ข้ อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 ประกาศใช้ 6 เมษษยน 2560 นั้นมีจานวนตามข้อ
ใด
ก. 15 หมวด 278 มาตรา
ข. 16 หมวด 279 มาตรา
ค. 15 หมวด 279 มาตรา
ง. 19 หมวด 279 มาตรา
จ. 16 หมวด 297 มาตรา
ตอบ ข. 16 หมวด 279 มาตรา
2. ตามรัฐธรรมนูญ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็ นเวลากี่ปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรี ยนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ก. 9 ปี
ข. 10 ปี
ค. 12 ปี
ง. 15 ปี
จ. 16 ปี
ตอบ ก. 9 ปี
3. กรจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด
ก. หมวด 1
ข. หมวด 3
ค. หมวด 5
ง. หมวด 7
จ. หมวด 9
ตอบ ค. หมวด 5
4. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใ่ นส่ วนใดของรัฐธรรมนูญ
ก. สิ ทธิและเสรี ภาพของปวงชนชาวไทย
ข. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ค. หน้าที่ของรัฐ
ง. แนวนโยบายแห่งรัฐ

จ. บททัว่ ไป
ตอบ ค. หน้าที่ของรัฐ
5. ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ก. ประธานกรรมาธิ การยกร่ างรัฐธรรมนูญ
ข. ประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จ. ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ก. ประเทศไทยเป็ นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
ข. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข
ค. อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นประมุข ทรงใช้อานาจนั้นทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ง. ผูอ้ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
จ. พระมหากษัตริ ยท์ รงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย
ตอบ ง. ผูอ้ ยูใ่ นราชอาณาจักรไทยย่อมได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
7. คณะองคมนตรี มีกี่คน
ก. ไม่เกิน 10
ข. ไม่เกิน 15
ค. ไม่เกิน 17
ง. ไม่เกิน 18
จ. ไม่เกิน 19
ตอบ จ. ไม่เกิน 19
8. ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์เป็ นการ ชัว่ คราวไปพลางก่อนคือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ประธาน กรธ.
ค. ประธาน สนช.

ง. หัวหน้า คสช.
จ. ประธานองคมนตรี
ตอบ จ. ประธานองคมนตรี
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ชายและหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
ข. บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในเคหสถาน
ค. เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลเชื้อชาติไทย
ง. บุคคลย่อมมีสิทธิ ในทรัพย์สินและการสื บมรดก
จ. บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการประกอบอาชีพ
ตอบ ค. เจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์หรื อสื่ อมวลชนอื่นต้องเป็ นบุคคลเชื้อชาติไทย
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ก. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
ข. ไม่ร่วมมือหรื อสนับสนุนการทุจริ ตและประพฤติมิชอบทุกรู ปแบบ
ค. ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งหรื อลงประชามติอย่างอิสระโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็ น
สาคัญ
ง. รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
จ. เสี ยภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตอบ ง. รับราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
11. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. เป็ นคนดี
ข. มีวนิ ยั
ค. รู้รักสามัคคี
ง. ภูมิใจในชาติ
จ. มีความรับผิดชอบ
ตอบ ค. รู้รักสามัคคี
12. กองทุนที่จะจัดตั้งเป็ นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ
ก. กองทุนคนพิการ
ข. กองทุนคุม้ ครองเด็ก

ค. กองทุนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์
ง. กองทุนประชารัฐ
จ. กองทุนการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืน
ตอบ ค. กองทุนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์
13. โครงสร้างหรื อโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจาเป็ นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนหรื อเพื่อความมัน่ คงของรัฐรัฐต้องเป็ นเจ้าของเท่าใด
ก. ร้อยละ 50
ข. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ค. ร้อยละ 51
ง. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
จ. เกินกึ่งหนึ่งของผูร้ ่ วมกิจการทั้งหมด
ตอบ ง. ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
14. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นแนวนโยบายแห่งรัฐ
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ข. อุปถัมภ์และคุม้ ครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ค. คนทางาน
ง. ที่ดิน ทรัพยากร
จ. เกษตรอุตสาหกรรม
ตอบ ค. คนทางาน
15. รัฐสภามีกี่คณะกี่คน
ก. 2 คณะ 480 คน
ข. 1 คณะ 750 คน
ค. 2 คณะ 570 คน
ง. 2 คณะ 700 คน
จ. 5 คณะ 750 คน
ตอบ ง. 2 คณะ 700 คน

16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้าร้อยคน
ข. ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้งมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติ
ไทยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ค. ผูม้ ีสิทธิ์ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์ มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี นับถึงวันเลือกตั้ง
ง. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคน ซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง
จ. สมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบปี ในวันสมัครรับเลือก
ตอบ ง. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคน ซึ่ งมาจากการเลือกตั้ง
17. ผูแ้ ทนปวงชนชาวไทย คือ
ก. สส.
ข. สว.
ค. สส.และสว.
ง. สนช.
จ. สปท.
ตอบ ค. สส.และสว.
18. ผูแ้ ต่งตั้งประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร์ คือใคร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. หัวหน้า คสช.
ค. ประธานองคมนตรี
ง. พระมหากษัตริ ย ์
จ. ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์
ตอบ ง. พระมหากษัตริ ย ์
19. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
ก. 5
ข. 7
ค. 9
ง. 10
จ. 11
ตอบ ง. 10

20. มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสี ยงเท่าใดของจานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ก. 330
ข. 331
ค. 332
ง. 333
จ. 334
ตอบ จ. 334
21. สมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่กี่คนขึ้นไปมีสิทธิ เข้าชื่อขอเปิ ดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงการณ์หรื อ
แถลงการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
ก. 65
ข. 66
ค. 67
ง. 68
จ. 69
ตอบ ค. 67
22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
ก. พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อื่นอีกไม่เกินสามสิ บห้าคน ประกอบเป็ น
คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี ตอ้ งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่ งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ค. ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี จะดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี มิได้
จ. รัฐมนตรี ตอ้ งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุไม่ต่ากว่าสามสิ บห้าปี สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี ตอ้ งแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสมาชิกวุฒิให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
23. รัฐสภามีความแตกต่างกันของสมาชิกทั้งสอบสภาอยูก่ ี่คน
ก. 100
ข. 200
ค. 300
ง. 400

จ. 500
ตอบ ค. 300
24. ความเป็ นรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงเฉพาะตัวสิ้ นสุ ดลงทุกข้อยกเว้นข้อใด
ก. ลาออก
ข. สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ
ค. กระทาการอันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรื อมาตรา ๑๘๗
ง. มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากความเป็ นรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๗๑
จ. ตาย
ตอบ ข. สมาชิกวุฒิสภามีมติไม่ไว้วางใจ
25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีกี่ศาล
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
จ. 7
ตอบ ข. 4
26. บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้โดย
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. พระราชกาหนด
จ. พระราชอัธยาศัย
ตอบ ข. พระราชบัญญัติ
27. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. ศาลยุติธรรม
ข. ศาลปกครอง
ค. ศาลทหาร
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

ตอบ ก. ศาลยุติธรรม
28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ศาลปกครองสู งสุ ดและศาลปกครองชั้นต้น
ข. ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผกู้ ระทาความผิดเป็ นบุคคล ซึ่ งอยูใ่ นอานาจศาล
ทหารและคดีอื่น
ค. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจานวนเก้าคนซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รง
แต่งตั้งจากบุคคล
ง. ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสี่ สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิ บปี
จ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจานวนห้าคนซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง
ตามคาแนะนาของวุฒิสภา
ตอบ จ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจานวนห้าคนซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา
29. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ค. คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จ. คณะกรรมการอัยการ
ตอบ จ. คณะกรรมการอัยการ
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
ก. สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ข. การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สส.หรื อสว.ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิก
เท่าที่มีอยู่
ค. การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าห้าหมื่นคน
ง. ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็ นร่ างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภา
พิจารณาเป็ นสามวาระ
จ. เป้ าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย

ตอบ จ. เป้ าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
31. ผูท้ ี่ทาหน้าที่แทนรัฐสภาสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาคือ
ก. สนช.
ข. สปช.
ค. สปท.
ง. กรธ.
ตอบ ก. สนช.
32. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็ นปี ที่เท่าไรในรัชกาลปั จจุบนั
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
จ. 7
ตอบ ก. 2
33. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 การศึกษาระดับใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐน้อย
ที่สุด
ก. อ.1
ข. อ.2
ค. ป.1
ง. ม.1
จ. ม.4
ตอบ จ. ม.4
34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามคาสัง่ คสช.
ก. สกสค.มี 9 คน รมว.ศธ.เป็ นประธาน
ข. กศจ.มี 22 คน มีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
ค. สานักงานศึกษาธิการภาคมี 18 แห่ง สานักงานศึกษาธิ การจังหวัดมี 77 แห่ง
ง. อ.ก.พ.กระทรวงมีเพียงคณะเดียวประกอบด้วย 18 คน มี รมว.ศธ.เป็ นประธาน

จ. ก.ค.ศ.มี 14 คน มี รมว.ศธ.เป็ นประธาน
ตอบ ข. กศจ.มี 22 คน มีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน
35. ผูบ้ ริ หารการศึกษาเป็ นคณะกรรมการได้ในชุดใดตามคาสั่ง คสช.
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. กศจ.
ง. อกศจ.
ตอบ ง. อกศจ.
36. ข้อใดเกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาตินอ้ ยที่สุด
ก. ความมัง่ คง
ข. การแข่งขัน
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การขยายโอกาส
จ. การฟื้ นฟูธรรมชาติ
ตอบ จ. การฟื้ นฟูธรรมชาติ
37. ทุกข้อจัดเป็ นประเภทข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายกเว้นข้อใด
ก. ประเภทอานวยการ
ข. ประเภททัว่ ไป
ค. ประเภทวิชาการ
ง. ประเภทบริ หาร
ตอบ ง. ประเภทบริ หาร
38. กระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักในข้อใดสาคัญที่สุด
ก. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
ข. มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา
ง. หลักการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู
จ. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

ตอบ ก. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
39. การจัดการศึกษาให้กบั บุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือข้อใด
ก. ระดับก่อนวัยเรี ยน
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอบ ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
40. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
ตอบ ง. การศึกษาตลอดชีวติ
41. การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ให้ยดึ เขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
ก. การอุดมศึกษา
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนต้น
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ. อาชีวศึกษา
ตอบ จ. อาชีวศึกษา
42. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
ก. การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 9 ของการศึกษาขั้นฐาน
ข. เด็ก หมายความว่า เด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7 จนถึงย่างเข้าปี ที่ 16 เว้นแต่ เด็กที่สอบได้ช้ นั ปี ที่ 9 ของ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว

ค. ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ งเด็กเข้าเรี ยน
ในสถานศึกษา แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผปู ้ กครองทราบก่อนเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษาเป็ นเวลา ไม่เกินกว่า 1 ปี
ง. ให้พนักงานเจ้าที่ที่ รมว.ศธ.แต่งตั้งตามประมวลกฎหมายอาญา มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ
ในระว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั ๆ ตรวจสอบการเข้าเรี ยน
ของเด็ก
จ. ผูใ้ ดซึ่ งไม่ใช่ผปู ้ กครอง มีเด็กซึ่ งไม่ได้เข้าเรี ยนในสถานศึกษาอาศัยอยูด่ ว้ ย ต้องแจ้ง สพท.หรื อ
อปท. ภายใน 1 เดือนนับแต่เด็กมาอยูด่ ว้ ย ฝ่ าฝื นปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ตอบ ค. ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อ อปท.ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ งเด็กเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษา แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผปู ้ กครองทราบก่อนเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษาเป็ นเวลา ไม่เกินกว่า 1 ปี
43. กลุ่มงานใดในเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษามากที่สุด
ก. กลุ่มอานวยการ
ข. กลุ่มนโยบายและแผน
ค. กลุ่มบริ หารงานบุคคล
ง. กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
จ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
ตอบ ข. กลุ่มนโยบายและแผน
44. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรื อเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
ก. คุณภาพการศึกษา
ข. ความสอดคล้อง
ค. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ง. การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
จ. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ตอบ จ. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ผล
45. ข้อใดไม่ใช่ผทู ้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
ก. ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ข. ด้านการบริ หารและการจัดการ
ค. ด้านกฎหมาย
ง. ด้านการบริ หารการเงินการคลัง
ตอบ ง. ด้านการบริ หารการเงินการคลัง

46. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ประธานคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม คือ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
ข. ตาแหน่งข้าราชการพลเรื อน ได้แก่ ประเภทบริ หาร ประเภทอานวยการ ประเภท วิชาการ
ประเภททัว่ ไป
ค. การปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถือเป็ นจรรยาบรรณของข้าราชการที่สาคัญ
ง. การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริ หารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง หรื อหัวหน้า
ส่ วนที่ข้ ึนตรงต่อนายกหรื อรัฐมนตรี เป็ นผูส้ ั่งบรรจุและแต่งตั้ง
จ. การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การให้ออกจากราชการ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 120 วัน
นับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์ เว้นมีเหตุจาเป็ น ขยายได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
ตอบ ค. การปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักนิติธรรมถือเป็ นจรรยาบรรณของข้าราชการที่สาคัญ
47. ข้อใดไม่ใช่คาสั่งทางปกครอง
ก. ประกาศกระทรวง
ข. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ค. การออกกฎ
ง. แถลงการณ์สานักพระราชวัง
จ. ข้อบังคับ
ตอบ ค. การออกกฎ
48. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดให้ถือว่าเป็ นกระทรวงการคลังที่ตอ้ งรับ
ผิดแทน
ข. กรณี มีการร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ๆ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ยืน่ คาร้อง มีความจาเป็ นขยายได้สูงสุ ดไม่เกิน 60 วัน
ค. ตราสารจัดตั้ง อย่างน้อยต้องมีรายการ วัตถุประสงค์ ชื่ อ ประเภท ระดับ ของโรงเรี ยนในระบบ
ที่ดิน ที่ต้ งั เงินทุนและสิ นทรัพย์
ง. ผูด้ ูแลคนพิการ หมายความว่า บิดา มารดา ผูป้ กครอง บุตร สามี ภรรยาญาติ พี่นอ้ ง หรื อบุคคลอื่น
ใดที่รับดูแลหรื อรับอุปการะคนพิการ
จ. ผูใ้ ดปลอมเข็มลูกเสื อสมนาคุณ หรื อเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ
ไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ตอบ จ. ผูใ้ ดปลอมเข็มลูกเสื อสมนาคุณ หรื อเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ โทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่
เกิน 1 หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

49. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ครู ก อยูโ่ รงเรี ยน ข สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ค สอบคัดเลือกได้ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา ง ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นที่ ค สามารถสั่งย้าย
ผูบ้ ริ หารท่านนี้ได้กรณี พิเศษ
ข. ครู ก ถ่ายภาพขณะที่นกั เรี ยนกาลังเล่นการพนันในห้องน้ าและส่ งไปยัง สพฐ.ผูป้ กครองของ
นักเรี ยน มีสิทธิ์ ฟ้องครู ก ตาม พรบ.คุม้ ครองเด็ก โทษสู งสุ ดของ ครู ก คือ จาคุกไม่เกิน 6 หรื อปรับไม่เกิน 6
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. รัฐมนตรี มีอานาจอนุญาตให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินไม่ตอ้ งนาส่ งคลังก็ได้ เช่น เงินที่ได้รับจาก
การชดใช้ความเสี ยหายและต้องซ่อมแซมทรัพย์สิน
ง. การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริ หารราชการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย สู งสุ ด คือ เกิด
ผลประโยชน์สุขของประชาชน
จ. “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดาเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรื อ
ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความมัน่ คงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ
หรื อระหว่างประเทศ การป้ องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม
ตอบ ก. ครู ก อยูโ่ รงเรี ยน ข สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ค สอบคัดเลือกได้ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา ง ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.เขตพื้นที่ ค สามารถสั่งย้าย
ผูบ้ ริ หารท่านนี้ได้กรณี พิเศษ
50. การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารท่านใดไม่เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
ก. ศึกษานิเทศน์สาม มีเรื่ องทะเลาะวิวาทกับผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการดี รองผูอ้ านวยการเขตจีเข้า
ไปพบเห็นเลยแจ้งให้ผอู ้ านวยการเขตเอ็มทราบ ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่มีอานาจสั่งสอบสวนวินยั
ข. ครู เอ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ อยูโ่ รงเรี ยนบี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา
เขต 2 ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปเป็ นวิทยากร ณ สพฐ.ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา
เขต 2 เป็ นผูอ้ นุญาต
ค. นางสาวน้ าตาล สอบบรรจุแข่งขันได้เป็ นครู ผชู ้ ่วย สังกัด สพป.อด.4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ให้ศึกษาธิ การจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็ นผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ครู ก และ ครู ข แต่งงานกันที่โรงเรี ยน ค มีผอู ้ านวยการ ง เป็ นประธานในพิธีในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ครู ข คลอดบุตรในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ครู ก ต้องยื่นลาต่อผูอ้ านวยการ ง ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
จึงจะได้รับอนุญาต
จ. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่ารักษาพยาบาลให้กบั ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลาดับแรกคือผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้เป็ นเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่การศึกษา

ตอบ จ. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่ารักษาพยาบาลให้กบั ผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลาดับแรกคือผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้เป็ นเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่การศึกษา

