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1. หนวยงานใดตอไปนี้ไมเปนนิติบุคคล
ก . องคการบริหารสวนตําบล
ข. โรงเรียน
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ใครเปนผูแทนความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา
ก. รองผูอํานวยการฯ
ข. ผูอํานวยการฯ
ค. ครูที่ผูอํานวยการมอบหมายฯ
ง. ถูกทุกขอ
3. ตําแหนงผูบังคับบัญชาของขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผูอํานวยการโรงเรียน
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
4. โรงเรียนทุงสวรรคนาคูมีครูทั้งหมด 5 คน
ก. ขอมูล
ข. สารสนเทศ
ค. สถิติ
ง. ขอมูลสารสนเทศ
5. ขอมูลที่มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
ก. ครอบคลุม
ข. รวดเร็ว
ค. ทันสมัย
ง. ถูกตอง

6. ขอใดเปนขอมูลศูนยปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
ก. DOC
ข. MOC
ค. PMOC
ง. NOC
7. ขอใดคือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ก. GIS
ข. MIS
ค. EIS
ง. ICT
8. หากตองการทราบวาโรงเรียนแหงหนึ่งมีครูกี่คนจะ
ตองคนดูที่ขอมูลใด
ก. OBEC
ข. B- OBEC
ค. P- OBEC
ง. M- OBEC
9. ขอใดตอไปนี้ไมสามารถตอบคําถามวา “ทําไม
ตองมีการวางแผน”
ก. ลดความสูญเปลาหรือความซ้ําซอน
ข. มีการวิเคราะหอยางเปนระบบ
ค. มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด
ง. กําหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน
10. “ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป” จัดเปนแผนลักษณะใด
ก. แผนระยะสั้น
ข. แผนระยะปานกลาง
ค. แผนระยะยาว
ง. แผนระยะตอเนื่อง
11. การวิเคราะหองคกรเพื่อจัดทําแผนกลยุทธมักใช
หลัก SWOT Analysis ตัวที่ขีดเสนใตตรงกับขอใด
ก. ประชาชนใหการสนับสนุนโรงเรียนดี
ข. ผูปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน
ค. โรงเรียนมีครูแค 3 คนซึ่งไมเพียงพอ
ง. โรงเรียนมีคอมพิวเตอรจํานวนมาก
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ค. แหลงเรียนรู
ง. ฐานการศึกษา
18. ผูมีอํานาจอนุมัติใหบุคคล ครอบครัวจัดการศึกษา
แบบโฮมสคูล (HOME SCHOOL)ได
ก. ผอ.สพท.
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สพฐ.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
19. การจัดการศึกษาของชุมชนอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ก. อิหมาน
ข. โตะครู
ค. ปอเนาะ
ง. ยาวี
20. การจะโอนสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจะตองเปนไปตาม
เงื่อนไขยกเวนขอใด
ก. คณะครูสมัครใจ
ข. กรรมการสถานศึกษาสมัครใจ
ค. ผูปกครองนักเรียนชุมชนสมัครใจ
ง. ผานการประเมิน
21. ขอใดตอไปนี้เปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ตองจัดทําทุกป
ก. แผนกลยุทธ
ข. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ค. ธรรมนูญโรงเรียน
ง. แผนปฏิบัติการประจําป
22. สวนใดเปนสวนที่ยอยที่สุด
ก. แผน(PLAN)
ข. แผนงาน(PROGRAM)
ค. โครงการ(PROJECT)
ง. กิจกรรม(ACTIVITY)
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12. กระบวนการวางแผนกลยุทธที่ตอบคําถามวา
“ จะตองสรางผลงานอะไร”
ก. VISION
ข. MISSION
ค. GOAL
ง. OUT COME
13. “ทรัพยากรที่ใช” กลาวไวในสวนใดของโครงการ
ก. หลักการและเหตุผล
ข. เปาหมาย
ค. กิจกรรม
ง. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14. ระยะเวลาที่ตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ก. ทุกป
ข. ทุก 3 ป
ค. ทุก 5 ป
ง. ทุก 6 ป
15. ไมไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาชาติ
ก. คุณภาพคนไทยที่พึงประสงค
ข. แนวการจัดการศึกษา
ค. การสรางสวนรวมการจัดการศึกษา
ง. แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู
16. ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่
พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง
ก. คุณภาพการศึกษา
ข. มาตรฐานการศึกษา
ค. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ง. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
17. การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการใหจัด
ในรูปแบบใด
ก. โฮมสคูล
ข. ศูนยการเรียน
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23. รูปแบบการวางแผนที่ใหความสําคัญกับโครงการ
ก. PPBS
ข. PBB
ค. SPBB
ง. MBO
24. ระบบแผนงบประมาณที่ใชในปจจุบัน
ก. PPBS
ข. PBB
ค. SPBB
ง. MBO
25. แผนงบประมาณประจําป 2549 เริ่มใชตั้งแตวันใด
ก. 30 กันยายน 2548
ข. 1 ตุลาคม 2548
ค. 1 มกราคม 2549
ง. 30 กันยายน 2549
26. การจําแนกงบประมาณรายจายของสวนราชการ
จําแนกไดกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 7 ประเภท
ง. 11 ประเภท
27. ขอใดเปนงบประมาณรายจายของสวนราชการ
ที่จัดเปนงบลุงทุน
ก. เงินคาตอบแทน
ข. คาวัสดุ
ค. คาที่ดิน
ง. คาสาธารณูปโภค
28. แผนงบประมาณรายจายประจําป 2549 กําหนด
ไวกี่แผนงบประมาณ
ก. 5 แผนงบประมาณ
ข. 7 แผนงบประมาณ
ค. 9 แผนงบประมาณ
ง. 11 แผนงบประมาณ

29. โครงการสําคัญที่รัฐบาลตองการใหเกิดขึ้น
ก. FLAGSHIP PROJECT
ข. MEGA PROJECT
ค. FISCAL PROJECT
ง. OPERATION PROJRCT
30. ขอใดเปนประเภทเงินของสถานศึกษา
ก. งบประมาณ-นอกงบประมาณ
-รายไดสถานศึกษา
ข. บริจาค-รายไดสถานศึกษา-รายไดแผนดิน
ค. งบประมาณ-นอกงบประมาณ
-รายไดแผนดิน
ง. งบประมาณ – รายไดสถานศึกษา
-รายไดแผนดิน
31. คาเชาสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจําหนายสินคา
จัดเปนเงินตามขอใด
ก. เงินงบประมาณ
ข. เงินรายไดสถานศึกษา
ค. เงินนอกงบประมาณ
ง. เงินรายไดแผนดิน
32. “เงินหักภาษี ณ ที่จายรอยละ 1” จัดเปนเงินตาม
ขอใด
ก. เงินงบประมาณ
ข. เงินรายไดแผนดิน
ค. เงินรายไดสถานศึกษา
ง. เงินนอกงบประมาณ
33. เงินรายไดสถานศึกษาสามารถนําไปใชจายลงทุน
เปนคาจัดซื้อครุภัณฑไดแตครุภัณฑนั้นตองมีราคาตอ
หนวยไมเกินกี่บาท
ก. 5,000 บาท
ข. 10,000 บาท
ค. 100,000 บาท
ง. 1,000,000 บาท
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39. ทําไมตองมีการควบคุมภายในสถานศึกษา
ก. เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อใหการบริหารดานการเงิน การบัญชี
ไดรับความเชื่อถือ
ค. เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
ง. ถูกทุกขอ
40. ขอใดไมใชองคประกอบของการควบคุมภายใน
สถานศึกษา
ก. การจัดโครงสรางองคกร.
ข. การประเมินความเสี่ยง
ค. สารสนเทศและการสื่อสาร
ง. การติดตามประเมินผล
41. “การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาครั้งนี้ยึดหลัก
ความรูความสามารถ” ขอความนี้หมายถึงขอใด
ก. ระบบสืบสายโลหิต
ข. ระบบอุปถัมภ
ค. ระบบคุณธรรม
ง. ระบบธรรมมาภิบาล
42. โรงเรียนบานหนองตอมีนักเรียนทั้งหมด 720 คน
แตปจจุบันมีขาราชการครูสายบริหาร 2 คน หาก
ตองการใหไดครบตามเกณฑตองดําเนินการตามขอใด
ก. ผูอํานวยการฯเสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา
ข. กรรมการสถานศึกษาเสนอตอเขตพื้นที่
การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาเสนอตอ อ.ก.ค.ศ.
ง. กรรมการสถานศึกษาเสนอตอ อ.ก.ค.ศ.
43. จากขอ 42 ควรไดรับจัดสรรตําแหนงรองผูอํานวย
การฯเพิ่มขึ้นอีกกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 4 คน
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34. ทะเบียนตามระบบบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ. 2515
มีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 7 ประเภท
35. ใบสําคัญรับเงิน(บค.)จัดไวในขอใด
ก. สมุดเงินสด
ข. บัญชี
ค. ทะเบียน
ง. เอกสารประกอบ
36. การจัดซื้อหรือการจัดจางพัสดุมีกี่วิธี
ก. 3 วิธี
ข. 4 วิธี
ค. 5 วิธี
ง. 6 วิธี
37. การจัดซื้อจัดจางตามขอใดกําหนดใหดําเนินการ
ดวยระบบอิเลคทรอนิกส
ก. มีวงเงินตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป
ข. มีวงเงินเกิน 200,000 บาท
ค. มีวงเงินตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป
ง. มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท
38. สถานศึกษาจะระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดย
เก็บเงินคากิจกรรมที่จําเปนจากนักเรียนเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาไดก็ตอเมื่อ
ก. ผูบริหารสถานศึกษาเห็นชอบ
ข. กรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ.
ค. ผูปกครองนักเรียนเห็นดวย
ง. เขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
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ค. 3 วิธี
ง. 4 วิธี
50. ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมในตําแหนงขาราชการครูที่บรรจุใหม
ก. 6 เดือน
ข. 12 เดือน
ค. 1 ป
ง. 2 ป
51. ขาราชการครูฯรายใดมีสิทธิ์ไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในรอบครึ่งป
ก. สมพรถูกลงโทษภาคทัณฑ
ข. นราชัยถูกสั่งพักราชการ
ค. แดงดอยขาดราชการ 1 วันครึ่ง
ง. จงจิตลาปวยรวม 7 ครั้ง
52. กอนที่จะบรรจุแตงตั้งทานเปนผูบริหารสถาน
ศึกษาตองดําเนินการตามขอใด
ก. เตรียมความพรอมอยางเขม
ข. อบรม
ค. พัฒนา
ง. อบรมและหรือพัฒนา
53. ระยะเวลาในการอุทธรณ
ก. ภายใน 15 วัน
ข. ภายใน 30 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน
54. เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนวาขาราชการครูในสถาน
ศึกษากระทําผิดวินัย ตองดําเนินการเรื่องใดกอน
ก. เรียกเจาตัวซักถาม
ข. สืบหาขอเท็จจริง
ค. สอบสวนทางวินัย
ง. สั่งลงโทษทางวินัย
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44. โรงเรียนมัธยมหนองวังจัดการเรียนการสอน
ชวงชั้นที่ 3 และ 4 โดยจัดหองเรียนเปน 18 หอง
ควรมีครูสายปฏิบัติการสอนกี่คน
ก. 18 คน
ข. 24 คน
ค. 32 คน
ง. 36 คน
45. มีบทบาทในการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. กรรมการสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
46. ตําแหนงขาราชการครูฯในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่บรรจุครั้งแรก
ก. ครูผูชวย
ข. ผูชวยครู
ค. ครู
ง. อาจารย 1
47. ตําแหนงใดมีวิทยฐานะที่ตางจากพวก
ก. ครู
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. ศึกษานิเทศก
48. อํานาจในการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูฯ
ก. ผอ.สถานศึกษา
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ค. ผอ.สถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ง. ผอ.สถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
อ.ก.ค.ศ.
49. การเปลี่ยนตําแหนงสามารถกระทําไดกี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วิธี
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ค. การรายงานขอมูลนักเรียน ครู
ง. การสอบสวนทางวินัย
61. ขอใดตางจากพวก
ก. หลักสูตรสถานศึกษา
ข. หลักสูตรแกนกลาง
ค. หลักสูตรทองถิ่น
ง. หลักสูตรโรงเรียน
62. ขอใดไมใชลักษณะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มีความเอกภาพแตยืดหยุน
ข. จัดเปนชวงชั้น
ค. เนนกระบวนการเรียนรู
ง. เนื้อหาเนนดานคุณธรรมจริยธรรม
เปนพิเศษ
63.กิจกรรมแนะแนว จัดไวในสวนใดของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู
ข. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ค. โครงสรางจัดชั้นเรียน
ง. กิจกรรมการเรียนรู
64. ขั้นตอนแรกของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
ก. การกําหนดวิสัยทัศน
ข. การกําหนดสาระการเรียนรู
ค. การกําหนดเวลาเรียน
ง. การจัดทําแผนการเรียนรู
65. ขอใดกลาวถึงการจัดการเรียนรูไดถูกตอง
ก. การจัดการเรียนรูตองใหผูเรียนสําคัญที่สุด
ข. การจัดการเรียนรูตองสอดคลองกับความ
ถนัดและความสนใจผูเรียน
ค. ทุกที่เปนสถานที่เรียนรูได
ง. ถูกทุกขอ
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55. ผูมีอํานาจอนุญาตใหขาราชการครูในสถานศึกษา
ลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทภายในประเทศ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการธิการ สพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
56.อํานาจการอนุญาตการลาอุปสมบทของขาราชการ
ครูในสถานศึกษา
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
57. ผูมีอํานาจอนุมัติใหผูอํานวยการสถานศึกษาไป
ราชการภายในเขตจังหวัด
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
58. การปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารในตําแหนงซึ่งวาง
ก. รักษาการในตําแหนง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฎิบัติหนาที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
59. ขาราชการครูฯที่บรรจุครบ 5 ป มีสิทธิขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตราใด
ก. บ.ม
ข. บ.ช.
ค. จ.ม.
ง. จ.ช.
60. ขอใดตอไปนี้ไมใชขอบขายงานบุคลากรใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การบรรจุแตงตั้งครูผูชวย
ข. การเลื่อนขั้นตอบแทนพนักงานราชการ
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72. มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดาน
ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม เพียงใด
ก. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ข. การวัดและประเมินผลชวงชั้น
ค. การวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา
ง. การวัดประเมินผลระดับชาติ
73. ขอใดไมใชเกณฑการผานชวงชั้นและจบหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ไดเรียนและตัดสินผลการเรียนรูตาม
กลุมสาระ
ข. ผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห
เขียน ตามเกณฑ
ค. เขารวมและผานเกณฑการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ง. ผานการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม
74. ชั้นใดไมถูกกําหนดใหมีการประเมินผลระดับชาติ
ก. ป.4
ข. ป.6
ค. ม.3
ง. ม.6
75. กิจกรรมการนิเทศที่ใหครูไดศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม
ก. การประชุมกอนเปดภาคเรียน
ข. การใหคําปรึกษาหารือ
ค. การอบรม
ง. การระดมความคิดเห็น
76. กิจกรรมการนิเทศภายในเชิงแกปญหาผูรับการ
นิเทศใหมีทักษะและเจตคติที่ดีในการสอน เรียกวา
ก. การศึกษาดูงาน
ข. การสาธิตการสอน
ค. การสังเกตการสอน
ง. การศึกษาอบรม
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66. การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนวิธีใดดีที่สุด
ก. การแสดงบทบาทสมมุติ
ข. การบรรยาย
ค. ทดลอง
ง. สรุปไมได
67. “การบูรณาการ”สอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. การจัดการเรียนรู
ข. การวัดผล
ค. สื่อการเรียนรู
ง. เอกสารการประเมินผล
68. “ตองการใหนักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ปาไม” ควรจัดการเรียนรูวิธีใดจึงเหมาะสมที่สุด
ก. การบรรยาย
ข. การแสดงบทบาทสมมุติ
ค. การศึกษานอกสถานที่
ง. การทดลอง
69. เอกสารหรือตําราเรียนจัดเปนสื่อการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทใด
ก. สื่อสิ่งพิมพ
ข. สื่อธรรมชาติ
ค. สื่อเทคโนโลยี
ง. กิจกรรม กระบวนการ
70. ชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น
ก. คุณคาของสื่อ
ข. ประเภทของสื่อ
ค. ลักษณะของสื่อ
ง. ขอจํากัดของสื่อ
71..ขอใดไมใชประเภทของสื่ออิเลคทรอนิกส
ก. เกม
ข. การเรียนการสอนผานดาวเทียม
ค. คอมพิวเตอรชวยสอน
ง. อินเตอรเน็ต
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83. จุดประสงคหลักของการมีเว็บไซตโรงเรียน
ก. สนองนโยบาย
ข. แหลงเรียนรู
ค. การประชาสัมพันธ
ง. ฐานขอมูลโรงเรียน
84. หนังสือราชการที่ถูกสงไปยังสถานศึกษาดวย
ระบบ e-office หรือ ทางเว็บไซต
ก. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
ข. หนังสือไปถึงหนวยงานอื่น
ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้น
ง. หนังสือที่ไดรับจากระบบอิเลคทรอนิกส
85. คําสั่งบรรจุแตงตั้งจัดเปนหนังสือประเภทใด
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือสั่งการ
ง. หนังสือประชาสัมพันธ
86. ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ
ก. 2 ชั้น
ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น
ง. 5 ชั้น
87. หนังสือราชการโดยทั่วไปเก็บไวนานกี่ป
ก. 1 ป
ข. 5 ป
ค. 10 ป
ง. 20 ป
88. สมุดตรวจราชการจัดเปนทะเบียนตามขอใด
ก. ทะเบียนที่เกี่ยวกับนักเรียน
ข. ทะเบียนที่เกี่ยวของกับบุคลากร
ค. ทะเบียนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
ง. ทะเบียนดานอื่นๆ
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77. การชวยเหลือแนะนําใหครูสามารถแกปญหา
หรือปฏิบัติภารกิจไดอยางถูกตองครบถวน
ก. การนิเทศ
ข. การกํากับ ติดตาม
ค. การประเมินผล
ง. การรายงานผล
78. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา
โดย สพท.ใหดําเนินการตามเงื่อนไขขอใด
ก. ทุกป
ข. ทุก 3 ป
ค. อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ง. อยางนอย 1 ครั้งในทุก 3 ป
79. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การวางแผน การพัฒนา การตรวจสอบ
ข. การพัฒนา การปฏิบัติ การปรับปรุง
ค. การพัฒนา การตรวจสอบ การประเมิน
ง. การวางแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง
80. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ.รอบสอง
ก. 14 มาตรฐาน
ข. 18 มาตรฐาน
ค. 21 มาตรฐาน
ง. 27 มาตรฐาน
81. ขอมูลดานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
ก. OBEC
ข. M-OBEC
ค. P-OBEC
ง. B-OBEC
82. ขอมูลการประเมินผลการศึกษาระดับชาติ(NT)
ถูกจัดไวในแฟมงานดานใด
ก. วิชาการ
ข. บุคลากร
ค. แผนงบประมาณ
ง. บริหารทั่วไป
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95. สปช.102/26 หมายถึง อาคารตามขอใด
ก. อาคารเรียน
ข. อาคารอเนกประสงค
ค. อาคารบานพักครู
ง. สวม
96. ชั้นความลับตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
ก. 2 ชั้น
ข. 3 ชั้น
ค. 4 ชั้น
ง. 5 ชั้น
97. โรงเรียนแหงหนึ่งมีนักเรียน 800 คน ควร
มีกรรมการสถานศึกษากี่คน
ก. 9 คน
ข. 12 คน
ค. 15 คน
ง. 17 คน
98. การประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษา
กับชุมชนควรใชรูปแบบใด
ก. การประสานงานแบบเปด
ข. การประสานงานแบบเปนทางการ
ค. การประสานงานแบบไมเปนทางการ
ง. การประสานงานในหลายรูปแบบ
99. ชุมชนควรมีสวนรวมในการบริหารงานของสถาน
ศึกษาดานใด
ก. ดานบริหารทั่วไป
ข. ดานบุคลากร
ค. ดานการเงินและงบประมาณ
ง. ทุกๆดาน
100. บทบาทหนาที่ของกรรมการสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด
ก. บริหารสถานศึกษา
ข. เปนที่ปรึกษาผูบริหารสถานศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ง. ใหคําแนะนําผูบริหารสถานศึกษา
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89. หลักของการบริหารองคกรสมัยใหมตองบริหาร
ดวยระบบ “ธรรมาภิบาล” หลักดังกลาวมีกี่ประการ
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7 ประการ
90. “การที่ใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมพิจารณ
ตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษาทุกครั้ง”
จัดเปนหลักธรรมาภิบาลขอใด
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักความรับผิดชอบ
ค. หลักโปรงใส
ง. หลักการมีสวนรวม
91. โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดเปนกลุม และกลุมงาน เปนโครงสรางตามขอใด
ก. โครงสรางมีรูปแบบ
ข. โครงสรางไมมีรูปแบบ
ค. โครงสรางแบบเมตทริก
ง. โครงสรางแบบผสมผสาน
92. ขอใดตอบคําถามวา “ทําไมตองพัฒนาองคกร”
ก. มีการบริหารสั่งการจากเบื้องบน
ข. ตรวจวินิจฉัยขอมูล
ค. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. ประเมินผลตามแผน
93. ประเภทของอาคารสถานที่
ก. อาคารเรียน- อาคารประกอบ – บริเวณ
ข. อาคาร- สถานที่ -บริเวณ
ค. อาคาร – สถานที่ –รั้ว
ง. อาคารเรียน- อาคารประกอบ- สนาม
94. อาคารโรงเรือนจัดอยูในประเภทของอาคาร
สถานที่ตามขอใด
ก. อาคารเรียน
ข. อาคารประกอบ
ค. สนาม
ง. บริเวณ
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1. การไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส ว.)ในวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2549
ก. เปนสิทธิ
ข. เปนหนาที่
ค. เปนสิทธิและหนาที่
ง. เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง
2.“รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชน
จัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม” กลาวไว
ในหมวดใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
ก. สิทธิของชนชาวไทย
ข. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ค. รัฐสภา
ง. องคกรอิสระ
3. จังหวัดบุรีรัมยมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
วุฒิสภาจํานวน 18 คนและจะมีผูที่ไดรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภากี่คน
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 6 คน
4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีจํานวนกี่คน
ก. 4 คน
ข. 5 คน
ค. 9 คน
ง. 11 คน
5.ใครมีอํานาจในการยุบสภาผูแทนราษฎร
ก. พระมหากษัตริย
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ประธานรัฐสภา

ง. ประธานสภาผูแทนราษฎร
6. เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตองดําเนิน
การเลือกตั้งใหมภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
7. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่1) พุทธศักราช 2548 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องใด
ก. การเลือกตั้งทั่วไป
ข. การสรรหากรรมการเลือกตั้ง
ค. การสรรหากรรมการ ปปช.
ง. คณะกรรมการสรรหากรรมการ ปปช.
8. พรบ.การศึกษาแหงชาติใหความหมายการศึกษา
หมายถึงกิจกรรมดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. กระบวนการเรียนรู
ข. การฝกอบรม
ค. การสืบสานวัฒนธรรม
ง. การศึกษาดูงาน
9. ขอใดไมใชหลักการในการจัดการศึกษา
ก. เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณ
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ทั่วไป
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
10. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย
ก. ไมนอยกวา 6 ป
ข. ไมนอยกวา 9 ป
ค. ไมนอยกวา 12 ป
ง. ไมนอยกวา 15 ป

คร

แบบทดสอบ : เก็งกอนสอบ ชุดที่ 2
(ระเบียบ กฏหมายปฏิบัติราชการ)
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16. ขอใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับ
ก. การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่หก
ข. การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่เกา
ค. การศึกษาชั้นปที่หนึ่งถึงชั้นปที่สิบสอง
ง. การศึกษาปฐมวัยถึงชั้นปที่เกา
17. ประกาศสงเด็กเขาเรียนตองแจงเปนหนังสือให
ผูปกครองทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาตาม
ขอใด
ก. ไมนอยกวา 6 เดือน
ข. อยางนอย 6 เดือน
ค. ไมนอยกวา 1 ป
ง. อยางนอย 1 ป
18. ผูมีอํานาจในการผอนผันการสงเด็กเขาเรียน
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการที่บริหารฯแตงตั้ง
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
19. โทษปรับตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับหนักที่สุด
ก. ผูปกครองไมสงบุตรเขาเรียน
ข. ผูขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่
ค. ผูขัดขวางไมใหเด็กเขาเรียน
ง. โทษปรับเทาๆกัน
20. ไมใชบทบาทของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
การศึกษาภาคบังคับที่รัฐมนตรีฯแตงตั้ง
ก. ปดประกาศการสงเด็กเขาเรียน
ข. เปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญา
ค. ตรวจสอบการเขาเรียนของเด็ก
ง. รายงานผลตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
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11. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
เปนการจัดการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาดวยตนเอง
12. “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ได” กลาวไวในเรื่องใดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
ก. สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
ข. ระบบการจัดการศึกษา
ค. แนวทางการจัดการศึกษา
ง. การบริหารและการจัดการศึกษา
13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ใน
การกํากับ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
โดยประกอบไปดวยผูแทนของบุคคลเหลานี้ ยกเวน
ขอใด
ก. ผูแทนผูปกครอง
ข. ผูแทนองคกรชุมชน
ค. ผูแทนองคกรเอกชน
ง. ผูแทนศิษยเกา
14. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและรายงานประจําป
ก. ระบบประกันคุณภาพ
ข. การระดมทรัพยากร
ค. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกขอ
15. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ก. เปนองคกรของรัฐ
ข. เปนหนวยงานของรัฐ
ค. เปนองคกรมหาชน
ง. เปนองคกรเอกชน
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ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการตรวจสอบติดตามฯ
26. ใครเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. กรรมการผูแทนผูปกครอง
ค. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ง. ผูใดก็ไดที่คณะกรรมการเลือก
27. มีอํานาจในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
ของสถานศึกษา
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูที่ผูอํานวยการสถานศึกษามอบหมาย
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28. กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงหรือมีแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
ก. ปฏิบัติราชการแทน
ข. รักษาราชการแทน
ค. รักษาการในตําแหนง
ง. ปฏิบัติหนาที่แทน
29. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับ “คุรุสภา”
ก. เปนสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. เปนองคกรมหาชน
ค. มีฐานะเปนนิติบุคคล
ง. มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ
30. คณะกรรมการคุรุสภามีจํานวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 17 คน
ค. 19 คน
ง. 39 คน
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21. การแบงสวนราชการภายในสวนราชการ
สวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการ
ตามขอใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. กฎกระทรวง
ค. ประกาศกระทรวง
ง. ขอบังคับกระทรวง
22. เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
23. สวนราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการที่
ไมเปนนิติบุคคล
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ค. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. สํานักงานรัฐมนตรี
24.สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปน
โรงเรียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล ความเปนนิติบุคคล
ดังกลาวจะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. เลิกลมสถานศึกษานั้น
ข. รวมสถานศึกษานั้นเขากับสถานศึกษาอื่น
ค. ยุบเลิกสถานศึกษานั้น
ง. ทุกกรณีขางตน
25.อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการ จัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพภายใน เปนของใคร
ก. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ข. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท
ค. จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน สาม
หมื่นบาท
ง. จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 หมื่น
บาท
37. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
38. ใครเปนประธาน ก.ค.ศ.
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผูทรงคุณวุฒิ
39. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
ขาราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระ
ในการดํารงตําแหนงตามขอใด
ก. 2 ป
ข. 3 ป
ค. 4 ป
ง. 6 ป
40. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
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31. พิจารณาพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. ผูอํานวยการสํานักงานคุรุสภา
ง. คณะกรรมการ ส.ก.ส.ค.
32. ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ก. ตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป
ข. ตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป
ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป
ง. ตองมีอายุไมต่ํากวา30 ป
33. โทษรายแรงที่สุดเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ทําทัณฑบน
ค. พักใช
ง. เพิกถอน
34. ประเภทสมาชิกคุรุสภา
ก. สามัญ วิสามัญ
ข. สามัญ กิตติมศักดิ์
ค. วิสามัญ กิตติมศักดิ์
ง. สามัญ วิสามัญ กิตติมศักดิ์
35.ใครเปนประธานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ก. ผูทรงคุณวุฒิ
ข. กรรมการเลือกกันเอง
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
36. ครูผูสอนถูกพักใชใบประกอบวิชาชีพแตผูบริหาร
ยังใหสอน ผูบริหารจะมีความผิดตามขอใด
ก. จําคุกไมเกิน 1ป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
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46.หากทานสอบผูบริหารครั้งนี้ไดจะไดรับการ
บรรจุแตงตั้งเปนผูบริหารสถานศึกษากรณีใด
ก. การยาย
ข. การโอน
ค. การเปลี่ยนตําแหนง
ง. ไมมีขอถูก
47. ขอใดไมใชกรณีความผิดวินัยขาราชการครูฯ
ก. ลอกเลียนผลงานวิชาการเพื่อสงประเมิน
ข. กดขี่ขมเหง ดูหมิ่นนักเรียนในชั้น
ค. รายงานเท็จตอผูบริหาร
ง. เลนพนันเปนอาจิณ
48. ขั้นตอนสุดทายเกี่ยวกับวินัยขาราชการครู
ก. การสืบสวนสอบสวน
ข. การอุทธรณ
ค. การรองทุกข
ง. การฟองศาลปกครอง
49. หากครูชํานาญการพิเศษสอบคัดเลือกเปนผูบริหาร
สถานศึกษาได มีสิทธิไดรับเงินวิทยฐานะตามขอใด
ก. 3,500 บาท
ข. 5,600 บาท
ค. 9,900 บาท
ง. ไมมีสิทธิ์รับ
50. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญควรรับเงินเดือนตามขอใด
ก. ระดับ ค.ศ.3
ข. อันดับ ค.ศ.3
ค. ระดับ ค.ศ. 4
ง. อันดับ ค.ศ.4
51.เงินเดือนครูผูชวยที่บรรจุครั้งแรก
ก. 7,260 บาท
ข. 7,480 บาท
ค. 7,630 บาท
ง. 7,960 บาท
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41. ตําแหนงวิทยฐานะสูงสุดสําหรับรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ก. ชํานาญการ
ข. ชํานาญการพิเศษ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เชี่ยวชาญพิเศษ
42. คาตอบแทนของครูสําหรับผูมีผลงานดีเดนตาม
เกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ก. เงินเดือน
ข. เงินวิทยฐานะ
ค. เงินวิทยพัฒน
ง. เงินผลตอบแทน
43. พรบ.ระเบียบขาราชการครูฯกําหนดใหใครเปน
ผูดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุครูผูชวย
ก. สถานศึกษา
ข. สพท.
ค. อ.ก.ค.ศ.
ง. ก.ค.ศ.
44. อํานาจในการบรรจุแตงตั้งครูผูชวย
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ
อ.ก.คศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
45.การยายมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
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57. หากบุคคลภายนอกถูกละเมิดเพราะผลจากการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ผูเสียหาย
สามารถฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากใคร
ก. เจาหนาที่รัฐ
ข. หนวยงานของรัฐ
ค. กระทรวงการคลัง
ง. ทางใดทางหนึ่ง
58. อายุความเรียกรองคาสินไหมของหนวยงานตอ
เจาหนาที่รัฐกรณีเจาหนาที่ละเมิดตอหนวยงาน
ก. ภายใน 6 เดือน
ข. ภายใน 1 ป
ค. ภายใน 2 ป
ง. ภายใน3 ป
59. หนาที่ของหนวยงานตอขอมูลขาวสารของ
ทาง ราชการ
ก. จัดระบบขอมูลขาวสาร
ข. พิมพประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. จัดระบบรักษาความปลอดภัย
ง. ถูกทุกขอ
60. กรณีหนวยงานเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่คลาด
เคลื่อนจากความเปนจริง เจาตัวยื่นคําขอใหแกไข
หนวยงานยังยืนยันที่จะเปดเผย บุคคลยอมมีสิทธิ์
อุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
61. ขอมูลที่ไมอาจเปดเผยไดมีอายุการเก็บกี่ป
ก. 5 ป
ข. 10 ป
ค. 20 ป
ง. 75 ป
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52. องคกรของรัฐที่มีหนาที่ในการตัดสินคดี
ก. ฝายนิติบัญญัติ
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. องคกรอิสระ
ง. ศาล
53. พิจารณาคดีทางการปกครอง
ก. ศาลรัฐธรรมนูญ
ข. ศาลยุติธรรม
ค. ศาลปกครอง
ง. ศาลทหาร
54. กรณีใดที่คูกรณีสามารถฟองหนวยงานฯตอศาล
ปกครองได
ก. กรณีหนวยงานรัฐกระทําการละเมิด
ข. กรณีเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติตามหนาที่และ
ละเมิด
ค. กรณีละเลยหรือลาชา
ง. ถูกทุกขอ
55. ขอใดเปนคําสั่งทางการปกครอง
ก. การออกกฎกระทรวง
ข. การยายหรือเปลี่ยนตําแหนง
ค. การออกประกาศกระทรวง
ง. การออกระเบียบ ขอบังคับ
56.อายุความในการฟองคดีตอศาลปกครอง
ก. ภายใน 15 วันนับแตวันรูเหตุแหงการ
ฟองคดี
ข. ภายใน 30 วันนับแตวันรูเหตุแหงการ
ฟองคดี
ค. ภายใน 90 วันนับแตวันรูเหตุแหงการ
ฟองคดี
ง. ภายใน 1 ปนับแตวันรูเหตุแหงการ
ฟองคดี
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67.ผูที่จําหนายสุรา บุหรี่ใหแกเด็ก ตามกฎหมาย
คุมครองเด็กมีความผิดตามขอใด
ก. จําคุกไมเกิน 3 เดือน
ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือน
ค. ปรับไมเกิน 6 หมื่น
ง. ทั้งจําทั้งปรับ
68. จะกระทําสิ่งใดตอเด็กไมได
ก. โฆษณารับหรือยกเด็กใหคนอื่น
ข. เผยแพรขอมูลที่ทําใหเด็กเสียหาย
ค. บังคับ ขมขูใหเด็กประพฤติตนไม
เหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
69. บทบาทสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก
ก. รับเลี้ยงเด็ก
ข. แจงรายชื่อเด็กกําพราตอคณะกรรมการฯ
ค. จัดระบบแนะแนว การดูแลนักเรียน
ง. เปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
70. การกระทําของนักเรียนที่เปนการประพฤติ
ผิดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีกี่กรณี
ก. 7 กรณี
ข. 8 กรณี
ค. 9 กรณี
ง. 11 กรณี
71. เปาหมายสูงสุดการบริหารราชการดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
ก. ประชาชน
ข. ภารกิจแหงรัฐ
ค. เจาหนาที่รัฐ
ง. ประเทศชาติ
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62. คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารแตละคณะ
มีจํานวนตามขอใด
ก. ไมนอยกวา 3 คน
ข. ไมนอยกวา 5 คน
ค. ไมนอยกวา 7 คน
ง. ไมนอยกวา 9 คน
63. ผูมีอํานาจในการออกคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลตอง
ดํารงตําแหนงระดับใด
ก. ระดับ 5 หรือเทียบเทาขึ้นไป
ข. ระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไป
ค. ระดับ 7 หรือเทียบเทาขึ้นไป
ง. ระดับ 8 หรือเทียบเทาขึ้นไป
64. พระราชบัญญัติคุมครองเด็กใหนิยามคําวา “เด็ก”
คือบุคคลที่มีอายุต่ํากวากี่ป
ก. 15 ป
ข. 18 ป
ค. 20 ป
ง. 25 ป
65.คณะกรรมการคุมครองเด็กทุกระดับตองมี
กรรมการที่เปนสุภาพสตรีตามขอใด
ก. ไมนอยกวา 1 ใน 5
ข. ไมนอยกวา 2ใน3
ค. ไมนอยกวา 1 ใน 3
ง. ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
66.ไมใชเด็กที่ควรไดรับการสงเคราะห
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ข. เด็กกําพรา เด็กเรรอน
ค. เด็กพิการ
ง. เด็กที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
ไมเหมาะสม
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76. ตําแหนงพนักงานราชการ
ก. 2 กลุมตําแหนง
ข. 4 กลุมตําแหนง
ค. 5 กลุมตําแหนง
ง. 6 กลุมตําแหนง
77. “ครูผูสอน”เปนพนักงานราชการกลุมตําแหนงใด
ก. กลุมงานบริการ
ข. กลุมงานบริหารทั่วไป
ค. กลุมงานเทคนิค
ง. กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
78. ผูมีหนาที่ในการออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานราชการ
ของสถานศึกษา
ก. อ.ก.ค.ศ.
ข. ผอ.สพท.
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. ประธานกรรมการสถานศึกษา
79. ประเภทการลาของพนักงานราชการ
ก. 3 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 7 ประเภท
ง. 9 ประเภท
80. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการมีจุดประสงคอยางไร
ก. เพื่อเลื่อนคาจาง
ข. เพื่อเลิกจาง
ค. เพื่อตอสัญญา
ง. ถูกทุกขอ
81.ปจจุบัน กฎ ก.ค.ศ. บังคับใชแลวกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง. 4 ฉบับ
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72. การจัดซื้อจัดจางโดยพิจารณาถึงผลประโยชนและ
ผลเสียตอสังคมและประโยชนที่ราชการจะไดรับ
เปนการดําเนินการตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีขอใด
ก. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน
ข. การบริหารราชการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจรัฐ
ค. การบริหารราชการเพื่อประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
73. การใหรางวัลตอบแทน เปนการดําเนินการตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขอใด
ก. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข. การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการประชาชน
ค. การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
74. การที่ผูบริหารฯใหความรูแกครูในโรงเรียนเรื่อง
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ บทบาทและความรับผิดชอบ
ถือวานําหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขอใดมาใช
ก. หลักนิติธรรม
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักความโปรงใส
ง. หลักความคุมคา
75. ตัวชี้วัดวาผูบริหารใชหลักคุณธรรมในการบริหาร
ก. ไมมีเรื่องรองเรียน
ข. ครูอยูอยางมีความสุข ไมทะเลากัน
ค. ผูบริหารไดรับความนับถือทั้งตอหนา
และลับหลัง
ง. ถูกทุกขอ
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ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม
88. เวลาทํางานราชการในหนึ่งสัปดาห
ก. ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
ข. ไมนอยกวา 35 ชั่วโมง
ค. ไมนอยกวา 38 ชั่วโมง
ง. ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง
89.ใครเปนผูแกไขวันเดือนปเกิดนักเรียนกรณีเขียน
ตกหลน
ก. ครูผูรับผิดชอบ
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. นายอําเภอทองที่
90. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหผูเขาสอบ
ตองไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มสอบตามขอใด
ก. 15 นาที
ข. 20 นาที
ค. 30 นาที
ง. ตามสมควร
91.การแบงสวนราชการในสํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงตามขอใด
ก. สํานัก
ข. ศูนย
ค. ฝาย
ง. กลุม
92. การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยระบุอํานาจหนาใหเปนไปตามขอใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. กฎกระทรวง
ค. ประกาศกระทรวง
ง. ระเบียบกระทรวง
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82. การออกคําสั่งลงโทษทางวินัยตองเปนไปตาม
ก. กฎ ก.ค.ศ.
ข. ระเบียบ ก.ค.ศ.
ค. ประกาศ ก.ค.ศ.
ง. หลักเกณฑและวิธีการของ ก.ค.ศ.
83.การลงโทษทางวินัยใหทําเปนคําสั่งโดยระบุ
สิ่งตอไปนี้ ยกเวน
ก. วันเดือนปที่ออกคําสั่ง
ข. วันเดือนปที่กระทําผิด
ค. ผิดเรื่องใด มาตราใด
ง. สิทธิ ระยะเวลาในการอุทธรณ
84.จํานวนนักเรียนตอครูในการพาไปนอกสถานศึกษา
ก. 1 ตอ 20
ข. 1 ตอ 30
ค. 20 ตอ 1
ง. 30 ตอ 1
85.หลักฐานสําคัญที่สุดในการรับนักเรียนภาคบังคับ
เขาเรียน
ก. ใบเกิด
ข. หนังสือรับรองคนเกิด
ค. สําเนาทะเบียนบาน
ง. บันทึกประวัติบุคคล
86.หากมีผูบริจาคเงินใหสถานศึกษา 5 ลานบาท
ใครจะเปนผูตอบขอบใจ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ปลัดกระทรวง
87.โทษที่นักเรียนกระทําผิดระเบียบของโรงเรียนโดย
เชิญผูปกครองมารับรอง
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ทําทัณฑบน
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98. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวาระ
การดํารงตําแหนงตามขอใด
ก. 2 ป
ข. 3 ป
ค. 4 ป
ง. 6 ป
99.ผูบริหารสถานศึกษามีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการชุดใด
ก. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. กรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
100. อํานาจการลงโทษทางวินัยของผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ก. เปนไปตามพระราชบัญญัติ
ข. เปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.
ค. เปนไปตามประกาศ
ง. เปนไปตามระเบียบ
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93. สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. สํานัก
ข. กลุม
ค. ฝาย
ง. งาน
94. ใครมีอํานาจประกาศตั้งเขตพื้นที่การศึกษา
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
95. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีจํานวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 12 คน
ค. 15 คน
ง. 23 คน
96. อายุของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุดปจจุบัน
สิ้นสุดเมือใด
ก. 19 มีนาคม 2549
ข. 29 มีนาคม 2549
ค. 9 เมษายน 2549
ง. 19 เมษายน 2549
97. ใครเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา
ก. ประธานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ผอ.สพท.
ง. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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1. นโยบายของรัฐบาล(พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) ที่
แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 มีกี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 7 ประการ
ค. 8 ประการ
ง. 9 ประการ
2. ไมใชนโยบายของรัฐบาล
ก. การขจัดความยากจน
ข. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ง. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
3. นโยบายขจัดความยากจนระดับบุคคล
ก. คาราวานแกจน
ข. หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล (OTOP)
ค. ธนาคารหมูบาน
ง. กองทุนพัฒนาหมูบาน (SML)
4. นโยบายกองทุนพัฒนาหมูบาน(SML) เพื่อขจัด
ความยากจนใชอะไรเปนเกณฑในการจัดสรรเงิน
ก. จํานวนประชากร
ข. จํานวนครัวเรื่อน
ค. รายไดของประชากร
ง. ภูมิภาคประชากร
5. การจัดการศึกษาของประเทศจัดไวในนโยบาย
ดานใด
ก. การขจัดความยากจน
ข. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ค. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวน
การทางสังคม
ง. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมือง

6. ICL (Income Contingen Loan) หมายถึงขอใด
ก. กองทุนเงินกูเพื่อการศึกษา
ข. กองทุนเงินกูยืมทางการศึกษา
ค. กองทุนกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต
ง. กองทุนกูยืมกอนผอนสงที่หลัง
7. เขตปลอดอบายมุขรอบโรงเรียน 500 เมตร จัดเปน
นโยบายการศึกษาดานใด
ก. ปฏิรูปการเรียนการสอน
ข. การสรางแวดลอมการเรียนรู
ค. วัฒนธรรมกับการศึกษา
ง. ความมั่นคงของชีวิต
8. SMEs จัดไวในนโยบายดานใด
ก. การขจัดความยากจน
ข. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
ค. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ง. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
9. ไมใชนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ก. พัฒนาระบบโลจิสติก
ข. ฝายแมวตามโครงการพระราชดําริ
ค. ศูนยเตือนภัยซึนามิ
ง. การควบคุมมลภาวะทางน้ําและเสียง
10. แผนบริหารราชการแผนดินมีชวงระยะเวลาตาม
ขอใด
ก. 1 ป
ข. 3 ป
ค. 4 ป
ง. 5 ป

คร

แบบทดสอบ : เก็งกอนสอบ ชุดที่ 3
(ความรอบรู)
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16. เปาหมายกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาขึ้นไป
ก. รอยละ 40
ข. รอยละ50
ค. รอยละ60
ง. รอยละ 70
17. ประเด็นยุทธศาสตรใดของแผนบริหารราชการ
แผนดินที่กําหนดการจัดการศึกษาเอาไว
ก. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. การพัฒนากระบวนการสังคม
ค. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ง. เฉพาะ ก และ ค
18. วาระแหงชาติถูกกําหนดไวกี่เรื่อง
ก. 2 เรื่อง
ข. 3 เรื่อง
ค. 4 เรื่อง
ง. 5 เรื่อง
19. เสนความยากจนในปจจุบันไดแกรายได1,243
บาทตอคนตอเดือน
ก. วาระการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ข. วาระความยากจนและการกระจายรายได
ค. การพัฒนาตนทุนทางสังคม
ง. การพัฒนาที่ยั่งยืน
20. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการพัฒนาตนทุน
ของประเทศดานใด
ก. ตนทุนทางเศรษฐกิจ
ข. ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ค. ตนทุนทางสังคม
ง. ตนทุนภูมิปญญา
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11. เปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เปน
วิสัยทัศนของรัฐบาล
ก. ไมต่ํากวารอยละ 3-4 ตอป
ข. ไมต่ํากวารอยละ4-5 ตอป
ค. ไมต่ํากวารอยละ5-6 ตอป
ง. ไมต่ํากวารอยละ6-7 ตอป
12. ประเด็นยุทธศาสตรของแผนบริหารราชการ
แผนดิน
ก. 7 ประเด็นยุทธศาสตร
ข. 8 ประเด็นยุทธศาสตร
ค. 9 ประเด็นยุทธศาสตร
ง. 10 ประเด็นยุทธศาสตร
13. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพประกอบไปดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตรยอย
ยุทธศาสตรใดที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการเปน
เจาภาพหลัก
ก. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม
ข. การอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่
ดีงาม
ค. การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน
ง. การเตรียมความพรอมผูสูงอายุ
14. ไมระบุไวในแผนบริหารราชการแผนดิน
ก. วิสัยทัศนรัฐบาล
ข. เปาหมายตัวชี้วัด
ค. พันธกิจรวม
ง. เจาภาพกลยุทธ
15. เปาหมายปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย
เมื่อสิ้นแผนบริหารราชการแผนดิน
ก. 7.1 ป
ข. 8.1 ป
ค. 9 ป
ง. 9.5 ป
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25. ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. 7 ประการ
ข. 8 ประการ
ค. 9 ประการ
ง. 10 ประการ
26. “จัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอยาง
ทั่วถึงมีคุณภาพและพัฒนาสูมาตรฐาน” ขอความดัง
กําหนดไวในสวนใดของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ
สพฐ.
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจ
ค. ยุทธศาสตร
ง. เปาประสงค
27. เปาประสงคการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สพฐ.ไมกลาวถึงกลุมใด
ก. เยาวชนไทยทั่วไป
ข. เยาวชนในกรุงเทพ
ค. เยาวชนในพื้นที่ภาคใต
ง. เยาวชนไรสัญชาติ
28. เปาหมายรอยละของผูเรียน สพฐ.ผานการประเมิน
ระดับชาติในระดับดี ในปการศึกษา 2548
ก. รอยละ 50
ข. รอยละ60
ค. รอยละ70
ง. รอยละ 80
29. กลยุทธตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสพฐ.
ประกอบดวย 6 กลยุทธ แตละกลยุทธมีโครงการ
รองรับทุกกลยุทธโครงการหนึงโรงเรียนหนึ่ง
นวัตกรรมจัดไวในกลยุทธใด
ก. การสรางความเสมอภาคและโอกาสให
ผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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21.ระยะเวลาของแผนปฎิบัติราชการ 4 ป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. พ.ศ. 2548-2551
ข. พ.ศ. 2549-2551
ค. พ.ศ.2548-2552
ง. พ.ศ.2549-2552
22. “เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษา
ใหประชาชนมีความรูคูคุณธรรม...” ขอความนี้ตรงกับ
ขอใดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกระทรวงศึกษา
ธิการ
ก. วิสัยทัศน
ข. พันธกิจหลัก
ค. ประเด็นยุทธศาสตร
ง. เปาประสงค
23. ขอใดเปนเปาประสงคตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชน
ข. การพัฒนากฎหมายดานการศึกษา
ค. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ง. สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประ
สิทธิภาพ
24. ขอใดเปนเปาหมายทางการศึกษา
ก. รอยละ 50 ของกําลังแรงงานมีการศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ข. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 9.5 ป
ค. คาราวานเสริมสรางเดกใหบริการทั่วถึง
ทุกหมูบาน
ง. ถูกทุกขอ

เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ; บวร เทศารินทร์ 23

คร

ู

33. กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด Roadmap
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไวกี่ประการ
ก. 3 ประการ
ข. 4 ประการ
ค. 5 ประการ
ง. 6 ประการ
34. การประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปของ สพฐ. ที่เปนการสรุปผลการปฏิบัติ
งานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดชวง 4 ป
ก. การติดตามความกาวหนาประจําป
ข. การประเมินประจําป
ค. การประเมินครึ่งแผน
ง. การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน
35. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดเปนแผนฯตามขอใด
ก. แผนงานหลัก
ข. แผนกลยุทธ
ค. แผนปฏิบัติการ
ง. แผนระยะยาว
36. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
จะสิ้นสุดเมื่อใด
ก. 30 กันยายน 2549
ข. 1 ตุลาคม 2549
ค. 31 ธันวาคม 2549
ง. 1 ตุลาคม 2550
37. ปรัชญาการดําเนินการตามแผนเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 9
ก. เศรษฐกิจพอเพียง
ข. คนเปนศูนยกลางพัฒนา
ค. การมีสวนรวม
ง. การแขงขันพลวัตรโลก
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ข. เรงปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ค. สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู วิจัย
และนวตกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการ
ง. การจัดคาราวานเสริมสรางเด็ก
30.โครงการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนโครง
การที่ตอบสนองกลยุทธของ สพฐ.ดานการพัฒนาการ
ศึกษาและสรางความสมานฉันทในพื้นที่ชายแดนและ
พื้นที่พิเศษอื่นๆ ขอใดไมใช 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ก. ยะลา
ข. สงขลา
ค. ปตตานี
ง. นราธิวาส
31. โครงการที่รัฐบาลตองการใหเกิด (Flagship
Project) ที่บรรจุไวในแผนฯ สพฐ.
ก. คาราวานเสริมสรางเด็ก
ข. สงเสริมนิสัยรักการอาน
ค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อบริหารและการเรียนการ
สอน
ง. ถูกทุกขอ
32. โครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล
(Mega Project) ที่บรรจุไวในแผนฯ สพฐ.
ก. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน
ข. การพัฒนาเครื่อขายคมนาคม
ค. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารและการ
เรียนการสอน
ง. การพัฒนาสาธารณสุขทั่วไทย
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ค. 5 เรื่อง
ง. 6 เรื่อง
44. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 10
ก. สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ
ข. คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ค. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ง. กระบวนการมีสวนรวมทุกภาคสวน
45. ขอใดคือชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
ก. พ.ศ. 2549-2552
ข. พ.ศ. 2549-2553
ค. พ.ศ. 2550-2554
ง. พ.ศ. 2550 –2555
46. พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฏรทั่วไปครั้งที่ผานมา
ก. 1 พรรค
ข. 2 พรรค
ค. 3 พรรค
ง. 4 พรรค
47. จังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฏร
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2548
ก. 10 จังหวัด
ข. 11 จังหวัด
ค. 38 จังหวัด
ง. 40 จังหวัด
48. หากไมไปเลือกตั้ง ส.ว. ในวันที่ 19 เมษายน 2549
จะทําใหทานเสียสิทธิ์กี่ประการ
ก. 6 ประการ
ข. 7 ประการ
ค. 8 ประการ
ง. 9 ประการ
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38. ผลการดําเนินงานครึ่งแผนฯ 9 เกี่ยวกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ก. รอยละ 3.6
ข. รอยละ 4
ค. รอยละ 6.1
ง. รอยละ 7
39. ผลการดําเนินการตามแผนฯ 9 เรื่องใดดีที่สุด
ก. การสงสินคาออก
ข. การมีงานทําของประชากร
ค. การประกันสุขภาพ
ง. การลงทุนของเอกชน
40. อีก 10 ปขางหนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ จะเปนแกฉบับใด
ก. ฉบับที่ 9
ข. ฉบับที่ 10
ค. ฉบับที่ 11
ง. ฉบับที่ 12
41. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศตองพิจารณาเรื่องใด
ก. นโยบายสังคมเชิงรุก
ข. การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
ค. ระบบเศรษฐกิจฐานความรู
ง. ถูกทุกขอ
42. กลุมภารกิจในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศจัดไวกี่กลุม
ก. 5 กลุม
ข. 6 กลุม
ค. 7 กลุม
ง. 8 กลุม
43. บริบทในการกําหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
ก. 3 เรื่อง
ข. 4 เรื่อง
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55. นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต ฉายแสง)
เนนเรื่องใด
ก. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ข. การอานออกเขียนได
ค. คณิตคิดเร็ว
ง. นักวิทยาศาสตรวัยเยาว
56. ไมใชยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
ก. ยุทธศาสตรดานตางประทศ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
ค. ยุทธศาสตรสําหรับเด็กพิการ
ง. ยุทธศาสตรการพัฒนาครูบุคลากรทั้งระบบ
57. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดป 2549 เปน
ก. ปแหงการปฏิรูปการศึกษา
ข. ปแหงการปฏิรูปการเรียนรู
ค. ปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน
ง. ปแหงการปฏิรูปการศึกษาและการสอน
58. จากขอ 57 จะพัฒนาทักษะนักเรียนดานใด
ก. การอาน การใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
ข. ทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ค. คุณธรรม จริยธรรม
ง. ถูกทุกขอ
59. MOBILE TEACHER เกี่ยงของกับเรื่องใด
ก. การพัฒนาครู
ข. การพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเขมแข็ง
ค. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
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49. ขอใดเกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ
ก. FTA
ข. NGO
ค. WTO
ง. UN
50. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองศิริราชย
สมบัติครบ 60 ป ในวันใด
ก. 1 เมษายน 2549
ข. 6 เมษายน 2549
ค. 9 มิถุนายน 2549
ง. 12 มิถุนายน 2549
51. เว็บไซตเกี่ยวกับการสอบ A-net 0-net
ก. moe.go.th
ข. A-net .com
ค. Ntthailand.net
ง. Ntthailand.com
52. ผูดูแลรับผิดชอบกองทุน กรอ.
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
53. Admission จะเริ่มใชในปใด
ก. ปการศึกษา 2548
ข. ปการศึกษา 2549
ค. ปการศึกษา 2550
ง. ปการศึกษา 2551
54. ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ป
ก. 111 ป
ข. 112 ป
ค. 113 ป
ง. 114 ป
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ค. OUTCOME
ง. INDICATOR
66. ทฤษฎีการบริหารตามขอใดที่กลาวถึง INPUT
PROCESS OUTPUT และ IMPACT
ก. การบริหารเชิงสถานการณ
ข. การบริหารชิงระบบ
ค. การบริหารแบบมีสวนรวม
ง. การบริหารเชิงวิทยาศาสตร
67.ผูบริหารยุคการเปลี่ยนแปลงควรเปนผูนําแบบใด
ก. ผูนําแบบเผด็จการ
ข. ผูนําแบบประชาธิปไตย
ค. ผูนําแบบตามสบาย
ง. ผูนําแบบผูใจบุญ
68. ผูบริหารมืออาชีพควรมีลักษณะตามขอใด
ก. มีความรอบรูทันตอเหตุการณ
ข. มีขอมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว แมนยํา
ค. เปนนัก ICT
ง. ถูกทุกขอ
69. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน 4 มิติเปน
การประเมินโดยนําหลักการบริหารขอใดมาใช
ก. BALANCED SCORECARD
ข. BLUEPRINT FOR CHANGE
ค. KNOWLEDGE MANAGEMENT
ง. TQM
70. เปาหมายสูงสุดของการจัดการความรูในองคกร
(KM) ไดแกขอใด
ก. องคกรมีการคนควาหาขอมูล
ข. มีการพัฒนาฐานความรูขององคกร
ค. คนในองคกรไดรับการพัฒนา
ง. งานขององคกรบรรลุผล
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60. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานํารองเพื่อพัฒนาเปน
Center of Excellence (COE) มีกี่แหง
ก. 5 แหง
ข. 8 แหง
ค. 11 แหง
ง. 16 แหง
61.การบริหารงานสมัยใหมจะใหความสําคัญกับ
Stakeholder ในวงการศึกษา Stakeholder หมายถึงใคร
ก. ชุมชน
ข. นักเรียน
ค. ผูปกครอง
ง. ถูกทุกขอ
62. ขอใดหมายถึงการมอบอํานาจ
ก. CUSTOMER FOCUS
ข. STRATEGIC
ค. EMPOWERMENT
ง. IMPROVEMENT
63. บทบาทในการดําเนินการทางวินัยของผูบริหาร
สถานศึกษา
ก. ผูนํา
ข. ผูบริหาร
ค. ผูบังคับบัญชา
ง. ผูบุกเบิก
64. ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารทานคิดวาสิ่งใดที่จะ
เอื้อใหการปฏิรูปการเรียนการสอนบรรลุผลมากที่สุด
ก. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปฏิบัติงาน
ข. การจัดสถานศึกษานาอยู นาเรียน
ค. การมอบหมายงาน
ง. การควบคุม กํากับ ติดตาม
65. “จํานวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาเมื่อสิ้นแผนฯ
คือรอยละ 67”ขอความนี้ตรงกับขอใด
ก. VISION
ข. MISSION

เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ; บวร เทศารินทร์ 27

คร

ู

77. วางแผนใชงบประมาณอยางประหยัด ซอมแซม
อาคารที่ทรุดโทรมใหใชการได
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักความคุมคา
ง. หลักความโปรงใส
78. ระบบเครื่อขายที่กวางใหญไพศาล
ก. STAN ALON
ข. LAN
ค. WAN
ง. INTERNET
79. ทานจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาควรสืบคนที่เว็บไซตใด
ก. WWW. KSP.OR.TH
ข. WWW.THAIGOV.GO.TH
ค. WWW.ONEC.GO.TH
ง. WWW.ONESPA.GO.TH
80. ผูบริหารควรมีจดหมายอิเลคทรอนิกสสวนตัว
ก. WWW.YAHOO.COM
ข. WWW.GOOGLE.COM
ค. WWW.SIAMGURU.COM
ง. WWW.TKC.GO.TH
81. WWW.MV.AC.TH เปนของหนวยงานใด
ก. สถานศึกษา
ข. เอกชน
ค. องคกรอิสระ
ง. หนวยงานราชการ
82. ทรัพยากรสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสิน
ใจของผูบริหารมากที่สุด
ก. SOFTWARE
ข. DATA
ค. INFORMATION
ง. NETWORK

บ้า

นส

อบ

71. ความคาดหวังสูงสุดที่ตองการใหเกิดในตัวบุคคล
และองคกรของทาน
ก. DATA
ข. INFORMATION
ค. KNOWLEDGE
ง. WISDOM
72. ขอใดมีความหมายตรงกับคําวาผลลัพธ
ก. INPUT
ข. PROCESS
ค. OUTPUT
ง. OUTCOME
73. กิจกรรมดีเลิศของสถานศึกษาไดแก
ก. HOST
ข. SITE VISIT
ค. BEST PRACTICES
ง. BENCHMARKING
74. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ก. TQM
ข. MIS
ค. SBM
ง. MBO
75. ผูบริหารเชิญกรรมการสถานศึกษามาประชุม
พิจารณารวมตัดสินใจการดําเนินการเรื่องสําคัญของ
โรงเรียน
ก. DECENTRALIZATION
ข. SELF- MANAGEMENT
ค. PARTICIPATION
ง. ACOUNTABILITY
76. ผูบริหารควรบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล
ก. 4 หลัก
ข. 5 หลัก
ค. 6 หลัก
ง. 7 หลัก
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89. ใครบางที่ตองชวยกันในการปฏิรูประบบราชการ
ใหไดผล
ก. ขาราชการ
ข. เอกชน
ค. ประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
90. การตรวจสอบภาคประชาชน เปนการดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายของการปฏิรูประบบราชการขอใด
ก. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ข. การปรับบทบาท ภารกิจ หนวยงานรัฐ
ค. การพัฒนาระบบราชการใหเปนระบบ
เปด
ง. การยกระดับขีดความสามารถและมาตร
ฐานการทํางานใหอยูในระดับสูง
91. การจัดตั้งองคกรมหาชน เปนการดําเนินการเพื่อ
บรรลุเปาหมายของการปฏิรูประบบราชการขอใด
ก. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ข. การปรับบทบาท ภารกิจ หนวยงานรัฐ
ค. การพัฒนาระบบราชการใหเปน
ระบบเปด
ง. การยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับ
92. การพัฒนาผูบริหารใหเปนผูบริหารการเปลี่ยน
แปลงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายของการ
ปฏิรูประบบราชการขอใด
ก. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ข. การปรับบทบาท ภารกิจ หนวยงานรัฐ
ค. การพัฒนาระบบราชการใหเปน
ระบบเปด
ง. การยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับ
ก. e-serviceService Link
ค. EGovernment
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83. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ก. MIS
ข. GPS
ค. GIS
ง. EIS
84. ขอมูลเพื่อการบริหารระดับสถานศึกษา
ก. SMIS
ข. AOC
ค. DOC
ง. MOC
85. กฎหมายแมบทในการปฏิรูประบบราชการ
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ข. แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบ
ราชการ
ค. พรฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ง. ถูกทุกขอ
86. หนวยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ
ก. ก.พ.
ข. ก.พ.ร.
ค. คปร.
ง. คพร.
87. ความคาดหวังสูงสุดในการปฏิรูประบบราชการ
ก. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
ข. งานมีประสิทธิภาพ
ค. มีการประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ
ง. ประโยชนสุขของประชาชน
88. “ใหประชาชนเปนศูนยกลาง” ชวยตอบคําถามของ
การปฏิรูประบบราชการขอใด
ก. ปฏิรูประบบราชการเพื่ออะไร
ข. ปฏิรูประบบราชการยึดหลักการใด
ค. เปาหมายในการปฏิรูปราชการคืออะไร
ง. ปฏิรูประบบราชการเนนเรื่องอะไร
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คร

ู

98. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูที่มีความเสียสละ
ก. ทาน
ข. ศิล
ค. บริจาค
ง. มัทวะ
99.จะปฏิบัติตนตามขอใดจึงจะทําใหผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพ นับถือ
ก. ใชพรหมวิหาร 4
ข. ใชอิทธิบาท 4
ค. ใชสังคหวัตถุ 4
ง. ใชธรรมอุปการะ
100. ประเมินการปฏบัติงานผูใตบังคับบัญชาอยูใน
ระดับต่ําจนไมไดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเกลียดชัง
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ

บ้า

นส

อบ

ง. ถูกทกขอ
94. มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพผูบริหารมีกี่ดาน
ก. 2 ดาน
ข. 3 ดาน
ค. 4 ดาน
ง. 5 ดาน
95. จรรยาบรรณวิชาชีพ 5 ดาน จัดอยูในมาตรฐาน
วิชาชีพดานใด
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานความรูประสบการณวิชาชีพ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานทางวิชาการ
96. ผูบริหารสถานศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กี่ขอ
ก. 5 ขอ
ข. 7 ขอ
ค. 9 ขอ
ง. 12 ขอ

97. ผูบริหารควรปฏิบัติตนตามคานิยมที่ดี
ก. ขอควรประพฤติปฏิบัติ
ข. ความเคยชินในการประพฤติดี
ค. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา
ง. สิ่งที่ดีงามที่ยึดถือเปนวิถีชีวิต
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เฉลยแนวขอสอบเก็งกอนสอบ ชุดที่ 1 (100ขอ)
1.ค
13.ค
25.ข
37.ค
49.ค
61.ข
73.ง
85.ค
97.ค

2.ข
14.ก
26.ข
38.ข
50.ง
62.ง
74.ก
86.ข
98.ง

3.ข
15.ค
27.ค
39.ง
51.ก
63.ข
75.ค
87.ค
99.ง

4.ก
16.ข
28.ค
40.ก
52.ค
64.ก
76.ค
88.ค
100.ง

5.ค
17.ข
29.ก
41.ค
53.ข
65.ง
77.ก
89.ค

6.ข
18.ข
30.ค
42.ง
54.ข
66.ง
78.ง
90.ง

7.ข
19.ค
31.ข
43.ก
55.ก
67.ก
79.ค
91.ก

8.ค
20.ค
32.ข
44.ง
56.ข
68.ค
80.ก
92.ค

9.ข
21.ง
33.ค
45.ค
57.ก
69.ก
81.ง
93.ก

10.ข
22.ง
34.ค
46.ก
58.ก
70.ก
82.ก
94.ข

11.ก
23.ก
35.ง
47.ค
59.ก
71.ก
83.ค
95.ก

12.ง
24.ค
36.ง
48.ค
60.ค
72.ก
84.ง
96.ข

11.ค
23.ง
35.ค
47.ค
59.ง
71.ก
83.ข
95.ค

12.ค
24.ค
36.ง
48.ง
60.ข
72.ค
84.ง
96.ข

11.ค
23.ค
35.ข
47.ข
59.ค
71.ง
83.ค
95.ค

12.ค
24.ง
36.ก
48.ค
60.ง
72.ง
84.ก
96.ง

เฉลยแนวขอสอบเก็งกอนสอบ ชุดที่ 2 (100ขอ)
6.ข
18.ก
30.ง
42.ค
54.ง
66.ก
78.ค
90.ง

7.ง
19.ค
31.ข
43.ค
55.ข
67.ก
79.ข
91.ก

8.ง
20.ก
32.ข
44.ค
56.ข
68.ง
80.ง
92.ค

9.ก
21.ข
33.ง
45.ข
57.ข
69.ค
81.ข
93.ข

10.ค
22.ข
34.ข
46.ค
58.ค
70.ค
82.ข
94.ข

ู

5.ก
17.ค
29.ข
41.ค
53.ค
65.ค
77.ข
89.ข

คร

4.ข
16.ข
28.ข
40.ข
52.ง
64.ข
76.ง
88.ข
100.ข

อบ

3.ค
15.ค
27.ก
39.ค
51.ค
63.ข
75.ง
87.ข
99.ง

นส

2.ข
14.ก
26.ค
38.ค
50.ง
62.ก
74.ก
86.ค
98.ค

บ้า

1.ข
13.ค
25.ข
37.ก
49.ข
61.ง
73.ก
85.ก
97.ค

เฉลยแนวขอสอบเก็งกอนสอบ ชุดที่ 3 ( 100 ขอ)

1.ง
13.ก
25.ค
37.ก
49.ก
61.ง
73.ค
85.ง
97.ง

2.ง
14.ค
26.ข
38.ค
50.ค
62.ค
74.ค
86.ข
98.ค

3.ก
15.ง
27.ง
39.ค
51.ง
63.ค
75.ค
87.ง
99.ก

4.ก
16.ข
28.ข
40.ง
52.ข
64.ก
76.ค
88.ข
100.ข

5.ข
17.ง
29.ค
41.ง
53.ข
65.ง
77.ค
89.ง

6.ค
18.ค
30.ข
42.ค
54.ง
66.ข
78.ง
90.ค

7.ข
19.ข
31.ง
43.ข
55.ก
67.ข
79.ง
91.ข

8.ข
20.ค
32.ค
44.ก
56.ง
68.ง
80.ก
92.ง

9.ก
21.ก
33.ค
45.ค
57.ค
69.ก
81.ก
93.ง

10.ค
22.ก
34.ง
46.ข
58.ง
70.ง
82.ค
94.ข

