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1. ข้อพิพาทในแถบตะวันออกกลางปี 2562 เกิดระหว่างประเทศใด 
 ก. สหรัฐ – อิรัก    ข. สหรัฐ – อิหร่าน      
 ค. สหรัฐ – อิสราเอล    ง. ยูเครน – อิหร่าน 
 

2. สงครามการค้าปี 2562 เกิดขึ้นระหว่างประเทศใด 
 ก. เกาหลีเหนือ – สหรัฐอเมริกา  ข. สหรัฐอเมริกา – จีน 
 ค. อังกฤษ – สหรัฐอเมริกา   ง. จีน – ฮ่องกง 
 

3. ข้อพิพาททะเลจีนใต้ในปี 2563 เกิดระหว่างประเทศใด 
 ก. จีน – มาเลเซีย     ข. จีน – อินโดนีเซีย 
 ค. ฟิลิปปินส์ – อินโดนีเซีย   ง. สหรัฐ – อิหร่าน 
 

4. ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัด Generalized System of Peferences หมายถึงอะไร  
ก.  การให้สิทธิสัญญาทางด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ข.  การให้สิทธิพิเศษในข้อตกลงความร่วมมือทางการลงทุนในประเทศสหรัฐ  
ค.  การให้สัญญาณน าทางเพื่อการติดตามหาแผนที่หรือเส้นทางการเดินทาง  
ง.   สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร การลดภาษีสินค้าน าเข้าให้กบัประเทศก าลังพัฒนา 
 

5. โคโรนาไวรัสมีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
 ก. COVID 19     ข. COVID 20 
 ค. COVID 2019    ง. COVID 2020 
 

6. โคโรนาไวรัสมีต้นก าเนิดจากจุดใด 
 ก. ตลาดขายของช า    ข. ตลาดขายอาหารสด 

ค. ตลาดขายเนื้อวัว    ง. แหล่งท่องเท่ียวในเมืองอู่ฮั่น 
 

7. โคโรนาไวรัสน่าจะมีแหล่งก าเนิดมาจากส่ิงใด 
 ก. ค้างคาว     ข. หมู 
 ค. วัว      ง. งู 
 

8.สหภาพยุโรป (IUU) ประกาศปลดธงใบเหลืองประเทศไทยในเรื่องใด 
 ก. การป้องกันการทุจริต   ข. การประมงผิดกฎหมาย 
 ค. การควบคุมอุบัติภัย    ง. การค้าชายแดน 
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9. ผีน้อยหมายถึงอะไร 
 ก. แรงงานผิดกฎหมาย    ข. แรงงานต่างด้าว 
 ค. ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด    ง. ผู้อพยพหนีโควิด-19 
 
10. บุคคลใดประกาศสละราชสมบัติถอนตัวออกจากสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ 
 ก.  เจ้าชายวิลเลียม    ข. เจ้าชายเมแกน 
 ค. เจ้าชายแฮรี     ง. เจ้าชายเอดเวิร์ด 

 

11. ผู้ชนะเลิศการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกของไทย คือใคร 
 ก. ปวีณสุดา  ดรูอิ้น    ข. โสภิดา กาญจนรินทร์ 
 ค. สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์    ง. มารีญา  พูนเลิศลาภ 
 

12. ชุดประจ าชาติไทยในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2019 คือชุดใด 
 ก. ศิวาลัยประยุกต์    ข. ผีตาโขน 
 ค. เรืออยุธยา     ง. สงกรานต์ 
 

13.  ผู้ชนะเลิศการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2019 คือประเทศใด 
 ก. แอฟริกาใต้     ข. สหรัฐอเมริกา 
 ค. ฟิลิปปินส์     ง. แคนาดา 
  

14. ประธานอาเซียนปี 2563 คือประเทศใด 
 ก. เวียดนาม     ข. มาเลเซีย 
 ค. สิงคโปร์     ง. ไทย 

 

15. กีฬาซีเกมส์ปี 2019 จัดที่ประเทศใด 
 ก. เมียนมาร์     ข. ฟิลิปปินส์ 
 ค. สิงคโปร์     ง. เวียดนาม 

 

16. กีฬาโอลิมปิก  2020 จัดที่ประเทศใด 
 ก. ฟิลิปปินส์     ข. ญี่ปุ่น 
 ค. อังกฤษ     ง. บราซิล 
 

17. การแข่งขันโอลิมปิก 2020 จัดเป็นครั้งท่ีเท่าไร 
 ก. ครั้งท่ี 30      ข. ครั้งท่ี 31  
 ค. ครั้งท่ี 32     ง. ครั้งท่ี 33  
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18. ตัวมาสคอตโอลิมปิก 2020 ชื่ออะไร 
 ก. โดเรมอน     ข. โกคู 
 ค.  โซเมตี ้     ง.  มิไรโตะวะ  

 

19. ค่ามาตรฐานในบรรยากาศท่ัวไปของฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทยมีค่าเท่าไหร่ 
ก. 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ข. 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ค. 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ง. 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

20. สารเคมีทางการเกษตรท่ีถูกแบนยกเว้นสารใด 
 ก. พาราควอต     ข. ไกลโฟเซต 
 ค. คลอร์ไพริฟอส    ง. แอลเอสดี 
  

21. ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนที่เกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุปี 2563 
 ก. อินโดนีเซีย     ข. ฟิลิปปินส์ 
 ค. บรูไน     ง. สิงคโปร์ 
  

22. ประเทศใดมีการประกาศย้ายเมืองหลวงล่าสุด 
 ก. ฟิลิปปินส์     ข. อินโดนีเซีย 
 ค. บรูไน     ง. เมียนมาร์ 
 

23. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจัดวันท่ีเท่าไร 
 ก. 24 ตุลาคม 2562    ข. 25 พฤศจิกายน 2562 
 ค. 12 ธันวาคม 2562   ง. 20 ธันวาคม 2562 

 

24. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับเรือพระที่นั่งล าใดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 ก. เอนกชาติภุชงค์    ข. สุพรรณหงส์ 
 ค. อนันตนาคราช    ง. นารายณ์ทรงสุบรรณ์  
 

25. การเสียชีวิตของนายชัย ชิดชอบ อดีต สส.ผู้ท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาใช้ค าว่าอะไร 
 ก. ถึงแก่อสัญกรรม    ข. ถึงแก่อนิจกรรม 
 ค. ถึงแก่กรรม     ง. เสียชีวิต 
 

26. การเลือกตั้งซ่อมในปี 2562 เกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งใด 
 ก. เขต 5 นครพนม    ข. เขต 7 ขอนแก่น 
 ค. เขต 1 เชียงใหม่    ง. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 
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27.กองทุน 1MDB เป็นกองทุนพัฒนาชาติของประเทศใด 
 ก. ฟิลิปปินส์     ข. เมียนมาร์ 
 ค. อินโดนีเซีย     ง. มาเลเซีย 
 

28. ฉายารัฐบาลปี 2562 คือข้อใด 
 ก. รัฐอิสระ     ข. ดงงูเห่า 
 ค. รัฐเชียงกง     ง. ดงทหาร 
 
29.พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคด้วยเหตุผลใด 

ก. โอนหุ้นสื่อ     ข. พรรคปล่อยเงินกู้ 
ค. หนี้สินของพรรค    ง.  ได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 

30. พรรคการเมืองสามารถรับบริจาคเงินปีหนึ่งสูงสุดไม่เกินกี่บาท 
ก. 1 ล้านบาท     ข. 5 ล้านบาท 
ค. 10 ล้านบาท    ง.  20 ล้านบาท  

 

31. นโยบายพักช าระหนี้ กยศ.เป็นของพรรคการเมืองใด 
 ก. พลังประชารัฐ    ข. ประชาธิปไตย 
 ค. ภูมิใจไทย     ง. อนาคตใหม่ 
   

32. นโยบายกัญชาเสรีเป็นของพรรคใด 
 ก. พลังประชารัฐ    ข. ประชาธิปไตย 
 ค. ภูมิใจไทย     ง. อนาคตใหม่ 
   

33. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 
 ก. นโยบายหลัก 11 ด้าน เร่งด่วน 12 เร่ือง 
 ข. นโยบายหลัก 12 ด้าน เร่งด่วน 12 เร่ือง 
 ค. นโยบายหลัก 6 ด้าน เร่งด่วน 10 เรื่อง 
 ง. นโยบายหลัก 12 เร่ือง เร่งด่วน 12 ด้าน 
 

34. นโยบายหลักของรัฐบาลข้อแรกสุด คือ อะไร 
 ก. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 ค. การพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืน 
 ง. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
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35. “ชิมช้อปใช้”เฟส 3 ในปี 2563  แจกเงินคนละกี่บาท 
 ก. ไม่แจกเงิน     ข. 500 บาท 
 ค. 1,000 บาท    ง. 1,500 บาท 
  

36. เป๋าตัง-ถุงเงิน คือ อะไร 
 ก. สินค้าแบรนเนม    ข. แอปพลิเคชั่น 
 ค. โครงการของรัฐบาล    ง. ภาษาพูดทางการเมือง 
37. นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกเริ่มต้นวันไหน 
 ก. 31 ธันวาคม 2562   ข. 1 มกราคม 2563 
 ค. 5 มกราคม 2563    ง. 10 มกราคม 2563 
 

38. digital  disruption หมายถึงอะไร 
 ก. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล  ข. การเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล 
 ค. การสร้างเครือข่ายสัญญาณการสื่อสาร ง. เครื่องมืออุปกรณ์ส่ือสารแบบใหม่ 
 

39. ข้อใดไม่ใช่พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 ก. เชียงใหม่     ข. กาญจนบุรี 
 ค. สตูล      ง. อุบลราชธานี 
40. ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดช่วงเวลาใด 
 ก. พ.ศ. 2560 – 2579   ข. พ.ศ. 2561 – 2580 
 ค. พ.ศ. 2562 – 2582   ง. พ.ศ. 2563 – 2580 
 

41. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ข้อใด 
  ก. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน    ข. Thailand 4.0 
 ค. ผู้น าแห่งอาเซียน    ง. คืนความสุขให้คนไทย 
  

42. โมเดลการพัฒนาประเทศไทย  4.0 เน้นด้านใด 
 ก. ภาคเกษตร     ข. อุตสาหกรรมเบา 
 ค. อุตสาหกรรมหนัก    ง. การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 

43. แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนกี่ปี 
 ก. 5 ปี      ข. 10 ปี 
 ค. 15 ปี     ง. 20 ปี 
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44. ทักษะในศตวรรษท่ี 21 หมายถึงข้อใด 
 ก. 3R8C     ข. 8R3C 
 ค. AAR      ง. KAP 
 

45. ประเทศท่ีมีผลการทดสอบ PISA 2018 สูงท่ีสุดในโลก คือ ข้อใด 
 ก. ญี่ปุ่น     ข. จีน 4 มณฑล 
 ค. สงิคโปร์     ง. ฟินแลนด์ 
 

46. ข้อใดไม่ใช่รัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน 
 ก. นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ   ข. คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช 
 ค. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์   ง. พลเอกสุรเชษฐ์   ชัยวงศ์ 
 

47. ข้อใดไม่ใช่นโยบายการศึกษาท่ีเกิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุคปัจจุบัน 
 ก. Coding     ข. แพลตฟอร์มดิจิทัล 
 ค. คูปองครู     ง. หลักสูตรออนไลน์ 
48. มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูของกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงินเดือนคงเหลือหลังจากกู้เงินไม่น้อย
กว่าร้อยละเท่าไรของเงินเดือน 
 ก. ร้อยละ 20     ข. ร้อยละ 30 
 ค. ร้อยละ 40     ง. ร้อยละ 50  
 

49. ข้อใดไม่เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 
 ก. มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง   ข. มีทักษะเทคโนโลยี 
 ค. มีอาชี มีงานท า    ง. เป็นพลเมืองดีต่อสังคม 
 

50. ข้อใดไม่ใช่ขอบข่ายงานจิตอาสาพระราชทาน 
 ก. จิตอาสาพัฒนา    ข. จิตอาสาภัยพบิัติ 
 ค. จิตอาสาเฉพาะกิจ    ง. จิตอาสาการกุศล 
 
51. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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52. กฎหมายใดไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขเลย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
53. การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครั้งสุดท้าย มีสาเหตุจากข้อใด 
 ก. การแยกงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข. การยุบรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ค. การแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ง. การแยกส่วนราชการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
54. กฎหมายใดมีผู้รักษาการต่างจากพวก 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
 
55. กระทรวงใดไม่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   ข. กระทรวงมหาดไทย 
 ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
56. การศึกษาหมายถึงอะไร 
 ก. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
 ข. การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ค. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
 ง. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
 
57. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแบ่งการศึกษาออกเป็นกี่ระบบ 
     ก. 2 ระบบ                   ข. 3 ระบบ 
    ค. 4 ระบบ                   ง. 5 ระบบ 
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58. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    ก. การศึกษาในระบบ    ข. การศึกษานอกระบบ 
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
59.การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลา
ในการจัดการศึกษา คือข้อใด 
    ก. Formal Education    ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education   ง. Long-life  Education  
 
60.การศึกษาท่ีมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาและระยะเวลาในการจัด
การศึกษาท่ีแน่นอน มีรูปแบบตายตัว คือข้อใด 
    ก. Formal Education    ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education   ง. Long-life  Education  
 
61. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงอะไร   

ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
    ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม  ง. ถูกทุกข้อ 
 
62. การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้กี่ปี 
     ก. 6 ปี                      ข. 9 ปี 
     ค. 12 ปี                     ง. 15 ปี 
 
63. ข้อใดหมายถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ก. อนุบาล - ป.6                     ข. ป.1  - ม.3 
      ค. ป.1 - ม.6                     ง.  อนุบาล - ม.6  
 
64. ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ 
      ก. อนุบาล - ป.6                     ข. ป.1  - ม.3 
      ค. ป.1 - ม.6                     ง.  อนุบาล - ม.6  
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65. เด็กก่อนประถมศึกษาอายุระหว่างกี่ปี 
 ก. 3 – 5 ปี     ข. 3 – 6 ปี 
 ค. 4- 6 ปี     ง. 5 – 7 ปี 
 
66. เด็กชายแดงเกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ.2567     ข. พ.ศ.2568 
 ค. พ.ศ.2569     ง. พ.ศ.2571 
 
67. จากข้อ 66 เด็กชายแดงจะจบการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ.2571     ข. พ.ศ.2575 
 ค. พ.ศ.2576     ง. พ.ศ.2578 
 
68. ข้อใดหมายถึงเด็กตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
   ก. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบสอง  ข. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบห้า 
   ค. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก  ง.  ย่างเข้าปีท่ีหกถึงย่างเข้าปีท่ีสิบแปด 
 
69. ผู้ปกครองท่ีไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจะได้รับโทษตามข้อใด 
 ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
 ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
 ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
70. ข้อใดต่างจากพวก 
 ก. ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3    ข. ประถมศึกษาปีท่ี 4  - 6  
 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น     ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
71.รัฐต้องจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลากี่ปี 
 ก. 9 ปี       ข. 12 ปี 
 ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี     ง. 15 ปี 
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72. ข้อใดหมายถึง ผู้สอน ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
    ก. ครู และ อาจารย์        ข. ครู และคณาจารย์ 
    ค. ข้าราชการครู        ง. ข้าราชการครูและอาจารย์ 
 
73. ข้อใด ไม่ใช่ บุคลากรทางการศึกษา 
    ก. ผู้สอน                     ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ค. ผู้บริหารการศึกษา      ง. ผู้ปกครอง 
 
74. การประกันคุณภาพภายนอกท าโดยใคร 
 ก. ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ข. สมศ 
 ค. หน่วยงานท่ี สมศ.รับรอง   ง. ข และ ค ถูกต้อง 
 
75. สมศ.ท าการประเมินทุกๆ กี่ปี 
 ก. 1 ปี      ข. 3 ปี 
 ค. 5 ปี      ง. 10 ปี 
76. ปัจจุบันนับว่าเป็นการประเมินภายนอกรอบท่ีเท่าไร 
 ก. รอบท่ี 1     ข. รอบท่ี 2 
 ค. รอบท่ี 3     ง. รอบท่ี 4 
 
77. สถานศึกษาต้องท าการประกันคุณภาพภายในทุกๆกี่ปี 
 ก. 1 ปี      ข. 3 ปี 
 ค. 4 ปี      ง. 5 ปี 
 
78. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในปัจจุบันมีกี่มาตรฐาน 
 ก. 3 มาตรฐาน     ข. 4 มาตรฐาน 
 ค. 5 มาตรฐาน     ง. 6 มาตรฐาน 
 
79. ข้อใดไม่ใชม่าตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. คุณภาพผู้เรียน    ข. การจัดการเรียนรู้ 
 ค. การบริหารจัดการ    ง. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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80. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ก. ผู้แทนผู้ปกครอง    ข. ผู้แทนพระสงฆ์ 
 ค. ผู้แทนนักเรียน    ง. ผู้แทนชุมชน 
 
81. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร 
 ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ค. ผู้แทนชุมชน     ง. ผู้แทนผู้ปกครอง 
 
82. โรงเรียนห้วยมะหินฝนมีครู 105 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกี่คน 
 ก. 9 คน     ข. ไม่น้อยกว่า 9 คน 
 ค. 15 คน     ง. ไม่น้อยกว่า 15 คน 
 
83. โรงเรียนร่วมพัฒนามีองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่างจากโรงเรียน
ท่ัวไปในส่วนใด 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. กรรมการและเลขานุการ 
 ค. ผู้แทนผู้ปกครอง    ง. ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 
84. องค์คณะบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการมีกี่คณะ 

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

 
85. ข้อใดไม่ใช่องค์คณะบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการในกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. กพฐ      ข. สกศ 
 ค. กอศ      ง. กกอ 
 
86. หน่วยงานใดไม่มีองคค์ณะบุคคล 
 ก. สภาการศึกษา 
 ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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87. กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ลักษณะ 
 ก. 2 ลักษณะ     ข. 3 ลักษณะ 
 ค. 4 ลักษณะ     ง. 5 ลักษณะ 
 
88. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
 ก. ส่วนกลาง     ข. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ค. การศึกษาระดับปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล ง. ส่วนภูมิภาค 
 
89. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางข้อใดไม่มีฐานะเป็นกรม 
 ก. ส านักงานรัฐมนตรี 
 ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
90. หน่วยงานใดมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ก. ส านักงานรัฐมนตรี    ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ง. ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
91. แนวโน้มเขตพื้นที่การศึกษาในปี 2563 จะมีท้ังหมดกี่เขต 
 ก. 62 เขต     ข. 183 เขต     
 ค. 245 เขต     ง. 260 เขต 
 
92. ในปี 2563 จะมีการแยกเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาเพิ่มอีกกี่เขต 
 ก. 20 เขต     ข. 42 เขต 
 ค. 62 เขต     ง. 78 เขต 
 
93. ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส่วนราชการใด 
 ก. ส านักงานรัฐมนตรี 
 ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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94. ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดคือใคร 
 ก. ศึกษาธิการจังหวัด    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ศึกษาธิการภาค    ง. ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
95. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาไปราชการ 
 ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการรักษาราชการแทน 
 ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งครูคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 
 ค. ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ 
 
96. ถ้าสถานศึกษาไม่มีผู้อ านวยการใครจะท าหน้าท่ีแทน 
 ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ข.ศึกษาธิการจังหวัด 
 ค. ครูท่ีอาวุโสสูงสุด    ง. ครูคนใดก็ได้ในสถานศึกษา 
 
97. ผู้อ านวยการสถานศึกษามอบหมายงานให้รองผู้อ านวยการท างานแทนเรียกว่าอะไร 

ก. รักษาการในต าแหน่ง   ข. รักษาราชการแทน 
ค. ปฏิบัติราชการแทน    ง. ท าหน้าท่ีแทน 

 
98.ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปต่างประเทศต้องมีผู้ท าหน้าท่ีแทนเรียกว่าอะไร 

ก. รักษาการในต าแหน่ง   ข. รักษาราชการแทน 
ค. ปฏิบัติราชการแทน    ง. ส าเร็จราชการแทน 

 
99. บุคคลใดไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูในสถานศึกษาตามสายงาน 
 ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 ข. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
100.การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการแต่งตั้งอย่างไร 
 ก. ตามอาวุโสทางราชการ   ข. ตามอายุการท างาน 
 ค. ตามประสบการณ์    ง. ตามความเหมาะสม 
 

จดัท ำโดย 

กรููครูติวเตอร์ 


