
ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 

1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบงัคบัใชว้นัใด 

ก. 1 กรกฏาคม 2546 

ข. 6 กรกฏาคม 2546 

ค. 7 กรกฏาคม 2546 

ง. 8 กรกฏาคม 2546 

 

2. การจดัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจดัไดเ้ป็น 3 ส่วนคือขอ้ใด 

ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา 

ข. ส่วนกลาง เขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดบัปริญญาที�เป็นนิติบุคคล 

ค. ส่วนกลาง ส่วนทอ้งถิ�น และสถานศึกษา ขั�นพื�นฐาน 

ง. ส่วนกลาง เขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

3. ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ที�ของสภาการศึกษา 

ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 

ค. ประเมินผลการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

 

4.การกาํหนดตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนของขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการไม่คาํนึงถึงขอ้ใด 

ก. คุณวฒิุ ประสบการณ์ และมาตรฐานวชิาชีพ 

ข. ลกัษณะหนา้ที�ความรับผดิชอบ 

ค. เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั�น 

ง. คุณภาพงาน 

 

5. บทบาทของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ที�จะตอ้งดาํเนินการตาม พรบ. นี� คือขอ้ใด 

ก. อาํนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ 

ข. ตีความและวนิิจฉยัชี�ขาดปัญหาการปฏิบติัหนา้ที�ของผูด้าํรงตาํแหน่งและหน่วยงาน 

ค. บรรจุแต่งตั�งขา้ราชการ 

ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

 



6. ขอ้ใดคือการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

ก. ส่วนราชการที�ขึ�นตรงต่อรัฐมนตรีวา่การ กระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สาํนกังานปลดักระทรวง 

ค. สาํนกังานรัฐมนตรี 

ง. ถูกทุกขอ้ ก และ ข 

 

7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา 

ก. คณะกรรมการสภาคดัเลือกกนัเอง 

ข. ผูท้รงคุณวุฒิที�คณะกรรมการคดัเลือก 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

 

8. คณะกรรมการชุดใดที�กาํหนดตาํแหน่งประธานกรรมการไวใ้น พรบ. นี�  

ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา 

ข. คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

9. ใครทาํหนา้ที�รับผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ก. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. ผูที้�เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�น พื�นฐานมอบหมาย 

ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

 

10. บุคคลใดต่อไปนี� เป็นขา้ราชการการเมือง 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข. เลขาธิการรัฐมนตรี 

ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี 

ง. ขอ้ ข และ ค ถูก 

 

11. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที�ของผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. นิเทศใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเพื�อ การปรับปรุง 



ข. ตรวจราชการ 

ค. ศึกษาวเิคราะห์ วจิยั 

ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ 

 

12. หน่วยงานระดบัใดสามารถมีผูต้รวจราชการได ้

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 

ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม 

ค. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

13. ขอ้ใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดบัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั ติดตามและประเมินผล ระดบันโยบาย 

ข. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั ติดตามและประเมินผล นโยบายตามภารกิจ 

ค. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั นิเทศติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการดาํเนินงาน 

ง. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั นิเทศติดตามและประเมิน ผลตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

14. ขอ้ใด คือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที�มีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ก. ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษา 

ข. เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการ จดัการศึกษา 

ค. ประสานส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

15. ในกรณีที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาไม่อาจจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานหรือการ ศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัตํ�ากวา่ปริญญาไดห้น่วยงานใดจะเป็นผูจ้ดั 

ก. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ง. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

16. หน่วยงานอื�นสามารถจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานใดไดบ้า้ง หากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาไม่

สามารถจดัได ้

ก. การจดัการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอธัยาศยั 



ข. การจดัการศึกษาสาํหรับคนที�มีความสามารถ พิเศษ 

ค. การจดัการศึกษาสาํหรับผูที้�มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ

สื�อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

17. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังานรองจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข. เลขาธิการ 

ค. ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. ขอ้ ก และ ข 

 

18. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิ การ 

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

19. การบริหารและการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานใหค้าํนึงถึงสิ�งใดนอ้ยที�สุด 

ก. จาํนวนนกัเรียน 

ข. ปริมาณสถานศึกษา 

ค. จาํนวนประชากร 

ง. วฒันธรรมและความเหมาะสมดา้นอื�น 

 

20. ใครมีอาํนาจประกาศกาํหนดเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา 

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษา 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํยนิยอมของสภาการศึกษา 

ง. คณะรัฐมนตรี 

 

21. ในกรณีที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผูก้าํหนดใหเ้ขตพื�นที�การ ศึกษาสามารถ

ขยายบริการการศึกษาออกไปในเขตพื�นที�การศึกษาอื�นได ้



ก. คณะรัฐมนตรี 

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

 

22. ขอ้ใด คือการจดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ข. สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. ส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 

ง. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 

 

23. การแบ่งส่วนราชการในสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. กฎกระทรวง 

ข. ระเบียบ 

ค. ประกาศกระทรวง 

ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

 

24. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานใหด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. กฎกระทรวง 

ข. ประกาศกระทรวง 

ค. ระเบียบที�คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด 

ง. ระเบียบที�คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 

 

25. สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามขอ้ใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ก.โรงเรียน 

ข. สถานพฒันาเด็กเล็ก 

ค. ศูนยก์ารเรียน 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

26. ผูแ้ทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องคป์ระกอบของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. ผูแ้ทนองคก์รเอกชน 

ข. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 



ค. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

ง. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

 

27. บุคคลที�ทาํหนา้ที�ในการกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา คือขอ้ใด 

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที�ต ํ�ากวา่ปริญญา 

ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

28. อาํนาจหนา้ที�ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา กาํหนดไวใ้นมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. มาตรา 38 

ข. มาตรา 39 

ค. มาตรา 40 

ง. มาตรา 41 

 

29. ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ที�ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 

ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

ค. อนุมติัประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรของสถาน ศึกษาตามที�คณะกรรมการสถานศึกษากาํหนด 

ง. ทาํรายงานประจาํปีเกี�ยวกบักิจการของสถาน ศึกษาเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

 

30. องคก์รบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการพลเรือนในสถานศึกษาที�จดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ก.ค. 

ข. ก.ค.ศ. 

ค. ก.ม. 

ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา 

 

31. ขอ้ใด คือบทบาทหนา้ที�ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา 

ก. เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่สถาน ศึกษาของรัฐที�จดัการศึกษาอุดมศึกษา 

ข. ประสานงานการจดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษาจดัการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 



ค. เสนอการจดัตั�ง ยบุ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที�จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

32. การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั�งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานทั�วไป กระจายใหก้บัใคร 

ก. คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

ข. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ค. สถานศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

33. ขอ้ใดคือการกระจายอาํนาจในการบริหารการศึกษา 

ก. อาํนาจหนา้ที�ในการใหค้วามเห็นชอบเกี�ยวกบังบประมาณ 

ข. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาความดีความชอบ 

ค. การพฒันาและดาํเนินการทางวนิยัครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

34. การปฏิบติัราชการแทนใหด้าํเนินการโดยวธีิใด 

ก. การกระจายอาํนาจ 

ข. การมอบอาํนาจ 

ค. การแบ่งอาํนาจ 

ง. การกระจายอาํนาจ และการมอบอาํนาจ 

 

35. หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดัมอบอาํนาจในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจที�ตนรับผดิชอบใหก้บั

บุคคลใด 

ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ข. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ค. หวัหนา้ส่วนราชการระดบัสถานศึกษา 

ง. ขอ้ ก และ ข 

 

36. บุคคลใดไม่สามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นได ้

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมอบอาํนาจให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข. เลขาธิการมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 



ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 

ง. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 

 

37. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดไดบ้า้ง 

ก. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ข. หวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นในเขตฯ 

ค. ขา้ราชการในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

38. การมอบอาํนาจของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาใหท้าํ

โดยวธีิการใด 

ก. ทาํเป็นคาํสั�ง 

ข. ทาํเป็นหนงัสือ 

ค. ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

39. ในกรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. การรักษาราชการแทน 

ข. การปฏิบติัหนา้ที�แทน 

ค. การปฏิบติัราชการแทน 

ง. การรักษาการในตาํแหน่ง 

 

40. การมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดที�บุคคลนั�นสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นต่อไปได ้

ก. การมอบอาํนาจใหเ้ลขาธิการ 

ข. การมอบอาํนาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. การมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังาน เขตพื�นที�การศึกษา 

ง. การมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 

 

41. ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะมอบอาํนาจต่อใหบุ้คคลใดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอาํนาจ

ขั�นตน้ก่อน 

ก. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข. ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั 



ค. บุคคลอื�น 

ง. ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดัและบุคคลอื�น 

 

42. ในกรณีที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดแ้ละมี รัฐมนตรีช่วย

หลายคน ใครเป็นผูม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ�งเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. รมต.ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม. 

 

43. ในกรณีที�มีรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาหลายคน ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งใหร้องฯคน

ใดคนหนึ�งเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

 

44. ในกรณีที�ไม่มีรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ค. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ง. ขอ้ ข และ ค 

 

45. ใหโ้อนบรรดา อาํนาจหนา้ที� กิจการ ทรัพยสิ์น หนี� สิน อตัรากาํลงั ขา้ราชการ ลูกจา้งและ

งบประมาณของหน่วยงานใดเป็นของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�น ฐาน 

ก.สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ 

ข.กรมสามญัศึกษาและกรมวิชาการ 

ค.สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั อาํเภอ 

ง.ถูกทุกขอ้ 

 

46.ขา้ราชการหน่วยงานใด ที�ตอ้งโอนไปสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 



ก. สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติ 

ข. กรมวชิาการ 

ค. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

47. อ.ก.ค.ใด ที�ยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยูถึ่งแม ้พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผล

บงัคบัใชแ้ลว้ 

ก. อ.ก.ค. กรมวชิาการ 

ข. อ.ก.ค. กรมสามญัศึกษา 

ค. อ.ก.ค. กรมอาชีวะศึกษา 

ง. อ.ก.ค.สาํนกังานสภาสถาบนัราชภฏั 

 

48. การกาํหนดและการเปลี�ยนแปลงเขตพื�นที�การศึกษาตามบทเฉพาะการเป็นอาํนาจหนา้ที�ของใคร 

ก.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

 

49. ใครมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื�อกาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงเขตพื�นที�การศึกษา 

ก.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํยนิยอมของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ค.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํ แนะนาํของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

ง.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํ ยนิยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

 

50. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา ธิการ พ.ศ. 2546 มีกี�หมวดและกี�มาตรา 

ก.4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

ข.5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 82 มาตรา 

ค.9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 78 มาตรา 

ง.9 หมวด รวม 140 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

 

เฉลยข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (อกีชุด) 

 

1. อาํนาจหนา้ที�ของกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไวใ้นกฎหมายฉบบัใด 

ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 

ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. ขอ้ ก และ ข 

เฉลย ค 

 

2. ขอ้ใด คืออาํนาจหนา้ที�ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. จดัการศึกษา 

ข. บาํรุงศาสนา 

ค. สืบสานศิลปวฒันธรรม 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

3. การจดัระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจดัไดเ้ป็น 3 ส่วนคือขอ้ใด 

ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา 

ข. ส่วนกลาง เขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. ส่วนกลาง ส่วนทอ้งถิ�น และสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. ส่วนกลาง เขตพื�นที�การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดบัปริญญาที�เป็นนิติบุคคล 



เฉลย ง 

 

4. การกาํหนดตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนของขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหค้าํนึงถึงขอ้ใด 

ก. คุณวฒิุ ประสบการณ์ และมาตรฐานวชิาชีพ 

ข. ลกัษณะหนา้ที�ความรับผดิชอบ และคุณภาพงาน 

ค. เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั�น 

ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูกตอ้ง 

เฉลย ง 

 

5. บทบาทของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ที�จะตอ้งดาํเนินการตาม พรบ. นี� คือขอ้ใด 

ก. อาํนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ 

ข. ตีความและวนิิจฉยัชี�ขาดปัญหาการปฏิบติัหนา้ที�ของผูด้าํรงตาํแหน่งและหน่วยงาน 

ค. บรรจุแต่งตั�งขา้ราชการ 

ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

เฉลย ง 

 

6. ขอ้ใดคือการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

ก. ส่วนราชการที�ขึ�นตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สาํนกังานรัฐมนตรี 

ค. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

7. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามขอ้ใดที�ไม่เป็นนิติบุคคล 

ก. สาํนกังานรัฐมนตรี 

ข. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ค. สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ง. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

เฉลย ก 

 

8. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  



ข. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ก 

 

9. ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ที�ของสภาการศึกษา 

ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา 

ค. ประเมินผลการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนบัสนุนทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

เฉลย ค 

 

10. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา 

ก. คณะกรรมการสภาคดัเลือกกนัเอง 

ข. ผูท้รงคุณวุฒิที�คณะกรรมการคดัเลือก 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

เฉลย ค 

 

11. คณะกรรมการชุดใดที�กาํหนดตาํแหน่งประธานกรรมการไวใ้น พรบ. นี�  

ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา  

ข. คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เฉลย ก 

 

12. ใครทาํหนา้ที�รับผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ก. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. ผูที้�เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�น พื�นฐานมอบหมาย 

ง. ขอ้ ก และ ข ถูกตอ้ง 

เฉลย ง 



 

13. บุคคลใดต่อไปนี� เป็นขา้ราชการการเมือง 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข. เลขาธิการรัฐมนตรี 

ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี 

ง. ขอ้ ข และ ค ถูก 

เฉลย ง 

 

14. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ที�ของผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. นิเทศใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเพื�อ การปรับปรุง 

ข. ตรวจราชการ 

ค. ศึกษาวเิคราะห์ วจิยั 

ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ 

เฉลย ง 

 

15. หน่วยงานระดบัใดสามารถมีผูต้รวจราชการได ้

ก. กระทรวงศึกษาธิการ  

ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม 

ค. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

16. ขอ้ใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดบัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั ติดตามและประเมินผลระดบันโยบาย 

ข. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ 

ค. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั นิเทศติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการดาํเนินงาน 

ง. ศึกษา วเิคราะห์วจิยั นิเทศติดตามและประเมิน ผลตามมติคณะรัฐมนตรี 

เฉลย ค 

 

17. ขอ้ใด คือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที�มีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ก. ประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษา 

ข. เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษา 



ค. ประสานส่งเสริมการจดัการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

18. ในกรณีที�สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาไม่อาจจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานหรือการ ศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัตํ�ากวา่ปริญญาไดห้น่วยงานใดจะเป็นผูจ้ดั 

ก. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ข. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ง. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เฉลย ก 

 

19. หน่วยงานอื�นสามารถจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานใดไดบ้า้ง หากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาไม่

สามารถจดัได ้

ก. การจดัการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอธัยาศยั 

ข. การจดัการศึกษาสาํหรับคนที�มีความสามารถ พิเศษ 

ค. การจดัการศึกษาสาํหรับผูที้�มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการ

สื�อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

20. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสาํนกังานรองจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

ข. เลขาธิการ 

ค. ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

ง. ขอ้ ก และ ข 

เฉลย ง 

 

21. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

ก. ปลดักระทรวงศึกษาธิ การ 

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 



ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เฉลย ง 

 

22. การบริหารและการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานใหค้าํนึงถึงสิ�งใดนอ้ยที�สุด 

ก. ปริมาณสถานศึกษา 

ข. จาํนวนนกัเรียน 

ค. จาํนวนประชากร 

ง. วฒันธรรมและความเหมาะสมดา้นอื�น 

เฉลย ข 

 

23. ใครมีอาํนาจประกาศกาํหนดเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา 

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษา 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํยนิยอมของสภาการศึกษา 

ง. คณะรัฐมนตรี 

เฉลย ข 

 

24. ในกรณีที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผูก้าํหนดใหเ้ขตพื�นที�การ ศึกษาสามารถ

ขยายบริการการศึกษาออกไปในเขตพื�นที�การศึกษาอื�นได ้

ก. คณะรัฐมนตรี 

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

ง. คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

เฉลย ง 

 

25. ขอ้ใด คือการจดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

ข. สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ค. ส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น  

ง. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 

เฉลย ง 



 

26. การแบ่งส่วนราชการในสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. กฎกระทรวง  

ข. ระเบียบ 

ค. ประกาศกระทรวง  

ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

เฉลย ก 

 

27. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานใหด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. กฎกระทรวง  

ข. ประกาศกระทรวง 

ค. ระเบียบที�คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษากาํหนด 

ง. ระเบียบที�คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 

เฉลย ค 

 

28. สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตามขอ้ใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ก. โรงเรียน 

ข. สถานพฒันาเด็กเล็ก 

ค. ศูนยก์ารเรียน 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ก 

 

29. ผูแ้ทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องคป์ระกอบของคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. ผูแ้ทนองคก์รเอกชน  

ข. ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ค. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพครู  

ง. ผูแ้ทนสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

เฉลย ง 

 

30. บุคคลที�ทาํหนา้ที�ในการกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา คือขอ้ใด 

ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาที�ต ํ�ากวา่ปริญญา 



ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

31. อาํนาจหนา้ที�ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา กาํหนดไวใ้นมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. มาตรา 38  

ข. มาตรา 39 

ค. มาตรา 40  

ง. มาตรา 41 

เฉลย ข 

 

32. ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ที�ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา 

ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

ค. อนุมติัประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรของสถานศึกษาตามที�คณะกรรมการสถานศึกษากาํหนด 

ง. ทาํรายงานประจาํปีเกี�ยวกบักิจการของสถานศึกษาเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

เฉลย ค 

 

33. องคก์รบริหารงานบุคคลสาํหรับขา้ราชการพลเรือนในสถานศึกษาที�จดัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ก.ค.  

ข. ก.ค.ศ. 

ค. ก.ม.  

ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา 

เฉลย ค 

 

34. ขอ้ใดคือบทบาทหนา้ที�ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา 

ก. เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่สถานศึกษาของรัฐที�จดัการศึกษาอุดมศึกษา 

ข. ประสานงานการจดัการศึกษาระหวา่งสถานศึกษาจดัการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

ค. เสนอการจดัตั�ง ยบุ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที�จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 



เฉลย ง 

 

35. การกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั�งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานทั�วไป กระจายใหก้บัใคร 

ก. คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษา 

ข. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ค. สถานศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

36. ขอ้ใดคือการกระจายอาํนาจในการบริหารการศึกษา 

ก. อาํนาจหนา้ที�ในการใหค้วามเห็นชอบเกี�ยวกบังบประมาณ 

ข. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาความดีความชอบ 

ค. การพฒันาและดาํเนินการทางวนิยัครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

37. การปฏิบติัราชการแทนใหด้าํเนินการโดยวธีิใด 

ก. การกระจายอาํนาจ  

ข. การมอบอาํนาจ 

ค. การแบ่งอาํนาจ 

ง. การกระจายอาํนาจ และการมอบอาํนาจ 

เฉลย ข 

 

38. หวัหนา้ส่วนราชการในสังกดัมอบอาํนาจในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจที�ตนรับผดิชอบใหก้บั

บุคคลใด 

ก. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ข. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ค. หวัหนา้ส่วนราชการระดบัสถานศึกษา 

ง. ขอ้ ก และ ข 

เฉลย ง 

 



39. บุคคลใดไม่สามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นได ้

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมอบอาํนาจให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข. เลขาธิการมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 

ค. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 

ง. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามอบอาํนาจให ้คณะกรรมการสถานศึกษา 

เฉลย ง 

 

40. หากผูอ้าํนวยการเขตพื�นที�การศึกษามอบอาํนาจใหอ้าจารย ์2 ระดบั 7 ปฏิบติัราชการแทนจะ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งไร 

ก. ไดต้ามที�คณะรัฐมนตรีกาํหนด  

ข. ไดต้ามที� รมต. ศธ.กาํหนด 

ค. ไดต้ามที�กฎกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

ง. ไดต้ามที� กฎ ก.ค.ศ.กาํหนด 

เฉลย ค 

 

41. การมอบอาํนาจหมายถึงการมอบอาํนาจในเรื�องใด 

ก. การสั�ง  

ข. การอนุญาต อนุมติั 

ค. การปฏิบติัราชการหรือการดาํเนินการอื�น  

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

42. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดไดบ้า้ง 

ก. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

ข. หวัหนา้หน่วยงานที�เรียกชื�ออยา่งอื�นในเขตฯ 

ค. ขา้ราชการในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

43. การมอบอาํนาจของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษาใหท้าํ

โดยวธีิการใด 

ก. ทาํเป็นคาํสั�ง  



ข. ทาํเป็นหนงัสือ 

ค. ทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ข 

 

44. ในกรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้หด้าํเนินการตามขอ้ใด 

ก. การรักษาราชการแทน  

ข. การปฏิบติัหนา้ที�แทน 

ค. การปฏิบติัราชการแทน  

ง. การรักษาการในตาํแหน่ง 

เฉลย ก 

 

45. การมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดที�บุคคลนั�นสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นต่อไปได ้

ก. การมอบอาํนาจใหเ้ลขาธิการ 

ข. การมอบอาํนาจใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. การมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ง. การมอบอาํนาจใหผู้อ้าํนวยการสถานศึกษา 

เฉลย ข 

 

46. ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะมอบอาํนาจต่อใหบุ้คคลใดจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอาํนาจ

ขั�นตน้ก่อน 

ก. รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ข. ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. บุคคลอื�น 

ง. ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดัและบุคคลอื�น 

เฉลย ค 

 

47. ในกรณีที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบตัหนา้ที�ไดแ้ละมี รัฐมนตรีช่วย

หลายคน ใครเป็นผูม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ�งเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 



ง. รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม. 

เฉลย ข 

 

48. ในกรณีที�มีรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาหลายคน ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งใหร้องฯคน

ใดคนหนึ�งเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

ข. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

ง. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

เฉลย ค 

 

49. ในกรณีที�ไม่มีรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ใครเป็นผูแ้ต่งตั�งผูรั้กษาราชการแทนผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

ข. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ค. ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ง. ขอ้ ข และ ค 

เฉลย ข 

 

50. ใหโ้อนบรรดา อาํนาจหนา้ที� กิจการ ทรัพยสิ์น หนี� สิน อตัรากาํลงั ขา้ราชการ ลูกจา้งและ

งบประมาณของหน่วยงานใดเป็นของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�น ฐาน 

ก. สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ข. กรมสามญัศึกษาและกรมวชิาการ 

ค. สาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดั อาํเภอ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

เฉลย ง 

 

51. ขอ้ใด คือเหตุผลที�สาํคญัที�สุดในการประกาศใช ้พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ก. เป็นการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที�ของส่วนราชการของ ศธ.ใหช้ดัเจน 

ข. ป้องกนัการปฏิบติัหนา้ที�ที�ทบัซอ้นของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. เพื�อจดัระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการใหมี้เอกภาพ 



ง. การกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหนา้ที�และการมอบอาํนาจใหป้ฏิบติัราชการแทนใหช้ดัเจน 

เฉลย ก 

 

52. การกาํหนดและการเปลี�ยนแปลงเขตพื�นที�การศึกษาตามบทเฉพาะการเป็นอาํนาจหนา้ที�ของใคร 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

เฉลย ง 

 

53. ใครมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื�อกาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงเขตพื�นที�การศึกษา 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํยนิยอมของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํแนะนาํของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยคาํยนิยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ 

เฉลย ก 

 

54. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีกี�หมวดและกี�มาตรา 

ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

ข. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

ค. 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

ง. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 82 มาตรา 

เฉลย ง 

 

55. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบงัคบัใชว้นัใด 

ก. 1 กรกฏาคม 2546 

ข. 6 กรกฏาคม 2546 

ค. 7 กรกฏาคม 2546 

ง. 8 กรกฏาคม 2546 

เฉลย ค 


