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แบบทดสอบเตรียมบุคลากรทางการศึกษา 
 

      1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อ
วัดและประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหาตาม 
กรอบหลักสูตรการอบรมฯ(บุคลากรทางการศึกษา
สายงานอํานวยการและตรวจสอบภายใน) 
      2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100 ขอ โปรดใชเวลา         
ในการทําแบบทดสอบ 60 นาที  
      3. ใหทําเครื่องหมายกากบาท(x)ในชองตัวเลือก  
ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุด ในกระดาษคําถามนี้ 
      4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยาย
ตามหลักสูตรฯการอบรม(เตรียมบุคลากรการศึกษา) 
 

1.  ขอใดคือกฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคล 
ก. พรบ.การศ ึกษาแหงชาติ  
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง   

ศึกษาธิการ 
ค. พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
ง. พรบเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงิน 
     วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทาง 
     การศึกษา 

2. ขอใดเปนระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ก. สวนกลาง  สวนเขตพื้นที   สวนภูมิภาค 
ข. สวนกลาง สวนภูมิภาค สถานศกึษา 
ค. สวนกลาง สวนเขตพื้นที่ สวนทองถ่ิน 
ง. สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 

3. สวนราชการใดตอไปนี้ไมเปนนิติบุคคล 
ก. กรมที่ดิน 
ข. จังหวัดนครราชสีมา 
ค. อําเภอโนนไทย 
ง. อบต.ไทยเจริญ 

 

4.  สพฐ. คือสวนราชการใด 
ก. สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เปนหนวยงาน 
อยูใน สวนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ก. สวนกลาง 
ข. สวนภูมิภาค 
ค. สวนเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สวนราชการที่เปนนิติบุคคล 

6. มีหนาที่ในการจัดทํามาตรฐานและหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั้นพื นฐาน 
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน 

7. ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แหง 
ก. 175  แหง               ข. 178 แหง 
ค. 256 แหง                 ง. 295 แหง 

8. สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ 
ก. งานบริหารงานบุคคล 
ข. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. ฝายนิเทศการศึกษา 
ง. กลุมงานแผนและนโยบาย 

9. สวนราชการตามขอ 8 มีบทบาทในเรื่องใด 
ก. การเจาหนาที่ 
ข. การสงเสริมกิจการนักเรียน 
ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ง. การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
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10. องคคณะบริหารที่เปนคณะกรรมการบริหารงาน 
ในบทบาทหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด 
กี่คณะ 

ก. 1 คณะ 
ข. 2  คณะ 
ค. 3  คณะ 
ง. 4  คณะ 

11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เปนองคคณะบุคคล 
มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการบริหาร 
งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวนกี่คน 

ก. 9 คน 
ข. 12 คน 
ค. 15 คน 
ง. 27 คน 

12. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของ 
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ก. คุรุสภา 
ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ. 

13. องคคณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การ 
ศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะหว ิจัยติตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพ ื นฐาน 

 
 
 
 

14.  ใครเปนประธาน ก.ค.ศ. 
ก. ผูทรงคุณวุฒิ 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรี  

มอบหมาย 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15. ขอใดคือตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ก. ครูผูชวย 
ข. ครู 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3 

16. ผูมีหนาที่ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

17. ผูมีอํานาจในการบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่นในสพท. 

ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่                

การศึกษา 
18. เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนบุคลากร 3 ใน 
สพท.จะตองทดลองปฏิบัติหนาที่นานเทาใด 

ก. 3 เดือน 
ข. 6 เดือน 
ค. 1 ป 
ง. 2 ป 
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19. การไปดํารงตําแหนงเดิมในสวนราชการเดียวกัน 
ก. การยาย 
ข. การโอน 
ค. การไปชวยราชการ 
ง. การเปลี่ยนตําแหนง 

20. ขอปฏิบัติหรือขอหามสําหรับขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ก. ระเบียบ 
ข. กติกา 
ค. วินัย 
ง. จรรยาบรรณ 

21. ไมใชวินัยรายแรงสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
ก. ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ข. ซ้ือขายตําแหนง 
ค. รับจางทําผลงานราชการ 
ง. ขาดราชการ 

22. ไมใชโทษทางวินัยของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ก. ตักเตือน 
ข. ภาคทัณฑ 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ลดขั้นเงินเดือน 

23. ผูมีอํานาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. หัวหนากลุม หร ือ ฝาย 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 

24. เมื่อบรรจุแตงตั้งเปนบุคลากรทางการศึกษาใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไดรับเงินเดือนตาม 
ขอใด 

ก. อันดับครูผูชวย 
ข. อันดับค.ศ.1 
ค. อันดับ ค.ศ.2 
ง. ตามบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

25. หนวยงานที่ไมเปนนิติบุคคล 
ก. กระทรวง 
ข. กรม 
ค. อําเภอ 
ง. อบจ. 

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม    
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ3 
ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 4 
ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 5 
ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 10 

27. เปาหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดีคือขอใด 

ก. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
ข. ลดขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
ง. เกิดสัมฤทธิผลตอภารกิจ 

28. หลักกฎหมายจัดอยูในหลักธรรมมาภิบาลขอใด 
ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักการมีสวนรวม 
ง. หลักความคุมคา 
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29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ 
ก. 4 ประการ 
ข. 5 ประการ 
ค. 6 ประการ 
ง. 7 ประการ 

30. ตามระบบการจัดองค กรของรัฐประเทศไทย 
ฝายใดมีหนาที่ออกกฎหมาย 

ก. ฝายนิติบัญญัต ิ 
ข. ฝายบริหาร 
ค. ฝายตุลาการ 
ง. คณะรัฐมนตรี 

31. ศาลที่มีหนาที่พิจารณาคดีทางการปกครอง 
ก. ศาลยุติธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. ศาลทหาร 
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

32. ขอใดไมเปนหนวยงานทางการปกครอง 
ก. โรงเรียน 
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ง. มูลนิธิรวมกตัญู 

33. กรณีที่ผูเสียหายสามารถฟองศาลปกครอง ไมได 
ก. ถูกละเมิดโดยหนวยงานราชการ 
ข. ถูกละเมิดโดยเจาหนาที่รัฐ 
ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน 
ง. หนวยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยตอการ

รองขอ 
34. ขอใดเปนคําสั่งทางการปกครอง 

ก. คําสั่งลงโทษทางวินัย 
ข. สัญญาซื้อจาง 
ค. กฎ 
ง. หนังสือส่ังการ 

35. คําสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด 
ก. เมื่ออกคําสั่ง 
ข. เมื่อสงคําสั่ง 
ค. เมื่อรับทราบคําสั่ง 
ง. เมื่อไดรับแจง 

36. หากเอกชนจะฟองหนวยงานจะตองยื่นตอศาล 
ปกครองภายในกี่วันนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟอง 
คดี 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

37. กรณีไมพอใจผลการพิจารณาตามขอ 36 จะตอง
อุทธรณภายในกี่วัน 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

38. ผลของคําสั่งทางการปกครองที่ทําใหคําสั่งนั้น 
ส้ินผล 

ก. ส่ังการ 
ข. ยกเลิก 
ค. เพิกถอน 
ง. แกไข 

39. หากเจาหนาที่รัฐทําตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
แตเปนกระทําการละเมิดตอเอกชน เอกชนผูเสียหาย 
จะตองฟองรองคาเสียหายจากผูใด 

ก. เจาหนาที่ 
ข. สวนราชการหรือหนวยงาน 
ค. กระทรวงเจาสังกัด 
ง. กระทรวงการคลัง 
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40. หากสวนราชการตองจายคาเสียหายตอเอกชน
กรณีละเมิดและหนวยงานราชการตองไลเบี้ยจาก 
เจาหนาที่ไดกรณีใด 

ก. ความผิดชัดแจง 
ข. ปฏิบัติตามหนาที่ 
ค. ไมมีเจตนาหรือจงใจ 
ง. ประมาท เลินเลออยางรายแรง 

41. ผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงานเขตพื้นที่ ไดแก 
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา 
ง. หัวหนากลุมหรือฝาย 

42. ไมใชสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ข. สงเสริมการศึกษาเอกชน 
ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา 
ง. สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

43. สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. การบริหารงานบุคคล 
ข. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. สงเสริมการศึกษาเอกชน 
ง. ตรวจสอบภายใน 

44. สวนราชการใดที่กําหนดใหมใหมีทุกสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ก. การบริหารงานบุคคล 
ข. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
ง. สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

45. กลุมบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขต       
พื้นที่ทางการศึกษาใดมีจํานวนมากที่สุด 

ก. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ศึกษานิเทศก 
ค. เจาหนาที่ธุรการ 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตําแหนงใดที่กําหนดใหมีทุกสวนราชการ 

ก. เจาพนักงานธุรการ 
ข. เจาหนาที่ธุรการ 
ค. บุคลากร 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

47. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมใด 
ไมตองมีใบประกอบวิชาชีพ 

ก. ผอ. สพท. 
ข. รอง ผอ.สพท. 
ค. ศึกษานิเทศก 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

48. อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสวน         
ราชการใดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก 
ที่สุด 

ก. อํานวยการ 
ข. บุคคล 
ค. นโยบายและแผน 
ง. สงเสริมการจัดการศึกษา 

49. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตําแหนงใด 
ที่กําหนดใหมีมากที่สุดในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. เจาหนาที่ธุรการ 
ข. บุคลากร 
ค. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
ง. นักวิชาการศึกษา 
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50. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กําหนดไว 
ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป 

ก. เจาหนาที่ธุรการ 
ข. เจาพนักงานธุรการ 
ค. เจาหนาที่พัสดุ 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

51. ขั้นตอนสุดทายของงานสารบรรณในสํานักงาน 
ก. การคิด ราง 
ข. การลงทะเบียน 
ค. การทําสําเนา 
ง. การทําลาย 

52. ประกาศจัดไวในหนังสือราชการประเภทใด 
ก. หนังสือภายนอก 
ข. หนังสือภายใน 
ค. หนังสือส่ังการ 
ง. หนังสือประชาสัมพันธ 

53. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา ควรจัดไวในวาระใด          
ในระเบียบวาระการประชุมตามขอใด 

ก. ระเบ ียบวาระที่1 
ข. ระเบ ียบวาระที่ 3 
ค. ระเบ ียบวาระที่ 4 
ง. ระเบ ียบวาระที่ 5 

54. หนังสือราชการที่ตองการใหทําโดยเร็ว 
ก. หนังสือที่ไมประทับชั้นความเร็ว 
ข. หนังสือที่ประทับตราดวน 
ค. หนังสือที่ประทับตราดวนมาก 
ง. หนังส ือที่ประทับตราดวนที่สุด 

55. โดยปกติหนังสือราชการจะเก็บไวกี่ป 
ก. 1 ป 
ข. 5 ป 
ค. 10 ป 
ง. 20 ป 

56. การจัดทําหนังสือราชการเพื่อสงไปยังหนวยงาน 
ตางๆโดยปกติแลวทํากี่ชุด 

ก. 1 ชุด 
ข. 2 ชุด 
ค. 3 ชุด 
ง. 4 ชุด 

57. ขอใดคือโปรแกรมการสงหนังสืออิเลคทรอนิก 
ก. E-mail 
ข. E-office 
ค. E-filing 
ง. เฉพาะ ข และ ค  

58. ขั้นตอนแรกเมื่อรับหนังสือราชการจากภายนอก 
ก. ลงทะเบียนรับ 
ข. ตรวจสอบเอกสารครบถวนหรือไม 
ค. จัดลําดับความสําคัญ 
ง. สงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ 

59. ขาราชการระดับใดขึ้นไปสามารถลงนามรับรอง 
ความถูกตองในหนังสือราชการได 

ก. ระดับ 1 
ข. ระดับ 2 
ค. ระดับ 3 
ง. ระดับ 4 

60. การทําลายหนังสือราชการควรทําใหแลวเสร็จ 
ภาย ในเดือนใด 

ก. ตุลาคม 
ข. ธันวาคม 
ค. มกราคม 
ง. กุมภาพันธ 

61. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใหหนวยงาน 
ทางการศึกษาในปจจุบันใชแบบใด 
 ก.  PPBS              ข. ZBB 
      ค. PBB                      ง. SPPB 
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62. การจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศ ึกษาปจจุบันจัดในรูปแบบใด 

ก. โครงการ 
ข. แผนงาน 
ค. แผนการ 
ง. แผนงบประมาณ 

63. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบใด 

ก. การแกปญหาความยากจน 
ข. การบริหารจัดการภาครัฐ 
ค. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ง. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

64. ขอใดคือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
สูระบบอิเลคทรอนิกส 

ก. MIS 
ข. SMIS 
ค. GFMIS 
ง. GIS 

65. รายจายของสวนราชการจัดไวกี่หมวด 
ก. 2 หมวด                          ข. 3 หมวด 
ค. 4 หมวด                           ง. 5 หมวด 

66. เงินเดือนขาราชการครูจัดอยูในหมวดใด 
ก. งบกลาง 
ข. งบบุคลากร 
ค. งบเงินอุดหนุน 
ง. งบดําเนินการ 

67.ไมใชประเภทการเงินของสํานักงาน 
ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายไดแผนดิน 
ง. เงินรายของหนวยงาน 

 

68. จากขอ 67 เงินประเภทใดที่ตองสงคืนรัฐบาล 
หากใชไมหมด 

ก. เงินงบประมาณ 
ข. เงินนอกงบประมาณ 
ค. เงินรายไดแผนดิน 
ง. เงินรายไดหนวยงาน 

69. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการรับเงิน  
ก. ตองออกใบเสร็จรับเงินใหผูจายเงินทุกครั้ง 
ข. ลงบัญชีสมุดเงินสด 
ค. เจาหนาที่การเงินเปนผูเก็บรักษาเงิน 
ง. เสนอรายงานเงินคงเหลือตอผูบังคับบัญชา 

70. กรรมการเก็บรักษาเงินสํานักงานควรมีกี่คน 
ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง.  แลวแตเห็นสมควร 

71. ปจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจายเงินเดือน 
ใหกับขาราชการครูในสังกัดโดยวิธีใด 

ก. จายเปนเงินสด 
ข. จายเปนเช็ค 
ค. จายผานธนาคาร 
ง. แลวแตจะเลือกตามคํารองขอ 

72. หลักฐานที่เปนใบเสร็จรับเงินตองระบุยกเวน 
ก. ลายมือช่ือผูจายเงิน 
ข. วันเดือนปที่รับเงิน 
ค. รายการแสดงการรับเงินวาคาอะไร 
ง. จํานวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือ 

73. การสงเงินรายไดแผนดินขอใดถูกตอง 
ก. สงทุกวันทําการ 
ข. สงทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
ค. สงเดือนละ 1 คร้ัง 
ง. สงทุกวันที่ 7 ของเดือน 
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74. pay-in หมายถึงเอกสารใด 
ก. ในนําสงเงินธนาคาร 
ข. ใบนําฝากเงินธนาคาร 
ค. รายการเงินธนาคาร 
ง. ใบฝากถอนธนาคาร 

75.จํานวนเงินที่กอหนี้ผูกพันตั้งแตกี่บาทขึ้นไป 
ถึงตองขอกันเงินไวเบ ิกเหล ื อมป ี 

ก. 10,000 บาท 
ข. 30,000 บาท 
ค. 50,000 บาท 
ง. 100,000 บาท 

76. การบัญชีของสํานักงานในปจจุบันใชระบบใด 
ก. ระบบเงินสด 
ข. ระบบรายรับรายจาย 
ค. ระบบหนวยงานยอย 

      ง. ระบบเกณฑคงคาง 
77. การดําเนินการดานบัญชีของสํานักงานเปน 
อันดับ แรก 

ก. การตั้งยอดบัญชี 
ข. การจัดทํากระดาษทําการ 
ค. การบันทึกบัญชีประจําวัน 
ง. การสรุปรายการบัญชี 

78. ฎีกาเกี่ยวของกับเรื่องใด 
ก. ระบบบัญชี 
ข. ประเภทการเงิน 
ค. การจายเงินผานธนาคาร 
ง. หลักฐานการเบิกเงิน 

79. ขั้นตอนบัญชีขั้นแรกเมือไดรับเงิน 
ก. จัดทําใบสําคัญการลงบัญชีดานรับ 
ข. บันทึกสมุดรายวัน 
ค. บันทึกบัญชีแยกประเภท 
ง. บันทึกทะเบียนคุม 

80. การปดบัญชีกระทําในวันใด 
ก. วันเริ่มปปฏิทิน 
ข. วันเร ิ่มปงบประมาณ 
ค. วันสิ นปปฏิทิน 
ง. วันสิ นปงบประมาณ 

81. ขอใดคือวันเริ่มตนปงบประมาณ 
ก. 1 มกราคม  
ข. 1 เมษายน 
ค. 1 ตุลาคม 
ง. 1 พฤศจิกายน 

82. การจัดทำรายงานการเงินประจําเด ือนสํานักงาน 
ตอ สพฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(คตง)และ 
สํานักงบประมาณภายในวันใดของทุกเดือน 

ก. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
ข. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
ค. ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป 
ง. ภายใน 7 วันทําการ 

83. ขั้นตอนแรกของการบริหารงานพัสดุไดแกขอใด 
ก. การจัดหาพัสดุ 
ข. การกําหนดความตองการพัสดุ 
ค. การลงบัญชีพัสดุ 
ง. การจําหนายพัสดุ 

84. การจัดหาพัสดุกระทําไดกี่วิธี 
ก. 4 วิธี 
ข. 5วิธี 
ค. 6วิธี 
ง. 7 วิธี 

85. วิธีการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดขึ้นใหม 
ก. การตกลงราคา 
ข. การสอบราคา 
ค. การประกวดราคา 
ง. วิธีอิเลคทรอนิกส 
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86. การจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท 
ใหใชวิธีการใด 

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

87. การจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตเทาใดตองจัดหา 
ดวยระบบอิเลคทรอนิกส( E- Auction) 
 ก. ตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป 

ข. ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป 
ค. ตั้งแต 1,000,000 บาทขึ้นไป 
ง. ตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป 

88. การตรวจรับพัสดุใหดําเนินการภายในกี่วัน 
ก. โดยดวน 
ข. 3 วัน 
ค. 3 วันทําการ 
ง. 7 วันทําการ 

89. การลงทะเบียนขอใดถูกตอง 
ก. หมึก กระดาษ ใหลงทะเบียน 
ข. คอมพิวเตอร ตั้งโต ะใหลงบัญชี 
ค. อาคารเรียนใหลงบัญชีส่ิงกอสราง 
ง. เกาอ ี โซฟาใหลงทะเบียน 

90. การตรวจสอบพัสดุเมื่อส้ินปใหดําเนินการให 
แลวเสร็จภายในกี่วัน 

ก. 20 วัน 
ข. 20 วันทําการ 
ค. 30 วัน 
ง. 30 วันทําการ 

 
 
 
 

91. หากพัสดุสูญหาย ไมมีซาก และหาต ัวผูรับผิด 
ชอบไมได ควรจําหนายโดยวิธีใด 

ก. ขาย 
ข. แลกเปลี่ยน 
ค. ทําลาย 
ง. จําหนายเปนสูญ 

92. หากโรงเรียนสรางอาคารอเนกประสงคเสร็จ 
โรงเรียน ตองดําเนินการตามขอใด 

ก. ลงบัญชีพัสดุ 
ข. ลงทะเบียนครุภัณฑ 
ค. ลงทะเบียนสิ่งกอสราง 
ง. ลงทะเบียนที่ราชพัสดุ 

93. หนวยงานที่มีหนาที่ในการตรวจสอบการเงิน 
การบัญชี การบริหารสินทรัพยและการดําเนินงาน 
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังก ัดคือ 

ก. กลุมอํานวยงาน 
ข. กลุมสงเสริมจัดการศึกษา 
ค. กลุมนิเทศติดตามประเมินผล 
ง. หนวยตรวจสอบภายใน 

94. การดําเนินงานและบุคลากรหนวยตรวจสอบ 
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอใดถูกตอง 

ก. ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษา 
ข. เจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปนบุคลากรใน 

ปฏิบัติงาน 
ค. ขอบเขตตรวจสอบม ีทั้งสํานักงานเขต 
    พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
ง. ถูกทุกขอ 
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95.ทําไมหนวยงานถึงตองมีการตรวจสอบภายใน 
ก. ระบบวิธีการในการบร ิหารจ ัดการเปล ี ยนไป 
ข. ไมเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
ค. มีการทุจริตในระบบราชการ 
ง. เพื่อใหงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

96. การตรวจสอบภายในในสำน ักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาและสถานศ ึกษาขั นพื นฐาน มุงตรวจสอบ 
เร่ืองอะไร 

ก. การเบิกจาย การบัญช ี การเงิน 
ข. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ค. การตรวจสอบระบบสารสนเทศการสื่อสาร 
ง. ถูกทุกขอ 

97. ขั้นตอนแรกของการตรวจสอบภายในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. การกําหนดเปาหมายการตรวจสอบ 
ข. การกําหนดแผนการตรวจสอบ 
ค. การดําเนินงานตรวจสอบ 
ง. การรายงานผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98. มาตรฐานการตรวจสอบภายในมีกี่ดาน 
ก. 1 ดาน 
ข. 2 ดาน 
ค. 3 ดาน 
ง. 4 ดาน 

99. ขอใดคือเปาหมายของการควบคุมภายใน 
ก. การตรวจสอบ 
ข. การกํากับติดตาม 
ค. การสรางความมั่นใจใหผ ู ปฏิบัติงาน 
ง. งานมีประสิทธิภาพ ปองการการทุริต 

100. ไมใชมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ก. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ข. มีการประเมินความเสี่ยง 
ค. มีระบบการติดตอส่ือสารและสารสนเทศ 
ง. มีการกํากับติดตามประเมินผล 

 


