามญั  
ง.  เป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

 
ขอ้ 67. ต าแหน่งในขอ้ใด ไม่จดัเป็นวชิาชีพควบคุมตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

ก.  ครู      ข.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ค. คณาจารย์    ง.  ศึกษานิเทศก ์
 
 
 



 

 

ขอ้ 68. ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ก าหนดวนัออกบตัร 
           วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2552  แลว้วนัท่ีบตัรหมดอายตุรงกบัขอ้ใด 

ก.  9 ธนัวาคม 2557       ข. 9 ธนัวาคม 2558   
ค.  8 ธันวาคม 2557       ง. 8 ธนัวาคม 2558  

 
ขอ้ 69. ขา้ราชการครูประสงคจ์ะขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใหด้ าเนินการอยา่งไร 

ก. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุภายใน 180 วนั 
ข. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุต ่ากวา่ 180 วนั 
ค. ให้ยืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 180 วนั 
ง. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุไม่เกิน 180 วนั 

 
ขอ้ 70. นายสมพงษ ์ใจกวา้ง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วชิาเอกภาษาไทย จาก  
             มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ตอ้งการขอข้ึนทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู จะตอ้งยืน่หลกัฐาน  
             และจ่ายค่าธรรมเนียมตรงกบัขอ้ใด  

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

ขอ้ 71. นายศกัด์ิสิทธ์ิ ค  าดี ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา รับนายศรเทพ น าชยั ครูอตัราจา้งวทิยาศาสตร์ เขา้  
             มาปฏิบติังานในโรงเรียน โดยท่ีนายศรเทพ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  นายศกัด์ิสิทธ์ิ ค  าดี ตอ้ง 
             ระวางโทษตรงขอ้ใด  

ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือ ปรับไม่เกนิ 60,000  บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
ง. ไม่ตอ้งรับโทษเพราะถือวา่ท าประโยชน์ใหก้บัทางราชการ 

 
ขอ้ 72. บุคคลใดมี อ านาจ หนา้ท่ี เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ นายสมศกัด์ิ ดวงตก ต าแหน่งครู                   
            วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
ง. คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 

 

 
ขอ้ 73. มาตรฐานวชิาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง  

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ   ข.  มาตรฐานการปฏิบติังาน 
ค.   มาตรฐานการปฏิบติัตน      ง.  มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

ขอ้ 74. “จรรยาบรรณวชิาชีพ ”ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. จรรยาบรรณต่อเพือ่นร่วมประกอบวชิาชีพ  ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
ค.   จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ    ง.  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

ก าหนดให้ตอบค าถามข้อ 75 -76 
                   นายสมปอง หมายมัน่ ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการ ถูกผูป้กครองร้องเรียนวา่ไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครู โดยปฏิบติัตนไม่เป็นแบบอยา่ง พดูจาไม่สุภาพ กบันกัเรียนเป็นประจ า   
 
ขอ้ 75. เม่ือคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ไดรั้บเร่ืองแลว้มีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี    
            ยกเวน้ขอ้ใด 

ก.  ยกขอ้กล่าวหา     ข.  ตกัเตือน 
ค.  ท าทณัฑ์บน      ง.  เพิกถอนใบอนุญาต  
 

ขอ้ 76. หากนายสมปองไม่พอใจในค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ นายสมปองจะด าเนินการ        
            อยา่งไรจึงจะถูกตอ้งท่ีสุด 

ก. ร้องทุกขต่์อคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ       
ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา 
ค. ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง 

 
ขอ้ 77. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกบัขอ้ใด 

ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ค.  เลขาธิการคุรุสภา 
ง.  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร  
     ทางการศึกษา 
 



 

 

ขอ้ 78. นางพรทิพย ์ เด่นดวง ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะไดรั้บเงินวทิยฐานะตรงกบัขอ้ใด 
ก. 3,500       ข.  5,600 
ค.   9,900       ง.  13,000  

 
ขอ้ 79. นายสมเกียรติ ใจมัน่คง ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ เม่ือสอบผา่นการคดัเลือกเป็น  
            ผูบ้ริหารสถานศึกษา วทิยฐานะผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก.  เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ข.  เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ค.  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

ขอ้ 80.  นางเอมอร ดวงเด่น ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  เม่ือผา่นการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้แลว้   
             ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. ผูอ้  านวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ค. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
ขอ้ 81. ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่ไดก้  าหนด สถานโทษ  
            ทางวนิยั ตรงกบัขอ้ใด 

ก.   ภาคทณัฑ ์     ข.   ตดัเงินเดือน 
ค.   ปลดออก      ง.  ให้ออก 
 

ขอ้ 82.  ครูเอกพล นวลนอ้ย ไดรั้บโทษทางวนิยัโดยถูกสั่งลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน และคิดวา่ตวัเองไม่ไดรั้บ  
            ความเป็นธรรมจากค าสั่งลงโทษทางวนิยัในคร้ังน้ี ครูเอกพล นวลนอ้ย ตอ้งด าเนินการอยา่งไรจึงจะ  
            ถูกตอ้ง 

ก.   ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ข.   ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ค.   อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ง.   อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง 
 
 



 

 

ขอ้ 83.  นายสง่า ด่านชา้ง ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ถูกสั่งพกัราชการ เน่ืองจากถูกตั้งกรรมการ  
              สอบสวนทางวนิยั วา่ลวนลามนกัเรียน และนายสง่า คิดวา่ตวัเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรมท่ี 
             ผูบ้งัคบับญัชาสั่งใหต้วัเองพกัราชการ มีสิทธิตามขอ้ใด 

ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง 
ข. ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

 
ขอ้ 84.  แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
            ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  ข.  แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
ค.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ง.   แผนการจดัการศึกษาเฉพาะคนพิการ 
 

ขอ้ 85.  จากขอ้ 84 ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  Individualized Education Plan   ข. Individualized Education Program 
ค.  Individualized Development Plan  ง. Individualized Development Program 
 

ขอ้ 86.  การจดัใหค้นพิการไดเ้ขา้ศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไปทุกระดบั หลากหลายรูปแบบขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  การเรียนรู้ร่วม    ข.  การเรียนร่วม 
ค.  การเรียนร่วมของพิการ   ง.   การส่งเสริมการเรียนเฉพาะคนพิการ 
 

ขอ้ 87.  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษาในสถานศึกษา ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก.  ใหถื้อเป็นความผดิตามกฎหมาย ข.  ให้ถือเป็นการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  
ค. เป็นการปฏิบติัท่ีคดัหลกัมนุษยธรรม ง.   ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บโทษทางวนิยั 
 

ขอ้ 88. เด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ยกเวน้ขอ้ใด 
ก.  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม      ข. เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ 

ค. เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ  ง.  เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
 

 

 



 

 

ขอ้ 89. หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายสุรา หรือบุหร่ีใหก้บัเด็ก ฝ่าฝืนขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
ข. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ง.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 เดือน หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ขอ้ 90. ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นการยยุง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาฝ่าฝืน 
           ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตอ้งประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและ    
           ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
ข. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ง.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 เดือน หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
 


