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แบบทดสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบรรจุเข้ารับราชการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

............................................................................ 
แบทดสอบทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 90 นาที 
ชุดที่ 1 
1.  คุรุสภาอยู่ในก ากับของใคร  
     ก. คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภา   ข. กระทรวงศึกษาธิการ  
     ค. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
2. ข้อใดคือความหมายของค าว่า การศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     ก. การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม    
     ข. การศึกษา คือ การสร้างองค์ความรู้อัดเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม  
     ค. การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม 
     ง. การศึกษา คือ ชีวิต  
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เม่ือใด 
     ก. 20 มิถุนายน 2541     ข. 20 มิถุนายน 2542  
     ค. 20 สิงหาคม 2541     ง. 20 สิงหาคม 2542  
4. สมศ. คือความหมายของค าว่าอะไร 
     ก. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ข. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
     ค. ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ง. ส านักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
     ก. การศึกษาในระบบ     ข. การศึกษานอกระบบ  
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย    ง. การศึกษาตลอดชีวิต  
6. เด็กที่เข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับต้องมีอายุตามข้อใด 
     ก. เข้าปีท่ี 7 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16    ข. ย่างเข้าปีท่ี 7 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16  
     ค. ย่างเข้าปีท่ี 7 ถึง เข้าปีที่ 16    ง. ย่างเข้าปีท่ี 8 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16 
7. องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันคือข้อใด 
     ก. ครุสภา      ข. สภาบุคลากรทางการศึกษา  
     ค. สภาวิชาชีพครู     ง. คุรุสภา  
8. ข้อใดเป็นประเภทของคุรุสภา 
     ก. ประเภทวิสามัญ     ข. ประเภทสมทบ  
     ค. กิตติมาศักดิ์     ง. ประเภทตลอดชีพ  
9. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภาโดยต าแหน่ง 
     ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ข. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



                     นายอินทร์  จงจ า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน         
2 

     ค. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     ง. หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
10. กรรมการคุรุสภามีผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน 
     ก. 7 คน           ข. ไม่เกิน 7 คน  
     ค. 9 คน           ง. 5 คน  
11. ก.ค.ศ. ย่อมาจากค าว่าอะไร 
     ก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติท่ัวไปของประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ(มาตรา 13) 
     ก. มีสัญชาติไทย     ข. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
     ค. มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์   ง. มีความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์  
13. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ย่อมาจากค าว่าอะไร 
     ก. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ค.อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
14. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา (มาตรา 20) 
     ก. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
     ข. เร่งรัดให้พนักงานที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
     ค. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา    
     ง. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระท าการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่และหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา  
15. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (มาตรา 21) 
     ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
     ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
     ง. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการการมาตรฐานวิชาชีพ มีจ านวนกี่คน  (มาตรา 
21) 
     ก. 5 คน      ข. 6 คน  
     ค. 7 คน      ง. 8 คน  
17. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (มาตรา 34) 
     ก. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคุรุสภา 
     ข. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย 
     ค. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อคุรุสภา 
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     ง. ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
18. การกระท าผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้ 
     ก. ร้ายแรง      ข. ชัดแจ้ง  
     ค. ปรากฏชัดแจ้ง     ง. ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง  
19. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม (มาตรา 44)  
     ก. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์    
     ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
     ค. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     ง. ไม่มีข้อใดผิด 
20. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ไม่มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อใด 
     ก. ออกใบอนุญาต     ข. พักใช้ใบอนุญาต  
     ค. เพิกถอนใบอนุญาต     ง. อุทธรณ์ข้อกล่าวหา 
21. วิทยฐานะของข้าราชการครู ยกเว้นข้อใด 
     ก. ครู      ข. ครูช านาญการ  
     ค. ครูช านาญการพิเศษ    ง. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
22. ใครมีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์(มาตรา 58) 
     ก. คณะรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
     ค. คณะกรรมการคุรุสภา    ง. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
23. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(มาตราที่ 64) 
     ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง    ง. เลขาธิการคุรุสภา 
24. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีฐานะเป็นอะไร 
     ก. องค์กรมหาชน          ข. องค์กรเอกชน  
     ค. นิติบุคคล          ง. รัฐวิสาหกิจ 
25. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะย่ืนขอรับใบอนุญาตได้อีกในกรณีใด  
     ก. พ้น 5 เดือน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   ข. พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน  
     ค. พ้น 4 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน   ง. พ้น 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
26. เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหลักในการด าเนินการตามข้อใด 
     ก. แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนใต้ 
     ข. เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ 
     ค. ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ก าลังประสบปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้ 
     ง. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวในภาคใต้ 
27. ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
     ก. ส านักงานรัฐมนตรี      
     ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
     ค. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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     ง. ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
28. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะแบ่งส่วนราชการต้องตราเป็นกฎหมายใด 
     ก. พระราชบัญญัติ     ข. พระราชกฤษฎีกา  
     ค. กฎกระทรวง     ง. พระราชก าหนด  
29. กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ต้องด าเนินการอย่างไร 
     ก. ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาการในต าแหน่ง ข. ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน 
     ค. ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน ง. ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
30. ต าแหน่งที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือ  
     ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ข. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ค. ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ง. ผู้อ านวยการส านัก  
31. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ในมาตราใด 
     ก. มาตรา 10      ข. มาตรา 43  
     ค. มาตรา 81      ง. มาตรา 279  
32. ก าหนดเวลาราชการปกติ วันละกี่ชั่วโมงรวมเวลาพัก 
     ก. 6 ชั่วโมง      ข. 7 ชั่วโมง  
     ค. 8 ชั่วโมง      ง. 9 ชั่วโมง  
33. การเบิกค่าตอบแทนธุรการ ในวันท าการเบิกได้ไม่เกินวันละกี่ช่ัวโมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 2550 
     ก. 2 ชั่วโมง      ข. 4 ชั่วโมง 
     ค. 6 ชั่วโมง      ง. 8 ชั่วโมง  
34. การเบิกค่าตอบแทนธุรการ ในวันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละกี่ช่ัวโมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 
2550 
     ก. 6 ชั่วโมง      ข. 7 ชั่วโมง 
     ค. 8 ชั่วโมง      ง. 9 ชั่วโมง  
35. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด 
     ก. การจัดการศึกษา 9 ปี    ข. การจัดการศึกษา 12 ปี  
     ค. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี   ง. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  
36. วิชาโครงการ มีจ านวนกี่หน่วยกิต 
     ก. 2 หน่วยกิต      ข. 4 หน่วยกิต 

     ค. 6 หน่วยกิต      ง. ไม่มีข้อถูก 
37. ข้อใดคือเป้าหมายและกลยุทธ์ของการอาชีวศึกษา 
     ก. ปริมาณ คุณภาพ บริการสังคม สร้างผู้ประกอบการ ข. คุณภาพ ปริมาณ บริการสังคม สร้างผู้ประกอบการ  
     ค. คุณภาพ บริการสังคม สร้างผู้ประกอบการ  ง. ปริมาณ บริการสังคม สร้างผู้ประกอบการ  
38. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของค าว่า “บุคลากรทางการศึกษา” 
     ก. คร ู     ข. ผู้บริหารสถานศึกษา  
     ค. ผู้บริหารการศึกษา     ง. ถูกทุกข้อ 
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39. การเรียนตามนโยบาย คือ 
     ก. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ  ข. คุณภาพ ปริมาณ โครงการ  
     ค. เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน มีคุณภาพ   ง. เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ 
40. รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด 
     ก. 9 ปี      ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี  
     ค. 12 ปี      ง. ไม่น้อยกว่า 12 ปี 
41. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับ 
     ก. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมปีที่สาม  
     ข. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมปีที่หก 
     ค. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ถึงชั้นปีที่เก้า ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ง. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ถึงชั้นปีที่สิบสอง ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
42. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ของอาชีวศึกษา มีทั้งหมดกี่
หัวข้อ 
     ก. 9 หัวข้อ      ข. 10 หัวข้อ  
     ค. 12 หัวข้อ      ง. 13 หัวข้อ 
43. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ มีกี่
ลักษณะ 
     ก. 3 ลักษณะ      ข. 4 ลักษณะ  
     ค. 5 ลักษณะ      ง. 6 ลักษณะ  
44. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของอาชีวศึกษา ตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
     ก. มีวินัยในตนเอง ความผูกพัน ความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ 
     ข. มีวินัยในตนเอง ความสามัคคี ความรับผิดชอบ และมนุษย์สัมพันธ์ 
     ค. มีวินัยในตนเอง ความสามัคคี ความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ ความรู้และทักษะ 
     ง. มีวินัยในตนเอง ความผูกพัน ความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ ความรู้และทักษะ 
45. จงเรียงล าดับ “คุณธรรมน าพื้นฐาน” 
     ก. ขยัน ประหยัด สื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 
     ข. ขยัน ประหยัด สื่อสัตย์  มีน้ าใจ สุภาพ สะอาด สามัคคี มีวินัย 
     ค. ขยัน ประหยัด สื่อสัตย์ สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 
     ง. ขยัน ประหยัด สื่อสัตย์ สุภาพ สะอาด สามัคคี มีวินัย  
46. สมศ. เป็นองค์การตามข้อใด 
     ก. องค์กรมหาชน     ข. องค์การเอกชน  
     ค. องคก์ารมหาชน     ง. นิติบุคคลในก ากับของรัฐ  
47. ในการเดินทางไปราชการประเภท ก.จะต้องล้างเงินยืมภายในระยะเวลาเท่าใด 
     ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 
     ค. 21 วัน      ง. 30 วัน  
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48. ในการเดินทางไปราชการประเภท ก. ครูผู้ช่วยจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้วันละ 
     ก. 140 บาท      ข. 180 บาท  
     ค. 210 บาท      ง. 280 บาท  
49. ในการยืมเงินซื้อวัสดุ จะต้องล้างเงินยืมภายในระยะเวลาเท่าใด 
     ก. 7 วัน      ข. 15 วัน  
     ค. 21 วัน      ง. 30 วัน 
50. เว็ปไซต์ของ สอศ. คือ 
     ก. www. boga.go.th    ข. www. boga.ac.th 
     ค. www. vec.go.th     ค. www. v-cop.go.th 
51. เว็ปไซต์ของส านักอ านวยการ คือ 
     ก. www. boga.go.th    ข. www. boga.ac.th 
     ค. www. vec.go.th     ค. www. v-cop.go.th 
52. ปัจจุบันผู้ใด   ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
     ก.  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ข.  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  
     ค. นายประเสริฐ   งามพันธุ์  ง.  ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์  
53. ก าหนดให้มีความประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในกี่ปี 
     ก. 5 ป ี     ข. 6 ปี  
     ค. 10 ปี      ง. 10 ปี  
54. สถานศึกษาต้องประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกภายในปีใด 
     ก. พ.ศ.2545      ข. พ.ศ.2546  
     ค. พ.ศ.2547      ง. พ.ศ.2548 
55. รัฐมนตรีท่านใดที่ดูแล สอศ. 
     ก. นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฐุ์    ข. นายเฉลียว อยู่ศรีมารักษ์ 
     ค. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์             ง. นายพงศกร อรรณพพร  
56. SAR สถานศึกษา จะต้องรายงานส่วนกลางก่อนวันที่ของทุกปี 
     ก. 30 มีนาคม  ข. 30 เมษายน 
     ค. 30 พฤษภาคม  ง. ไม่ระบุวันที่   
57. การลงโทษทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง 
     ก. ไล่ออก ปลดออก ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ 
     ข. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ไล่ออก ปลดออก 
     ค. ทัณฑ์บน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
     ง. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
58. ลาป่วย (นับเฉพาะวันท าการ) ข้อใดถูกต้อง 
     ก. 30 วัน มีใบรับรองแพทย์    ข. 20 วัน  
     ค. 10 วัน      ง. ถูกทุกข้อ 
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59. การลงโทษนักเรียน นักศึกษาข้อใดผิด  
     ก. ตักเตือน      ข. ภาคทัณฑ์ 
     ข. ท าทัณฑ์บน     ค. ตัดคะแนนความประพฤติ  
60. ข้อใดผิด เกี่ยวกับการประเมินครูผู้ช่วย 
     ก. พัฒนาอย่างเข้ม ระยะเวลา 2 ปี   ข. ประเมินทุก 3 เดือน  
     ค. ประเมินปีละ 2 ครั้ง    ง. ไม่มีข้อผิด 
61. ปัจจุบันรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี 3 ท่าน ยกเว้น 
     ก. ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม    ข. นายประชาคม จันทรชิต 
     ค. นายบุญส่ง  จ าปาโพธิ์    ง. นายอกนิษฐ์  คลังแสง 
62. Fix it Center คือข้อใด 
     ก.  ศูนย์ซ่อมเพ่ือชุมชน  ข. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
     ค.  ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  ง.  ศูนย์ซ่อมสร้าง  
63. กระบวนการประกันคุณภาพภายในควรยึดหลักใด 
     ก. POLC  ข. TQM 
     ค. CIPP  ง. PDCA 
64. กระบวนการประกันคุณภาพภายในขั้นตอนสุดท้ายคือข้อใด 
     ก. การตรวจสอบคุณภาพ  ข. การควบคุมคุณภาพ  
     ค. การจัดการคุณภาพ  ง. การประเมินคุณภาพ 
65. ค าว่าวุฒทางการศึกษาในแบบค าขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึงข้อใด  
     ก. บช.บ.  ข. วศ.บ.  
     ค. วศ.ม.  ง. กศ.บ.  
66. ครูขวัญชัย นันติ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.2548 เขาจะต้องต่อใบอนุญาตอีกครั้งในปีใด 
     ก. พ.ศ.2551  ข. พ.ศ.2552  
     ค. พ.ศ.2553  ง. พ.ศ.2554  
67. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของ “การวิจัยในชั้นเรียน” ในสถานศึกษา 
     ก. เป็นการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน      
     ข. เป็นการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ค. เป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
     ง. เป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพ่ือน าผลไปแก้ปัญหาการสอนของตน  
68. ข้อใดจัดล าดับขั้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามทฤษฎีและแนวคิดของบลูมและ
คณะ ได้ถูกต้อง 
     ก. ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การประเมินค่า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์    
     ข. ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การประเมินค่า     
     ค. ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า     
     ง. ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์     
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69. ในการลาบวช ข้อใดถูกต้องมากที่สุด 
     ก. ลาได้ 90 วัน  ข. ต้องยื่นใบลาก่อน 60 วัน 
     ค. รายงานตัวกลับมาท างานภายใน 5 วัน  ง. ถูกทุกข้อ  
70. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพ  
     ก. การปฏิบัติตน       ข. ความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ  
     ค. ประสบการณ์อาชีพ       ง.  การปฏิบัติงาน  
71. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้มาซึ่งพัสดุ กระท าได้กี่วิธี 
     ก.   3  วิธี ข.  4  วิธี  
     ค.   5   วิธี ง.   6  วิธ ี
72. คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจ าปี จะต้องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุภายในกี่วัน  
     ก.  ภายใน   20  วัน ข.  ภายใน  30  วัน  
     ค.  ภายใน  30  วันท าการ ง.  ภายใน   40  วันท าการ  
73. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา ครั้งหนึ่ง มีราคาไม่เกินจ านวนเท่าไร 
     ก.  100,000  บาท ข.  120,000  บาท  
     ค.  150,000  บาท ง.  170,000   บาท  
74. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาครั้งหนึ่งวงเงินสูงสุดไม่เกินเท่าไร 
     ก. 100,001  บาท ข.  900,000   บาท  
     ค. 1,500,000  บาท ง.  2,000,000  บาท 
75. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาครั้งหนึ่ง มีราคาต่ าสุดอย่างน้อยเป็นเท่าใด 
     ก.  1,500,000  บาท ข.  2,000,001 บาท 
     ค.  2,500,000  บาท ง.  3,000,000  บาท  
76. หลักประกันสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง  ทุกสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่าไร ตามราคาซื้อ/จ้าง 
     ก.  ร้อยละ 2 บาท ข. ร้อยละ 3 บาท  
     ค.  ร้อยละ 4 บาท ง. ร้อยละ 5 บาท 
77. ข้อใดน่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของท่ีเป็นครุภัณฑ์ 
     ก.  ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 4,000 บาท ข. ราคาต่อหน่วยไม่ต่ ากว่า 4 ,000 บาท 
     ค.  ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 5,000 บาท ง. ราคาต่อหน่วยไม่ต่ ากว่า 5,000 บาท 
78. ก่อนการเปิดซองสอบราคาทุกครั้ง จะต้องส่งประกาศให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบไม่น้อยกว่ากี่วัน  
     ก. ไม่น้อยกว่า 10 วัน ข. ไม่น้อยกว่า 20 วัน  
     ค. ไม่น้อยกว่า  25 วัน ง. ไม่น้อยกว่า  30  วัน  
79. การประกวดราคาซื้อหรือจ้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปท่ีใดทุกครั้ง ตามระเบียบพัสดุ  
     ก.  ศาลากลางจังหวัด ข.  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
     ค.  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ง.  สถานีวิทยุกระจายเสียง  
80. ข้อใดไม่อยู่ในความหมายของค าว่า  “พัสดุ” 
     ก.  วัสดุ  ข.  ครุภัณฑ์  
     ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง.  การควบคุม 
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81. ข้อใดอยู่ในความหมายของค าว่า “การพัสดุ” 
     ก.  วัสดุ  ข.  ครุภัณฑ์  
     ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง.  การจ าหน่าย 
82. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 พร้อมฉบับแก้ไข  165 ข้อ ถูกประกาศไว้ใน  
     ก.  พระราชบัญญัติ ข.  กฎหมาย 
     ค.  ราชกิจจานุเบกษา  ง.   ระเบียบ  
83. รหัสหมายเลขครุภัณฑ์แบบกองทัพอเมริกา(FSN) ประกอบด้วยเลข 11 หลัก ประกอบด้วยเลขในลักษณะใด 
     ก.  0000-00-00000 ข.  00000- 000-000 
     ค.  0000-000-0000 ง.  000-000 0-0000 
84. การปรับวิธีเรียน  
     ก. Fix it Center ข. E-Book 
     ค. ร่วมด้วยช่วยประชาชน ง. Tune Up 
85. สิ้นปีงบประมาณ คือ วันที่.... เดือน.....ใด 
     ก.  30   พฤศจิกายน  ของทุกๆ ปี ข.  31  ตุลาคม   ของทุกๆ ปี  
     ค.  30   กันยายน ของทุกๆ ปี ง.  31  ธันวาคม  ของทุกๆ ปี  
86. อัตราค่าปรับส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
เท่าใด 
     ก. 0.025 บาท/วัน ข. 0.25 บาท/วัน 
     ค. 0.020 บาท/วัน ง. 0.20 บาท/วัน 
87. การซื้อขายพัสดุแก่หน่วยงานทางราชการ จากการสอบราคาซื้อ/ประกวดราคาซื้อ  หากผู้ขายสามารถท าหนังสือ
บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานทางราชการได้ ผู้ขายจะต้องส่งพัสดุแก่หน่วยงานทางราชการภายในกี่วันโดยไม่ต้องท า
สัญญา 
     ก. 5  วัน  ข. 5 วันท าการ  
     ค. 7  วัน  ง. 7  วันท าการ  
88. อาคารที่ดินสิ่งก่อสร้างท่ีผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาและได้ส่งมอบแล้วเสร็จ  จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่อง อาคารที่ดินสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ให้แก่ส่วนราชการอย่างน้อยกี่ปี 
     ก.      1   ปี ข.       2   ป ี
     ค.      3   ปี ง.        4   ปี   
89. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ E-Auction วงเงินงบประมาณไม่ต่ ากว่าเท่าใด 
     ก.  เกิน 100,000  บาท ขึ้นไป ข.     เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นไป 
     ค. เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป ค.    เกิน 3,000,0000 บาท ขึ้นไป  
90. การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี น่าจะด าเนินการและสิ้นสุดในช่วงเดือนใด 
     ก.  เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี ข. เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ของทุกปี  
     ค. เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี ง. เดือนธันวาคม-มกราคม ของปีถัดไป  
91. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์  ผู้ขายจะต้องประกันความเสียหายให้กับส่วนราชการเป็นระยะเวลากี่ปี  
     ก.   1  ป ี ข.  1 ปีครึ่ง  
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     ค.   2  ปี  ง.  2 ปีครึ่ง  
92. ข้อใดอยู่ในความหมายของค าว่า “ฮั่วประมูล” 
     ก.  การกระท าโดยสมยอมกัน ,การให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียกรับ 
     ข.  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     ค.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงการแข่งขันราคา 
     ง.  มีความสัมพันธ์การในเชิงการบริหาร 
93. นักจิตวิทยาการศึกษาท่านใด ที่เชื่อว่าการเสริมแรง (Reinforce) เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลง    
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ก.  กาเย่  ข.  สกินเนอร์  
     ค.  พาฟลอฟ  ง.  มาสโลว์  
94. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ระบุให้ระบบการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
สามารถเชื่อมโยงระบบการศึกษาถึงกันทุกระบบ   ตามเจตนารมณ์นี้ข้อใดถูกต้องท่ีสุด  
     ก.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นสากล 
     ข. เพ่ือให้คนในชาติได้รับวุฒิการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
     ค. เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระบบร่วมประสานจัดการศึกษา 
     ง. เพ่ือให้ประชาชนในชาติได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต    
95. การจัดการเรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษา เน้นสมรรถนะวิชาชีพ  ค าว่า  สมรรถนะวิชาชีพ  ตรงกับการ
เรียนรู้ด้านใดมากที่สุด 
     ก.  ด้านพุทธิพิสัย  ข. ด้านทักษะพิสัย  
     ค.  ด้านความรู้  สติปัญญา  ง .  ด้านจิตพิสัย 
96. ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการประเมินคุณภาพภายในทุกปี   
จุดประสงค์หลักในการให้สถานศึกษาด าเนินการด้วยเหตุใด 
     ก.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดเปูาหมาย   ลงมือปฏิบัติ     ประเมินผล 
            และปรบัปรุงระบบการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 
     ข.  สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล   เอกสารในทุกด้านก่อนรับการประเมินภายนอก  
     ค.  ผู้บริหาร   ครูผู้สอน   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ต้องได้รับการประเมินทุกปี  
     ง.  ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานว่าพร้อมรับการประเมินภายนอกหรือไม่  
97. นโยบายในการรับนักศึกษาระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพ คือ 
     ก.  40: 60       ข .  50: 50 
     ค.  60: 40       ง .  70: 30 
98. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating Scale (5, 4, 3, 2, 1) ควรใช้สถิติใด 
     ก.   ค่าเฉลี่ย( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ข.  ค่าสถิติ   T-test   
     ค.   ค่าเฉลี่ย( X)  และ  ค่า  C.V.  ง.   ใช้สูตร  E1/ E2   
99. คุณวุฒิวิชาชีพ VQs มีกี่ระดับ 
     ก. VQ 4  ข . VQ 5 
     ค. VQ 6  ง. VQ 7 
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100. ถ้าท่านได้เป็นพนักงานงานราชการต าแหน่ง ครู  ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบใด 
     ก.  ตามพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
     ข.  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
     ค.  ตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
     ง.  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
101. วัตถุประสงค์นโยบายการดูงานของ ปวช.1 และปวส.1 ยกเว้น 
     ก.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
     ข. มองเห็นถึงงานในอนาคต 
     ค. ลดจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน 
     ง. สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียนได้ทันเวลา 
102. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเทียบโอนความรู้ 
     ก. การเรียนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย  
     ค. ลดการเรียนซ้ าในกลุ่มวิชาที่มีประสบการณ์  ง.  ลดการเดินทาง  
103. คุณวุฒิวิชาชีพ VQ4 เท่ากับคุณวุฒิการศึกษาระดับ 
     ก.  ปวช.1 และ ปวช.2  ข .  ปวช.2 และ ปวช.3 
     ค.  ปวช.3 และ ปวส.1  ง .  ปวส.1 และ ปวส.2 
104. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 
     ก. ความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย  ข. ความสามัคคี สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย  
     ค. ความสมานฉันท์ สงบ สันติ และวิถีประชาธิปไตย  ง. ความสามัคคี  สงบ สันติ และวิถีประชาธิปไตย  
105. การลงโทษทางวินัยข้ันใด  ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ    
     ก. ลดขั้นเงินเดือน  ข. ไล่ออก  
     ค. ปลดออก  ง. ถูกทั้งข้อ ข . และ  ค. 
106. การลงโทษทางวินัยต้องแจ้งให้ผู้กระท าผิดวินัยทราบลักษณะใด  และต้องลงนามรับทราบภายในกี่วัน  
     ก.  ท าเป็นประกาศและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน 
     ข.  ท าเป็นบันทึกข้อความแจ้งและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน 
     ค.  ท าเป็นค าสั่งและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน  
     ง.  ท าเป็นค าสั่งและลงนามรับทราบภายใน  15   วัน  
107. V-Cop คือ 
     ก. ศูนย์ก าลังคน       ข. นโยบายของ สอศ. ข้อ 6  
     ค. การจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ง.  ถูกทุกข้อ  
108. วิทยาลัยเทคนิคล าพูน เปิดร้านมินิมาท และร้านอาหารหน้าวิทยาลัยฯ ตรงกับนโยบายข้อใด 
     ก. นโยบายของ สอศ. ข้อ 6       ข. นโยบายของ สอศ. ข้อ 7 
     ค. นโยบายของ สอศ. ข้อ 8       ง . นโยบายของ สอศ. ข้อ 9 
109. ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์อาชีพ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง 
     ก.  ความเป็นครู  ข.  การพัฒนาหลักสูตร  
     ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา  ง.  การวิจัยทางการศึกษา  
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110. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเบิกค่าเดินทางเป็นรถยนต์ 
     ก. กม. ละ 2 บาท       ข.  กม. 4 บาท 
     ค. เบนซิน กม. ละ 2 บาท       ง. ถูกทุกข้อ  
111. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกี่ส่วนและกี่ข้อ 
     ก.  ประกอบด้วย 4 ส่วน 9 ข้อ  ข. ประกอบด้วย 4   ส่วน   11   ข้อ 
     ค.  ประกอบด้วย 5 ส่วน 9 ข้อ  ง. ประกอบด้วย 5   ส่วน   11   ข้อ 
112. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ประกาศใช้เมื่อ 
     ก. 30 มกราคม 2549       ข . 30 มกราคม 2550 
     ค. 30 ธันวาคม 2550  ง. 30 ธันวาคม 2551 
113. ปัจจุบันมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในส าหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพประกอบด้วย 
     ก. 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  ข. 6 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้  
     ค. 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้  ง. ถูกทุกข้อ  
114. ข้อใดผิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
     ก. การบูรณาการแบบสอดแทรกสมรรถนะ       ข. การบูรณาการแบบขนาน 
     ค. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ       ง. การบูรณาการแบบข้ามวิชา 
115. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรสายสนับสนุน 
     ก. คร ู ข . เจ้าหน้าที่การเงิน 
     ค. ยาม  ง. นักการภารโรง 
116. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ถูกต้อง คือ 
     ก. ก าหนดอาชีพ จัดแผนการเรียน เลือกหัวข้อ ก าหนดสมรรถนะของหัวข้อ จัดท าแผนแบบบูรณาการ จัดการเรียนรู้      
     ข. ก าหนดอาชีพ จัดแผนการเรียน ก าหนดสมรรถนะของหัวข้อ จัดท าแผนแบบบูรณาการ จัดการเรียนรู้     
     ค. ก าหนดอาชีพ ก าหนดหัวข้อสมรรถนะของหัวข้อ จัดท าแผนแบบบูรณาการ จัดการเรียนรู้      
     ง. ก าหนดอาชีพ ก าหนดหัวข้อ จัดแผนการเรียน ก าหนดสมรรถนะของหัวข้อ จัดท าแผนแบบบูรณาการ จัดการ
เรียนรู้     
117. ผู้บริหารหมายถึง 
     ก.  ผู้อ านวยการ  ข.  หัวหน้างาน  
     ค.  รองผู้อ านวยการ  ง.  ถูกทุกข้อ  
118. นักเรียนระดับ ปวช.  ได้เกรด  0   นักเรียนจะต้องด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ข.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน    5 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ง.   ต้องรอลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น 
119. นักศึกษาระดับ ปวส. ได้ผลการเรียน ม.ส. นักศึกษาจะด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ข.  ขอสอบทดแทนภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
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     ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ง.  ขอสอบทดแทนภายใน 10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
120. นักศึกษาระดับ ปวส. ได้ผลการเรียนเป็น 0 นักศึกษาจะด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ข.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน    5 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ง.   ต้องรอลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น 
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แบบทดสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบรรจุเข้ารับราชการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

............................................................................ 

ชุด 2 
1.  การรับรู้ในข้อใดเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 ก.  จากการได้ยิน ข.  จากการเห็น 
 ค.  จากการได้เห็นและได้ยิน ง.  จากการได้พูดและได้ยิน 
 (จากการอ่าน 10%  ได้ยิน  20%  ได้เห็น  30%  ได้เห็นและได้ยิน  50%  ได้พูดและได้ยิน  70% 
ได้พูดและได้ท า  90%) 
2. ข้อใดคือความหมายของค าว่า การศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 ก. การศึกษา คือ ชีวิต     
 ข. การศึกษา คือ การเจริญงอกงาม 
 ค. การศึกษา คือ การสร้างองค์ความรู้อัดเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม  
 ง. การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
3. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
 ก. การศึกษาก่อนอุดมศึกษา     
 ข. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  
 ค. การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา  
 ง. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา  
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เม่ือใด 
 ก. 14 สิงหาคม 2542    ข. 19 สิงหาคม 2542  
 ข. 20 สิงหาคม 2542    ง. 24 สิงหาคม 2542  
5. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
 ก. การศึกษาในระบบ    ข. การศึกษานอกระบบ  
 ค. การศึกษาตลอดชีวิต    ง. การศึกษาตามอัธยาศัย 
6. เด็กท่ีเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับต้องมีอายุตามข้อใด  
 ก. ย่างเข้าปีท่ี 6 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16   ข. ย่างเข้าปีท่ี 7 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16 
 ค. ย่างเข้าปีท่ี 8 ถึง ย่างเข้าปีที่ 15   ง. ย่างเข้าปีท่ี 8 ถึง ย่างเข้าปีที่ 16 
7. องค์กรวิชาชีพครูในปัจจุบันคือข้อใด 
 ก. คุรุสภา     ข. สภาบุคลากรทางการศึกษา  
 ค. สภาวิชาชีพครู     ง. ครุสภา  
8. ข้อใดเป็นประเภทของคุรุสภา 
 ก. ประเภทสามัญ    ข. ประเภทวิสามัญ  
 ค. ประเภทสมทบ    ง. ประเภทตลอดชีวิต  
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9. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  
 ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
 ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  
10. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจจากส่วนกลางในข้อใด 
 ก. วิชาการ กิจการนักเรียน บุคลากร การเงินพัสดุ     ข. วิชาการ กิจการนักเรียน ธุรการ อาคารสถานที่ 
 ค. วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป         ง. วิชาการ งบประมาณ กิจการนักเรียน บุคลากร 
11. ก.ค.ศ. ย่อมาจากค าว่าอะไร 
 ก. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. กรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ก.ค.ศ. มีจ านวนเท่าใด 
 ก. 15 คน     ข. 17 คน  
 ค. 28 คน     ง. 31 คน 
13. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ย่อมาจากค าว่าอะไร 
 ก. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ค. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
14. ผู้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ง. เลขาธิการส านักฯ  
15. บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครู
ผู้ช่วยในระยะเวลาเท่าใด 
 ก. 2 เดือน     ข. 1 ปี  
 ค. 1.2 ปี     ง. 2 ปี  
16. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง 
 ก. ให้ออก ไล่ออก    ข. ปลดออก ไล่ออก 
 ค. ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก  ง. ให้ออก ปลดออก ไล่ออก  
17. การกระท าผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้  
 ก. ร้ายแรง     ข. ปรากฏชัดแจ้ง 
 ค. ร้ายแรงและปรากฏชัดแจ้ง   ง. ชัดแจ้ง  
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18. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมมาภิบาล หรือ หลักธรรมรัฐ หรือ หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ก. หลักนิตธิรรม     ข. หลักคุณธรรม  
 ค. หลักการมีส่วนร่วม    ง. หลักรัฐศาสตร์ 
19. เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุตามข้อใด 
 ก. อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์   ข. อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  
 ค. อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์   ง. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  
20. ข้อใดไม่ใช่ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
 ก. ว่ากล่าวตักเตือน    ข. ตัดคะแนนความประพฤติ  
 ค. ท าทัณฑ์บน     ง. พักการเรียน  
21. พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่เท่าไร 
 ก. คนที่ 25     ข. คนที่ 26  
 ค. คนที่ 28      ง. คนที่ 29 
22. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
 ก. พัฒนาการของผู้เรียน    ข. ความประพฤติของผู้เรียน 
 ค. ความรู้ความสามารถของผู้เรียน   ง. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
23. เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหลักในการด าเนินการตามข้อใด 
     ก. เพ่ือท าหน้าที่แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้   ข. แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
ใต ้
     ค. ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ก าลังประสบปัญหาเป็นการด่วน         ง. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
24. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ยกเว้นข้อใด 
     ก. ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี   ข. ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค  
     ข. ใช้กองทุนน้ ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ ามัน ง. จ่าย 2,000 บาท ส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
25. นโยบายการศึกษา จัดอยู่ในนโยบายข้อใด 
     ก. นโยบายเศรษฐกิจ      ข. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
     ค. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
26. นโยบายจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ตามข้อใด 
     ก. 12 ปี      ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปี  
     ค. 15 ปี      ง. ไม่น้อยกว่า 15 ปี  
27. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
     ก. 19 สิงหาคม 2542     ข. 20 สิงหาคม 2542 
     ค. 21 สิงหาคม 2542     ง. 22 สิงหาคม 2542  
28. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ในปีใด 
     ก. พ.ศ.2542      ข. พ.ศ.2543  
     ค. พ.ศ.2544      ง. พ.ศ.2545   
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29. ข้อใดคือความหมายของค าว่า การศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
     ก. การศึกษา คือ ชีวิต     ข. การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม  
     ค. การศึกษา คือ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมและสังคม  
     ง. การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
30. การศึกษาระดับใดไม่ใช่การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ก. ระดับก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี)   ข. ระดับมัธยมศึกษา  
     ค. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ง. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
31. ข้อใดคือความหมายของ “การศึกษาตลอดชีวิต” 
     ก. การศึกษาที่เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นชีวิต   
     ข. การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 
     ค. การศึกษาที่เกิดจาการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     ง. การศึกษาที่เกิดจาการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
32. ข้อใดไม่ใช่ “ผู้สอน” 
     ก. ครู      ข. คณาจารย์ 
     ค. อาจารย์      ง. ไม่มีข้อถูก  
33. ข้อใดไม่ใช่ “บุคลากรทางการศึกษา” 
     ก. คร ู     ข. ผู้บริหารสถานศึกษา  
     ค. ผู้บริหารการศึกษา     ง. ถูกทุกข้อ 
34. ข้อใดคือความหมายของค าว่า “ครู” 
     ก. บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา
ของรัฐ 
     ข. บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน 
     ค. บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ใน
สถานศึกษาของรัฐ 
     ง. บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน 
35. รัฐต้องจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อใด 
     ก. 9 ปี      ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี  
     ค. 12 ปี      ง. ไม่น้อยกว่า 12 ปี  
36. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด 
     ก. การจัดการศึกษา 9 ปี    ข. การจัดการศึกษา 12 ปี  
     ค. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี   ง. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  
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37. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับ 
     ก. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมปีที่สาม  
     ข. การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมปีที่หก 
     ค. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ถึงชั้นปีที่เก้า ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ง. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ถึงชั้นปีที่สิบสอง ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
38. เด็กท่ีมีอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ  
     ก. ย่างเข้าปีท่ี 7 จนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบห้า   ข. ย่างเข้าปีท่ี 8 จนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบห้า  
     ค. ย่างเข้าปีท่ี 7 จนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก   ง.  ย่างเข้าปีท่ี 8 จนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก 
39. มติคณะรัฐมนตรีมีมติให้อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานกี่ปี 
     ก. 9 ปี      ข. 12 ปี  
     ค. 14 ปี      ง. 15 ปี 
40. การจัดการศึกษามีก่ีรูปแบบ 
     ก. 2 รูปแบบ      ข. 3 รูปแบบ 
     ค. 4 รูปแบบ      ง. 5 รูปแบบ  
41. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
     ก. การศึกษาในระบบ     ข. การศึกษานอกระบบ  
     ค. การศึกษาตลอดชีวิต    ง. การศึกษาตามอัธยาศัย  
42. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลา ในการจัดการศึกษา
รูปแบบใด 
     ก. การศึกษาในระบบ     ข. การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตลอดชีวิต    ง. การศึกษาต ามอัธยาศัย 
43. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ 
     ก. 2 ระดับ      ข. 3 ระดับ  
     ค. 4 ระดับ      ง. 5 ระดับ  
44. กฎกระทรวงแบ่งระดับการศึกษาในระบบอุดมศึกษาตามข้อใด  
     ก. ต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญา   
     ข. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
     ค. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา  
     ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
45. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกี่ระบบ 
     ก. 1 ระบบ      ข. 2 ระบบ 
     ค. 3 ระบบ      ง. 4 ระบบ 
46. สมศ. เป็นองค์การตามข้อใด 
     ก. องค์การเอกชน     ข. องค์การมหาชน 
     ค. นิติบุคคลในก ากับของรัฐ    ง. องค์กรมหาชน  
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47. ก าหนดให้มีความประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในก่ีปี  
     ก. 5 ป ี   ข. 6 ปี  
     ค. 10 ปี    ง. 10 ปี  
48. ข้อใดไม่ใช่กลุ่มตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ก. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานผู้เรียน 
 ข. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ง. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
49. ข้อใดหมายถึงกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 
 ก. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานผู้เรียน 
 ข. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ง. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
50. ข้อใดหมายถึงกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา 
 ก. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานผู้เรียน 
 ข. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ง. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
51. ข้อใดหมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนา   
 ก. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานผู้เรียน 
 ข. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ง. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
52. ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้ใด 
 ก. กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ข. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานผู้เรียน 
 ข. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ง. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
53. ข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ก. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 ข. ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม 
 ค. ความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท 
 ง. ความเสี่ยงด้านการตั้งครรภ์ (สังคม) 
54. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ก. รับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 ข. การพัฒนาคุณภาพและและรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ค. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 ง. รับรองมาตรฐานผู้เรียนและมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
55. สถานศึกษาต้องประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกภายในปีใด 
     ก. พ.ศ.2546      ข. พ.ศ.2547  
     ค. พ.ศ.2548      ง. พ.ศ.2549 
56. ปัจจุบันผู้ใด   ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ .) 
     ก.  นายสุชาติ    ธาราธ ารงเวช  ข.  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
     ค. นางพนิดา  ก าภู ณ อยุธยา  ง.  ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์  
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57. ข้อใด ระบุวัน เดือนเริ่มต้นและสิ้นสุดปีงบประมาณได้ถูกต้อง 
     ก.  1 เมษายน-31 มีนาคม  ข.  1 พฤษภาคม- 30 เมษายน 
     ค.  1 ตุลาคม - 30 กันยายน  ง.   1 มิถุนายน – 30 พฤษภาคม   
58. การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องต่อภายในกี่วัน 
     ก. 60 วัน  ข. 90 วัน  
     ค. 120 วัน  ง. 180 วัน 
59. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอายุเท่าไร 
     ก. 3 ปี      ข. 5 ปี 
     ค. 6 ปี      ง. 4 ปี 
60. จุดอ่อนของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน คือข้อใด 
     ก.  สื่อการสอนและวัสดุไม่เพียงพอ  ข. วิธีการจัดการเรียนการสอน  
     ค.  ปัญหาความแตกต่างด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  ง.  เทคโนโลยีไม่ทันสมัย  
61. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบพื้นฐาน ตามรูปแบบของการวางแผนการสอนและการรายงานการจัดการเรียน  
      การสอนตามแนวทางการประเมินครูของ ก.ค.ศ. 
     ก.  โครงการสอน  ข. จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ  
     ค.  กิจกรรมการเรียนการสอน  ง.  สื่อการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล  
62. ข้อใดไม่ใชห่ลักในการพิจารณาเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน 
     ก. ตรงตามวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดในหลักสูตร  ข. ความชัดเจน(บ่งบอกถึงการกระท า)  
     ค. ความครอบคลุม  ง. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
63. ข้อใดไม่ใชห่ลักในการพิจารณาสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดหาหรือจัดท า  
     ก. ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับเรื่องท่ีสอน  ข. ความสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอน  
     ค. ความรวดเร็วในการเรียนรู้  ง. ความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอน 
64. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะใดมากท่ีสุด 
     ก. จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นกลุ่ม  ข. ให้เรียนเสริมเป็นรายบุคคล  
     ค. การทดลองหรือปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย  ง. ใช้ในงานสร้างสถานการณ์จ าลอง  
65. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “การวิจัย” ไดถู้กต้องที่สุด 
     ก. เป็นการศึกษาค้นคว้าสิ่งที่ยังไม่รู้  ให้รู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     ข. กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบอย่างมีระบบ  มีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
     ค. เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
     ง.  เป็นวิธีการศึกษาหาค าตอบโดยใช้สถิติและการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอย่างมีระบบ  
66. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของ “การวิจัยในชั้นเรียน” ในสถานศึกษา 
     ก. เป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
     ข. เป็นการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
     ค. เป็นการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ง. เป็นการศึกษาและวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนเพ่ือน าผลไปแก้ปัญหาการสอนของตน  
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67. ข้อใดคือ บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
     ก. มีบทบาทในฐานะผู้แนะน าประสบการณ์  ข. มีบทบาทในฐานะผู้ช านาญการในเนื้อหาวิชา  
     ค. มุ่งเน้นสอนความรู้ทางวิชาการเป็นส าคัญ  ง. จัดกระบวนการสอนในขอบเขตห้องเรียน  
68. ข้อใดให้ความหมายของค าว่า   “การประเมินตามสภาพจริง” (Authentic Assesment) ได้ถูกต้องที่สุด 
     ก. จัดการเรียนการสอนและประเมินไปตามสภาพสถานการณ์จริงทุกหน่วยการเรียน 
     ข. การที่ได้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระใดจะต้องวัดและประเมินผลในเรื่องนั้นๆ 
     ค. การวัดประเมินผลภาคทฤษฎี   ภาคปฏิบัติและคุณธรรมจริยธรรม 
     ง.  กระบวนการที่ได้จากการสังเกต  การบันทึก  การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน ในการสนับสนุนผู้เรียนแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน    
69.   ข้อใดจัดล าดับขั้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามทฤษฎีและแนวคิดของบลูมและคณะ 
ได้ถูกต้อง 
     ก. ความรู้     ความเข้าใจ    การน าไปใช้    การประเมินค่า    การวิเคราะห์     การสังเคราะห์    
     ข. ความรู้     ความเข้าใจ    การน าไปใช้    การวิเคราะห์     การสังเคราะห์    การประเมินค่า     
     ค. ความเข้าใจ    ความรู้     การน าไปใช้    การวิเคราะห์     การสังเคราะห์    การประเมินค่า     
     ง.  ความรู้    ความเข้าใจ    การน าไปใช้     การวิเคราะห์     การสังเคราะห์   
70. ข้อใดจัดล าดับขั้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย (Psycho Motor   Domain)   ตามทฤษฎีและแนวคิดของบลูม
และคณะ ได้ถูกต้อง 
     ก. การเลียนแบบ   การรับรู้   การลงมือท าตามแบบ   การปฏิบัติได้ถูกต้อง   การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     ข. การเลียนแบบ   การรับรู้   การลงมือท าตามแบบ   การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   การปฏิบัติได้ถูกต้อง    
     ค. การรับรู้   การเลียนแบบ   การลงมือท าตามแบบ   การปฏิบัติได้ถูกต้อง   การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
     ง. การรับรู้   การเลียนแบบ   การลงมือท าตามแบบ   การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง   การปฏิบัติได้ถูกต้อง    
71. ข้อใด ไม่ใช่   คุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดี 
     ก.  มีความยากง่าย (Definite)   ข . มีความตรง (Validity) 
     ค.  มีความเท่ียง (Reliability)  ง. มีอ านาจจ าแนก ( Discrimination)   
72. แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน เมื่อน าไปวัดกี่ครั้งก็ตาม ผลการวัดที่ได้จะมีความแน่นอน คงเส้นคงวา หรือเปลี่ยนแปลงน้อย
มาก  แสดงว่าแบบทดสอบนี้เป็นอย่างไร 
     ก.  มีความเป็นปรนัย (Objectivity)  ข . มีความตรง (Validity) 
     ค.  มีความเท่ียง (Reliability)  ง. มีอ านาจจ าแนก ( Discrimination) 
73. ค าถามในแบบทดสอบมีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจถูกต้อง  ตรงกัน แสดงว่าแบบทดสอบนี้เป็นอย่างไร  
     ก.  มีความเป็นปรนัย (Objectivity)  ข . มีความตรง (Validity) 
     ค.  มีความเท่ียง (Reliability)  ง. มีอ านาจจ าแนก ( Discrimination)  
74. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นค ากล่าวในขั้นประเมินผลการเรียน 
     ก. นายนรินทร์เป็นนักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลระดับ ปวช.1 ที่เรียนเก่งที่สุด 
     ข. นางสาววิภาวดีได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  85 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
     ค. นายสมศักดิ์สอบความถนัดทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้คะแนนเต็ม  
     ง.  นักเรียนที่เรียนดีต้องมีความประพฤติดีด้วย 
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75. การวัดผลระหว่างด าเนินการสอนมีประโยชน์อย่างไร 
     ก. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน  ข. ตรวจสอบความถนัดของนักเรียน  
     ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน  ง. ประเมินผลการเรียน  
76. ถ้าต้องการทราบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือวางแผนการเรียนในอนาคตควรใช้ข้อสอบประเภทใด  
     ก. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ข. ข้อสอบความถนัดและเชาว์ปัญญา  
     ค. ข้อสอบวัดเจตคติ  ง.  ข้อสอบภาคปฏิบัติ  
77. ข้อใด ไม่เก่ียวข้อง กับการวัดผลแบบอิงเกณฑ์ 
     ก.  ท าการซ่อมเสริมข้อบกพร่องต่างๆ  ของนักเรียนนักศึกษาทุกครั้งที่เกิดขึ้น  
     ข.  มุ่งใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหลักใหญ่ 
     ค.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน 
     ง.  น าคะแนนมาพิจารณาเพื่อตัดเกรด 
78. “เมื่อก าหนดข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ   ให้นักเรียนอ่าน 1 เรื่อง แล้วนักเรียนสามารถตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้องทั้งหมด”   ข้อความนี้บ่งบอกถึงจุดประสงค์ระดับใด 
     ก.  จุดประสงค์ทั่วไป  ข. จุดประสงค์น าทาง  
     ค.  จุดประสงค์รายวิชา  ง.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
79. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อใดไม่ชัดเจน 
     ก.  รู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการโฆษณา  ข.  อธิบายความหมายของ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ได ้
     ค.  เรียงล าดับขั้นตอนการท าแกงจืดหมูสับได้  ง.  บอกชนิดของสายไฟฟูาในงานติดตั้งไฟฟูาได้ 
80. ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัด สอศ. ใช้หลักสูตรใดในการจัดการเรียนการสอนในระดับ  ปวช. 
     ก.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   
     ข.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 
     ค.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2547 
     ง.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2554  
81. ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัด  สอศ.  ใช้หลักสูตรใดในการจัดการเรียนการสอนในระดับ  ปวส. 
     ก.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2545   
     ข.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546     
     ค.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546  
     ง.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546   พ.ศ. 2554 
82. ในการน าผลการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) มาวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนว่า
จัดการสอนได้ดีหรือไม่   ควรใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ก.   ค่าเฉลี่ย( X)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ข.  ค่าสถิติ   T-test   
     ค.   ค่า C.V.  ง.   ใช้สูตร  E1/ E2   
83. ครูศักดิ์ ได้ผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Power Point ประกอบการเรียนการสอนและอยากทราบว่า ประสิทธิภาพสื่อการ
เรียนการสอน   ครูศักดิ์จะใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     ก.   ค่าเฉลี่ย( X)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ข.  ค่าสถิติ   T-test   
     ค.   ค่าเฉลี่ย( X)  และ  ค่า  C.V.  ง.   ใช้สูตร  E1/ E2   
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84. ครูตุ้มผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   ถ้าอยากทราบว่าสื่อ CAI   มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก่อน
น าไปจัดการเรียนการสอน ครูตุ้มจะใช้สถิติใดในการวิเคราะห์ 
     ก.   ค่าเฉลี่ย( X)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ข.  ค่าสถิติ   T-test   
     ค.   ค่าเฉลี่ย( X)  และ  ค่า  C.V.  ง.   ใช้สูตร  E1/ E2   
85. เมื่อต้องการทราบว่าข้อสอบมีความยากง่ายและมีอ านาจจ าแนก จะต้องใช้สถิติใดในการวิเคราะห์  
     ก.   ค่าสถิติ T-test    ข. ใช้สูตร E1/ E2   
     ค.   ค่า  p , r  ง. KR 20 
86. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ตามแนวทฤษฎีนักการศึกษา เอดการ์   เดล   ในรูปแบบของกรวยประสบการณ์   
ท่านคิดว่าข้อใดเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
     ก.  ประสบการณ์สถานการณ์จ าลอง  ข. การสาธิต  
     ค.  การศึกษานอกสถานที่  ง.  นิทรรศการ  
87. ข้อใดไม่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     ก.  สไลด์มัลติวิชัน  ข. วีซีดี ( VCD)  ประกอบการสอน 
     ค.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ง. บทเรียน E – Learning     
88. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการผลิตสื่อแผ่นโปร่งใส    
     ก.  การเคลื่อนไหวของภาพ  ข. ขนาดตัวอักษรต่อบรรทัด  
     ค.  สี(Colors)    ง. ขนาดของภาพลายเส้น  
89. สื่อการเรียนการสอนชนิดใด มีความเหมาะสมน้อยสุด ส าหรับออนไลน์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     ก.  E – Learning     ข. E – book 
     ค.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)    ง. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  
90. ปัจจุบันสื่อมัลติมิเดียเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุใด 
     ก.  มีประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนสูง  ข.  สามารถใช้สอนแทนครูได้  
     ค.  มีภาพ   เสียง  มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  ง . เรียนได้ทุกที่  ทุกเวลา  ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง   
91. นักจิตวิทยาการศึกษาท่านใด ที่เชื่อว่าการเสริมแรง (Reinforce) เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลง    พฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ก.  มาสโลว์  ข.  สกินเนอร ์
     ค.  พาฟลอฟ  ง.  กาเย่  
92. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542    ระบุให้ระบบการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตาม  อัธยาศัย    
สามารถเชื่อมโยงระบบการศึกษาถึงกันทุกระบบ   ตามเจตนารมณ์นี้ข้อใดถูกต้องที่สุด  
     ก.  เพ่ือให้คนในชาติได้รับวุฒิการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
     ข. เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระบบร่วมประสานจัดการศึกษา 
     ค. เพ่ือให้ประชาชนในชาติได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต    
     ง.  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นสากล 
93. การจัดการเรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษา เน้นสมรรถนะวิชาชีพ  ค าว่า  สมรรถนะวิชาชีพ  ตรงกับการเรียนรู้ด้าน
ใดมากท่ีสุด 
     ก.  ด้านพุทธิพิสัย  ข. ด้านความรู้  สติปัญญา  
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     ค.  ด้านจิตพิสัย  ง.  ด้านทักษะพิสัย 
94. ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่    สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ทุกปี   
จุดประสงค์หลักในการให้สถานศึกษาด าเนินการด้วยเหตุใด 
     ก.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมก าหนดเปูาหมาย   ลงมือปฏิบัติ     ประเมินผล 
            และปรบัปรุงระบบการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง 
     ข.  สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล   เอกสารในทุกด้านก่อนรับการประเมินภายนอก  
     ค.  ผู้บริหาร   ครูผู้สอน   บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา  ต้องได้รับการประเมินทุกปี  
     ง.  ประเมินสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานว่าพร้อมรับการประเมินภายนอกหรือไม่  
95. หน่วยงานใด   ที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ก.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
     ข.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
     ค.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ง.  ส านักงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
96. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ Rating Scale (5, 4, 3, 2, 1) ควรใช้สถิติใด 
     ก.   ค่าเฉลี่ย( X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ข.  ค่าสถิติ   T-test   
     ค.   ค่าเฉลี่ย( X)  และ  ค่า  C.V.  ง.   ใช้สูตร  E1/ E2   
97. ชุดการสอนวิชาภาษาไทย   ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ที่ E1/ E2 ที่ระดับ 80/80   หมายถึง 
     ก.  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเฉลี่ยร้อยละ 80 ต่อค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ร้อยละ 80 
     ข.  ค่าประสิทธิภาพของการสอบก่อนเรียนร้อยละ 80 ต่อค่าประสิทธิภาพคะแนนหลังเรียนร้อยละ 80 
     ค.  คุณภาพของชุดการสอนร้อยละ 80   ต่อคุณภาพของสื่อประกอบการสอนร้อยละ 80 
     ง.  คุณภาพของสื่อประกอบการสอนร้อยละ 80 ต่อคุณภาพของชุดการสอนร้อยละ 80 
98. ถ้าท่านได้เป็นพนักงานงานราชการต าแหน่ง ครู  ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบใด 
     ก.  ตามพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
     ข.  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
     ค.  ตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
     ง.  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
99. การที่ครูจะปฏิบัติหน้าที่สอนได้จะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งมีผลมาจากกฎหมายฉบับใด  
     ก.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   
     ข.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
     ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
     ง.   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
100. การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่สถาน 
     ก. 4 สถาน  ข. 5   สถาน 
     ค. 6 สถาน  ง. 7   สถาน 
101. การลงโทษทางวินัยขั้นใด  ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ    
     ก. ลดขั้นเงินเดือน  ข. ไล่ออก 
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     ค. ปลดออก  ง. ถูกทั้งข้อ ข . และ  ค. 
102. การลงโทษทางวินัยต้องแจ้งให้ผู้กระท าผิดวินัยทราบลักษณะใด  และต้องลงนามรับทราบภายในกี่วัน  
     ก.  ท าเป็นประกาศและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน 
     ข.  ท าเป็นบันทึกข้อความแจ้งและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน 
     ค.  ท าเป็นค าสั่งและลงนามรับทราบภายใน  7   วัน  
     ง.  ท าเป็นค าสั่งและลงนามรับทราบภายใน  15   วัน  
103. ข้อใดไม่ใช่สาระในการยึดหลักจัดการการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 8 
     ก.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
     ข.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ค. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
     ง.  การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
104. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  เกี่ยวกับ “การศึกษาในระบบ” 
     ก. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนและการวัดประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อน
ไปของการส าเร็จการศึกษา 
     ข. การศึกษาที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาการศึกษาและการวัดและประเมินผลซึ่ง
เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
     ค. การศึกษาที่มีหลักสูตร  วิธีการศึกษา  สถานที่  ระยะเวลาการศึกษาและการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
     ง. การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ตามศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาสโดยศึกษาจากผู้มี
ประสบการณ์   สังคม   สภาพแวดล้อม  สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่น 
105. ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์อาชีพ ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  
     ก.  ความเป็นครู  ข.  การพัฒนาหลักสูตร  
     ค.  การประกันคุณภาพการศึกษา  ง.  การวิจัยทางการศึกษา  
106. ข้อใดไม่ใช่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง 
     ก.  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
     ข.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
     ค.  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
     ง.  มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
107. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   ประกอบด้วยกี่ส่วนและก่ีข้อ 
     ก.  ประกอบด้วย 4 ส่วน 9 ข้อ  ข. ประกอบด้วย 4   ส่วน   11   ข้อ 
     ค.  ประกอบด้วย 5 ส่วน 9 ข้อ  ง. ประกอบด้วย 5   ส่วน   11   ข้อ 
108. ครู  ก. มาท างานตรงเวลา    การแต่งกายมาท างานสุภาพ   และเข้ารับการอบรม อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลา   
แสดงว่า  ครู  ก. มีจรรยาบรรณในส่วนใด 
     ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
     ค.  จรรยาบรรณต่อสังคม  ง.  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  
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109. “ครูไม่เตรียมการสอน   สอนไม่เต็มเวลา   พอถึงเวลาสิ้นภาคเรียนก็ตัดเกรด” เป็นค ากล่าวที่แสดงถึงครูที่ขาด
จรรยาบรรณด้านใด 
     ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
     ค.  จรรยาบรรณต่อสังคม  ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
110. ในข้อใดที่ครู ไม่ควรปฏิบัติ   
     ก.  สนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
     ข.  ซื้อหนังสือแล้วมาจ าหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษา 
     ค.  รับเป็นผู้ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดกีฬาสีให้กับนักเรียนนักศึกษา 
     ง.  บังคับให้นักศึกษามาเรียนซ่อมเสริมในวันเสาร์-อาทิตย์    
111. พฤติกรรมครูในข้อใด   ที่ตรงกับสุภาษิตท่ีว่า “ชี้โพรงให้กระรอก” 
     ก.  “มาล้างรถให้ครูหน่อย แล้วจะบวกคะแนนให้” 
     ข.   “ครูจะเข้าประชุมเวลา 13.00 น.   ถ้ามาช้า 30 นาที อย่าอยู่ให้เห็นหน้า” 
     ค.  “ครูแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรนะวันนี้   พวกเราอย่าเอาอย่าง” 
     ง.   “หนังสือเล่มนี้   ครูให้เธอไปซื้อตามร้านที่ครูบอกเท่านั้น”   
112. ข้อเสียของข้อสอบแบบถูก-ผิด (True –False Items) คือข้อใด 
     ก.  ออกข้อสอบได้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา  ข.  วัดได้เฉพาะความรู้ความจ า  
     ค.  ตรวจให้คะแนนได้เร็ว  ง.   มีอ านาจจ าแนกต่ า  
113. ข้อเสียของข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) คือข้อใด 
     ก.  สร้างยากใช้เวลานาน  ข.  มีความตรง ( Validity) 
     ค.  มีความเป็นปรนัยสูง  ง.  วัดระดับการเรียนรู้ด้านต่างๆได้มาก  
114. นักเรียนระดับ ปวช.  ได้เกรด  0   นักเรียนจะต้องด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ข.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน    5 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ง.   ต้องรอลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น 
115. นักศึกษาระดับ ปวส. ได้ผลการเรียน ม.ส. นักศึกษาจะด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ข.  ขอสอบทดแทนภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
     ง.  ขอสอบทดแทนภายใน 10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
116. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด ในกระบวนการท างานระบบราชการที่เป็นงานส่วนรวมและใช้งบประมาณ 
     ก.  เสนอโครงการ     จัดท าค าสั่ง    ปฏิบัติตามค าสั่ง     
     ข.  จัดท าค าสั่ง    เสนอโครงการ   ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย  และบันทึกสรุปรายงาน 
     ค.  บันทึกขออนุญาต   จัดท าค าสั่ง  และบันทึกสรุปรายงาน      
     ง.  เสนอโครงการ     จัดท าค าสั่ง    ปฏิบัติตามค าสั่ง    และสรุปรายงานโครงการ 
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117. ระดับผลการเรียน “3” อยู่ในระดับใด 
 ก. ดีมาก  ข. ดี 
 ค. ดีพอใช้  ง. พอใช้  
118. นักเรียนสามารถขอเปลี่ยน/ขอเพ่ิมรายวิชา ในภาคเรียนปกติได้เมื่อใด 
 ก. ภายใน  7  วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน  ข. ภายใน  15  วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ข. ภายใน  30  วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน  ง. ถูกทุกข้อ 
119. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ สังกัดหน่วยงานใด 
 ก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ค. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ง. ส านักงานปลัดกระทรวง 
120. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา ๒๐  การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในหน่วยงานใด 
 ก. สถานศึกษาของรัฐและเอกชน    ข. สถานประกอบการ 
 ค. โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ   
 ง. ถูกทุกข้อ 
121. ใครเป็นผู้พิจารณาพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู 
 ก. คณะกรรมการคุรุสภา   ข. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ง. ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
122. บุคคลที่มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กการศึกษาภาคบังคับในสถานที่ใดๆ 
 ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ค. พนักงานเจ้าหน้าที่   ง. ทั้ง ก ข และ ค  
123. จากข้อ  116  ต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก. เข้าไปตรวจสอบระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก 
 ข. ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ค. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลหรือบันทึกอนุญาตการตรวจสอบ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
124. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ภายในกี่วัน นับจากวันที่มีเด็กอาศัยอยู่ด้วย 
 ก.  15  วัน   ข.  30  วัน 
 ค.  45  วัน   ง.  60  วัน 
125. เด็กท่ีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้  หมายถึงข้อใด 
 ก. เด็กเร่ร่อน   ข. เด็กก าพร้า 
 ค. เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก  ง. เด็กพิการ 
126. เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดา มารดา หย่าร้าง หรือเด็กต้องรับภาระหน้าที่เกินวัย  หมายถึงข้อใด 
 ก. เด็กเร่ร่อน   ข. เด็กก าพร้า 
 ค. เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก ง. เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
127. “เด็ก” คือ บุคคลในข้อใด 
 ก. นก อายุ 18 ปีบริบูรณ์ โสด  ข. ไก่ อายุ 15 ปี  สมรสกับ โต้ง 
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 ค. น้ าผึ้ง อายุย่างเข้า  18  ปี  โสด  ง. ถูกทุกข้อ  
128. สถานที่รับเด็กไว้ในอุปการะเป็นการชั่วคราวคือข้อใด 
 ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก   ข. สถานแรกรับ 
 ค. สถานสงเคราะห์   ง. สถานพินิจ 
129. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
130. คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดต้องมีกรรมการที่เป็นสตรีสัดส่วนตาม  
ข้อใด 
 ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  ข. ไม่น้อยกว่า 1/3 ของกรรมการทั้งหมด 
 ค. ไม่น้อยกว่า 2/3 ของกรรมการทั้งหมด ง. ไม่น้อยกว่า 2/5 ของกรรมการทั้งหมด 
131. เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์มีก่ีประเภท 
 ก.  4 ประเภท ข.  6 ประเภท 
 ค.  8 ประเภท ง.  10 ประเภท 
132. ข้อใดต่อไปนี้ คือเด็กท่ีต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
 ก.  เด็กด้อยโอกาส ข.  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
 ค.  เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด ง.  ข้อ  ข  และ  ค  ถูก 
133. ผู้ใดที่กระท าการหรือละเว้นกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย  จิตใจเด็กมีโทษตามข้อใด 
 ก.  จ าคุกไม่เกิน  3  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  3 หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ข.  จ าคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  6 หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ค.  จ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  9 หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ง.  จ าคุกไม่เกิน  2  ปี  หรือปรับไม่เกิน  6 หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
134. การเรียนระบบเทียบโอนประสบการณ์จัดอยู่ในรูปแบบใดของการจัดอาชีวศึกษา 
 ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
 ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี 
135. การเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดอยู่ในรูปแบบใดของการจัดอาชีวศึกษา 
 ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
 ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง. การศึกษาระบบทวิภาคี 
136. ข้อใดเป็นสัดส่วนการสอนภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ ในหมวดวิชาชีพระดับ ปวช. 
 ก. 20:80    ข. 40:60 
 ค. 60:40    ง. 50:50 
137. ข้อใดเป็นสัดส่วนการสอนภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ ในหมวดวิชาชีพระดับ ปวส. 
 ก. 20:80    ข. 40:60 
 ค. 60:40    ง. 50:50 
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138. ข้อใดเป็นสัดส่วนการสอนภาคทฤษฎี : ปฏิบัติ ในหมวดวิชาชีพระดับ ปริญญาตรี 
 ก. 20:80    ข. 40:60 
 ค. 60:40    ง. 50:50 
139. ข้อใดไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) 
 ก. พัฒนาคุณภาพนักเรียนยุคใหม่  ข. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
 ค. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 ง. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ 
140. ข้อใดเป็นจ านวนสถาบันการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
 ก. 160  สถานศึกษา  18  สถาบัน  ข. 160  สถานศึกษา  19  สถาบัน 
 ค. 161  สถานศึกษา  18  สถาบัน  ง. 161  สถานศึกษา  19  สถาบัน 
141. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีวาระก่ีปี 
 ก.  2  ปีการศึกษา   ข.  4  ปีการศึกษา 
 ค.  2  ปีงบประมาณ   ง.  4  ปีงบประมาณ 
142. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวิทยาลัย 
 ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ    ข. ผู้อ านวยการ 
 ค. ผู้แทนสถานประกอบการ  ง. ผู้แทนชุมชน 
143. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือใคร 
 ก. นายชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์  ข. นายศักดา   คงเพชร 
 ง. นายนิยม   ศรีวิเศษ   ง. นายธีรวุฒิ   บุญยโสภณ 
144. ครูสุชาติ เป็นผู้ให้ความสนิทแก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์สบายใจและกล้าเข้าไปปรึกษา  แสดงว่า ครูสุชาติ ประพฤติตนเป็น
ครูที่ดีตาม ธรรมะกัลยาณมิตร ข้อใด 
 ก. ปิโย    ข.  คร ุ
 ค. ภาวนีโย   ง. วัตตา 
145. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีวิชาชีพ 
 ก. ครูเสริมศักดิ์  ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ข. ครูสังคม ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษแก่ศิษย์ โดยรับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 100 บาทเท่านั้น 
 ค. ครูสุพลพยายาม ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพ่ือที่จะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาวิทยาลัย 
 ง. ถูกทุกข้อ 
146. อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นจ านวนเท่าใด 
 ก.  300 บาท    ข. 400 บาท 
 ค. 500 บาท    ง. 600 บาท 
147. อัตราค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นจ านวนเท่าใด  
 ก. 200 บาท    ข. 300 บาท 
 ค. 400 บาท    ง. 500 บาท 
148. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจ านวนเท่าใด 
 ก. 15 คน    ข. 17 คน 
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 ค. 23 คน    ง. 39 คน 
149. ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือใคร 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
 ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา 
150. สก.สค. ย่อมาจาก 
 ก.  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข. ส านัก งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ง. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
151. บุคคลที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุกี่ปี 
 ก.  ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง. ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
152. บุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูในข้อใด  
 ก. นักศึกษาฝึกสอน   ข.  วิทยากรพิเศษ 
 ค. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ง. ถูกทุกข้อ 
 
153. ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งใดได้รับการยกเว้นมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
 ก.  อาจารย์      ข. อธิบดี 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ 
154. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 ก. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
 ค. ได้รับการฝึกประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ง. เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกข้อ 
155. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้ก่ีปี 
 ก. 3 ปี     ข. 5 ปี 
 ค. 10 ปี    ง. 15 ปี 
156. กรณีท่ีผู้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นค าขอได้อีกเม่ือพ้นไปแล้วกี่ปี  
 ก.  1 ปี     ข. 3 ปี 
 ค. 5 ปี     ง. 7 ปี 
157. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
 ก.  มาตรฐานการปฏิบัติตน  ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน  ง. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
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158. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากท่ีสุด 
 ก. โรงเรียน    ข. นักเรียน 
 ค. ผู้ร่วมงาน    ง. ชุมชน 
159. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด  
 ก. ยกข้อกล่าวหา   ข. ท าทัณฑ์บน  
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ลดขั้นเงินเดือน 
160. ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นใบขอรับอนุญาตได้อีกในกรณีใด 
 ก. เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน  ข. เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
 ค. พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน  ง. พ้น 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
161. ใครเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน 
 ก. สอศ.    ข. ก.ค.ศ. 
 ค. อ.ก.ค.ศ.อาชีวศึกษา  ง. ส านักงาน ก.ค.ศ. 
162. ใครเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งต าแหน่งที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ก. นายกรัฐมนตรี   ข. ก.ค.ศ. 
 ค. เลขา สอศ.   ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
163. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการ 
 ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
 ข. มาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา 
 ค. การอบรม ประสบการณ์ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ง. คุณภาพการปฏิบัติงานหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
164. ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท 
 ก. 2   ข. 3 
 ค. 4   ง. 5 
165.  ครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญได้รับเงินวิทยฐานะเท่าใด 
 ก. 5,600  ข. 9,700 
 ค. 9,800  ง. 9,900 
166. ข้อใดคือการงดโทษ  
 ก. ท าทัณฑ์บน  ข. ว่ากล่าวตักเตือน 
 ค. ภาคทัณฑ์  ง. ก และ ข ถูก 
167. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน 
 ก. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ข. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
 ก. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ข. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
168. เมื่อข้าราชการครูถูกลงโทษ และยื่นอุทธรณ์ แต่ผลการพิจารณาเห็นว่าตนยังไม่ได้รับความเป็นธรรม บุคคลนั้นมีสิทธิ์
ด าเนินการอย่างไร 
 ก. อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี ข. อุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรี 
 ค. ฟูองศาลปกครอง  ง. ฟูองศาลยุติธรรม 
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169. ศาลปกครองมีก่ีชั้น 
 ก. 2 ชั้น   ข. 3 ชั้น 
 ค. 4 ชั้น   ง. ชั้นเดียว  
170. การฟูองคดีปกครองจะต้องยื่นฟูองภายในกี่วัน 
 ก. 30 วัน  ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน  ง. 1 ปี 
171. พนักงานราชการกระท าความผิดร้ายแรงจะต้องถูกลงโทษตามข้อใด  
 ก. ไล่ออก   ข. ปลดออก  
 ค. ให้ออก   ง. ข้อ ก และ ข ถูก  
172.  ข้อใดไม่ใช่บทลงโทษเมื่อพนักงานราชการกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
 ก. ภาคทัณฑ์  ข. ท าทัณฑ์บน 
 ค. ตัดเงินค่าตอบแทน ง. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 
173. สมการผลสัมฤทธิ์ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ปัจจัยน าเข้า (Inputs) + ผลผลิต (Outputs) 
 ข. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลลัพธ์ (Outcomes) + ผลผลิต (Outputs) 
 ค. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ง. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ปัจจัยน าเข้า (Inputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes) 
174. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes Indicators) ได้แก่ข้อใด 
 ก. จ านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการท าบัตรนักศึกษา 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการท าบัตรนักศึกษา 
 ค. จ านวนนักศึกษาท่ีมาใช้บริการท าบัตรนักศึกษา 
 ง. เวลาเฉลี่ยในการให้บริการท าบัตรนักศึกษา 
175. ส านวนไทย หรือค าพังเพยใด ที่มีความหมายตรงกับค่านิยมของสังคมไทยในเรื่อง “การเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่” 
 ก. สิบพ่อค้าไม่เท่าพญาเลี้ยง ข. อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง 
 ค. เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด ง. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง 
176. ข้อใดที่เป็นพฤติกรรมการท างานแบบ “โปร่งใส” 
 ก. การปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างจริงใจตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบ 
 ข. จัดท าแผนการท างานและขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน สามารถแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเพ่ือติดตามงานได้ 
 ค. ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 ง. การส่งคืนของขวัญที่ผู้มาติดต่อน ามามอบให้ 
177. คณะกรรมการคุรุสภามีจ านวนเท่าใด 
 ก. 15 คน    ข. 17 คน 
 ค. 23 คน    ง. 39 คน 
178. วิชาโครงการ อยู่ในหมวดวิชาใด 
 ก. หมวดวิชาสามัญ  ข. หมวดวิชาชีพ 
 ค. หมวดวิชาชีพสาขาวิชา ง. หมวดวิชาชีพสาขางาน 
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179. รายวิชาทฤษฎีมีจ านวนชั่วโมงเรียนเท่าใดจึงจะคิดเป็น 1 หน่วยกิต  
 ก. 18 ข. 20 
 ค. 36 ง. 45 
180. รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาทดลองในห้องปฏิบัติการมีจ านวนชั่วโมงเรียนเท่าใดจึงจะคิดเป็น 1 หน่วยกิต 
 ก. 36 ข. 40 
 ค. 54 ง. 60 
181. รายวิชาปฏิบัติในโรงฝึกงานมีจ านวนชั่วโมงเรียนเท่าใดจึงจะคิดเป็น 1 หน่วยกิต 
 ก. 36     ข. 40 
 ค. 54     ง. 60 
182. กรอบมาตรฐานหลักสูตร ปวช. ก าหนดให้ ผู้เรียนต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิตจึงจะถือว่าจบหลักสูตร 
 ก. 80 ข. 100 
 ค. 110 ง. 120 
183. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเงื่อนไขใด 
 ก. ตามความพร้อมของสถานศึกษาและความสนใจของผู้เรียน 
 ข. ตามความพร้อมของสถานศึกษา  ชุมชน และตามศักยภาพของผู้เรียน  
 ค. ตามความถนัด  ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 
 ง. ตามความถนัด  ความสนใจของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษา 
184. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนตามข้อใด 
 ก. ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ข. ไม่เกิน 12  หน่วยกิต 
 ค. ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ง. ไม่เกิน 15  หน่วยกิต 
185. การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร เป็นหน้าที่ของใคร 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ ข. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ค. ก.ค.ศ. ง. คุรุสภา 
186. ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ประสานงานกับสถานศึกษาและรับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมวิชาชีพของนักเรียน
คือใคร 
 ก. ครูฝึก  ข. ผู้จัดการ 
 ค. หัวหน้าฝุายบุคคล ง. ผู้ควบคุมการฝึก 
187. ผู้เรียนระบบทวิภาคี (ระดับ ปวช.) จะต้องมีอายุครบกี่ปีจึงจะมีสิทธิ์ท าสัญญาการฝึกอาชีพได้  
 ก. 14  ปีบริบูรณ์ ข. 15  ปีบริบูรณ์ 
 ค. 16  ปีบริบูรณ์ ง. 18  ปีบริบูรณ์ 
188. ผู้เรียนระดับ ปวช. ขาดเรียนหรือขาดการฝึกอาชีพติดต่อกันเกินกว่าข้อใดจึงจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
 ก. เกินกว่า  15  วัน ข.  เกินกว่า  30  วัน 
 ก. เกินกว่า  30  วัน ข.  เกินกว่า  1  ภาคเรียน 
189. ผู้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหากประสงค์จะเรียนต่อจะต้องขอคืนสภาพภายในระยะเวลาใด 
 ก.  ภายใน  1  ภาคเรียน ข. ภายใน  6  เดือน 
 ค.  ภายใน  1  ปี ง. ภายใน  2  ปี 
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190. นักเรียนที่มีเหตุขัดข้องทางการเงิน  สามารผ่อนผันการช าระเงินได้ตามข้อใด 
 ก. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ครั้งสุดท้ายก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน 
 ข. ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ครั้งสุดท้ายก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน 
 ค. ภาคเรียนละ 3 ครั้ง  ครั้งสุดท้ายก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน 
 ง. ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ครั้งสุดท้ายก่อนวันประเมินปลายภาคเรียน 
191. นักเรียนที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือขอเพ่ิมรายวิชาในภาคเรียนปกติ ต้องกระท าภายในกี่วัน 
 ก. ภายใน  5 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน ข.  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ค. ภายใน  5 วันท าการ  นับแต่วันเปิดภาคเรียน ง.  ภายใน  15  วันท าการ  นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
192. นักเรียนที่ประสงค์จะขอถอนรายวิชาในภาคเรียนปกติ ต้องกระท าภายในกี่วัน 
 ก. ภายใน  10 วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน ข.  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
 ค. ภายใน  10 วันท าการ  นับแต่วันเปิดภาคเรียน ง.  ภายใน  30  วันท าการ  นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
193. นักเรียนที่มิได้ลงทะเบียน ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน ต้องติดต่อลาพักการเรียนตามข้อใด 
 ก. ภายใน  5 วัน  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 
 ข. ภายใน  15  วัน  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 
 ค. ภายใน  5 วันท าการ  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 
 ง.  ภายใน  15  วันท าการ  นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน 
194. ข้อใดกล่าวผิด 
 ก. การประเมินผลผู้เรียนให้ประเมินผลเป็นรายวิชา 
 ข. ให้ด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน 
 ค. ประเมินโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
 ง. ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน   
195. เมื่อนักเรียนเรียนครบ 2 ภาคเรียน ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนเท่าใดจึง
จะสามารถเรียนต่อได้ 
 ก.  ไม่ต่ ากว่า 1.00 ข. ไม่ต่ ากว่า 1.50  
 ค.  ไม่ต่ ากว่า 1.75 ง. ไม่ต่ ากว่า 1.90 
196. ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา/ใบรับรองผลการเรียน มีอายุกี่วัน 
 ก. 15  วัน ข.  30  วัน 
 ค. 45  วัน ง.  60  วัน 
197. สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษากระดาษค าตอบและหลักฐานการประเมินผลการเรียน ตามข้อใด 
 ก. ไม่น้อยกว่า  1  ปีการศึกษา ข. ไม่น้อยกว่า  2  ปีการศึกษา 
 ค. ไม่น้อยกว่า  3  ปีการศึกษา ง. ไม่น้อยกว่า  4  ปีการศึกษา 
198. นางสาวไก่ มาติดต่องานทะเบียนเพื่อขอลาออก ในใบ ปพ.1 ปวช.45 จะต้องระบุเหตุที่ออกว่าอย่างไร 
 ก. ขอลาออก ข. ศึกษาต่อที่อ่ืน 
 ค. ไม่ระบุ ง. สามารถระบุได้ทุกข้อ 
199. รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ. 2555 เป็นวรรณกรรมประเภทใด 
     ก. เรื่องสั้น      ข. นวนิยาย  “คนแคระ” (วิภาส  ศรีทอง) 
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     ค. กวีนิพนธ ์  ง. สารคด ี
200. การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้มาซึ่งพัสดุ กระท าได้กี่วิธี 

 ก.   3  วิธี ข.  4  วิธี  
 ค.   5   วิธี ง.   6  วิธ ี

201. การจ้างถมดินเพ่ือท าสวนหย่อมในส่วนราชการ ในราคา 120,000 บาท จะต้องด าเนินการจ้างโดยวิธีใด 
  ก.  ตกลงราคา ข.  สอบราคา 
  ค.  วิธีพิเศษ  ง.   ประกวดราคา  
202. การจ้างบริษัท TOT จ ากัด (มหาชน)  ด าเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ให้กับส่วนราชการ  
      จะกระท าไดโ้ดยวิธใีด  
  ก.  วิธีกรณีพิเศษ ข.  สอบราคา 
  ค.  วิธีพิเศษ  ง.   ประกวดราคา  
203. TOR  หมายถึง  ข้อใด 
  ก.  ข้อก าหนดของผู้รับจ้าง ข.  ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง 
  ค.  ระบบงานสารสนเทศการพัสดุ  ง.   ถูกทุกข้อ 
204. คณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจ าปี จะต้องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุภายในกี่วัน 
  ก.  ภายใน   20  วัน ข.  ภายใน  30  วัน  
  ค.  ภายใน  30  วันท าการ ง.  ภายใน   40  วันท าการ  
205. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา ครั้งหนึ่ง มีราคาไม่เกินจ านวนเท่าไร 

 ก.  100,000  บาท ข.  120,000  บาท  
 ค.  150,000  บาท ง.  170,000   บาท  

206. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาครั้งหนึ่งวงเงินสูงสุดไม่เกินเท่าไร 
 ก.    100,001  บาท ข.  900,000   บาท  
 ค.    1,500,000  บาท ง.  2,000,000  บาท 

207. การจัดซื้อพัสดุที่ต้องด าเนินการจัดซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ทางราชการ จะด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี  
 ก.  ตกลงราคา ข.  ประกวดราคา  
 ค.  วิธีพิเศษ ง.  วิธีกรณีพิเศษ   

208. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาครั้งหนึ่ง มีราคาต่ าสุดอย่างน้อยเป็นเท่าใด 
 ก.  1,500,000  บาท ข.  2,000,001  บาท 
 ค.  2,500,000  บาท ง.  3,000,000  บาท  

209. หลักประกันสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง  ทุกสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่าไร ตามราคาซ้ือ/จ้าง  
 ก.  ร้อยละ  2  บาท ข.  ร้อยละ  3  บาท 
 ค.  ร้อยละ  4  บาท ง.  ร้อยละ   5  บาท 

210. ข้อใดน่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ 
 ก.  ราคาต่อหน่วย เกินกว่า  5,000  บาท ข.  ราคาต่อหน่วย /ต่อชุดเกินกว่า  4,000  บาท 
 ค.  ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า  5,000  บาท ง.  ราคาต่อหน่วย/ต่อชุดเกินกว่า  5,000  บาท 

211. ข้อใดต่อไปนี้ คือค าจ ากัดความของ วัสดุสิ้นเปลือง 



                     นายอินทร์  จงจ า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน         
36 

 ก.  สิ่งของใช้แล้วยังคงสภาพ ข.  สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปโดยสภาพ 
 ค.  สิ่งของที่ใช้แล้วมีความคงทนในระดับหนึ่ง ง.  สิ่งของที่มีอายุการใช้งานยาวนาน  

212. ก่อนการเปิดซองสอบราคาทุกครั้ง จะต้องส่งประกาศให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบไม่น้อยกว่ากี่วัน  
 ก.  ไม่น้อยกว่า  10  วัน ข.  ไม่น้อยกว่า  20  วัน  
 ค.  ไม่น้อยกว่า  25 วัน ง.  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  

213. การเปิดซองสอบราคา เพ่ือหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างในข้อใด  
 ก.  ผู้เสนอราคาต่ าสุด ข.  ผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดที่ดีที่สุด  
 ค.  เสนอราคาถูกต้องตามเง่ือนไข และเป็นประโยชน์มากที่สุด 
 ง.  ผู้เสนอราคาต่ าสุดและมีรายละเอียดมากที่สุด  

214. การประกวดราคาซื้อหรือจ้าง  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องส่งเอกสารประกวดราคาไปที่ใดทุกครั้ง ตามระเบียบพัสดุ  
 ก.  ศาลากลางจังหวัด ข.  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
 ค.  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ง.  สถานีวิทยุกระจายเสียง  

215. ข้อใดไม่อยู่ในความหมายของค าว่า  “พัสดุ” 
 ก.  วัสดุ ข.  ครุภัณฑ์  
 ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง.  การควบคุม 

216. ข้อใดอยู่ในความหมายของค าว่า “การพัสดุ” 
 ก.  การจ้างเหมา ข.  การบริจาค 
 ค. การจ าหน่าย ง.  ถูกทุกข้อ 

217. การซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีใด 
 ก.  ตกลงราคา ข.  ประกวดราคา  
 ค.  วิธีพิเศษ ง.  วิธีกรณีพิเศษ   

218. ทรัพย์สินในข้อใดไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างได้ คือ  
 ก.  เงินสด ข.  เช็คบริษัทสั่งจ่าย 
 ค.  หนังสือค้ าประกันของธนาคาร ง.  พันธบัตรรัฐบาล  

219. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 พร้อมฉบับแก้ไข  165 ข้อ ถูกประกาศไว้ใน  
 ก.  พระราชบัญญัติ ข.  กฎหมาย 
 ค.  ราชกิจจานุเบกษา  ง.   ระเบียบ  

220. ข้อใดไม่ใช่วิธีการจ าหน่ายพัสดุ 
 ก.  การขายทอดตลาด ข.  การแลกเปลี่ยน  
 ค.  การโอน ง.  การบริจาค 

221. สิ่งของที่มีอายุการใช้งานและคงสภาพ  เป็นพัสดุประเภทใด 
 ก.  ครุภัณฑ์ ข.  วัสดุสิ้นเปลือง  
 ค.  วัสดุถาวร ง.  วัสดุฝึก  

222. การได้มาซึ่งครุภัณฑ์เก่าโดยมีผู้บริจาคให้กับส่วนราชการ แต่สิ่งของใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ น่าจะจัดให้อยู่ใน
พัสดุประเภทใด 

 ก.  ครุภัณฑ์ ข.  วัสดุฝึก 
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 ค.  วัสดุถาวร ง.  วัสดุสิ้นเปลือง  
223. ต้นปีงบประมาณ คือ วันที่.... เดือน.....ใด 

ก. 1   ตุลาคม  ของทุก ๆ  ปี 
ข. 1   พฤศจิกายน  ของทุกๆ ปี 
ค. 1  ธันวาคม  ของทุกๆ ปี 
ง. 1  มกราคม  ของทุกๆ ปี 

224. การจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นทุกครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป  
ก. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อหัวหน้างานพัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป  

  ข. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป 
  ค. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อหัวหน้างานการเงิน เพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป  
  ง. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อหัวหน้างานบัญชีเพ่ือเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป  
225. การขายซากวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่สิ้นสภาพหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน รายได้ที่ได้จากการขายซาก
เหล่านี้จะด าเนินการอย่างไร 

ก. ส่งเงินเพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงาน ข.  ส่งเงินเพื่อเป็นเงินบ ารุงหน่วยงาน  
ค.    ส่งเงินเพื่อเป็นรายได้เงินบ ารุงการศึกษา ง.  ส่งเงินเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน 

226. สิ้นปีงบประมาณ คือ วันที่.... เดือน.....ใด 
 ก.  30   พฤศจิกายน  ของทุกๆ ปี ข.  31  ตุลาคม   ของทุกๆ ปี  
 ค.  30   กันยายน ของทุกๆ ปี ง.  31  ธันวาคม  ของทุกๆ ปี  

227. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ข้อ 133  ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ไม่ต้องท าสัญญาจ้างหรือ
สัญญาซื้อขายในกรณีใด 

 ก.  สิ่งของที่ซื้อ/จ้างเกินวงเงิน 100,000 บาท    ข. สิ่งของที่สามารถส่งมอบได้ภายในห้าวันท าการ 
 ค.  สิ่งของที่ซื้อ/จ้างเกินวงเงิน 1,000,000 บาท ง.  สิ่งของที่ซื้อ/จ้างต่ ากว่าวงเงิน 200,000 บาท 

228. การประกาศเชิญชวน ข้อใดเป็นการเผยแพร่ได้เร็วและกว้างไกลที่สุด  
 ก.  ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ข.  ประกาศสื่อมวลชน  ลงในหนังสือพิมพ์ ฯ 
 ค.   ส่งประกาศไปยังผู้ขายโดยตรงหรือส่งไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
 ง.  การประกาศลงในระบบอินเทอร์เน็ต 

229. การติดตั้งผ้าม่านในบ้านพักข้าราชการ สามารถกระท าได้หรือไม่ 
จ. สามารถกระท าได้เนื่องจากบ้านพักเป็นทรัพย์สินของทางราชการ  
ฉ. สามารถกระท าได้เนื่องอยู่ในการจ าแนกประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ 
ช. สามารถกระท าได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับส านักงบประมาณ 
ซ. ไม่สามารถกระท าได้เนื่องไม่มีระเบียบการเบิกจ่าย  

230. การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีใดต่อไปนี้ รัฐบาลมีมาตรการไม่ให้หน่วยงานทางราชการด าเนินการ หากไม่มีความจ าเป็น
หรือกระท าโดยวิธีอ่ืนไม่ได้ผล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 ก.  วิธีการประมูลโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ข.  ประกวดราคา  
 ค.  วิธีพิเศษ ง.  วิธีกรณีพิเศษ  
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231. การซื้อขายพัสดุแก่หน่วยงานทางราชการ จากการสอบราคาซื้อ/ประกวดราคาซื้อ  หากผู้ขายสามารถท าหนังสือ
บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานทางราชการได้ ผู้ขายจะต้องส่งพัสดุแก่หน่วยงานทางราชการภายในกี่วันโดยไม่ต้องท าสัญญา  

 ก.   5  วัน ข.  5  วันท าการ 
 ค.   7  วัน ง.  7  วันท าการ  

232. อาคารที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาและได้ส่งมอบแล้วเสร็จ  จะต้องรับประกันความช ารุด
บกพร่อง อาคารที่ดินสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ให้แก่ส่วนราชการอย่างน้อยก่ีปี 

 ก.      1   ปี ข.       2   ป ี
 ค.      3   ปี ง.        4   ปี   

233. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ E-Auction  วงเงินงบประมาณไม่ต่ ากว่าเท่าใด 
 ก.  เกิน 100,000  บาท ขึ้นไป ข.    เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
 ค.  2,000,000 บาท ขึ้นไป ค.    เกิน 3,000,0000 บาท ขึ้นไป  

234. การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  น่าจะด าเนินการและสิ้นสุดในช่วงเดือนใด 
 ก.  เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี ข. เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน ของทุกปี  
 ค. เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี ง. เดือนธันวาคม-มกราคม ของปีถัดไป  

235. การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน 
 ก.    20   วัน ข.   20   วันท าการ  
 ค.    30   วัน ง.    30  วันท าการ 

236. สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์  ผู้ขายจะต้องประกันความเสียหายให้กับส่วนราชการเป็นระยะเวลากี่ปี 
 ก.   1  ป ีข.  1 ปีครึ่ง  
 ค.   2  ปี ง.  2 ปีครึ่ง  

237.  การท าสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง  จะประกอบด้วยอะไรเป็นสาระส าคัญท่ีสุด 
 ก.  สิ่งของที่ซื้อหรือจ้าง ข. สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างและวงเงินงบประมาณ 
 ค.  สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างและค่าปรับ ง.  สิ่งของที่ซื้อหรือจ้างหลักประกันสัญญา  

238. งานจัดซื้อ/จัดจ้างที่จ าเป็นต้องการจ้างเพิ่ม ในสถานการณ์ ที่จ าเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์  
      ของส่วนราชการ  และจ าเป็นต้องจ้างเพ่ิม  (Repeat Order)  จัดซื้อ/จัดจ้างจะกระท าได้โดยวิธีใด 

 ก.  ตกลงราคา ข.  ประกวดราคา  
 ค.  วิธีพิเศษ ง.  วิธีกรณีพิเศษ   

239.  การตรวจรับพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 ไม่สามารถตรวจรับได้ ใน
กรณีใดต่อไปนี้ 

ก. ในที่ท าการของส่วนราชการที่ผู้ซื้อก าหนด 
ข.  ณ  สถานที่ของผู้ช านาญการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒินั้นหากมีการทดสอบ 
ค. ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยได้ท้ังหมดแต่ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
ง. พัสดุที่ประกอบเป็นชุดหรือเป็นหน่วยที่ขาดส่วนประกอบหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  

240.  ในการท าสัญญาจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 136 หากหัวหน้าส่วนราชการลงนาม
สัญญาแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
 ก. ไม่ได้  ข. ได ้
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 ค. ได้เว้นแต่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรม  ง. ได้ขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการ 
241. ข้อใดไม่ใช่เป็นสาเหตุของการยกเลิกสัญญา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุข้อ 137  และข้อ 138   
 ก.  กรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 ข.  กรณีท่ีพิจารณาการแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการปฏิบัติตามสัญญาฯ  
 ค.  กรณีท่ีจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างในสัญญา  
 ง.  ในกรณีที่ส่งของช้ากว่าหรือก่อสร้างช้ากว่าก าหนด และผู้ขาย/ผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ  

242. ข้อใดไม่ใช่ เหตุท าให้การงดหรือการลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  

ก. เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
ข. เหตุเกิดจากผู้รับจ้างท างานไม่ทันตามก าหนด 
ค. เหตุสุดวิสัย 
ง. เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดกฎหมายฯ  

243. เมื่อจ าหน่ายพัสดุเสร็จสิ้น และด าเนินการทางการเงินโดยวิธีงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลักจากนั้นจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไป ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 160 
 ก. การรายงานแก่กระทรวงเจ้าสังกัดทราบ 
 ข. การรายงานแก่หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 ค. การลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ง. การรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
244. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ ผู้ควบคุมงาน 
 ก. ควบคุมงาน ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานนั้นๆ ทุกวัน 
 ข. ตรวจการจ้าง ณ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้ท างานนั้นๆทุกวัน 
 ค. จดบันทึกสภาพปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน 
 ง. การสั่งพักงานหากคาดว่าสภาพงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี 
245. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ก. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 
 ข. ให้เริ่มตรวจสอบในวันแรกของเดือนตุลาคม   (วันท าการแรกของเดือนตุลาคม) 
 ค. ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันท าการ 
 ง. กล่าวถูกทุกข้อ 
246. การซื้อหรือการจ้าง ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้
ทัน สามารถด าเนินการได้โดยวิธีใดโดยอนุโลม 
 ก.  ตกลงราคา ข.  ประกวดราคา  
 ค.  วิธีพิเศษ ง.  วิธีกรณีพิเศษ   
247. ข้อใดไม่อยู่ในกลุ่ม  ของคณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาซื้อพัสดุ  
 ก. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ค. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา    ง. คณะกรรมการควบคุมงาน 
248. ข้อใดไม่อยู่ในข่ายของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 



                     นายอินทร์  จงจ า วิทยาลัยเทคนิคล าพูน         
40 

 ก.  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน   ข. มีความสัมพันธ์กันในเชิงการแข่งขัน 
 ค. มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร                  ง. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (ก) และ (ค) 
249. หลัก 4 ป. ในการจัดซื้อจัดจ้าง การได้มาซึ่งพัสดุ ข้อใดอยู่ในข่ายของหลักธรรมมาภิบาล  
 ก. ประโยชน์ ข.  ประหยัด  
 ค. ประสิทธิภาพ ง.  โปร่งใส 
        ( นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  มีส่วนร่วม  รับผิดชอบ  คุ้มค่า) 
250. การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แต่สิ่งของที่ซื้อยังเหมือนเดิมหรืองานจ้างไม่
เปลี่ยนแปลงไป  จะผิดระเบียบหรือไม่เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่ผิดระเบียบเนื่องจากสิ่งของที่ซื้อยังเหมือนเดิมหรืองานจ้างไม่เปลี่ยนแปลงไป  
 ข. ไม่ผิดระเบียบเพราะวงเงินต่อหน่วยที่ซื้อยังคงเดิมหรือราคาต่อหน่วยที่จ้างยังคงเดิม  
 ค. ผิดระเบียบเพราะท าให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนไป 
 ง. ผิดระเบียบเพราะวงเงินต่อหน่วยที่ซื้อไม่คงเดิมหรือราคาต่อหน่วยที่จ้างไม่คงเดิม  
251. พัสดุใดต่อไปนี้ มีความจ าเป็นต้องตรวจรับพัสดุโดยวิธีการสถิติ 
 ก.  ข้าวสาร- น้ าปลา ข.  กระดาษ – ปูนซิเมนต์ 
 ค.  กรวด-ทราย  ง.   ดินสอ – กรรไกร 
252. ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11 
 ก. พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
 ค. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ  ง. ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570  เป็นเปูาหมาย 
253. ข้อใดไม่ใช่ 1 ในนโยบาย 31 ข้อ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. 1  ต าบล  1  ทุน ข. ทุนการศึกษาเพ่ืออนาคต (กรอ.) 
 ข. ครูมืออาชีพ ง. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) 
             (1 อ าเภอ 1 ทุน) 
254. ข้อใดไม่ใช่ 1 ในนโยบาย 31 ข้อ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. อินเทอร์เน็ตอ าเภอและหมู่บ้าน  ข. โรงเรียนโรงงาน 
 ค. อาชีวะไทย ก้าวไกล ใช้เทคโนโลยี ง. หลักสูตรคิดเป็นท าเป็น 
              (อินเทอร์เน็ตต าบลและหมู่บ้าน) 
255. การเบิกค่าตอบแทนธุรการ ในวันท าการเบิกได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 2550  
 ก. 2 ชั่วโมงๆ ละ 50  บาท ข. 4 ชั่วโมงๆ ละ 50  บาท 
 ค. 2 ชั่วโมงๆ ละ 60  บาท ง. 4 ชั่วโมงๆ ละ 60  บาท 
256. การเบิกค่าตอบแทนธุรการ ในวันหยุดราชการ เบิกได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 2550  
 ก. 6 ชั่วโมงๆ ละ 50  บาท ข. 7 ชั่วโมง ๆ ละ 50  บาท 
 ค. 6 ชั่วโมงๆ ละ 60  บาท ง. 7 ชั่วโมงๆ ละ 60  บาท 
257. นักจิตวิทยาการศึกษาท่านใด ที่เชื่อว่าการเสริมแรง (Reinforce) เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยนแปลง  พฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ก.  กาเย่ ข.  สกินเนอร ์
 ค.  พาฟลอฟ ง.  มาสโลว์  
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258. นโยบายในการรับนักศึกษาระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพ คือ 
 ก.  40: 60      ข.  50: 50 
 ค.  60: 40      ง .  70: 30 
259. นักเรียนระดับ ปวช.  ได้เกรด  0   นักเรียนจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ข.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน    5 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ง.  ต้องรอลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น 
260. นักศึกษาระดับ ปวส. ได้ผลการเรียน ม.ส. นักศึกษาจะด าเนินการอย่างไร 
 ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ข.  ขอสอบทดแทนภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ง.  ขอสอบทดแทนภายใน 10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
261. นักศึกษาระดับ ปวส. ได้ผลการเรียนเป็น 0 นักศึกษาจะด าเนินการอย่างไร 
 ก.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  15 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ข.  ขอสอบแก้ตัวภายใน  10 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ค.  ขอสอบแก้ตัวภายใน    5 วัน หลังจากประกาศผลการเรียน 
 ง.   ต้องรอลงทะเบียนเรียนใหม่เท่านั้น 
262. มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 
 ก.  4 สิงหาคม  2555   ข.  4  กรกฎาคม  2555 
 ข.  10 สิงหาคม  2555   ง.  10  กรกฎาคม  2555 
263. มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  .ในส่วนของการจัดการอาชีวศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ประกอบด้วย  6  มาตรฐาน  53  ตัวบ่งชี้ ข.  ประกอบด้วย  6  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ 
 ค.  ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  53  ตัวบ่งชี้ ง.  ประกอบด้วย  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี ้
264. มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  .ในส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ประกอบด้วย  1  มาตรฐาน  10  ตัวบ่งชี้ ข.  ประกอบด้วย  1  มาตรฐาน  15  ตัวบ่งชี้ 
 ค.  ประกอบด้วย  2  มาตรฐาน  10  ตัวบ่งชี้ ง.  ประกอบด้วย  2  มาตรฐาน  15  ตัวบ่งชี้ 
265. สมศ. คือ ข้อใด 
 ก. ส านักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ข. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ค. ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ง. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
266. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของค าว่าเจตคติ 
 ก. ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 ข. ความพร้อม  โน้มเอียงที่แสดงว่าชอบ  หรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ 
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 ค. ท่าที  หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ง. ความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางท่ีดี 
ค าอธิบาย  ความหมายของเจตคติ 
  Good  กล่าวว่า  เจตคติเป็นความพร้อมที่จะกระท า  ปฏิบัติ  หรือมีปฏิกิริยาต่อบุคคลสิ่งของและ
สภาพการณ์ใดๆ 
  Hilgaedกล่าวได้ว่า  เจตคติ  คือ  ความพร้อม  โน้มเอียงที่แสดงพฤติกรรมหรือความรู้สึกในทางเข้าหา
หรือหนีห่างจากวัตถุ  สิ่งของ  แนวความคิดหรือสถานการณ์ใดๆ  และมีความพร้อมที่จะตอบสนองในทางท่ีเอนเอียงใน
ลักษณะเดิมเม่ือได้พบกับสิ่งดังกล่าวนั้นอีก 
  Anastasiเห็นว่า  เจตคติ  คือ  ความพร้อม  โน้มเอียงที่แสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่างๆ  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสถานของไทย  2542  ให้ความหมาย  เจตคติ หมายถึง  ท่าที  หรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
267.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะส าคัญของเจตคติ 
 ก.  เจตคติเป็นตัวกระตุ้นให้การกระท าพฤติกรรม ข. เจตคติมีลักษณะคงทนถาวรพอสมควร 
 ค. เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  ง. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ 
 ค าอธิบาย  ลักษณะส าคัญของเจตคติ  มีดังนี้ 
  1. เจตคติเกิดจากเรียนรู้ 
  2. เจตคติคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน 
  3. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ 
  4. เจตคติเป็นตัวกระตุ้นให้กระท าพฤติกรรม 
  5. เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
  6. เจตคติมีลักษณะคงทนถาวรพอสมควร 
268. ผู้ที่จะมีคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงได้นั้น  ต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา  เท่าใด  
 ก. ไม่น้อยกว่า  3  ปี   ข. ไม่น้อยกว่า  4  ปี 
 ค. ไม่น้อยกว่า  5  ปี   ง. ไม่น้อยกว่า  6  ปี 
 ค าอธิบาย  สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงจะต้องได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้ง  โดยใช้ระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร  เนื่องจากต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการให้บริการ  โดยปกติจะถือเป็นเกณฑ์ว่า  อย่างน้อยควรต้อง
ได้รับการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ  ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  และมักจะใช้เวลาศึกษามากกว่า  4  ปี  หลังจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้งนี้เพ่ือจะให้หลักประกันแก่ผู้รับบริการว่า  ผู้ให้บริการสามารถให้. 
269. ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา  คือค าสอนใด  
 ก. กัลยาณมิตรธรรม  7   ข. อธิษฐานธรรม  4 
 ค. ขันติโสรัจจะ    ง. โลกธรรม  8 
 ค าอธิบาย  ค าสอนในพระพุทธศาสนากล่าวถึง  ครู  หรือภาระหน้าที่ของครู  การสอน  และลักษณะของครูไว้
หลายแห่งหลายหมวด  ส่วนที่กล่าวถึงลักษณะของครูที่ดี  คือค าสอนเรื่องกัลยาณมิตรธรรม  7 
270. ครูกรพินท์  สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย  แสดงว่า  ครูกรพินท์  ประพฤติตนเป็นครูที่ดีตาม  
กัลยาณมิตรธรรม  7  ข้อใด 
 ก. ปิโย     ข. คร ุ
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 ค. คัมภีรัญจะ  กถังกัตตา   ง. วัตตา 
 ค าอธิบาย  คัมภีรัญจะ  กถังกัตตาคือ  ครูต้องสามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย  และช่วยให้
ศิษย์เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน  ด้วยการอธิบายสาระส าคัญต่างๆ  ของวิชาได้ถูกต้องแม่นย า  
271. จากผลการวิจัยของเฉลียว  บุรีภัคดีกล่าวว่า  คุณสมบัติของครูที่ดีในล าดับแรก  คือ  ข้อใด  
 ก.  เสียสละ    ข.  สอนด ี
 ค.  ความรู้ดี    ง.  ความประพฤติเรียบร้อย 
 ค าอธิบาย  คุณสมบัติของครูที่ดี  เรียงตามล าดับ  คือ 

1.  ความประพฤติเรียบร้อย 
2. มีความรู้ดี 
3. บุคลิกภาพแต่งการดี 
4. สอนดี 
5. ตรงเวลา 
6. มีความยุติธรรม 
7. หาความรู้อยู่เสมอ 
8. ร่าเริง  แจ่มใส 
9. ซื่อสัตย์ 
10. เสียสละ. 

272. จากผลการวิจัยของ เฉลียว  บุรีภัคดี  ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือข้อใด 
 ก. ประจบสอพอ    ข. เห็นแก่ตัว 
 ค. ขาดความยุติธรรม   ง. ขาดความรับผิดชอบ 
 ค าอธิบาย  จากผลการวิจัย  ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดเรียงตามล าดับ  มีดังนี้ 

1. ขาดความรับผิดชอบ 
2. การเป็นคนเจ้าอารมณ์ 
3. ขาดความยุติธรรม 
4. เห็นแก่ตัว 
5. ประจบสอพอ 

273. จากผลการวิจัยของ เฉลียว  บุรีภัคดี  ลักษณะของครูที่ลูกศิษย์ชอบมากที่สุด  คือข้อใด  
 ก.  มีความเข้าใจและเป็นกันเอง  ข.  มีความเมตตา 
 ค.  ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง ง.  ร่าเริง  แจ่มใส  สุภาพ 
 ค าอธิบาย  จากผลการวิจัย  ครูที่ลูกศิษย์ชอบมากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย  มีดังนี้ 

1.  ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง 
2. มีความเจ้าใจและเป็นกันเอง 
3. มีความรับผิดชอบ 
4. มีความยุติธรรม 
5. มีความเมตา 
6. ร่าเริง  แจ่มใส  สุภาพ 
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7. มีวิธีสอนแปลกๆ 
8. มีอารมณ์ขัน 
9. เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 

274. .หากผู้ใดประกอบอาชีพควบคุม  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะได้รับโทษใด 
 ก.  จ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 ข.  จ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 ค.  จ าคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปนับไม่เกินสามหมื่นบาท  
 ง.  จ าคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
275.  ผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตแต่แสดงตัวว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพควบคุมจะได้รับ  โทษแบบใด  

ก.  จ าคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือ  ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ข. จ าคุกไม่เกิน  2  ปี  หรือ  ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ค. จ าคุกไม่เกิน  3  ปี  หรือ  ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกิน   3  ปี  หรือ  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

276. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
ก.  เพื่อรักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ข. เพ่ือรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ค. เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบอาชีพ 
ง. เพ่ือรักษาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ค าอธิบาย  จรรยาบรรณของวิชาชีพก าหนดขึ้น  เป็นแบบแผนในการประพฤติตน  ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตาม  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ คุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม  อันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  
277. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด  

ก.  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2546 
ข. 12   กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 
ค. 12  เมษายน  พ.ศ.  2546 
ง. 12  ตุลาคม  พ.ศ.  2546 

ค าอธิบาย  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  ซึ่งมีบังคับใช่เมื่อ  วันที่  12  
มิถุนายน  พ.ศ.  2546  ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
278. หลักธรรมใดต่อไปนี้ที่เป็นหลักธรรมของผู้ปกครอง 

ก. ทศพิธราชธรรม 
ข. สัปปุริสธรรม  7 
ค. มรรค  8 
ง.   โลกธรรม  8 

ค าอธิบาย  ทศพิธราชธรรมหรือ  ราชธรรม  10   หมายถึง   
- จริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจ าพระองค์ 
- คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง 
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- กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ 
- ธรรมะของนักปกครอง 

279. ข้อใดคือคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ 
ก.  อิทธิบาท  4 
ข. พรหมวิหาร  4 
ค. สังคหวัตถุ  4 
ง. ฆราวาสธรรม  4 

 ค าอธิบาย  คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่  คือ  พรหมวิหาร  4  ประกอบด้วย 
1.  เมตตา  คือ  ความรักใคร่  ปรารถนาจะให้เป็นสุข 
2. กรุณา  คือ  ความสงสาร  คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ 
3. มุทิตา  คือ  ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
4. อุเบกขา  คือ  ความวางเฉย  ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ 

280. หลักธรรมในข้อใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ก.  สติสัมปชัญญะ 
ข. พรหมวิหาร  4 
ค. สังคหวัตถุ  4 
ง.   สัปปุริสธรรม  7 

ค าอธิบาย  คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน  คือสังคหวัตถุ  4  ประกอบด้วย 
1. ทาน  คือ  การให้ปันสิ่งของ  ของตนเองแก่ผู้อื่นที่ควรให้ 
2. ปิยวาจา  คือ  การเจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
3. อัตถจริยา  คือ  การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
4. สมานัตตา  คือ  ความเป็นคนมีตนเสมอ  ไม่ถือตัว 

281.  วิมังสา  เป็นองค์ประกอบในหลักธรรมตามข้อใด 
ก. สังคหวัตถุ  4 
ข. อิทธิบาท  4 
ค. สัปปุริสธรรม  7 
ง.   มรรค  8 

 ค าอธิบาย  คุณธรรมเครื่องท าให้ประชาชนประสบความส าเร็จ  คือ  อิทธิบาท  4  และวิมังสา  คือ  หมั่นตริ
ตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 
282. คุณธรรมที่เป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติของบุคคล  คือธรรมในข้อใด  

ก. พรหมวิหาร  4 
ข. ฆราวาสธรรม  4 
ค. มรรค  8 
ง. โลกธรรม  8 
ค าอธิบาย  มรรค  8  หมายถึง  การปฏิบัติหรือทางด าเนินชีวิต  ประกอบด้วย 

1. สัมมาทิฐิ    หมายถึง  ปัญญาอันเห็นชอบ  
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2. สัมมาสังกัปปะ   หมายถึง  ด าริชอบ  
3. สัมมาวาจา   หมายถึง  เจรจาชอบ  
4. สัมมากัมมันตะ หมายถึง  ท าการงานชอบ  
5. สัมมาอาชีวะ หมายถึง  เลี้ยงชีวิตชอบ  
6. สัมมาสติ  หมายถึง  เพียรชอบ  
7. สัมมาสติ  หมายถึง  ระลึกชอบ  
8. สัมมาสมาธิ หมายถึง  ตั้งใจไว้ชอบ  

283. หลักธรรมใดท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความยั้งคิดใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และมองเห็นคุณโทษที่พ่ึงจะ
เกิดข้ึน 

ก. กาลามะสูตร 
ข. ธรรมของสัตบุรุษ 
ค. กัลยาณมิตรธรรม 
ง.   ไตรลักษณ์ 
ค าอธิบาย  กาลามะสูตร  พระพุทธองค์ทรงตรัสไม่ใหเ้ชื่อ  10  ประการ  ได้แก่ 

1. อย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังมา 
2. อย่าเชื่อเพียงเพราะนับถือสืบๆต่อกันมา 
3. อย่าเชื่อเพียงแต่เป็นข่าวลือ 
4. อย่าเชื่อเพียงแต่อ้างเอกสารต ารา 
5. อย่าเชื่อเพียงเพราะการนึกเดา 
6. อย่าเชื่อโดยการคาดคะเน 
7. อย่าเชื่อเพียงการตรึกตามอาการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
8. อย่าเชื่อเพราะคิดว่าเข้ากันความคิดของคนได้ 
9. อย่าเชื่อเพียงเพราะเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือ 

284. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของค่านิยม 
ก.  ค่านิยมนั้นต้องเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกจากสิ่งเลือกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
ข. ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นค่านิยมที่เจ้าของยอมรับอย่างเปิดเผย 
ค. ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นกลางที่เจ้าจองถนอมด้วยความภาคภูมิใจ 
ง. ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นต่ านิยมที่บุคคลพึงปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
ค าอธิบาย  ลักษณะของค่านิยม 

1.  ขั้นการเลือก 
1.1 ค่านิยมนั้นจะต้องเกิดจากการเลือกโดยอิสระของบุคคลนั้น  ไม่มีการบังคับ  
1.2 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกจากสิ่งเลือกหลายอย่าง  ไม่ใช่อย่างเดียว  
1.3 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลได้เลือกหลังจากการไตร่ตรองอย่างดีแล้ว  

2. ขั้นการให้ค่า 
2.1 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เจ้าของถนอม  ด้วยความภาคภูมิใจ 
2.2 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นค่านิยมที่เจ้าของยอมรับอย่างเปิดเผย 
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2.3 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลนั้นปฏิบัติตามค่านิยมที่ตนได้เลือกแล้ว 
3. ขั้นการปฏิบัติการ 

3.1 ค่านิยมนั้นจะต้องเป็นค่านิยมที่บุคคลพึงปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
285. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของค่านิยม 

ก. ค่านิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด 
ข. ค่านิยมเป็นตัวก าหนดฐานะของคนในสังคม 
ค. ค่านิยมบางอย่างจะข้ึนอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคม  
ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม  ตลอดจนความม่ันคงของชาติ  

 ค าอธิบาย  ความส าคัญของค่านิยม 
1. ค่านิยมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม  สังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมของ

คนในสังคมนั้นๆด้วย  เหตุนี้การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในทุกสังคม  
2. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม  ตลอดจนความม่ันคงของชาติสังคมใดที่มี

ค่านิยมท่ีถูกต้องเหมาะสม  เช่น  ความม่ันคงของชาติ  ความขยันหมั่นเพียร  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ
วินัย  ความสามัคคี ฯลฯ  สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

3. ค่านิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะค่านิยมบางอย่างได้รักษาความเป็นเอกราชมา
ได้จนถึงปัจจุบันนี้ 

4. ค่านิยมมีบางอย่างจะข้ึนอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้อมทางสังคม  
 เมื่อสภาพของสังคมเปลี่ยนไปค่านิยมจะเปลี่ยนไปด้วย  เช่น  ในสมัยก่อนคนไทยนิยมสร้างวัดเพราะวัดเป็นศูนย์
รวมพลังทางด้านจิตใจของสังคม  ปัจจุบันนี้สภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากปัจจุบันนิยมสร้างโรงเรียนและ
โรงพยาบาลแทนการสร้างวัด  เป็นต้น 
286. พิธีรดน้ าในการสมรส  เป็นค่านิยมที่มาจากข้อใด 

ก.  ศาสนาพุทธ 
ข. ศาสนาพราหมณ์ 
ค. ศาสนาฮินดู 
ง. ถูกทุกข้อ 

 ค าอธิบาย  ศาสนาพราหมณ์ได้สร้างค่านิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะพิธีการและพระราชพิธีต่างๆ  
เช่น  พิธีรดน้ าในการสมรส  พิธีวางศิลาฤกษ์  พิธีอาบน้ าศพ  พิธีท าขวัญนาคฯลฯ 
287. ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ  หมายถึงอะไร  

ก.  เจตคต ิ
ข. จรรยาบรรณ 
ค. วินัย 
ง.   ค่านิยม 

ค าอธิบาย  วินัย  หมายถึง  ระเบียบแบบแผน  หรือข้อบังคับ  ข้อปฏิบัติ   
288. ข้อใดคือเปูาหมายที่ถูกที่สุดของวินัยข้าราชการครู 

ก. เพ่ือควบคุมความประพฤติ 
ข. เพ่ือให้การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
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ค. เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา 
ง. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค าอธิบาย วินัยข้าราชการครู  หมายถึง  ข้อก าหนดเชิงพฤติกรรม  ส าหรับข้าราชการครูในการปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน  ข้อบังคับก าหนด  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
289. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ ที่ใช้พิจารณาว่าการกระท าอย่างใดจะผิดวินัยหรือไม่  

ก.  กระทบต่อความม่ันคงของชาติหรือไม่ 
ข. กระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่ 
ค. กระทบต่อภาพพจน์ชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่ 
ง. กระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ 
ค าอธิบาย  หลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่ากระท าอย่างใดจะผิดวินัย  สามารถสรุปได้ดังนี้  

1.  การกระท านั้นกระทบต่อประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของทางราชการหรือไม่  
2. กระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ 
3. กระทบต่อความผาสุกของประชาชนหรือไม่ 
4. กระทบต่อภาพพจน์  ชื่อเสียงของทางราชการหรือไม่ 

290. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
ก. ไม่มีอายุความ 
ข. ยอมความกันได้ 
ค. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด 
ง. การลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ค าอธิบาย  ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ  มีดังนี้ 

1.  ไม่มีอายุความ 
2. ยอมความกันไม่ได้ 
3. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด 
4. หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จะต้องงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  
5. สภาพการกระท าผิดของข้าราชการ 
6. การลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

292. วินัยและการรักษาวินัยของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาถูกบัญญัติไว้ใน
กฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542 
ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพ.ศ.  2542 
ค. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546 
ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547 

293.  การกระท าใดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
 ก.  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน 
 ข.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
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 ค.  การละท้ิงหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ง.  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการทุกข้อ 
294. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเป็นการไม่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะต้องท าอย่างไร 

ก.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 
ข. ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ค. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งภายใน  7  วัน 
ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งภายใน  15  วัน 

295. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ก.  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 
ข. เป็นกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ค. การคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ 
ง. การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 

296. การกระท าข้อใดเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
ก.  ครูวนสาตร์  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา  15  วัน 
ข. ครูสุชาวดี  เป็นผู้จัดการบริษัทจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 
ค. ครูอุมาทิพย์  ช่วยครูพิมพ์ผกา  ท าผลงานทางวิชาการโดยไม่ได้ค่าตอบแทน 
ง.   ครูสมวินทร์  ชอบดูฟุตบอลและชอบเล่นพนันฟุตบอลด้วย 

297. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 
 ก. ตักเตือน   ข. ภาคทัณฑ์ 
 ค. ตัดเงินเดือน   ง. ลดขั้นเงินเดือน 
298. โทษของการท าผิดวินัยสถานเบาที่สุดคือข้อใด 
 ก. ตักเตือน   ข. ภาคทัณฑ์ 
 ค. ตัดเงินเดือน   ง. ลดขั้นเงินเดือน 
299. ครูเชี่ยวชาญพิเศษในสถานศึกษาจะถูกพิจารณาโทษกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยข้อใด  
 ก.  ก.ค.ศ.    ข.  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ค.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ง.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
300. ครูหาญหล้า  มีความขยันและตั้งใจท างานทั้งการสอนและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  จากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาข้ันเงินเดือน  ครูหาญกล้า  สามารถกระท าการใดได้  
 ก.  ร้องเรียน   ข.  ร้องทุกข์ 
 ค.  อุทธรณ์   ง.  ฟูองร้อง 
301.  การจัดงานวันครู  ได้จัดเป็นครั้งแรก  เมื่อใด 
 ก.  16  มกราคม  2488  ข.  16   มกราคม  2500 
 ค.  21  พฤศจิกายน  2499  ง.  16  มกราคม  2499 
302.  ดอกไม้ประจ าวันครู  คือดอกไม้ชนิดใด 
 ก.  ดอกเข็ม   ข.  ดอกมะเขือ 
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 ค.  ดอกกล้วยไม้   ง.  ดอกราชพฤกษ์ 
303. พระพุทธเจ้า  ได้เปรียบเทียบครูอยู่ทิศเบื้องใด 
 ก.  ทิศเบื้องบน    ข.  ทิศเบื้องขวา 
 ค.  ทิศเบื้องซ้าย   ง.  ทิศเบื้องล่าง 
304.  กรณีท่ีครูผู้ช่วย  มีผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ ากว่าเกณฑ์  การประเมินผลการ
พัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.  ก าหนด  และผู้มีอ านาจเห็นเช่นเดียวกัน  ด าเนินการอย่างไร 
 ก.  สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  5  วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
 ข.  สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  10  วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
 ค.  สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  15  วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
 ง.  สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  30  วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
305. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประเมิน
อย่างไร 
 ก. ประเมินปีละ  1  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  ข. ประเมินปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ 
 ค. ประเมินปีละ  3  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  ง. ประเมินปีละ  4  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ 
306. ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 ก. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู    ข. การพัฒนาหลักสูตร 
 ค. การวัดและประเมินผลการศึกษา    ง. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างตน 
 
307. ข้อใดคือเงื่อนไขของคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ก.  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน  ข.  รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  
 ค.  สติปัญญา  สุจริต แบ่งปัน  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์  ง.  ซื่อสัตย์ ขยัน รอบคอบ  อดทน ปัญญา แบ่งปัน 
308. ข้าราชการมีบุตร 2 คน ต่อมาคลอดบุตรแฝด 3 คน  ข้าราชการผู้นี้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรได้ก่ีคน 
 ก.  2  คน    ข.    3  คน 
 ค.  4  คน    ง.    5  คน 
 อธิบาย  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล
จากทางราชการส าหรับตนเอง บิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตร กรณีบุตรเบิกได้ไม่
เกิน ๓ คน เรียงล าดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะ (๒๐ ปี
บริบูรณ)์ แต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถท่ีอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของตนเอง  (ไม่รวมบุตรบุญธรรมและ
บุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อ่ืน) หากมีบุตรเกิน ๓ คน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งตายก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้สามารถ
น าบุตรมาเบิกค่ารักษาเพ่ิมข้ึนอีกเท่าจ านวนบุตรที่ตาย โดยนับคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน กรณียังไม่มีบุตรหรือมีบุตรยัง
ไม่ถึง ๓ คนต่อมามีบุตรแฝดท าให้จ านวนบุตรเกิน ๓ คน สามารถเบิกได้ส าหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่ต้องเป็น
บุตรที่เกิดจากการสมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ 
 
309. บุตรที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาบุตรจะต้องมีอายุไม่เกินก่ีปี   
 ก.  18 ปี     ข.  20 ปี  
 ค .  23 ปี     ง.  25 ปี  
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310. ข้อใดเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป   
 ก.  ศึกษาดูงาน     ข .  ค่ายคุณธรรม  
 ค .  กิจกรรมวิชาการ    ง.  ถูกทุกข้อ  
 อธิบาย  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         * ค่าอุปกรณ์การเรียน (230/ภาคเรียน) 
         * ค่าเครื่องแบบนักเรียน (900/ปี) 
         * ค่าหนังสือเรียน (1,000/ภาคเรียน) 
         * ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (475/ภาคเรียน)  :  คุณธรรม   ศึกษาดูงาน  วิชาการ  อินเทอร์เน็ต 
311. ข้อใดไม่อยู่ในคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย 
 ก.  ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา  ข. ผู้แทนชุมชน 
 ค. ผู้แทนสถานประกอบการ   ง. ผู้แทนผู้ปกครอง 
312. อาเซียนตั้งเปูาหมายจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 
 ก.  2014     ข.  2015 
 ค.  2016     ง.  2017 
313. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 
 ก.  One Vision, One Community , One Identity 

 ข.  One Identity, One Vision, One Community 
 ค.  One Vision, One Identity, One Community 
 ง.  Asean Economic Community 
 วิสัยทัศน์  :  หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งเอกลักษณ์   หนึ่งประชาคม 
                       One Vision  ,  One Identity  ,  One Community 
314. ในปี 2555  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินงานมาครบรอบปีที่ 
 ก.  60     ข.  61 
 ค.  70     ง.  71 
315. ข้อใดไม่อยู่ในอาเซียน + 3 
 ก.  จีน     ข. เกาหลีใต้ 
 ค.  ออสเตรเลีย     ง.  ญี่ปุุน 
 อาเซียน + 3   :  จีน  ญี่ปุุน  เกาหลีใต้ 
 อาเซียน + 6   :  จีน  ญี่ปุุน  เกาหลีใต้  อินเดีย  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์ 
316. ข้อใดไม่ใช่เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
 ก.  ประชาคมเศรษฐกิจ   ข.  ประชาคมการจัดศึกษา 
 ค. ประชาคมการเมืองและความม่ันคง  ง.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

 
 
 


