
ข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ฉบบัท่ี 20 ประกาศใช ้6 เมษษยน 2560 นั้นมีจ านวนตามขอ้
ใด 

ก. 15 หมวด 278 มาตรา 
ข. 16 หมวด 279 มาตรา 
ค. 15 หมวด 279 มาตรา 
ง. 19 หมวด 279 มาตรา 
จ. 16 หมวด 297 มาตรา 

ตอบ ข. 16 หมวด 279 มาตรา 
 
2. ตามรัฐธรรมนูญ รัฐตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาเป็นเวลาก่ีปี  ตั้งแต่ ก่อนวยัเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ก. 9 ปี 
ข. 10 ปี 
ค. 12 ปี 
ง. 15 ปี 
จ. 16 ปี 

ตอบ ก. 9 ปี 
 
3. กรจดัการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากท่ีสุด 

ก. หมวด 1 
ข. หมวด 3 
ค. หมวด 5 
ง. หมวด 7 
จ. หมวด 9 

ตอบ ค. หมวด 5 
 
4. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่นส่วนใดของรัฐธรรมนูญ 

ก. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ข. หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย 
ค. หนา้ท่ีของรัฐ 
ง. แนวนโยบายแห่งรัฐ 



จ. บททัว่ไป 
ตอบ ค. หนา้ท่ีของรัฐ 
 
5. ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

ก. ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ข. ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จ. ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี 
 
6. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 

ก. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกมิได ้
ข. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข 
ค. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุข ทรงใชอ้  านาจนั้นทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
ง. ผูอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไทยยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกนั 
จ. พระมหากษตัริยท์รงด ารงต าแหน่งจอมทพัไทย 

ตอบ ง. ผูอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรไทยยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกนั 
 
7. คณะองคมนตรีมีก่ีคน 

ก. ไม่เกิน 10 
ข. ไม่เกิน 15 
ค. ไม่เกิน 17 
ง. ไม่เกิน 18 
จ. ไม่เกิน 19 

ตอบ จ. ไม่เกิน 19 
 
8. ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองคเ์ป็นการ ชัว่คราวไปพลางก่อนคือใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. ประธาน กรธ. 
ค. ประธาน สนช. 



ง. หวัหนา้ คสช. 
จ. ประธานองคมนตรี 

ตอบ จ. ประธานองคมนตรี 
 
9. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้ง 

ก. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
ข. บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 
ค. เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลเช้ือชาติไทย 
ง. บุคคลยอ่มมีสิทธิในทรัพยสิ์นและการสืบมรดก 
จ. บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

ตอบ ค. เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคลเช้ือชาติไทย 
 
10. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย 

ก. เขา้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคบั 
ข. ไม่ร่วมมือหรือสนบัสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
ค. ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยา่งอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น

ส าคญั 
ง. รับราชการทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
จ. เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ตอบ ง. รับราชการทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
 
11. การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่ง พฒันาผูเ้รียนทุกขอ้ยกเวน้ขอ้ใดเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 

ก. เป็นคนดี 
ข. มีวนิยั 
ค. รู้รักสามคัคี 
ง. ภูมิใจในชาติ 
จ. มีความรับผิดชอบ 

ตอบ ค. รู้รักสามคัคี 
 
12. กองทุนท่ีจะจดัตั้งเป็นกองทุนแรกดา้นการจดัการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ 

ก. กองทุนคนพิการ 
ข. กองทุนคุม้ครองเด็ก 



ค. กองทุนผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์
ง. กองทุนประชารัฐ 
จ. กองทุนการศึกษาเพื่อความย ัง่ยนื 

ตอบ ค. กองทุนผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์
 
13. โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอนัจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมัน่คงของรัฐรัฐตอ้งเป็นเจา้ของเท่าใด 

ก. ร้อยละ 50 
ข. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ค. ร้อยละ 51 
ง. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 
จ. เกินก่ึงหน่ึงของผูร่้วมกิจการทั้งหมด 

ตอบ ง. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 
 
14. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นแนวนโยบายแห่งรัฐ 

ก. ยทุธศาสตร์ชาติ 
ข. อุปถมัภแ์ละคุม้ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
ค. คนท างาน 
ง. ท่ีดิน ทรัพยากร 
จ. เกษตรอุตสาหกรรม 

ตอบ ค. คนท างาน 
 
15. รัฐสภามีก่ีคณะก่ีคน 

ก. 2 คณะ 480 คน 
ข. 1 คณะ 750 คน 
ค. 2 คณะ 570 คน 
ง. 2 คณะ 700 คน 
จ. 5 คณะ 750 คน 

ตอบ   ง. 2 คณะ 700 คน 
 
 
 



16. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก. สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนหา้ร้อยคน 
ข. ผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอ้งไดส้ัญชาติ

ไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
ค. ผูมี้สิทธ์ิสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีนบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ง. วฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
จ. สมาชิกวฒิุสภาตอ้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบปีในวนัสมคัรรับเลือก 

ตอบ ง. วฒิุสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 
 
17. ผูแ้ทนปวงชนชาวไทย คือ 

ก. สส. 
ข. สว. 
ค. สส.และสว. 
ง. สนช. 
จ. สปท. 

ตอบ ค. สส.และสว. 
 
18. ผูแ้ต่งตั้งประธานสภาผูแ้ทนราษฎร์คือใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. หวัหนา้ คสช. 
ค. ประธานองคมนตรี 
ง. พระมหากษตัริย ์
จ. ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์

ตอบ ง. พระมหากษตัริย ์
 
19. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมีก่ีฉบบั 

ก. 5 
ข. 7 
ค. 9 
ง. 10 
จ. 11 

ตอบ ง. 10 



20. มติไม่ไวว้างใจตอ้งมีคะแนนเสียงเท่าใดของจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ทนราษฎร  
ก. 330 
ข. 331 
ค. 332 
ง. 333 
จ. 334 

ตอบ จ. 334 
 
21. สมาชิกวฒิุสภาตั้งแต่ก่ีคนข้ึนไปมีสิทธิเขา้ช่ือขอเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือ
แถลงการณ์ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินโดยไม่มีการลงมติ 

ก. 65 
ข. 66 
ค. 67 
ง. 68 
จ. 69 

ตอบ ค. 67 
 
22. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคณะรัฐมนตรี 

ก. พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบหา้คน ประกอบเป็น
คณะรัฐมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงสมาชิกวฒิุใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 
ค. ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
ง. นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกนัแลว้เกินแปดปีมิได ้
จ. รัฐมนตรีตอ้งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายไุม่ต ่ากวา่สามสิบหา้ปีส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ตอบ ข. นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงสมาชิกวฒิุใหค้วามเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ 
 
23. รัฐสภามีความแตกต่างกนัของสมาชิกทั้งสอบสภาอยูก่ี่คน 

ก. 100 
ข. 200 
ค. 300 
ง. 400 



จ. 500 
ตอบ ค. 300 
 
24. ความเป็นรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตวัส้ินสุดลงทุกขอ้ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. ลาออก 
ข. สมาชิกวฒิุสภามีมติไม่ไวว้างใจ 
ค. กระท าการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ 
ง. มีพระบรมราชโองการให้พน้จากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑ 
จ. ตาย 

ตอบ ข. สมาชิกวฒิุสภามีมติไม่ไวว้างใจ 
 
25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มีก่ีศาล 

ก. 3 
ข. 4 
ค. 5 
ง. 6 
จ. 7 

ตอบ ข. 4 
 
26. บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดโ้ดย 

ก. รัฐธรรมนูญ 
ข. พระราชบญัญติั 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. พระราชก าหนด 
จ. พระราชอธัยาศยั 

ตอบ ข. พระราชบญัญติั 
 
27. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. ศาลยติุธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. ศาลทหาร 
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 



ตอบ ก. ศาลยติุธรรม 
 
28. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 

ก. ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้ 
ข. ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูก้ระท าความผดิเป็นบุคคล ซ่ึงอยูใ่นอ านาจศาล

ทหารและคดีอ่ืน 
ค. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเกา้คนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รง

แต่งตั้งจากบุคคล 
ง. ผูด้  ารงต าแหน่งในองคก์รอิสระตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ส่ีสิบหา้ปี แต่ไม่เกินเจด็สิบปี 
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดว้ยกรรมการจ านวนหา้คนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง

ตามค าแนะน าของวฒิุสภา 
ตอบ จ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบดว้ยกรรมการจ านวนหา้คนซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของวฒิุสภา 
 
29. ขอ้ใดไม่ใช่องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. ผูต้รวจการแผน่ดิน 
ค. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
จ. คณะกรรมการอยัการ 

ตอบ จ. คณะกรรมการอยัการ 
 
30. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งมากท่ีสุด 

ก. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง 
ข. การแกไ้ขรัฐธรรมนูญตอ้งมาจากคณะรัฐมนตรี สส.หรือสว.ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของสมาชิก

เท่าท่ีมีอยู ่
ค. การแกไ้ขรัฐธรรมนูญตอ้งมาจากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนไม่นอ้ยกวา่หา้หม่ืนคน 
ง. ญตัติขอแกไ้ขเพิ่มเติมตอ้งเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและใหรั้ฐสภา

พิจารณาเป็นสามวาระ 
จ. เป้าหมายการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการพฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ใหส้มกบัวยัโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 



ตอบ จ. เป้าหมายการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ด็กเล็กไดรั้บการพฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกบัวยัโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 
31. ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีแทนรัฐสภาสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาคือ 

ก. สนช. 
ข. สปช. 
ค. สปท. 
ง. กรธ. 

ตอบ ก. สนช. 
 
32. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 เป็นปีท่ีเท่าไรในรัชกาลปัจจุบนั 

ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 
จ. 7 

ตอบ ก. 2 
 
33. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 การศึกษาระดบัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของรัฐนอ้ย
ท่ีสุด 

ก. อ.1 
ข. อ.2 
ค. ป.1 
ง. ม.1 
จ. ม.4 

ตอบ จ. ม.4 
 
34. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามค าสั่ง คสช. 

ก. สกสค.มี 9 คน รมว.ศธ.เป็นประธาน 
ข. กศจ.มี 22 คน มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
ค. ส านกังานศึกษาธิการภาคมี 18 แห่ง ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัมี 77 แห่ง 
ง. อ.ก.พ.กระทรวงมีเพียงคณะเดียวประกอบดว้ย 18 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน 



จ. ก.ค.ศ.มี 14 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน 
ตอบ ข. กศจ.มี 22 คน มีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 
 
35. ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นคณะกรรมการไดใ้นชุดใดตามค าสั่ง คสช. 

ก. ก.ค.ศ. 
ข. อ.ก.ค.ศ. 
ค. กศจ. 
ง. อกศจ. 

ตอบ ง. อกศจ. 
 
36. ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาตินอ้ยท่ีสุด 

ก. ความมัง่คง 
ข. การแข่งขนั 
ค. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ง. การขยายโอกาส 
จ. การฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

ตอบ จ. การฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
 
37. ทุกขอ้จดัเป็นประเภทขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกเวน้ขอ้ใด 

ก. ประเภทอ านวยการ 
ข. ประเภททัว่ไป 
ค. ประเภทวชิาการ 
ง. ประเภทบริหาร 

ตอบ ง. ประเภทบริหาร 
 
38. กระบวนการจดัการศึกษา ยดึหลกัในขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 

ก. มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
ข. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภท

การศึกษา 
ง. หลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาครู 
จ. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 



ตอบ ก. มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 
 
39. การจดัการศึกษาใหก้บับุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 ท่ีแตกต่างจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคือขอ้ใด 

ก. ระดบัก่อนวยัเรียน 
ข. ระดบัประถมศึกษา 
ค. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ง. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตอบ ง. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
40. ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

ก. การศึกษาในระบบ 
ข. การศึกษานอกระบบ 
ค. การศึกษาตามอธัยาศยั 
ง. การศึกษาตลอดชีวิต 

ตอบ ง. การศึกษาตลอดชีวติ 
 
41. การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหใ้หย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยค านึงถึงระดบัของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวนสถานศึกษา  จ านวนประชากร  วฒันธรรม  และความเหมาะสมดา้นอ่ืน
ดว้ย  เวน้แต่การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอ้ใด 

ก. การอุดมศึกษา 
ข. ประถมศึกษา 
ค. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ง. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ. อาชีวศึกษา 

ตอบ จ. อาชีวศึกษา 
 
42. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั 

ก. การศึกษาภาคบงัคบั หมายความวา่ การศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 9 ของการศึกษาขั้นฐาน 
ข. เด็ก หมายความวา่ เด็กท่ีมีอายยุา่งเขา้ปีท่ี 7 จนถึงยา่งเขา้ปีท่ี 16 เวน้แต่ เด็กท่ีสอบไดช้ั้นปีท่ี 9 ของ

การศึกษาภาคบงัคบัแลว้ 



ค. ใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเด็กเขา้เรียน
ในสถานศึกษา แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองทราบก่อนเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่เกินกวา่ 1 ปี 

ง. ใหพ้นกังานเจา้ท่ีท่ี รมว.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ 
ในระวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น ๆ ตรวจสอบการเขา้เรียน
ของเด็ก 

จ. ผูใ้ดซ่ึงไม่ใช่ผูป้กครอง มีเด็กซ่ึงไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาอาศยัอยูด่ว้ย ตอ้งแจง้ สพท.หรือ 
อปท. ภายใน 1 เดือนนบัแต่เด็กมาอยูด่ว้ย ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
ตอบ ค. ใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ อปท.ประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเด็กเขา้เรียนใน
สถานศึกษา แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองทราบก่อนเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่เกินกวา่ 1 ปี 
 
43. กลุ่มงานใดในเขตพื้นท่ีการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพของสถานศึกษามากท่ีสุด 

ก. กลุ่มอ านวยการ 
ข. กลุ่มนโยบายและแผน 
ค. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ง. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
จ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ตอบ ข. กลุ่มนโยบายและแผน 
 
44. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลในการแกไ้ขพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือเก่ียวขอ้งนอ้ยท่ีสุด 

ก. คุณภาพการศึกษา 
ข. ความสอดคลอ้ง 
ค. การแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
จ. การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิผล 

ตอบ จ. การใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิผล 
 
45. ขอ้ใดไม่ใช่ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ก. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ข. ดา้นการบริหารและการจดัการ 
ค. ดา้นกฎหมาย 
ง. ดา้นการบริหารการเงินการคลงั 

ตอบ ง. ดา้นการบริหารการเงินการคลงั 



46. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก. ประธานคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม คือ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ข. ต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน ไดแ้ก่ ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภท วชิาการ 

ประเภททัว่ไป 
ค. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมถือเป็นจรรยาบรรณของขา้ราชการท่ีส าคญั 
ง. การบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ ใหป้ลดักระทรวง หรือหวัหนา้

ส่วนท่ีข้ึนตรงต่อนายกหรือรัฐมนตรี เป็นผูส้ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
จ. การพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์การใหอ้อกจากราชการ ให้ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั 

นบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์ เวน้มีเหตุจ าเป็น ขยายได ้ไม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 60 วนั 
ตอบ ค. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมถือเป็นจรรยาบรรณของขา้ราชการท่ีส าคญั 
 
47. ขอ้ใดไม่ใช่ค าสั่งทางปกครอง 

ก. ประกาศกระทรวง 
ข. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ค. การออกกฎ 
ง. แถลงการณ์ส านกัพระราชวงั 
จ. ขอ้บงัคบั 

ตอบ ค. การออกกฎ 
 
48. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. ถา้การละเมิดของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่ไดส้ังกดัหน่วยงานใดใหถื้อวา่เป็นกระทรวงการคลงัท่ีตอ้งรับ
ผดิแทน 

ข. กรณีมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ๆ ตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัยืน่ค  าร้อง มีความจ าเป็นขยายไดสู้งสุดไม่เกิน 60 วนั 

ค. ตราสารจดัตั้ง อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ วตัถุประสงค ์ช่ือ ประเภท ระดบั ของโรงเรียนในระบบ 
ท่ีดิน ท่ีตั้ง เงินทุนและสินทรัพย ์

ง. ผูดู้แลคนพิการ หมายความวา่ บิดา มารดา ผูป้กครอง บุตร สามี ภรรยาญาติ พี่นอ้ง หรือบุคคลอ่ืน
ใดท่ีรับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 

จ. ผูใ้ดปลอมเขม็ลูกเสือสมนาคุณ หรือเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ
ไม่เกิน 1 หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ตอบ จ. ผูใ้ดปลอมเขม็ลูกเสือสมนาคุณ หรือเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ โทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่
เกิน 1 หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



49. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
ก. ครู ก อยูโ่รงเรียน ข สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ค สอบคดัเลือกไดด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ

สถานศึกษา ง ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นท่ี ค สามารถสั่งยา้ย
ผูบ้ริหารท่านน้ีไดก้รณีพิเศษ 

ข. ครู ก ถ่ายภาพขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเล่นการพนนัในห้องน ้าและส่งไปยงั สพฐ.ผูป้กครองของ
นกัเรียน มีสิทธ์ิฟ้องครู ก ตาม พรบ.คุม้ครองเด็ก โทษสูงสุดของ ครู ก คือ จ าคุกไม่เกิน 6 หรือปรับไม่เกิน 6 
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ค. รัฐมนตรีมีอ านาจอนุญาตใหส่้วนราชการท่ีไดรั้บเงินไม่ตอ้งน าส่งคลงัก็ได ้เช่น เงินท่ีไดรั้บจาก
การชดใชค้วามเสียหายและตอ้งซ่อมแซมทรัพยสิ์น 

ง. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย สูงสุด คือ เกิด
ผลประโยชน์สุขของประชาชน 

จ. “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความวา่ การด าเนินงานของรัฐท่ีเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะหรือ
ประโยชน์ของเอกชนประกอบกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความมัน่คงของรัฐท่ีเก่ียวกบัการเมืองภายในประเทศ
หรือระหวา่งประเทศ การป้องกนัประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
ตอบ ก. ครู ก อยูโ่รงเรียน ข สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ค สอบคดัเลือกไดด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา ง ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นท่ี ค สามารถสั่งยา้ย
ผูบ้ริหารท่านน้ีไดก้รณีพิเศษ 
 
50. การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่านใดไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

ก. ศึกษานิเทศน์สาม มีเร่ืองทะเลาะววิาทกบัผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการดี รองผูอ้  านวยการเขตจีเขา้
ไปพบเห็นเลยแจง้ใหผู้อ้  านวยการเขตเอม็ทราบ ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีมีอ านาจสั่งสอบสวนวนิยั 

ข. ครูเอ วทิยฐานะช านาญการพิเศษ อยูโ่รงเรียนบี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ไดรั้บค าสั่งใหเ้ดินทางไปเป็นวทิยากร ณ สพฐ.ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา
เขต 2 เป็นผูอ้นุญาต 

ค. นางสาวน ้าตาล สอบบรรจุแข่งขนัไดเ้ป็นครูผูช่้วย สังกดั สพป.อด.4 ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
ใหศึ้กษาธิการจงัหวดัโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ง. ครู ก และ ครู ข แต่งงานกนัท่ีโรงเรียน ค มีผูอ้  านวยการ ง เป็นประธานในพิธีในช่วงปิดภาคเรียน 
ครู ข คลอดบุตรในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ตอ้งยื่นลาต่อผูอ้  านวยการ ง ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
จึงจะไดรั้บอนุญาต 

จ. ผูมี้อ านาจอนุมติัค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาล าดบัแรกคือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินของเขตพื้นท่ีการศึกษา 



ตอบ จ. ผูมี้อ  านาจอนุมติัค่ารักษาพยาบาลใหก้บัผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาล าดบัแรกคือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 


