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แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1-4 400ข้อพร้อมเฉลย
………………………………………………………………………………………………………..
1. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 81
ง. มาตรา 80
2. มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อย่างทั่วถึง
ข. รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ค. ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลาบาก มีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
ง. เพื่อให้ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
3. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสาคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค. เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ง. พัฒนาวิชาชีพครู
4. ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. บุคลากรทางการศึกษา
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ
6. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
ก. การกระจายอานาจ
ข. มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ค. การศึกษาตลอดชีวิต
ง. มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
7. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. ความมุ่งหมายและหลักการ
ข. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ค. ระบบการศึกษา
ง. แนวการจัดการศึกษา
8. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
ก. ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ข. มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
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ค. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ง. อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
9. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ข. คานึงถึงความสามารถ
ค. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ง. ถูกข้อ ก และ ข
10. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การสนับสนุนจากรัฐ
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การลดหย่อนภาษีทั่วไป
ง. การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
11. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ ข้อใดถูกที่สุด
ก. 2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. 2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา
ค. 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ง. 4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
12. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จัดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก ข. จัดการศึกษาภาคบังคับ
เป็นเวลา 9 ปี
ค. สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9 แล้ว
ง. อายุพ้นเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ
13. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข. โรงเรียน
ค. ศูนย์การเรียน
ง. วิทยาลัย
14. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอยู่ใน
มาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา 23
ค. มาตรา 24
ง. มาตรา 25
15. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง คานึงถึงข้อใด
ก. นโยบาย
ข. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ค. การประกันคุณภาพ
ง. ข้อ ก และ ข
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16. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของใคร
ก. ผู้ปกครอง
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด
ก. ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
ข. การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ ความประพฤติ
ค. การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบ พัฒนาการ
ง. พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ
18. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
ก. ความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดีของชาติ
ข. การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ค. เพื่อการศึกษาต่อ
ง. เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
19. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล
ทุกด้านยกเว้นข้อใด
ก. ความรู้ ความคิด
ข. ความเป็นพลเมืองดี
ค. ความสามารถ
ง. ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม
20. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ก. สถานศึกษา
ข. ครอบครัวและชุมชน
ค. องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน
ง. สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกข้อ
21. การกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าที่ของใคร
ก. กรมวิชาการ
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษา
22. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ข. กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ง. ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
23. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
ก. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. สภาการศึกษาแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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24. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ค. ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
ง. ให้ความเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวง
25. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
ก. สภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. เสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
28. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ต้องคานึงถึง
ก. ปริมาณสถานศึกษา
ข. จานวนนักเรียน
ค. วัฒนธรรม
ง. ความเหมาะสมด้านอื่น
29. กรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใครอาจจัดเพื่อเสริมการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรี
ข. กระทรวง
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. สานักงาน
30. การกาหนดนโยบายและแผนจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของเอกชน ใครมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการ
พิจารณา
ก. รัฐมนตรี คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. กระทรวง และสานักงานคณะกรรมการ
ง. สานัก หรือ สานักบริหารงาน
31. ใครมีอานาจกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
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ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวง
ง. รัฐสภา
32. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. กากับ ดูแลจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
ค. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
34. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบในข้อใดที่เหมือนกับคณะกรรมการชุดอื่น
ก. ผู้แทนองค์กรเอชน
ข. ผู้แทนศิษย์เก่า
ค. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
35. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ตามข้อใด
ก. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ข. กากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ค. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน ง. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
36. ข้อใดเป็นหัวใจสาคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ก. ดาเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ค. มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
37. ข้อใดไม่ได้กาหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ก. ประเมินผลและติดตามตวจสอบโดย สมศ.
ข. คานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา
ค. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างนิอย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับ
แต่การประเมินครั้งสุดท้าย
ง. เสนอยุบเลิกโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน
38. กรณีที่ผลการประเมินไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด สมศ.ต้องดาเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ค. แจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในกาหนด
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ง. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
39. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ข. กากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็ง
ค. จัดสรรและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
ง. กาหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
40. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
ก. กาหนดมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข. พัฒนาวิชาชีพ
ค. ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
41. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา
42. อสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้โดยการซื้อหรือการ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา เป็นสมบัติของใคร
ก. ที่ราชพัสดุ
ข. กรรมสิทธิของสถานศึกษา
ค. กระทรวงการคลัง
ง. สมบัติของแผ่นดิน
43. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. กองทุนกู้ยืมเรียนให้แก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ค. สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ง. ค่าใช้จ่ายดาเนินการและงบลงทุน
44. รัฐต้องดาเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็น
ข. สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาโดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ค. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
ง. ตั้งกองทุน ICT
45. ตาแหน่งใดไม่เทียบเท่า ผอ.สถานศึกษา
ก. รอง ผอ.สถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ข. เป็นรอง ผอ.สพท.ชานาญการ
ค. ดารงตาแหน่ง อ.2 ระดับ 7
ง. เป็นครูชานาญการ
46. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
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ก. 4 สถาน
ข. 5 สถาน
ค. 6 สถาน ง. 7 สถาน
47. หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องใด
ก. วินัยและการรักษาวินัย ข.
อานาจการลงโทษทางวินัย
ค. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ง. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
48. ผู้บริหารโรงเรียนมีอานาจลงโทษตาม ข้อใด
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
49. การร้องทุกข์เป็นไปตามข้อใด
ก. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก ผู้บังคับบัญชา ข. ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ค. ให้ดาเนินการภายใน 30 วัน
ง. ถูกทุกข้อ
50. โทษทางวินัยข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง
ก. ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ข.
ลดขั้นเงินเดือน ไล่ออก
ค. ตัดเงินเดือน ไล่ออก
ง. ปลดออก ไล่ออก
51. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปตามข้อใด
ก. 2 ปี นับแต่มีคาสั่งแต่งตั้ง
ข. 2 ปี นับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
ค. 1 ปีนับแต่มีคาสั่งแต่งตั้ง
ง. 6 เดือนนับแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่
52. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก. ตัดเงินเดือน
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ค. ให้ออก
ง. ปลดออก
53. กรณีถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิตามข้อใด
ก. อุทธรณ์
ข. ร้องทุกข์
ค. ฟ้องศาลปกครอง ง. ถูกทุกข้อ
54. กรณีไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้จะต้องดาเนินการ
อย่างไร
ก. ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
ข. ไม่ต้องรอให้ครบ 2 ปีแล้วสั่งให้ออกจาก
ราชการ
ค. ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจากราชการ
ง. ไม่ต้องรอให้ครบ 1 ปีแล้วสั่งให้ออกจาก
ราชการ
55. ใครไม่ได้เป็น ก.ค.ศ.โดยตาแหน่ง
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. เลขาธิการ กพ.
56. ใครเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาได้
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ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้แทนคุรุสภา
ง. ผู้แทน ก.คศ.
57. ใครมีหน้าที่เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สภาการศึกษา
58. ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภทได้
หน่วยงานใดสามารถจัดเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ได้
ก. สพฐ.
ข. สานักงานปลัดกระทรวงหรือสานักงานต่างๆ
ค. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. สานักงานคณะกรรมอาชีวศึกษา
59. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
ก. รับผิดชอบกากับติดตามราชการประจาในกระทรวง
ข. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
ค. กากับการทางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ง. เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไป
ตามแผนของกระทรวง
60. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
ก. ดาเนินการเกี่ยวกับราชการประจาของกระทรวง
ข. ประสานงานต่างๆในกระทรวง
ค. จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ง. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอานาจของส่วนราชการ
61. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาที่อยู่ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการ สพฐ.
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
62. อานาจหน้าที่ของเลขาธิการ ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานรองจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสานักงาน
ค. จัดทาแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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63. หมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ใด
ก. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติ
บุคคล
ง. การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการแทน
64. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ยกเว้นการศึกษาตามข้อใด
ก. การศึกษานอกระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา ง. การศึกษาตลอดชีวิต
65. อานาจหน้าที่ของสานักเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดสาคัญที่สุด
ก. พัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกับการศึกษา
ค. การพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
66. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษา
ก. การบริหารการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
ข. ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา
ค. การทานิติกรรมสัญญาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ
ง. อนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด
67. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลข้อใดไม่ใช่
อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
ข. ประสานการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ที่เป็นนิติบุคคลของรัฐ สถานศึกษาในกากับสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาระดับ
ปริญญา
ค. เสนอแนะการจัดตั้ง ยุบรวมปรับปรุงและเลิกสถานศึกษา
ง. วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆ
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68. ให้มีการกระจายอานาจและมอบอานาจให้ ผอ.สพท.และ ผอ.สถานศึกษาภายใต้หลักการ
บริหารงานการศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดาเนินการทางงบประมาณ
ข. การทานิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ค. การบรรจุแต่งตั้งและการเลื่อนตาแหน่ง
ง. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและการดาเนินการทางวินัย
69. การเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ เป็นภารกิจขององค์กรใด
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. สานักงานเลขาธิการสภาศึกษา
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
70. การจัดการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นภารกิจขององค์กรใด
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. สานักงานเลขาธิการสภาศึกษา
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
71. การดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ เป็นภารกิจขององค์กรใด
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. สานักงานเลขาธิการสถานศึกษา
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
72.ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. ประสานการจัดทาข้อเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ค. ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
73.ข้อไม่ใช่ส่วนราชการในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ก. สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ข. สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ค. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ง. สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
74.ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละพื้นที่การศึกษา
ค. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาเพื่อคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
ง. ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัวและสถาบันทางสังคมอื่น
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75. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการใน สพฐ.
ก. สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. สานักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
ค. สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ง. สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
76. ข้อใดไม่ใช่การรักษาวินัย
ก. ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน
ค. ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ง. กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดยปราศจากความจริง
77. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. การให้ทรัพย์สิน เพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยง
ธรรม
ข. เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ค. เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
78. โทษทางวินัยได้แก่ข้อใด
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. ยกข้อกล่าวหา
ง. ภาคทัณฑ์
79. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก. ลดขั้นเงินเดือน
ข. ให้ออก
ค. ปลดออก
ง. ไล่ออก
80. กรณีใดมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าลาออกจากราชการ
ก. ลดขั้นเงินเดือน
ข. ให้ออก
ค. ปลดออก
ง. ไล่ออก
81. ในการดาเนินการทางวินัย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความเห็นขัดแย้งกันในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเขตพื้นที่การศึกษา
เดียวกัน ให้ ผอ.สพท.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข. ความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้มีอานาจต่างเขตพื้นที่ ให้ เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด
ค. ความเห็นขัดแย้งต่างส่วนราชการ ให้ รมต. วินิจฉัยชี้ขาด
ง. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้า
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82. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
ข. การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อน
ค. กระทาความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยทาทัณฑ์บนเป็น
หนังสือ
ง. ทาผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก
83. ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอานาจเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากร รายใด
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ข้อใดถูก
ก. ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ขึ้นไป ให้เสนอ กคศ. พิจารณา
ข. ผอ.สถานศึกษาหรือครูมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
พิจารณา
ค. ผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้ออกจากราชการไปแล้ว ให้ผู้มี
อานาจสั่งยุติเรื่อง
ง. ครูผู้ช่วย ทาผิดวินัยในระหว่างเตรียมความพร้อม ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน
84. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดาเนินการทางวินัย การดาเนินการตามข้อใดถูกต้อง
ก. การรายงานการดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผอ.สพท.ลงมา
ให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.
ข. การรายงานการดาเนินการวินัยอย่างร้ายแรงของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ ผอ.สพท. ลงมา
ให้รายงานไป ผอ.สพท. และ กคศ.
ค. การดาเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชาเหนือ ผอ.สพท. ขึ้นไป ให้รายงาน กคศ.
พิจารณา
ง. ถูกทุกข้อ
85. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิอุธรณ์ต่อ กคศ.
ภายใน 30 วัน
ข. ผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้มีสิทธิอุธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90
วัน
ค. ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้มีสิทธิอุธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน
ง. กรณีที่มิได้บัญญัติให้มีสิทธิอุธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาล
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ปกครอง
86. พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง ประกาศใช้บังคับเมื่อใด
ก. 19 ธ.ค. 47
ข. 20 ธ.ค. 47
ค. 23 ธ.ค. 47
ง. 24 ธ.ค. 47
87. เกี่ยวกับ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ตาแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้นาบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง ของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข. ค.ร.ม. พิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูล
ค. การปรับอัตราเพิ่มร้อยละเท่ากันทุกอัตรา ให้กระทาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม พรบ.
88. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ข. ประกาศใช้บังคับ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546
ค. ข้อบังคับของคุรุสภา ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ง. ร่างข้อบังคับ ถ้า รมต. ยับยั้งให้คณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน 30
วัน
89. คณะกรรมการคุรุสภา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
ข. กรรมการโดยตาแหน่งจานวน 8 คน
ค. กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะคุรุศาสตร์ 4 คน
ง. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 19 คน
90. ใครไม่ได้เป็นกรรมการกรรมการคุรุสภาโดยตาแหน่ง
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการ กคศ.
ค. ผอ.สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ง. ผอ.สมศ.
91. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์
ค. มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ ง. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
92. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
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ข. เป็นเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับคุรุสภาหรือ สก.สค.
ค. เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
93. อานาจหน้าที่ของกรรมการคุรุสภา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. บริหารและดาเนินการตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของคุรุสภา
ข. ให้คาปรึกษาแนะนาแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. พิจารณา วินิจฉัย อุธรณ์ คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. พักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
94. ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประธานกรรมการ ครม. แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน
ค. เลขาธิการ กคศ.เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ง. กรรมการจากคณาจารย์เลือกกันเอง 2 คน
95. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ข้อใดสาคัญที่สุด
ก. พิจารณาการออก การพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภา
ง. ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ
96. กรรมการคุรุสภา สามารถดารงตาแหน่งเป็นกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในองค์ประกอบใดได้
ก. เป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
ข. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน
ง. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเลือกตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพ
97. ใครสามารถประกอบวิชาชีพควบคุมได้
ก. ผู้ทาการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ค. ผู้ที่ทาหน้าที่สอนในศูนย์การเรียน
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
จ. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
98. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ข้อใดไม่ถูกต้อง
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ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
ค. มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ง ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
99. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ค. เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
ง. เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นคดี
100. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การขอรับใบอนุญาต การออก การต่อ การขอรับใบแทนใบอนุญาต เป็นต้น ให้เป็นไป
ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
ข. ผู้ขอรับ ผู้ขอต่อ/ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
พิจารณาวินิจฉัยไม่
อนุญาต อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30 วัน
ค. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ฝ่าฝืนปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท
ง. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา จาคุก
ไม่เกิน 1 ปี
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ข้อสอบระเบียบกฎหมายชุดที่ 2
…………................................................................................................................................
1. มาตรฐานการปฏิบัติตน ข้อใดถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพและผู้รับบริการ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทาเรื่องยื่นต่อคุรุสภา
ข. สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพ้น 1 ปี
ค. ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้รับใบอนุญาตล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มพิจารณา
ง. ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาพยานหลักฐานส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายใน 30
วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
3. ข้อใดไม่ใช่อานาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. ไม่ออกใบอนุญาต
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นข้อใด
ก. แสดงความคิดเห็น
ข. ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา
ค. ชาระค่าธรรมเนียมตามประกาศของคุรุสภา
ง. ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
5. ใครไม่ได้เป็นกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ กคศ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ค. อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ง. ผอ. สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ
8. นโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 9 ประการ
ง. 10 ประการ
9. ข้อใดไม่ใช่นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552
ก. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทย
ข. ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี
ค. ยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. เร่งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
10. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนจานวน 7 คน แต่งตั้งจากองค์กรใด
ไม่ได้
ก. องค์กรเอกชนด้านคนพิการ
ข. องค์กรเอกชนด้านผู้ด้อยโอกาส
ค. องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ง. องค์กรด้านคนพิการและด้อยโอกาส
11. คุณสมบัติของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 30 ปี
ค. สนใจในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส
ง. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
12. กรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านใดไม่ถูกต้อง
ก. ด้านการบริหารการศึกษา
ข. ด้านกฎหมาย
ค. ด้านสิทธิมนุษยชน
ง. ด้านสังคมสงเคราะห์
13. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. กรรมการผู้แทนสถานศึกษาสังกัด อปท.
ข. กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ค. กรรมการแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
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ง. หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
14. กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านใดไม่ถูกต้อง
ก. ด้านการศึกษาปฐมวัย
ข. ด้านวิจัยและประเมินผล
ค. ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ง. ด้านกฎหมาย
15. ใครแต่งคั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ก. ผอ.สพท.
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ประธาน กพฐ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกรทรวง
ศึกษาธิการ
16. องค์ประกอบใดไม่ได้เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กคศ.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. กรรมการโดยตาแหน่ง
ง. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
17. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความ
ร่วมมือการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการ กคศ.
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข. เลขาธิการ กศน.
ค. ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ
ง. ผอ.สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
19. ใครไม่ได้ป็นกรรมการใน กพฐ.
ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ข. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระภิกษุ
ง. ผู้แทนคณะกรรมการกลางศาสนาอิสลาม
20. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ข. ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผอ.สพท.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
21. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 เกิดจาก
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กฎหมายฉบับใด
ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ค. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
ง. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
22. ข้อใดไม่ใช่โทษสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษา
ก. ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน
ข. ตัดคะแนนความประพฤติและบันทึกข้อมูล
ค. เฆี่ยน คัดชื่อออก
ง. ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
23. มาตรา 49 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
ข. รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ค. บุคคลมีสิทธิเสมอกันได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
ง. การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน
24. มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสาคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก. คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ข. พัฒนาระบบสุขภาพ
ค. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ง. เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ข. ผู้บริหารการการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ง. บุคลากรทางการศึกษา
26. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
27. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบโครงสร้าง
ก. การกระจายอานาจ
ข. มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง. มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู
28. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษกล่าวไว้ในหมวดใดของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ
ก. ความมุ่งหมายและหลักการ
ข.
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ค. ระบบการศึกษา
ง.
แนวการจัดการศึกษา
29. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการข้อใดที่ไม่ได้กานดไว้

20

ก. ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
ข. มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น
ค. จัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ง. ให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด จนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก
30. การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ข้อใดไม่ ได้กาหนดไว้
ก. จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ข.
คานึงถึงความสามารถ
ค. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
31. สิทธิประโยชน์ที่ผู้จัดการศึกษาได้รับเป็นอันดับแรกในการจัดการศึกษา ข้อใดถูก
ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถ
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การบริการจากรัฐ
ง. การยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
32. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส
เป็นการศึกษาแบบใด
ก. ในระบบ
ข. นอกระบบ
ค. ตามอัธยาศัย
ง. ทั้ง 3 รูปแบบ
33. การศึกษานอกระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ระดับอะไรบ้าง
ก. มี 2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. มี 3 ระดับคือ การศึกษาระดับก่อนประถม ประถม และมัธยมศึกษา
ค. มี 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ง. มี 4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษต้นและมัธยมปลาย
34. การศึกษาภาคบังคับข้อใดถูกต้อง
ก. จัดให้เด็กที่มีอายุเจ็ดปี จนถึงอายุสิบหกปี ข. จัดภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี
ค. สอบได้ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 9
ง. อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
35. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข. โรงเรียน
ค. ศูนย์การเรียน
ง. วิทยาลัย
36. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนสาคัญที่สุดอยู่ในมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา 23
ค. มาตรา 24
ง. มาตรา 25
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37. การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคั ญในเรื่องใดจึงถูกต้อง
ก. ความรู้
ข. ความรู้และคุณธรรม
ค. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการ และบูรณาการ
38. การปฏิรูปการเรียนการเรียนการสอน ยึดมาตราใดจึงจะได้ผล
ก. มาตรา 22
ข.
มาตรา 23
ค. มาตรา 24
ง.
มาตรา 25
40. การประกาศรายละเอียดส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน เป็น
หน้าที่ของใคร
ก. ผู้ปกครอง
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
41. การกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน้าที่ของใคร ?
ก. กรมวิชาการ
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
42. ข้อใดเป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. กากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ข. จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ค. กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
43. ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักในกระทรวง
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สภาการศึกษา
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
44. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
ค. ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
ง. ให้ความเห็นหรือคาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎกระทรวง
45. คณะกรรมการชุดใดต่อไปนี้ที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน
ก. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
46. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา
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ข. กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
47. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ง. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
48. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ต้องคานึงถึง
ก. ปริมาณสถานศึกษา
ค. จานวนประชากร
ข. ระดับและประเภทการศึกษา
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น
49. ใครมีอานาจกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการ
ง. รัฐสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
50. อานาจหน้าที่ข้อใดของคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัเดการศึกษา
เอกชน
ก. กากับ ดูแลจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
ข. ประสานส่งเสริมและสนับสนุน
ค. ประสานและส่งเสริม
ง. ส่งเสริมและสนับสนุน
51. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ค. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
52. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบในข้อใดมากกว่ากรรมการอื่น
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ค. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ข. ผู้แทนศิษย์เก่า
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
53. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ข้อใดถูกต้อง
ก. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ข. กากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ค. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ง. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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54. ข้อใดเป็นเป็นเงื่อนไขสาคัญที่สุดของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ก. ดาเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ข. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ค. มีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน
ง. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
55. ข้อใดเป็นเงื่อนไขสาคัญที่กาหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ก.
ประเมินผลและติดตามตวจสอบโดย สมศ.
ข. คานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา
ค. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างนิอย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
ง. ถูกทุกข้อ
56. ผลการประเมินไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด สมศ.ต้องดาเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก
ก. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ค. แจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในกาหนด
ง. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
57. มาตราใดไม่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. มาตรา 47
ค. มาตรา 51
ข. มาตรา 49
ง. มาตรา 52
58. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ข. กากับและประสานให้สถาบันที่ทาหน้าที่ผลิตและพัฒนาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็ง
ค. จัดสรรและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครูอย่างเพียงพอ
ง. กากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
59. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพครู
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข. พัฒนาวิชาชีพ
ค. ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

24

60. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา
61. ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
ข. เป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและจาเป็น
ง. เรียกรับบริจาคตามความเหมาะสม
62. สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอานาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของสถานศึกษาข้อใดสาคัญที่สุด
ก. ปกครอง ดูแลบารุงรักษา ใช้
ข. จัดหาผลประโยชน์
ค. จัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา
ง. เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
63. ข้อใดเป็นรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลัง
ก. อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
ข. อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา
ค. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญา
ง. ถูกทุกข้อ
64. อสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้โดยการซื้อหรือการ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา เป็นสมบัติของใคร
ก. ที่ราชพัสดุ
ค. กระทรวงการคลัง
ข. กรรมสิทธิของสถานศึกษา
ง. สมบัติของแผ่นดิน
65. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. เงินอุดหนุนทั่วไป
ข. กองทุนกู้ยืมเรียนให้แก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ค. สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ง. ค่าใช้จ่ายดาเนินการและงบลงทุนตามนโยบายรัฐบาล แผนและภารกิจของสถานศึกษา
70. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐต้องดาเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนา และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็น
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ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
ค. พัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้
ง. ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในโอกาสแรกที่ทาได้
71. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฉบับปัจจุบัน มีผลใช้บังคับตามข้อใด
ก. 31 ธันวาคม 2544
ค. 1 มกราคม 2545
ข. 31 ธันวาคม 2545
ง. 1 มกราคม 2546
72. การศึกษาภาคบังคับ มีความหมายตามข้อใด
ก.
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ข. ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค. การ ศึกษาปีที่.1 ถึงการศึกษาปีที่.9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ประถม ศึกษาปีที่.1 ถึงมัธยมศึกษาปีท.ี่ 3 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. เด็กตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงข้อใด
ก. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ
ข. เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16
ค. เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์
ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16
74. ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ก. สพท.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. สถานศึกษา
75. ต้องแจ้งประกาศเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบตามข้อใด
ก.
ภายใน 1 ปี
ค. เป็นเวลา 1 ปี
ข.
ไม่เกิน 1 ปี
ง.
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
76. เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ใครมีอานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ
ก. สพท.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. สถานศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่
77. ใครไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
ก. นายอาเภอ
ค. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ข. ปลัด อบต.
ง. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
78. ใครมีอานาจแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
ก. ผอ.สพท.
ค. ปลัด อบต.
ข. นายอาเภอ
ง. เลขา กพฐ.
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79. การนับอายุเด็กย่างเข้าปีที่ 7 เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้นับตามปีการศึกษา
ข. เด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์
ค. เด็กที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ หรือจบก่อนประถมศึกษา ง. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8
80. การผ่อนผันเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ก่อนอายุย่างเข้าปีที่ 7
ค. อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ง. ถูกทุกข้อ
ข. หลังอายุย่างเข้าปีที่ 7
81. การผ่อนผันในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ให้ทาได้ในกรณีใด
ก. ตามประกาศของสถานศึกษา
ข. ตามระเบียบของ สพท.
ค. ตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
82. ใครมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผัน
ก. ผอ.สพท.
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
ข. ผอ.สถานศึกษา
83. การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุย่างเข้าปีที่ 7 กรณีใดไม่สามารถทาได้
ก. มีเหตุสุดวิสัย
ค. เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง
ข. มีเหตุจาเป็น
ง. เด็กติดยาเสพติดให้โทษ
84. โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เด็กจะหยุดเรียนเกินกว่าที่กาหนดไม่ได้ ข้อใดถูกต้อง
ก. หยุดเรียนเกิน 7 วันในหนึ่งเดือน
ข. หยุดเรียนเกิน 5 วันในหนึ่งเดือน
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1000 บาท
ง. สถานศึกษาต้องรายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
85. กรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีความผิดตามข้อใด
ก. ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ค. ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
86. ไม่ใช่ผู้ปกครองแต่มีเด็กมาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งหน่วยงานใด
ก. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ข. สพท.
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่
87. ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กจะมี
ความผิดสถานใด
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ก. ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ค. ปรับไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ง. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
88. บัญชีรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ใช้แบบใด
ก. แบบ บค. 1
ค. แบบ บค.3
ข. แบบ บค.2
ง. แบบ บค.4
89. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. 23 ธ.ค. 2551
ค. 20 กุมภาพันธ์ 2551
ข. 24 ธ.ค. 2551
ง. 21 กุมภาพันธ์. 2551
90. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานการศึกษา
ก. สถานศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ง. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
91. กรณีที่มีปัญหา หรือการตีความในปัญหาเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรและมิได้กาหนดให้
องค์กรใดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เป็นอานาจของใคร
ก. คณะรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีผู้รักษาการ
ง. ศาลปกครอง
92. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมดกี่คน
ก. จานวน 28 คน
ค. จานวน 21 คน
ข. ไม่เกิน 28 คน
ง. ไม่ต่ากว่า 21 คน
93. ใครเป็นประธาน กคศ.
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม.แต่งตั้ง
ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ รมต.แต่งตั้ง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
94. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตาแหน่งใน กคศ.
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา
ง. เลขาธิการคุรุสภา
95. ผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ.ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้าน
ใดมิได้กาหนดไว้
ก. ด้านรัฐศาสตร์
ค. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข. ด้านการบริหารจัดการความรู้
ง. ด้านการวิจัยและประเมินผล
96. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนข้าราชการครู สังกัด
สพฐ. มีจานวนกี่คน
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ก. จานวน 3 คน
ค. จานวน 9 คน
ข. จานวน 4 คน
ง. จานวน 6 คน
97. ใครไม่ได้เป็นกรรมการใน กคศ.
ก. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ข. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและ
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กีฬา
98. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มีสัญชาติไทย
ค. อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
ข. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์
ง. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
99. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันมากในข้อใดเป็นพิเศษ
ก. ใบประกอบวิชาชีพ
ข. เป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม
ค.
ประสบการณืในการทางาน
ง.
การพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต
100. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรว่างลง สรรหาใหม่ภายในกี่วัน
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง.
ภายใน 90 วัน
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1.

2.

3.

4.

ข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 3
………………………………………………………………………………………………..
กรรมการใน กคศ.ข้อใดที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
ก. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. มีวุฒิการศึกษา
ค. มีประสบการณ์
ง. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม
ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ กคศ.
ก. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ ครม.
ข. กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง
ค. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ง. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ กคศ.
ก. พิจารณาตั้ง อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. จัดทาทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติ
ค. ควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ยับยั้งการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ข้อใดไม่อานาจหน้าที่ของสานักงาน กคศ.
ก. วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ข. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.นี้
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ค. พัฒนาระบบข้อมูล
ง. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
5. ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ใครเป็นคนแต่งตั้ง
ก. ประธาน กคศ.
ข. ผอ.สพท.
ค. เลือกกันเอง
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. ใครเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.โดยตาแหน่ง
ก. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
ข. ผู้แทน กคศ.
ค. ผอ.สพท.
ง. คุรุสภา
7. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจานวนทั้งหมดกี่คน
ก. 12 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 9 คน
8. คุณสมบัติของ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข. ผู้แทนข้าราชการครูต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าครูชานาญการ
ค. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทน กคศ. ต้องเป็นข้าราชการครู
9. อานาจหน้าที่ของ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดสาคัญที่สุด
ก. กาหนดจานวน อัตราตาแหน่ง และเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบ
ข. ให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ข้าราชการครู
ง. พิจารณาดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
10. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. กากับ ดูแลติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ค. จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล
ง. จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน
11. อานาจหน้าที่ของ ผอ.สพท.ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคล
ข. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ค. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ง. จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
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12. อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
ข. จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า
ค. ปกป้องระบบคุณธรรม
ง. การจัดสวัสดิการ
13. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ข้อใดสาคัญที่สุด
ก. กากับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ข. เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่ง
ค. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ง. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
14. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ก. ควบคุมดูแลให้การบริหารงานบุคคล
ข. พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครุและบุคลากรในสถานศึกษา
ค. จัดทามาตรฐาน ภาระงานขั้นต่าสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
15. การดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ให้ยึดหลักการข้อใดสาคัญที่สุด
ก. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. ระบบคุณธรรม
ค. ความเสมอภาคระหว่างบุคคล
ง. การได้รับการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
16. การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกรณีใดที่ไม่ได้กาหนดไว้
ก. ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา
ข. เพศ อายุ สุขภาพ สถานภาพของบุคคล
ค. ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาอบรม ง. ความคิดเห็นทางการเมือง
17. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใด
ถูกต้อง
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
ค. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
18. คุณสมบัติทั่วไปข้อใด ที่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ก. ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. ถูกลงโทษจาคุกเพราะความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
ค. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
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ง. เป็นบุคคลล้มละลาย
19. ข้อใดไม่ใช่ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ตาแหน่งผู้สอน
ข. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา
ง. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
20. ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ก. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ตาแหน่งผู้ช่วยครู
ข. ตาแหน่งครู
ค. ตาแหน่งอาจารย์
ง. ตาแหน่งศาสตราจารย์
21. ตาแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดจะให้มีในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้
ก. ตาแหน่งครู
ข. ตาแหน่งอาจารย์
ค. ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ง. ตาแหน่งศาสตราจารย์
22. ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข. ตาแหน่งใดให้มีใน
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง
ก. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. รอง ผอ.สพท.
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. รองอธิการบดี
23. ตาแหน่งใดต่อไปนี้เรียกชื่อที่มีวิทยฐานะไม่ถูกต้อง
ก. ครูชานาญการพิเศษ
ข. รองผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการ
ค. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ง. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
24. ตาแหน่งใดต่อไปนี้ที่ไม่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ก. ครู
ข. ศึกษานิเทศก์
ค. ผอ.สถานศึกษา
ง. รอง ผอ.สถานศึกษา
25. ให้ กคศ.จัดทามาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ คานึงถึงข้อ ใดเป็นอันดับแรก
ก. มาตรฐานวิชาชีพ
ข. คุณวุฒิ การศึกษา การอบรม
ค. ประสบการณ์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ง. คุณภาพการปฏิบัติงานหรือผลงาน
26. กรณีต้องบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญ เชี่ยวชาญระดับสูง ข้อใดถูกต้อง
ก. บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้
ข. อาจคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีอื่นก็ได้
ค. มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ขอความเห็นชอบจาก อกคศ.เขต เพื่อ
ขออนุมัติ กคศ.
ง. เพื่อประโยชน์แก่ราชการ
27. การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ข้อใดทาได้ถูกต้อง
ก. ได้รับอนุมัติ กคศ.แล้ว เลขาธิการ กพฐ.บรรจุแต่งตั้ง รมต.เสนอ นายกรัฐมนตรีเพื่อนา
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กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง
ข. เลขาธิการ กพฐ.บรรจุแต่งตั้งโดย กคศ.เห็นชอบ
ค. รมต.เจ้าสังกัดบรรจุแต่งตั้ง โดยได้รับอนุมัติจาก กคศ.
ง. อนุมัติ กคศ.แล้ว ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการบรรจุโดย รมต.เจ้าสังกัดเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนากราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง
28. การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. เป็นอานาจของใคร
ก. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว ผอ.สพท.บรรจุแต่งตั้ง
ค. เลขาธิการ กพฐ.บรรจุแต่งตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ง. ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว เลขาธิการ กพฐ.บรรจุแต่งตั้ง
29. การบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา ใครมีอานาจบรรจุ
แต่งตั้ง
ก. อ.ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว ผอ.สพท.บรรจุแต่งตั้ง
ข. ผอ.สพท.บรรจุแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ค. ผอ.สถานศึกษา บรรจุแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติแล้ว ผอ.สถานศึกษาบรรจุแต่งตั้ง
30. ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา ใครบรรจุแต่งตั้ง
ก. อ.ก.ค.ศ.อนุมัติแล้ว ผอ.สพท.บรรจุแต่งตั้ง
ข. ผอ.สพท.บรรจุแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ค. ผอ.สถานศึกษา บรรจุแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติแล้ว ผอ.สถานศึกษาบรรจุแต่งตั้ง
31. คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีทั้งหมดกี่คน
ก. จานวน 5 คน
ข. จานวน 6 คน
ค. จานวน 7 คน
ง. จานวน 8 คน
32. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. เลขาธิการ กพฐ.
33. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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34. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด เลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะซึ่งผ่านการปรเมิน องค์ประกอบใดไม่ได้กาหนดไว้
ก. ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ
ค. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน
ง. ผลงานทางวิชาการ
35. ให้มีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ
กรณีที่ผู้ใดไม่ผ่านการประเมิน มาตรการข้อใดไม่ได้กานดไว้
ก. การพัฒนา
ข. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค. การสั่งให้ออกจากราชการ
ง. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
36. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งครู ผู้ช่วย ให้ดาเนินการอย่างไร
ก. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี
ข. เตรียมความพร้อมในตาแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 1 ปี
ค. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 2 ปี
ง. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็น เวลา 2 ปี
37. ในระหว่างเตรียมความพร้อม มีผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์ กคศ.กาหนด ต้องให้ครบกาหนดปีหรือไม่
และดาเนินการอย่างไร
ก. ไม่ต้องครบ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
ข. ต้องให้ครบกาหนดเวลาเตรียมความพร้อมก่อน จึงสั่งให้ออกจากราชการได้
ค. ไม่ต้องครบ แต่ให้เตรียมความพร้อมใหม่
ง. ต้องให้ครบกาหนดแต่ให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
38. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ต้องคานึงถึงข้อ
ใด
ก. เจ้าตัวสมัครใจที่จะโอน
ข. ผู้มีอานาจที่ประสงค์จะรับโอนทาความตกลงกับผู้บังคับบัญชาเดิม
ค. ความรู้ความสามารถ
ง. ประโยชน์ที่หน่วยงานการศึกษานั้นจะได้รับ
39. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อกคศ.เขตพื้นที่ของผู้ขอย้ายและผู้รับย้าย
ข. ให้มีการประสานงานระหว่าง อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา
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ค. ให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบ
ง. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
40. หลักการให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งไม่เกิน 4 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปีให้ ก.ค.ศ.ดาเนินการกับตาแหน่งใด
ก. ตาแหน่งที่กาหนดมิได้กาหนดให้มีวิทยฐานะ
ข. ตาแหน่งที่มีลักษณะบริหารตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ค. ตาแหน่ง ผอ.สพท.
ง. ตาแหน่ง ผอ.สพท.และตาแหน่งที่มีลักษณะบริหาร
41. ตามมาตรา 68 ถ้าตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ การที่ผู้มีอานาจสั่งให้ข้ราชการครูอื่นไปแทน ข้อใดถูกต้อง
ก. รักษาราชการแทน
ข. ปฏิบัติหน้าที่แทน
ค. รักษาการในตาแหน่ง
ง. ทาการแทน
42. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการตามข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การปฏิบัติตนเหมาะสม ข. ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ค. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ง. คานึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน
43. บาเหน็จความชอบ ไม่รวมถึงข้อใด
ก. บันทึกคาชมเชย
ข. รางวัล
ค. เครื่องเชิดชูเกียรติ
ง. การเลื่อนตาแหน่ง
44. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยยึดหลัก ตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
ข. เปิดเผยโปร่งใสและผลการปฏิบัติงาน
ค. ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
45. ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณาจากข้อใดเป็นพิเศษ
ก. หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม
ข. เปิดเผยโปร่งใสและผลการปฏิบัติงาน
ค. ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
46. กคศ.กาหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพ กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งใด
ก. ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะ
ข. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ค. ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ง. ตาแหน่งที่มีวิทยพัฒน์
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47. ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการแจ้งข้อใดไม่ใช่
ก. ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ
ค. บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะพลเมืองดี
ง. สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงาน
48. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามข้อใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ก. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ข. พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ค. ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน
ง. อนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
49. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรม/วิจัย
กรณีใดบ้าง
ก. มีความจาเป็น หรือเป็นความต้องการของหน่วยงาน
ข. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ
ค. คุณวุฒิขาดแคลน
ง. ถูกทุกข้อ
50. ข้อใดไม่ใช่การรักษาวินัย
ก. สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ข. ความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม
ค. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาระเบียบวินัยของข้าราชการ
ง. การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
51. ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทาให้เสียหายแก่ราชการ จะเสนอ
ความคิดเห็นเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งภายในกี่วัน
ก. ภายใน 3 วัน
ข. ภายใน 7 วัน
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ภายใน 30 วัน
52. ข้อใดไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา 15 วันขึ้นไป
ข. การซื้อขาย/ให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง /วิทยฐานะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค. คัดลอก/ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น/รับจัดทาผลงานทางวิชาการ
ง. เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
53. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการพัฒนาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามข้อใด
ก. เสริมสร้างและพัฒนา
ข. ป้องกัน
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ค. ดาเนินการทางวินัย
ง. ถูกทุกข้อ
54. ข้อใดเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
ก. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ข. การฝึกอบรม
ค. การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ง. การจูงใจ การพัฒนา
55. การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ยกเว้นกรณีใด
ก. การเอาใจใส่
ข. การสังเกตการณ์
ค. การขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการทาผิดวินั ย ง. การดาเนินการทางวินัย
56. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ก. ทัณฑ์บน
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน
ง. ไล่ออก
57. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. ให้ออก
ข. ปลดออก
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ง. ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
58. การดาเนินการทางวินัยซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้ทาตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. แจ้งข้อกล่าวหา
ข. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ค. สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ง. ดาเนินการทางวินัยทันที
59. กรณีมีความเห็นขัดแย้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนระหว่างผู้มีอานาจต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ใครเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ก. ผอ.สพท.
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.ศ.
60. การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้ในกรณีใด
ก. การทาผิดวินัยเล็กน้อย
ข. มีเหตุอันควรลดหย่อน
ค. ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
ง. ถูกทุกข้อ
61. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญลงมา กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้อง
เสนอใครพิจารณา
ก. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ก.ค.ศ.พิจารณา
ค. ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ง. ผอ.สพท.
62. การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพท.ลงมา ให้รายงานถึงข้อใด
ก. ผอ.สพท.
ข. อกคศ.เขตพื้นที่
ค. กคศ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
63. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะลาออกจากราชการ ต้องขอลาออกไม่น้อยกว่ากี่วัน
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ก. 90 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 15 วัน
64. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหน่วยงาน
การศึกษาของผู้นั้นมีตาแหน่งว่าง/ตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หน่วยงานการศึกษาจะต้องได้รับแจ้งหนังสือเพิกถอน
ใบอนุญาตภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
65. กรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีตาแหน่งว่าง หรือตาแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้และ
อกคศ.เขตพื้นที่/กคศ.ไม่อนุมัติ จะมีผลตามข้อใด
ก. ดารงตาแหน่งเดิมไปก่อน
ข. ขออุทธรณ์
ค. ไปช่วยราชการหน่วยงานอื่นชั่วคราว
ง. สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
66. กรณีใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิอุทธรณ์
ก. ถูกลงโทษภาคทัณฑ์
ข. ถูกให้ออกจากราชการ
ข. ถูกปลดออกจากราชการ
ง. ถูกไล่ออกจากราชการ
67. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ดาเนินการภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน
68. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์แตกต่างกันในข้อใด
ก. เหตุแห่งความผิด
ข. ลักษณะแห่งความผิด
ค. องค์กรพิจารณาให้ความเป็นธรรม
ง. อายุความ
69. การร้องทุกข์กรณีใดไม่สามารถทาได้
ก. ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ข. มีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ง. การถูกลงโทษางวินัย
70. เมื่อ อกคศ.เขตพื้นที่ หรือ กคศ.ได้วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์แล้ว ผู้ใด้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีกรณีที่มิได้บัญญัติให้มีสิทธิอุทธรณ์ /ร้องทุกข์ ผู้นั้นมีสิทธิดาเนินการตามข้อใดได้อีก
ก. ขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรี ข. ขอความเป็นธรรมจากคณะรัฐมนตรี
ค. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ง. ฟ้อง ปปช.
71. ใครมีอานาจปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะเงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการปละ
ประโยชน์เกื่อกูลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.ศ.
ข. ค.ร.ม.
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ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รมต.ศธ.
72. ตาแหน่งใดต่อไปนี้ ได้รับเงินวิทยฐานะแตกต่างจากกลุ่มอื่น
ก. ตาแหน่งครู
ข. ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
73. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษามีผลใช้บังคับตามข้อใด
ก. 6 กรกฎาคม 2547
ข. 7 กรกฎาคม 2547
ค. 8 กรกฎาคม 2547
ง. 9 กรกฎาคม 2547
74. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดมิใช่
ก. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
ข. การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. การจัดระเบียบบริหารราชการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ง. การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
75. ใครมีหน้าที่รักษาการตาม พรบ.นี้
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
76. ส่วนราชการตามข้อใดมิได้เป็นนิติบุคคล
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
76. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวง
ข. ออกเป็นกฎกระทรวง
ค. ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. ระเบียบ
77. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนเท่าใด
ก. จานวน 26 คน
ข. ไม่เกิน 26 คน
ค. จานวน 27 คน
ง. ไม่เกิน 27 คน
78. การประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดถูกต้อง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีโดยความเห็ยชอบของ กพฐ.
ค. รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของ ค.ร.ม.
79. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นตามข้อใด
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ก. มาตรา 37
ข. มาตรา 38
ค. มาตรา 39
ง. มาตรา 40
80. พรบ.นี้ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ก. ประธานวุฒิสภา
ข. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
81. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน
วันใด ?
ก. วันที่ 3 กรกฎาคม 2546
ข. วันที่ 4 กรกฎาคม 2546
ค. วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
ง. วันที่ 6 กรกฏาคม 2546
82. พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตรา ?
ก. 5 หมวด 72 มาตรา
ข. 5 หมวด 82 มาตรา
ค. 5 หมวด 92 มาตรา
ง. 5 หมวด 102 มาตรา
83. ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
ก. สานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ข. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สานักงานปลัดกระทรวง
ง. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
84. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
85. การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คานึงถึงองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. คุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ
ข. ประสบการณ์ คุณภาพของงาน
ข. ปริมาณและสภาพของงาน
ง. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
86. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีอานาจในเรื่องใด
ก. ออกกฎกระทรวง
ข. ออกระเบียบ
ค. ออกพระราชกฤษฎีกา
ง. ออกประกาศกระทรวง
87. การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการข้อใดถูกต้อง
ก. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสานักบริหารงาน
ข. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการขึ้นตรงต่อ รมต.ศธ.
ค. สานักงานปลัดกระทรวง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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ง. สานักงานปลัดกระทรวง สพฐ. สกอ.สอศ. สกศ. และ กคศ.
88. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ?
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ง. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
89. ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
90. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ระเบียบ
ค. ประกาศ
ง. พระราชกฤษฎีกา
91. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กาหนดนโยบาย
ค. กาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ง. กาหนดงบประมาณ
92. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ค. จัดสรรงบประมาณ
ง. ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
93. สภาการศึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องใด
ก. งบประมาณ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. กฎหมายและกฎกระทรวง
94. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การสนับสนุนทรัพยากร
ค. การเสนอจัดตั้งงบประมาณ
ง. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
95. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ข. ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
ค. ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ง. ผู้แทนคณะสงฆ์
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96. สานักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขานุการรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. เลขารัฐมนตรี
97. ข้อใดไม่จัดอยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
98. การแบ่งส่วนราชการภายในของเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศกระทรวง
ค. ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
99. สถานศึกษาใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญา
ค. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา
ง. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียน
100. ข้อใดไม่ใช่อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. กากับ ดูแล จัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. สนับสนุนทรัพยากรให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
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กฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 4
……………………………………………………………………………………………………….1. ใคร
ไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ข. ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้แทนครู
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีจานวนเท่าใด
ก. 15 คน
ข. 9 คน
ค. 17 คน
ง. 21 คน
3. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. บริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ข. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ค. พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
ง. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ใครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
5. ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ง. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่
6. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสถานศึกษา
ก. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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ข. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ง. จัดทาแผนพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อเสนอของบประมาณประจาปี
7. ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อใคร
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ง. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
8. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอานาจตามข้อใด
ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี
ข. ประสานการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาใน
สังกัดในกากับ
ค. เสนอการจัดตั้งงบประมาณ
ง. ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการงบประมาณ
9. คณะกรรมการใดที่ทาหน้าที่ เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกากับ
ก. ก.พ.
ข. ก.ม.
ค. ก.ค.
ง. ก.ค.ศ.
10. ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายอานาจการบริหารและการจัด การด้านใดไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การ ศึกษาสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาด้านใด
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านงบประมาณ
ค. ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านทั่วไป
ง. ทุกด้าน
11. การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อใดไม่ได้กาหนดไว้
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา
12. การมอบอานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการสถานศึกษาให้คานึงถึง ข้อ
ใดเป็นพิเศษ
ก. ความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัว ข. ความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
ค. ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ง. ความสะดวกรวดเร็วและการบริการประชาชน
13. การมอบอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ตาแหน่งใดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
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ก. ปลัดกระทรวง
ข. เลขาธิการ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
14. การมอบอานาจของเลขาธิการ ข้อใดไม่ เป็นไปตามกฎหมาย
ก. มอบให้รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการ
ข. มอบให้ผู้อานวยการสานัก
ค. มอบให้รองผู้อานวยการสานัก
ง. มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
15. การมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้เป็นไปตามข้อใด
ก. กฎกระทรวง
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ค. ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ง. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
16. การมอบอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ผู้อานวยการสานัก
ผอ.สพท.และผอ.สถานศึกษาให้ทาตามข้อใด
ก. กฎกระทรวง
ข. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. ทาเป็นหนังสือ
ง. ทาเป็นคาสั่ง
17. การมอบอานาจตามข้อใดผู้รับมอบอานาจจะมอบอานาจนั้นต่อไปไม่ได้
ก. รมต.ศธ.มอบอานาจให้ ผวจ.
ข. ปลัดกระทรวงมอบให้ ผวจ.
ค. เลขาธิการมอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
18. ในการมอบอานาจ ให้ผู้มอบอานาจพิจารณาถึ งข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ข. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ
ค. การกระจายความรับผิดชอบ
ง. วัตถุประสงค์ของการมอบ
19. การมอบอานาจของบุคคลในตาแหน่งใด ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนไม่ถูกต้อง
ก. เลขาธิการมอบอานาจให้ ผอ.สถานศึกษา/ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่มอบอานาจให้ ข้าราชการครูในสังกัด
ค. ผอ.สถานศึกษามอบอานาจให้ ข้าราชการในสถานศึกษา
ง. ผวจ.มอบอานาจให้ ผู้ช่วยผู้ว่าตามที่ได้รับมอบจาก รมต.ศธ.
20. ในการปฏิบัติราชการแทน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผอ.สพท.อาจมอบอานาจให้แก่ข้าราชการใน สพท.ได้ตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
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ข. ผู้อานวยการสถานศึกษามอบอานาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษากาหนด
ค. ผวจ.อาจมอบอานาจให้แก่รอง ผวจ.ตามที่ได้รับมอบอานาจ แต่ต้องแจ้งให้ผู้มอบอานาจชั้นต้น
ทราบ
ง. ผวจ.จะมอบอานาจให้ผู้อานวยการสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
21. บุคคลในตาแหน่งใดที่มอบอานาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนไม่ได้
ก. เลขาธิการ กพฐ.
ข. รมต.
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22. เมื่อได้มอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่ ยกเว้นข้อใด
ก. กากับติดตามผล
ข. แนะนาแก่ผู้รับมอบอานาจ
ค. แก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจ ง. แต่งตั้งคนอื่นรักษาราชการแทน
23. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก. รัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข. รัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทน
ค. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ง. คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
24. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ
25. ตาแหน่งใดที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้
ก. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติ
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการสถานศึกษา
26. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทน
จะใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ก. รักษาราชการแทน
ข. รักษาการในตาแหน่ง
ค. ปฏิบัติราชการแทน
ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน
27. ส่วนราชการตามข้อใดไม่ได้เป็นนิติบุคคล
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
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ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตราเป็นกฎหมายใด
ก. ประกาศกระทรวง
ข. ออกเป็นกฎกระทรวง
ค. ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ง. คาสั่งกระทรวง
29. ใครไม่ได้เป็น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตาแหน่ง
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. เลขาธิการ สมศ.
ง. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
30. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
ก. ไม่เกิน 26 คน
ข. 26 คน
ค. 27 คน
ง. ไม่เกิน 27 คน
31. การประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาข้อใดทาได้ถูกต้อง
ก. รัฐมนตรีประกาศ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
32. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นตามข้อใด
ก. มาตรา 15
ข. มาตรา 17
ค. มาตรา 39
ง. มาตรา 40
33. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ใช้บังคับเมื่อใด
ก. 10 มิถุนายน 2546
ข. 11 มิถุนายน 2546
ค. 12 มิถุนายน 2546
ง. 13 มิถุนายน 2546
34. คุรุสภามีฐานะตามข้อใด
ก. นิติบุคคล
ข. นิติบุคคลในกากับของรัฐมนตรี
ค. นิติบุคคลในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ ง. นิติบุคคลในกากับของรัฐ
35. คณะกรรมการคุรุสภามีจานวนตามข้อใด
ก. 38 คน
ข. 39 คน
ค. 40 คน
ง. 41 คน
36. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจานวนตามข้อใด
ก. 16 คน
ข. 17 คน
ค. 18 คน
ง. 19 คน
37. ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุม
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ง. วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
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38. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. การปฏิบัติงาน
ค. การปฏิบัติตน
ง. การปฏิบัติต่อหน้าที่
39. การพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามข้อใด
ก. ไม่เกิน 2 ปี
ข. ไม่เกิน 3 ปี
ค. ไม่เกิน 4 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี
40. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
41. คณะกรรมการส่งเสิรมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีจานวนเท่าใด
ก. 20 คน
ข. 21 คน
ค. 22 คน
ง. 23 คน
42. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ข้อใดถูกต้อง
ก. ฉบับละ 200 บาท
ข. ฉบับละ 300 บาท
ค. ฉบับละ 500 บาท
ง. ฉบับละ 600 บาท
43. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่รวมถึงข้อใด
ก. ครู
ข. ผู้บริหารการศึกษา
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. คณาจารย์
44. ตาแหน่งใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. ครูโรงเรียนเอกชน
ข. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน
ค. ผู้บริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ง. พนักงานครูเทศบาล
45. คุรุสภา มีฐานะเป็นอะไร
ก. องค์การมหาชน
ข. องค์การเอกชน
ค. องค์กรอิสระ
ง. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
46. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ข. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ค. รับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
ง. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
47. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
ก. ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ข. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ
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ค. รับรองความรู้และประบการณ์ทางวิชาชีพ
ง. พัฒนาวิชาชีพ
48. คณะกรรมการคุรุสภา มีจานวนกี่คน
ก. 23 คน
ข. 26 คน
ค. 37 คน
ง. 39 คน
49. ตาแหน่งใดไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภาโดยตาแหน่ง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. เลขาธิการ กคศ.
ง. เลขาธิการ ก.พ.
50. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นายกรัฐมนตรี
51. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก. 15 คน
ข. 17 คน
ค. 23 คน
ง. 27 คน
52. ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดยตาแหน่ง
ก. เลขาธิการ กพฐ.
ข. เลขาธิการ กอศ.
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. เลขาธิการ กคศ.
53. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่คน
ก. 15 คน
ข. 17 คน
ค. 23 คน
ง. 29 คน
54. ใครเป็นประธานคณะกรรมกาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
55. ข้อใดไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพควบคุม
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ง. วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
56. ข้อใดไม่ใช่โทษของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. พักใช้ใบอนุญาต
57. ในการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ทาได้ไม่เกินกี่ปี
ก. ไม่เกิน 3 เดือน
ข. ไม่เกิน 6 เดือน
ค. ไม่เกิน 1 ปี
ง. ไม่เกิน 5 ปี
58. ในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นอานาจของใคร
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ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ง. ก.ค.ศ.
59. ผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี
ข. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ค. จาคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจาทั้งปรับ
60. สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คุรุสภา ต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. จาคุกไม่เกิน 6 เดือน/ปรับไม่เกิน 10,000 บาท/ทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 20,000 บาท/ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี/ปรับไม่เกิน 60,000 บาท/ทั้งจาทั้งปรับ
ง. พักหรือเพิกถอนใบอนุญาต
61. อัตราค่าธรรมเนียมข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ฉบับละ 600 บาท
ข. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละ 200 บาท
ค. ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
ง. ค่าหนังสืออนุมัติ ฉบับละ 300 บาท
62. เลขาธิการคุรุสภา ดารงตาแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 4 ปี
ค. 6 ปี
ง. 3 ปี
63. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อใด
ก. 20 กุมภาพันธ์ 2551
ข. 21 ธันวาคม 2551
ค. 24 ธันวาคม 2547
ง. 21 กุมภาพันธ์ 2551
64. บุคลากรทางการศึกษา ตามความหมายของ พ.ร.บ.นี้ ไม่ได้หมายถึงข้อใด
ก. อาจารย์
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
65. หน่วยงานการศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. สถานศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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66. สถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ข. แหล่งเรียนรู้
ค. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ง. วิทยาลัยชุมชน
67. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เลขาธิการสภาการศึกษา
ง. เลขาธิการ กคศ.
68. จานวนของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากี่คน
ก. 39 คน
ข. 17 คน
ข. 21 คน
ง. 28 คน
69. ใครเป็นประธาน กคศ.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม.แต่งตั้ง
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รมต.แต่งตั้ง
70. ใครไม่ได้เป็น กรรมการใน กคศ.
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. เลขาธิการ กคศ.
71. องค์ประกอบของคณะกรรมการใน กคศ.ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 9 คน
ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน
ค. กรรมการผู้แทนข้าราชการครู จานวน 9 คน ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธาน
72. กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารกี่ปี
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี
ง. ไม่ได้จากัด
73. ผู้ใดไม่ได้เป็นอนุกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดยตาแหน่ง
ก. ผอ.สพท.
ข. ผู้แทน กคศ.
ค. ผู้แทนคุรุสภา
ง. ข้อ ข และ ค.
74. ตาแหน่งที่มีวิทยฐานะในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. รองผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
ค. ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
75. การบรรจุและแต่งตั้ง ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องนาความกราบบังคมทูล
ข. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ รมต.ศธ.เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ โปรดเกล้าแต่งตั้ง
ค. รอง ผอ.สพท. เลขาธิการ กพฐ.สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ง. ผอ.สถานศึกษาชานาญการ ผอ.สพท.เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
76. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ก. ลดขั้นเงินเดือน ข. ให้ออก
ค. ปลดออก
ง. ไล่ออก
77. ผู้ที่ถูกลงโทษสถานใดยังมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
ก. ลดขั้นเงินเดือน ข. ปลดออก ค. ให้ออก
ง. ไล่ออก
78. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่ ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน ให้มีสิทธิตามข้อใด
ก. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน ข. อุทรณ์ต่อก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน
ค. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 90 วัน ง. อุทรณ์ต่อก.ค.ศ.ภายใน 90 วัน
79. กรรมการผู้แทนข้าราชการครู ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี
ง. 20 ปี
80. ผู้ใดเป็นกรรมการโดยตาแหน่งใน กคศ.
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. เลขาธิการสภาการึกษา
81. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาตามมาตรา 38(ก)
ก. ผู้ช่วยครู ข. อาจารย์
ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ง. ศาสตราจารย์
82. ตาแหน่งใดต่อไปนี้มีวิทยฐานะไม่เหมือนกับตาแหน่งอื่น
ก. ครูผู้สอน
ข. ศึกษานิเทศก์
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
83. ตาแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 เทียบเท่าวิทยฐานะใด
ก. ครูชานาญการ
ข. ครูชานาญการพิเศษ
ค. ครูเชี่ยวชาญ
ง. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
84. ข้อใดกล่าวถึง หมวด 1 ได้ถูกต้อง
ก. บททั่วไป
ข. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ค. การกาหนดตาแหน่ง
ง. การบรรจุแต่งตั้ง
85. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงข้าราชการครู ได้ถูกต้อง
ก. ผู้ทาหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน
ข. ผู้ทาหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
ค. ผู้ทาหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
ง. ผู้สนับสนุนการศึกษา
86. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม พรบ.นี้ ยกเว้นกระทรวงใด
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ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงวัฒนธรรม
ค. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
ง. กระทรวงมหาดไทย
87. อานาจหน้าที่ของ กคศ.ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กาหนดเกณฑ์อัตรากาลัง
ข. พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค. พัฒนาระบบข้อมูล
ง. ยับยั้งการปฏิบัติชั่วคราว
88. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กคศ.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. อายุไม่ต่ากว่า35 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 70 ปี ข. ไม่ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ค. ได้รับการยอมรับในความซื่อสัตย์และยุติธรรม ง. เป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
89. คุณสมบัติของกรรมการใน กคศ.ข้อใดไม่เหมือนกันมากที่สุด
ก. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอน
ข. ประสบการณ์การทางาน
ค. ได้รับการยอมรับในซื่อสัตย์ ยุติธรรมและไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
ง. วุฒิทางการศึกษา
90. คุณสมบัติของกรรมการใน กคศ.ข้อใดเหมือนกันทุกคน
ก. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอน
ข. ประสบการณ์การทางาน
ค. ได้รับการยอมรับในซื่อสัตย์ ยุติธรรมและไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
ง. วุฒิทางการศึกษา
91. อานาจและหน้าที่ของ ก.ค.ศ.ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ ค.ร.ม.
ข. กาหนดนโยบาย วางแผน กาหนดเกณฑ์อัตรากาลังครู
ค. รับรองคุณวุฒิ หรือ ประกาศนียบัตร
ง. กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรบ.
92. การจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือนปีเกิดและควบคุมการ
เกษียณอายุของข้าราชการครู เป็นบทบาทหน้าที่ของใคร
ก. คณะกรรมการ กคศ.
ข. สานักงาน กคศ.
ค. เลขาธิการ กคศ.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
93. วิเคราะห์วิจัย พัฒนาระบบข้อมูลและประสานงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นอานาจหน้าที่ของใคร
ก. สานักงาน กคศ.
ข. สานักงานคุรุสภา
ค. สานักงาน สก.สค.
ง. สพฐ.

54

94. องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประธานอนุกรรมการ เลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. อนุกรรมการโดยตาแหน่งจานวน 2 คน
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ต้องไม่เป็นข้าราชการครู
ง. ผู้แทนข้าราชการครู 5 คน
95. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาในองค์ประกอบต้องไม่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ผู้แทนคุรุสภา
ข. อนุกรรมการโดยตาแหน่ง
ค. ผู้แทน กคศ.
ง. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
96. ข้อใดกล่าวถึงอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาถูกต้อง
ก. ผู้แทนผู้บริหาร 1 คน
ข. ผู้แทนข้าราชการครู 1 คน
ค. ผู้แทนบุคลากร 1 คน
ง. ผู้แทน ก.ค.ศ. 2 คน
97. อานาจและหน้าที่พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพท.เป็นอานาจหน้าที่ของใคร
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผอ.สพท.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการกลั่นกรองที่แต่งตั้ง
98. ข้อใดมีอานาจหน้าที่จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอานาจหน้าที่
ของใคร
ก. ก.ค.ศ.
ข. ผอ.สพท.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. สานักงาน ก.ค.ศ.
99. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ข. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้ง
ค. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
ง. เสนอความต้องการจานวนและอัตราตาแหน่ง
100. อานาจและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. บรรจุแต่งตั้งบุคลาการในสถานศึกษา
ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
ค. จัดทามาตรฐานภาระงานครู
ง. พิจารณาความดีความชอบ
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เฉลย ข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 1
1. ง 2. ก 3. ก 4. ข 5. ก 6. ค 7. ข
8. ง 9. ง
10. ค
11. ข 12. ค 13. ง 14. ก 15. ง 16. ข 17. ง 18.
19. ข
20. ง
21. ค 22. ค 23. ข 24. ข 25. ก 26. ค 27. ก 28. ข 29. ข 30. ก
31. ข 32. ง 33. ค 34. ง 35. ข 36. ง 37. ง 38. ข 39. ง
40. ง
41. ข 42. ข 43. ก 44. ก 45. ข 46. ข 47. ก 48. ง 49. ง
50. ง
51. ข 52. ค 53. ก 54. ข 55. ก 56. ก 57. ข 58. ข 59. ก
60. ก
61. ข 62. ง 63. ข 64. ค 65. ง 66. ง 67. ค 68. ค 69. ข
70. ค
71. ก 72. ก 73. ค 74. ก 75. ข 76. ก
77. ข 78. ง 79. ข
80. ค
81. ง 82. ง 83. ก 84. ง 85. ก 86. ค 87. ง 88. ข 89. ก
90. ง
91. ง 92. ง 93. ง 94. ก 95. ข 96. ก 97. ง 98. ก 99. ง 100. ง
เฉลย ข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 2
1. ง 2. ง. 3. ง. 4. ค 5. ก 6. ก 7. ก 8. ก 9. ง 10. ค 11. ข 12. ง 13. ก 14. ง 15. ก 16.ง
17. ค 18. ข 19. ง 20. ก 21. ค 22. ค 23. ค 24. ก 25.ข 26. ง 27. 28. ข 29.ง 30.ค 31. ก 32. ค
33.ข 34.ข 35.ง 36. ก 37. ง 38. ค 39. 40.ค 41.ค 42. ก 43.ข 44.ข 45.ก 46.ค 47.ก 48. ข
49.ข 50.ค 51. ค 52. ง 53. ข 54. ก 55. ง 56.ข 57.ง 58.ง 59.ง 60. ข 61. ง 62. ก 63. ง 64. ค
65. 66. 67. 68. 69. 70. ก 71.ง 72. ค 73. ข 74. ค 75. ง 76. ข 77. ก 78. ก 79. ข 80.
ค 81. ค 82. ข 83. ง 84. ก 85. ง 86. ข 87. ง 88. ค 89. ง 90. ง 91. ข 92. ก 93. ค 94.
ค 95. ก 96. ข 97. ง 98. ข 99. ค 100. ค
เฉลย ข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 3
1. ง
2.ข 3. ข 4.ง
5. ค
6. ข
7.ข
8. ง
9.ก 10. ง 11. ค 12.ข 13. ก
14.ค 15.ก 16. ง 17.ก
18.ข 19.ง 20.ก
21. ก 22.ก 23. ข 24.ง 25. ก 26.
ค 27. ง 28.ค 29.ค
30. ข 31.ค 32. ข 33.ง 34. ง 35.ง 36. ง 37. ก 38.ง
39.ค 40. ง 41. ก 42. ง 43. ง 44.ก
45.ง 46. ก 47.ง 48. ก 49. ง 50. ค
51. ข 52.ก 53. ง 54.ก
55.ง 56.ก 57.ข 58. ข 59.ข 60. ง 61.ก
62. ง 63.
ข 64. ข 65.ง 66.ข 67.ข
68.ก 69.ง 70.ค 71. ข 72.ง 73. ข 74. ค 75.ข
76.ก 77.ข 78.ค
79.ข 80. ค 81. ง 82.ข 83.ก 84.ค 85.ก 86.ค 87.ข
88. ค 89.ก 90. ก 91.ง 92. ค 93. ง 94.ค 95.ข 96.ก 97. ค 98. ข 99. ง 100.ง

1. ก
2.ค
14.ค 15. ค
ก 27.ก
39.ง 40.ก
51. ข 52. ค
63.ก 64.ก

เฉลย ข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ชุดที่ 4
3.ง
4.ก
5. ข
6.ง
7.ค
8.ก
9. ข 10. ง 11. ค 12.ก 13.ง
16.ค 17.ค
18. ก 19. ข 20. ข
21. ง 22.ง 23. ง 24.ข 25. ข 26.
28.ข 29.ง
30. ง 31.ง 32.ก
33. ค 34. ค 35.ข 36.ข 37. ง 38.ง
41. ง 42. ค 43.ง 44.ค
45.ก 46. ง 47. ค 48.ง 49. ง 50. ก
53.ค 54.ข
55.ง 56.ก 57.ง 58.ข 59.ค 60.ค 61. ง 62. ข
65.ง 66.ข 67. ง 68. ง 69. ก 70. ก 71. ก 72. ก 73. ก 74.ข
75. ข
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76.ข 77.ข 78.ก
79. ค 80. ค 81. ก 82.ง 83.ข 84.ข 85. ข
ก 89. ค 90.ค 91. ง 92. ก 93.ก 94. ค 95. ค 96. ค 97. ข 98.ข

86.ง 87.ค 88.
99. ข 100.ก

