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แนวขอสอบ.......เตรียมสอบ
ผูบริหารสถานศึกษาป2555
*****หลักสูตรตีหมอกอนตีเมือง*****
โดย ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูเซ็นเตอรดอทเน็ต
(www.krucenter.net)
1. สมรรถนะทางการบริหาร 75 ขอ
2. ความรูทั่วไปและกฎหมายปฏิบัติงานในหนาที่ 100 ขอ
3.ความสามารถในการบริหารงาน 120ขอ
..............................................................................................

หนา
1-15
16-33
34-57

ผูรวบรวมและเรียบเรียง
นายธีรภัทร วงษสวาง
รองผูอํานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.24 จ.กาฬสินธุ
e-mail :rongthi_wong@hotmail.co.th tel:083-356-8939

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูเซ็นเตอรดอทเน็ต

ผอ.วิรัติ โสไธสง โรงเรียนโคกศรีเมือง สพม.24 จ.กาฬสินธุ(ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร)

TEL: 081-260-7772 หรือ 081-739-3928 e-mail : wirut.sothaisong@gmail.com

จัดทํา ณ วันที่ 3 พ.ค. 2555
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แบบทดสอบ วิชาสมรรถนะทางการบริหาร
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษสวาง รองผูอํานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
.........................................................................................................................................................................................
คําชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 75 ขอ
2. เวลาในการทําขอสอบ 60 นาที
3. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ใหผูเขาสอบเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (×)ลงในชอง ก ข ค ง ใน
กระดาษคําตอบ
...............................................................................................................................................................................
ขอ 1.สมรรถนะทางการบริหารกําหนดไวสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ผูบริหารในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ
ข. คุณลักษณะทางภาวะผูนําของผูบริหารของแตละองคกรในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ค. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหผูบริหารในองคกรปฏิบัติงาน ภายใต สถานการณตางๆ ที่
หลากหลายจนไดผลงานที่โดดเดนกวาคนอื่นๆ
ง. ภาวะผูนําที่ทําใหผูบริหารในองคกรตัดสินใจปฏิบัติงานใหไดผลงานที่โดดเดนกวาคนอื่นๆ
กําหนดใหใชตอบคําถามขอที่ 2
1. ความรู
2. สถานการณ
3. ผลงาน
4. สมรรถนะ
5. ทักษะในการทํางาน หรือพฤติกรรมการทํางาน
ขอ 2 .จงเรียงลําดับขั้นตอนของ “ Competency ”ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. 1-2-3-4-5
ข. 2-1-4-5-3
ค. 1-2-4-5-3
ง.2-1-5-4-3
ขอ 3.สมรรถนะการบริหารเกิดจากแนวคิดตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. วิธีการบริหารสูความเปนเลิศ
ข. ทฤษฎีความตองการของมนุษย
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ค. พฤติกรรมการทํางานของมนุษย
บุคคล

ง. อธิบายถึงความแตกตางระหวาง

ขอ 4.สมรรถนะการบริหารตามแนวคิดของหลักพุทธศาสตร ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. หลักอิทธิบาท 4
ข. หลักอริยสัจ 4
ค. หลักบัว 4 เหลา
ง. หลักหัวใจนักปราชญ
ขอ 5. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา หากตองการจะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่จะสงผลตอการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลักการสมรรถนะทางการบริหาร ทานจะพัฒนาในดานใดถูกตองที่สุด
ก. ความรู
ข. วิธีการทํางาน
ค. ทักษะ
ง. ความรับผิดชอบ
ขอ 6.สมรรถนะทางการบริหารที่เกี่ยวกับ Functional Competency ขอใดกลาวถูกตอง
ก. คุณลักษณะรวมของขาราชการทุกตําแหนง
ข. คุณลักษณะที่กําหนดขึ้นเพื่อหลอหลอมคานิยมของขาราชการ
ค. พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของขาราชการ
ง. กําหนดเฉพาะสําหรับแตละกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก
หนาที่และสงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
ขอ 7.สมรรถนะทางการบริหารประจําสายงานของผูบริหารสถานศึกษาขอใดไมถูกตอง
ก. Achievement Motivation
ข. Visioning
ค. Analytical Thinking & Conceptual Thinking ง.
Communication& Influencing
ขอ 8.ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะการทํางานเปนทีมตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และ มีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
ข. ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ
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ค. การศึกษา คนควา หาความรู ติดตาม องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ง. การใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน เสริมแรง ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัว เขา
กับบุคคลอื่นหรือ แสดงบทบาทผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสม

ขอ 9.ผูบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะทางการบริหาร “Caring & Development Others” ผูบริหาร
สถานศึกษา
ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลว แยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการหรือ
กฎเกณฑที่กําหนดสามารถรวบรวมสิ่งตางๆ จัดทําอยางเปนระบบ เพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
งาน รวมทั้ง สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปน
ระบบ
ข. ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบ ในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจน
สามารถชักจูง โนมนาว ใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับคลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสาร
ค. ความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนํา และชวยแกปญหาใหแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมในการพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและ ให
โอกาสผูรวมงานไดพัฒนา ในรูปแบบตาง
ง. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ แนวทาง การพัฒนาองคกรที่เปนรูปธรรม
เปนที่ยอมรับ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิดวิธีการใหม ๆ เพื่อการพัฒนางาน
ขอ 10. ผูบริหารทานใดปฏิบัติตนไมสอดคลองกับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์
ก. นายเปนหนึ่ง กําหนดการปฏิบัติงานใหคุณภาพงานดานความถูกตองครบถวนสมบูรณ
ข. นายเปนสอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคการนํานวัตกรรม หรือทางเลือกใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงาน
ค. นายเปนสาม มีความมุงมั่นในการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง
ง. นายเปนสี่ มีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ
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ขอ 11.การจัดทําคูมือประกอบการพัฒนางานโดยมีการจัดทํารายงานการพัฒนาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน และ มี
การ
เผยแพรในวงกวาง แสดงวาผูบริหารทานนี้มีสมรรถนะทางการบริหารใดมากที่สุด
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์
ข. การบริการที่ดี
ค. การมีวิสัยทัศน
ง. การทํางานเปนทีม
ขอ 12.การที่ผูบริหารสถานศึกษามีการศึกษาความตองการของผูรับบริการนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ
บริการภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง แสดงวาผูบริหารไดกําหนดตัวบงชี้ในสมรรถนะทางการ
บริหาร
ตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. การจูงใจผูรับบริการ
ข. การปรับปรุงระบบบริการ
ค. การสรางความพึงพอใจผูรับบริการ
ง. กลยุทธการใหบริการ
ขอ 13.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ที่สุด
ก. Result= Outcomes + Output
ข. Result=
Outcomes + Output
ค. Result= Output - Outcomes
ง. Result= Output + Outcomes
ขอ 14. บุคลากรครูปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมกับความเปนครูและมีภาพลักษณของความเปนครูที่ดี
ผูบริหาร
สถานศึกษาจะกําหนดตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. ผลสัมฤทธิ์ (Result)
ข. ผลผลิต (Output)
ค. ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors - CSFs)
ง. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators-KPIs)
ขอ 15.ผูบริหารทานใดปฏิบัติตนไมสอดคลองกับสมรรถนะทางการบริหาร “ Expertise ”
ก. การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสม
ข. การศึกษา คนควา หาความรูดวยการเขาประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่น ๆ
ค. การรวบรวมและประมวลความรูในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ
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ง. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานวิชาการในหมูเพื่อนรวมงาน
ขอ 16.ขอใดเปนขั้นตอนแรกของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ไดถูกตอง
ก. การกําหนดวิสัยทัศน
ข. การกําหนดเปาหมาย
ค. การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจ
ง. การกําหนดแหลงขอมูล
ขอ 17. การที่ผูบริหารมี การสังเคราะหขอมูลความรู จัดเปนหมวดหมู ปรับปรุง ใหทันสมัย รวบรวมองค
ความรู
ที่สําคัญๆ เพื่อใชในการพัฒนางาน อยางตอเนื่อง แสดงวาผูบริหารทานนี้ปฏิบัติตนไดสอดคลองกับ
สมรรถนะทางการบริหารในขอใดถูกตองที่สุด
ก. Communication& Influencing
ข. Expertise
ค. Analytical Thinking & Conceptual Thinking
ง. Visioning
ขอ 18. ผูบริหารทานใดปฏิบัติตนไมสอดคลองกับการสมรรถนะการทํางานเปนทีม
ก. การใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ข. การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสม
ค. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเขากลุมคนที่หลากหลาย
ง. การเสริมแรง ใหกําลังใจสงเสริม สนับสนุนเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน
ขอ 19.ผูบริหารสถานศึกษาทานใดที่สามารถสรางคุณภาพการใหบริการในสถานศึกษาไดดีที่สุด
ก. ผูบริหารโรงเรียนทันการวิทยา เนนการปรับปรุงระบบวิธีการทํางานใหดีขึ้น
ข. ผูบริหารโรงเรียนสดสวยวิทยา เนนการปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ค. ผูบริหารโรงเรียนดีเลิศเนนการปรับปรุงเจาหนาที่ หรือบุคคลใหเหมาะกับความรูความสามารถ
ง. ผูบริหารโรวงเรียนทันสมัยวิทยาเนนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของหนวยงานใหพรอม
กําหนดให ใชตอบคําถามขอที่ 20 -21
นายสมโภช ใจยั้งยืน เปนผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานยั้งยืน ใชทักษะการบริหารจัดการ
ในการทํางานรวมกับบุคคล หรือคณะบุคคลในหนวยงานของตนและตางหนวยงานไดกับทุกกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ จนเปนที่รัก และชื่นชม ของผูรวมงานและชุมชนเปนอยางมาก
ขอ 20 . การที่นายสมโภช ใจยั้งยืน ปฏิบัติตนเชนนั้น แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาทานนี้มีสมรรถนะ
ทางการ
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บริหารสมรรถนะใดถูกตองที่สุด
ก. การมุงผลสัมฤทธิ์
ค. การทํางานเปนทีม

ข. การบริการที่ดี
ง. การมีวิสัยทัศน

ขอ 21 . ผูบริหารสถานศึกษาทานนี้ปฏิบัติตนไดสอดคลองกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. การใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ข. การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสม
ค. การปรับตัวเขากับสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย
ง. การเสริมแรง ใหกําลังใจสงเสริม สนับสนุนเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน
ขอ 22. ผูบริหารสถานศึกษาทานใด ที่สามารถใช การเสริมแรง ใหกําลังใจสงเสริม สนับสนุนเพื่อนรวมงาน
ในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดดีที่สุด
ก. ผูบริหารโรงเรียนบาน ก ใหเกียรติ เพื่อนรวมงานเปนอยางดีเสมอตนเสมอปลาย
ข. ผูบริหารโรงเรียนบาน ข ยกยอง ชมเชย เพื่อนรวมงานเปนอยูเสมอๆ
ค. ผูบริหารโรงเรียนบาน ค ใหกําลังใจเพื่อนรวมงานในการทํางานตางๆอยูเปนนิจ
ง. ผูบริหารโรงเรียนบาน ง ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในการแกปญหาตางๆเพื่อรวมงาน
เสมอๆ

ขอ 23.ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญกับสมรรถนะการบริหาร การคิดวิเคราะหและสังเคราะห
โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตรงขอใดมากที่สุด
ก. การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาความตองการของงาน
ข. การเสนอทางเลือกหรือแนวทางปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ค. การแกไขปญหา หรือพัฒนางานในความรับผิดชอบใหประสบความสําเร็จตามที่กําหนด
ง. การสรางความเชื่อมั่นในตัวผูบริหารและสถานศึกษา
ขอ 24.สมรรถนะการบริหาร “Analytical Thinking & Conceptual Thinking”ผูบริหารสถานศึกษาทานใดที่
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ปฏิบัติไมสอดคลอง กับหลักการของสมรรถนะ
ก. การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ความตองการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทาง
ปองกัน แกไขปญหางานในความรับผิดชอบ
ข. ความเหมาะสมของแผนงาน หรือโครงการในความรับผิดชอบ
ค. ความคิดเชิงระบบในการแกปญหาหรือพัฒนางาน
ง. ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม
ขอ 25. ผูบริหารสถานศึกษามีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จของงาน
หรือองคกร
จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ ดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการแกปญหา หรือพัฒนางาน โดย
นําผล
การประเมินไปใชพัฒนางานอยางตอเนื่อง สอดรับกับสมรรถนะการบริหาร “การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะห ” ในขอใดถูกตองที่สุด
ก. การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ความตองการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทาง
ปองกัน แกไขปญหางานในความรับผิดชอบ
ข. ความเหมาะสมของแผนงาน หรือโครงการในความรับผิดชอบ
ค. ความคิดเชิงระบบในการแกปญหาหรือพัฒนางาน
ง. ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม
ขอ 26. ความเหมาะสมของแผนงาน หรือโครงการในความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษาตองยึดหลักใน
การ
พิจารณาในการดําเนินการ ยกเวน ขอใดจึงกับหลักการของสมรรถนะการบริหาร
ก. องคประกอบของแผนงาน หรือโครงการ
ข. มีความสอดคลองสัมพันธกันทุกองคประกอบและสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกร
ค. มีการระบุตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน
ง. มีปจจัยในการดําเนินงานที่เพียงพอ เหมาะสมกับขนาดและสาระที่กําหนด
ขอ 27. การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา ความตองการของงาน และเสนอทางเลือกหรือแนวทางปองกัน
การ
แกไขปญหางานในความรับผิดชอบ ผูบริหารตองยึดหลักตามตัวบงชี้สมรรถนะทางการบริหาร
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ขอใดถูกตองที่สุด
ก. ระบุสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของงาน และแนวทางการปองกัน แกไขปญหาที่
หลากหลาย
และปฏิบัติได โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน
ข. การกําหนดแผนงานโครงการตางๆ ใหสอดคลองสัมพันธกันทุกองคประกอบและสอดคลอง
กับ
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ค. การดําเนินการตองเนนกระบวนการมีสวนรวมใหมากที่สุด
ง. จุดเดน จุดดอย ภาวะคุกคาม หรือโอกาสความสําเร็จของงานหรือองคกร
ขอ 28. ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบ ในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจน สามารถ
ชักจูง
โนมนาว ใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับคลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร ผูบริหารตองยึด
หลักตาม
ตัวบงชี้สมรรถนะทางการบริหาร ยกเวน ขอใดถูกตองที่สุด
ก. ความสามารถในการพูด และเขียนในโอกาสตาง ๆ
ข. ความสามารถในการสื่อสารผานสื่อเทคโนโลยี
ค. ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย
ของ
การสื่อสาร
ง. การใชสิ่งลอใจ หรือใชตัวกระตุน เพื่อใหแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง หรือ ความตองการ
ขอ 29. ผูบริหารสถานศึกษาทานหนึ่งมีความสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถ
นําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดดวยตนเองแสดงวาผูบริหารทานนี้ใชสมรรถนะใดมาก
ที่สุด
ก.Communication& Influencing
ข.Expertise
ค. Visioning
ง.
Team Work
ขอ 30. “ การจูงใจ (Influencing) ” เพื่อใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการ
สื่อสาร
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ผูบริหารสถานศึกษาตองยึดหลักตามตัวบงชี้สมรรถนะทางการบริหาร ขอใดถูกตองที่สุด
ก. สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานแนวคิด หลักวิชา
ข. สามารถนําเสนอขอมูลสารสนเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี
ค. สามารถใชการพูด การเขียน ไดถูกตองเหมาะสม
ง. สามารถใชสิ่งลอใจ หรือใชตัวกระตุน เพื่อใหแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง หรือ ความตองการที่
เหมาะสม

ขอ 31. ผูบริหารที่ปฏิบัติตนไมสอดคลองกับหลักสมรรถนะ “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ” ตรงกับขอ
ใด
ก. การใหชวยแกปญหาแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ
ข. การมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร
ค. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสรางเครือขายการพัฒนา บุคลากร
ง. การสงเสริม สนับสนุนและใหโอกาสเพื่อนรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบ ตาง ๆ
ขอ 32. การที่ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ทั้งทางกาย วาจา และความประพฤติ แสดงวา
ผูบริหาร
ทานนี้ยึดถือตามกรอบสมรรถนะใดมากที่สุด
ก. การสื่อสารและการจูงใจ
ข. การทํางานเปนทีม
ค. การพัฒนาตนเอง
ง. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร
ขอ 33. การมีสวนรวมในกระบวนการของการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน หรือสถานศึกษาใหเปนไป
อยาง
ตอเนื่อง ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสําคัญตามกรอบสมรรถนะการบริหาร ตรงกับขอใด
มากที่สุด
ก. รวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ
ข. รวมคิด รวมทํา และรวม
ประเมิน
ค. รวมวางแผน รวมทํา และรวมตัดสินใจ
ง. รวมวางแผน รวมคิด และ
รวมทํา

11
www.krucenter.net(ชุดตีหมอกอนตีเมือง)

ขอ 34.ผูบริหารสถานศึกษาตองพิจารณาถึงองคประกอบตัวบงชี้ที่ปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะการ
บริหาร การมีวิสัยทัศน (Visioning) ยกเวนในขอใด
ก. การใชกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน หรือ ทิศทาง การพัฒนาองคกร
ข. ความทันสมัยและสรางสรรคของวิสัยทัศนหรือทิศทาง การพัฒนางาน และ ความสอดคลองกับ
นโยบาย
ขององคกรที่สังกัด
ค. การสรางพันธกิจที่ความเปนไปได หรือโอกาสความสําเร็จตามวิสัยทัศน
ง. การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณแวดลอมเปลี่ยนไป
ขอ 35. คุณลักษณะขาราชการไทยยุคใหม “I AM READY”ตัว R ตรงกับสมรรถนะขอใดมากที่สุด
ก. Achievement Motivation
ข.
Visioning
ค. Analytical Thinking & Conceptual Thinking
ง. Communication& Influencing
ขอ 36. ผูบริหารสถานศึกษาจะนําหลักธรรมใดมาใชใหสอดคลองกับสมรรถนะทางการบริหาร “ การบริการ
ที่ดี ”
มากที่สุด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อคติ 4
ขอ 37.การยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการ เมื่อสถานการณแวดลอม เปลี่ยนไปผูบริหารจะตอง
ดําเนินการตาม
ใดจึงถือไดวาปฏิบัติสอดรับกับหลักสมรรถนะทางการบริหารมากที่สุด
ก. มีการวิเคราะห ทบทวนภาวะแวดลอมขององคกรอยางตอเนื่องแสวงหาขอมูล เปดใจรับ
กระตุน
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการทํางาน เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป
ข. การพัฒนางาน สะทอนถึงความมุงมั่น คานิยมมีความชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานที่สังกัดมีการวิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ค. พันธกิจและวัตถุประสงคในการพัฒนางาน สอดคลองกับวิสัยทัศนพรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรหรือ
แนวทางการพัฒนางานที่เปนรูปธรรมมีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมรองรับ อยางครอบคลุม
และชัดเจน
ง. เปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของรอยละ 80 ขึ้นไป มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
หรือ
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ทิศทางการพัฒนาองคกร
ขอ 38. “ ครองคน ” ผูบริหารสถานศึกษาควรนําหลักธรรมใดมาใชในการปฏิบัติใหมากที่สุด
ก. พรหมวิหาร 4
ข. สังคหวัตถุ
4
ค. อิทธิบาท 4
ง. อคติ 4
ขอ 39.ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับตองใชทักษะดานใดในการบริหารงานใหมากที่สุด
ก. TechnicalSkill
ข. Human Skill
ค. Organizing Skill
ง. Conceptual Skill
ขอ 40. ผูบริหารสถานศึกษาตองการเขาไปดูขอมูลขาวสารของกระทรวงศึกษาธิการทางเว็ปไซตทานจะตอง
ไป
ที่เว็ปไซตตรงกับขอใด
ก. http://www.obec.go.th
ข. http://www.moe.go.th
ค. http://www.onesqa.or.th
ง.http://www.ksp.or.th
กําหนดใหตอบคําถาม ขอ 41-42
1. Data
2. Knowledge
3.Information
4. Wisdom
ขอ 41 .ขอมูลทั่วไป ขอเท็จจริง ตัวเลข สัญลักษณ ที่ยังผานการวิเคราะห หรือประมวลผลตรงกับขอใด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง.4
ขอ 42 .ผูบริหารสถานศึกษาจะตองวางแผนการจัดการความรู โดยการเรียงลําดับขั้นตอนใหเปนไปตามขอ
ใด
ถูกตองที่สุด
ก. 1-2-3-4
ข. 2-1-3-4
ค. 1-3-4-2
ง.1-3-2-4
ขอ43. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาจะแนะนําใหหัวหนาฝายหัวหนางาน หรือหัวหนากลุมสาระฯเลือกใช
ระบบสารสนเทศ ตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. Executive Information System : EIS
ข.
Expert System : ES
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DSS

ค. Management Information System : MIS

ง.

Decision Support System :

ขอ 44.การจัดการความรูในบทบาทที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาทานตองใหความสําคัญกับขอใดสําคัญ
ที่สุด
ก. ทิศทางการจัดการเรียนรู
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ค. ความรูที่เก็บสะสม
ง. แหลงความรู และ ICT
ขอ45. คุณภาพของปลาทูใหดูที่เนื้อ แตถาเปนคุณภาพการจัดการความรูในสถานศึกษา ในฐานะที่ทานเปน
ผูบริหารสถานศึกษาทานตองพิจารณา ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. ความพึงพอใจของผูปกครอง
ข. คุณภาพของครูและ
ผูบริหาร
ค. คุณภาพของผูเรียน
ง. การรมมือของชุมชน
ขอ 46. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษา ควรใหความสําคัญกับสิ่งใดเปนอันดับ
แรก
ก. วิสัยทัศนองคกร (Vision)
ข. วัฒนธรรมองคกร (Competency)
ค. โครงสรางองคกร (Structure)
ง. กลยุทธในการพัฒนาองคกร
(Strategy)
ขอ 47. การปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ และกับกลุมคนที่หลากหลายนั้นแสดงวาผูบริหารสถานศึกษา
ตองใช
สิ่งใดใหมากที่สุด
ก. คุณธรรม
ข. ความรู
ค. ทักษะ
ง. ความสามารถ
ขอ 48. วงจรคุณภาพ PDCA ในบทบาททานเปนผูบริหารสถานศึกษา ทานตองใหความสําคัญกับขั้นตอนใด
ที่สุด ก. P
ข. D
ค. C
ง. A

ขอ 49. การวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุใดสําคัญที่สุด
ก. ผูปฏิบัติไมเขาใจคุณคาความสําคัญ
ข. การวางแผนตองใชขอมูลและสารสนเทศจํานวนมาก
ค. ผูบริหารขาดความรูความเขาใจ ขาดความเชื่อถือคุณคาของการวางแผน
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ง. การวางแผนตองใชทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลามาก
ขอ 50. การวิเคราะหสภาพหนวยงาน หรือองคกร ( SWOT Analysis )โอกาสหรือความชวยเหลือจาก
หนวยงาน
ตางๆ จากภายนอกองคกรตรงกับขอใด
ก. Strengths
ข. Weaknesses
ค. Opportunity
ง. Threats
ขอ 51. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาไดพิจารณากําหนดกลยุทธในการพัฒนาโรงเรียนเปนแบบ
“Aggressive”
แสดงวาทานได SWOT Analysis ตรงกับรูปแบบขอใด
ก. S-O
ข. S-T
ค. W-O
ง. W-T
ขอ 52. ผูบริหารสถานศึกษาทานใดที่มีความสามารถในการสื่อสารผานสื่อเทคโนโลยีไดดีที่สุด
ก. สามารถใชอินเตอรเน็ต ติดตอสื่อสารกับคนตางๆไดเปนอยางดี
ข. สามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถนําเสนอผลงานโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดดวยตนเอง
ค. สามารถแนะนําการสืบคนขอมูล การใชเครือขายอินเตอรเน็ต ใหคณะครูและนักเรียนได
ง. สามารถนําเสนอผลงานโดยใชสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหคณะครูไดดวยตนเอง
จ.
กําหนดใหตอบคําถามขอ 53 - 54
จากการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาโรงเรียนแหงหนึ่ง จากการดําเนินการ SWOT Analysis แลว
พบวา
โรงเรียนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดครูผูสอนจํานวน 1 อัตรา ผูปกครองมีฐานะยากจน จึงใหความรวมมือ
กับทางโรงเรียนนอย และการเดินทางไป - กลับระหวางหมูบานและโรงเรียนมีระยะทางไกล ลําบากเปน
อยางมาก จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงเทาที่ควร
ขอ 53. โรงเรียนแหงนี้ตรงกับสถานการณในขอใดมากที่สุดขอใด
ก. Star
ค. Question

ข. Cash Caws
ง. dog
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ขอ 54. จากสถานการณดังกลาวถาทานเปนผูบริหารสถสานศึกษาแหงนี้ทานจะพิจารณาและตัดสินใจใชกล
ยุทธใด
ในการบริหารเพื่อใหเกิดผลดีกับสถานศึกษาแหงนี้มากที่สุด
ก. Aggressive
ข. Stability
ค. Turn Around
ง. Retrenchment
ขอ 55. โรงเรียนแหงหนึ่ง มีบุคลากรสวนใหญ มุงมั่นในการทํางานนอย ขาดการพัฒนาตนเอง ไมความคิด
ที่จะ
สรางสรรคผลงาน หรือนวัตกรรมใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน จนทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ต่ําลงทุกป ถาทานไดรับบรรจุแตงตั้งใหเปนผูบริหารโรงเรียนแหงนี้จะนําหลักการบริหารแบบใดมา
ใชจึงจะ
เกิดผลดีที่สุด
ก. ควบคุมอยางใกลชิด ใชระเบียบ กฎเกณฑเขมงวด
ข. ใหมีสวนรวมในการบริหาร
ค. พาครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีขนาดและนักเรียนใกลเคียงกันที่ประสบความสําเร็จแลว
ง. จัดอบรมใหครูเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ขอ 56. ผูบริหารทานหนึ่ง ปฏิบัติตอครูในโรงเรียน ดวยความออนนอมถอมตน เหมือนกับที่ทานตองการให
ครู
ปฏิบัติตอตนเอง จนเปนที่รักและเคารพของครูทุกคนในโรงเรียน แสดงวาผูบริหารทานนี้ ยึดทฤษฎี
การ
บริหาร ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. ทฤษฎีทองคํา
ข. ทฤษฎีทองคําขาว
ค. ทฤษฎีลิง 3 ตัวของขงจื้อ
ง. ทฤษฎีการสราง
ความสัมพันธ
ขอ 57. วัตถุประสงคหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ขอใดสําคัญที่สุด
ก. เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานไดเรียนรูเพิ่มเติม
ข. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษามีภาระงานนอยลงเพราะมีบุคลากรที่เขาใจงานมากขึ้น
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ค. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
ง. เพื่อใหบุคลากรไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรตางหนวยงาน
ขอ 58. ผูบริหารสถานศึกษาทานใดสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามหลักสมรรถนะทางการบริหาร
ไดดี
ที่สุดตามที่
ก. สงเขารับการอบรมพัฒนาตามที่มีหนังสือสั่งการหรือขอความรวมมือ
ข. มอบหมายงานโครงการสําคัญๆใหดําเนินการ
ค. พาไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีขาดใกลเคียงกันที่ประสบความสําเร็จแลว
ง. สอนงาน แนะนํางานที่บุคลากรไมเขาใจงาน และกํากับติดตามอยางใกลชิด
ขอ 59. ผูบริหารสถานศึกษาทานใด ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน หรือทิศทาง การพัฒนาองคกรไดดีที่สุด
ก. เปนผูริเริ่ม และกําหนดวิสัยทัศนเองทั้งหมดโดยการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาเปน
องคประกอบกอนตัดสินใจเขียนวิสัยทัศนและแจงใหครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานรับทราบ
ข. ใหครูเปนผูกําหนดวิสัยทัศนและตนเองเปนผูคอยใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก และนิเทศ
ติดตาม การจัดทําอยางใกลชิดในการดําเนินงานโดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเปนผูรวมสังเกตการณ
ค. การใชกระบวนการมีสวนรวมในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหมากที่สุด
ง. มอบหมายใหรองผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยออกคําสั่งแตงตั้งผูดําเนินการ และรายงานตอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณากลั่นกรองอีก
ครั้งหนึ่ง
ขอ 60. ความทันสมัยและสรางสรรคของวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญ ตรงกับขอใด
มากที่สุด
ก. ใชคําที่ถูกตอง ครอบคลุม กับกรอบการดําเนินงานของสถานศึกษา
ข. สอดคลองกับนโยบายขององคกร หรืองานที่สังกัด
ค. มีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
ง. มีการแสดงใหเห็นถึงการนําเทคโนโลยีเขามาในขอความวิสัยทัศน
ขอ 61. ครูในสถานศึกษาแหงหนึ่งมีความขัดแยงกันในการทํางาน จึงทําใหบุคลากรไมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน
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เกิดกลุมในการทํางานที่มีแนวคิดตางกันชัดเจน ทานในฐานะที่ยายมาดํารงตําแหนงผูบริหารคนใหม
จะนํา
หลักบริหารบนความขัดแยงนี้อยางไรจึงจะเกิดผลดีตอสถานศึกษามากที่สุด
ก. จัดกิจกรรมใหทุกกลุมไดรวมกันทํากิจกรรมเพื่อลดความขัดแยง
ข. มอบหมายงานพิเศษใหครูที่ขัดแยงกันทํางานดวยกันเพื่อจะไดคอยๆปรับความเขาใจกัน
ค. กระจายงานใหแตละกลุม และใชความขัดแยงใหเกิดการแขงขันทางการวิชาการ และการทํางาน
ง. เชิญครูที่มีความขัดแยงกันเขาพบเพื่อปรับความเขาใจกันโดยผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวกลาง
สราง
ความปรองดอง
ขอ 62. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาทานจะเขียนวิสัยทัศนในลักษณะตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. พรุงนี้ฉันจะเริ่มตนใหมเพื่ออนาคต
ข. ฉันจะเปนผูบริหารสถานศึกษาที่ดีใหได
ค. ฉันตองสวย ตองเลิศ ตองเดน ดวยการแตงตัวสวยๆ ดวยเสื้อผาราคาแพงๆ
ง. ทุกๆคนตองทึ่งในตัวฉัน

ขอ 63. นักเรียนที่โรงเรียนแหงหนึ่งมีจํานวนนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม ขาดเรียนบอยๆครั้ง
จํานวน
คอนขางมากขึ้นเรื่อยๆ หากทานเปนผูบริหารสถานศึกษาทานจะดําเนินการอยางไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด
ก. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
ข. เปลี่ยนครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน
ค. ใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ง. เขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ขอ 64. โรงเรียนบานพรอมพรั่ง มีเงินสนับสนุนจากศิษยเกาทุกๆป ชุมชนใหการสนับสนุนดวยดี โรงเรียน
มีความ
พรอมทุกดาน ทานในฐานะเขารับตําแหนงผูบริหารโรงเรียนนี้ทาน หากจะมาพิจารณาถึงการ
วิเคราะห
องคกรจะเขาขาย เรื่องใดมากที่สุด
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ก.

Strength
ค. Opportunity

ข. Weakness
ง. Threat

ขอ 65. ขั้นตอนแรกที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตัดสินใจดําเนินงานใดๆ ควรดําเนินการตามขอใดมากที่สุด
ก. ดําเนินการไดเลยเพราะเปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ข. ประชุมครู และแจงในสิ่งที่จะดําเนินการใหคณะครูไดรับทราบ
ค.
สอบถามขอมูลความตองการของชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของกอนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง
ง. แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเห็นชอบทุกครั้ง
กําหนดใหตอบคําถาม ขอ 66 -67
โรงเรียนดีเดนวิทยา มีนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 3 คน และมีครูที่ปรึกษาโครงงานจํานวน 2 คน โดยที่ครูและนักเรียนไดรับเกียรติบัตรรางวัล
ชนะเลิศ ทุกคน
ขอ 66. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาจะทําอยางไรจึง จะเกิดผลดีกับนักเรียนและสอดคลองกับสมรรถนะ
ทางการ
บริหารมากที่สุด
ก.
ยกยองหนาเสาธงในการเขาแถวตอนเชา
ข. ยกยองในที่ประชุมคณะครู
ค. ยกยองในการประชุมผูปกครองนักเรียน
ง. ยกยองทางเว็ปไซตของโรงเรียน
ขอ 67. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาจะทําอยางไรจึง จะเกิดผลดีกับครูที่ปรึกษาโครงงาน และสอดคลอง
กับ
สมรรถนะทางการบริหารมากที่สุด
ก. ยกยองหนาเสาธงในการเขาแถวตอนเชา
ข. ยกยองในที่ประชุมคณะครู
ประจําเดือน
ค. ยกยองในการประชุมผูปกครองนักเรียน
ง. ยกยองทางเว็ปไซตของโรงเรียน
ขอ 68. ผูบริหารสถานศึกษาทานใดมีภาวะผูนําที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สุด.
ก. ความสามารถในการใชอิทธิพลหรืออํานาจตอผูอื่นใหยอมปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมาย
ขององคกรที่กําหนดไว
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ข. ความสามารถในการโนมนาวจิตใจบุคคลหรือกลุมคนใหยอมปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกรที่กําหนดไว
ค. กระบวนการในการใชอิทธิพลหรืออํานาจตอผูอื่นใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนตองการ
ง. การแสดงพฤติกรรมที่เปนแบบอยาง มุงมั่นในการทํางาน สรางความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อให
บุคคลหรือกลุมคนใหยอมปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว
ขอ 69. ขอใดเปนแนวคิดของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของผูบริหาร
สถานศึกษา
ก. การทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกผูตาม
ข. การสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน
ค. การกระตุนผูตามใหเกิดความคิดที่จะปฏิบัติตอผูตามโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ง. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของผูตามใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
ขอ 70. คุณลักษณะในขอใดสําคัญที่สุดของผูบริหารที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ก. เปนคนกลาและเปดเผย
ข. เชื่อมั่นในความสามารถคนอื่น
ค. เปนผูมองการณไกล
ง. เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 71. “พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงใหเห็นเปนแบบอยาง สามารถกระตุนอารมณของผูรวมงานใหสูงขึ้น
กอใหเกิด
การเลียนแบบและผูกพันตอผูบริหาร เห็นวาผูบริหารเปนผูที่มีคุณสมบัติที่พิเศษ ทําใหผูรวมงาน
เกิดการ
ยอมรับ ยกยอง เทิดทูน เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และภาคภูมิใจ เมื่อไดรวมงานกัน”ตรงกับขอ
ใด
ก. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ข. การสรางแรงบันดาลใจ
ค. การกระตุนทางปญญา
ง. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
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แบบทดสอบ วิชาความรูทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษสวาง ทีมงาน ครูเซ็นเตอร
..........................................................................................................................................................................
คําชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 100 ขอ
2. เวลาในการทําขอสอบ 60 นาที
3. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ใหผูเขาสอบเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในชอง ก ข ค ง ใน
กระดาษคําตอบ
..........................................................................................................................................................................
......
ขอ 1. นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย ขอใดไมถูกตอง
ก. นําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมาก
ขึ้น
ข. นําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เปน
มาตรฐานสากลเดียวกัน
ค. นําประเทศไทยสูสังคมอยูดี กินดี เสมอภาค เปนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. นําประเทศไทยสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ
ขอ 2. ขอใดเปนความหมายของ ปคอป. ถูกตองที่สุด
ก. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
ข. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
คนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
ค. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
ง. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ
ขอ 3. กยน. มีความหมายตรงกับขอใด
ก. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ
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ข. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูอนาคตประเทศ
ค. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ํา
ง. คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ขอ 4. นโยบายรัฐบาล ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก“วาระแหงชาติ” ตรงตามขอใด
ก. การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
ข. การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด
ค. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง
ง. การบริหารราชการโดยหลักความโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
ขอ 5. ศพส. มีความหมายตรงกับขอใด
ก. ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
ข. ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
ค. ศูนยพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
ง. ศูนยพลังแผนดินเพื่อตอสูเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
ขอ 6. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300
บาท
เพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมห
ภาค
รัฐบาลตองดําเนินการโดยกําหนดจังหวัดนํารอง ยกเวน ขอใดไมถูกตอง
ก. นครปฐม ข. สมุทรสาคร
ค. ประทุมธานี
ง. สมุทรสงคราม
ขอ 7. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลตองดําเนินการประกาศใหเปนป
“ มหัศจรรยไทยแลนด ” (Miracle Thailand Year) ตรงกับปใด
ก. ป พ.ศ. 2554-2555
ข. ป พ.ศ. 2554-2556
ค. ป พ.ศ. 2555-2556
ง. ป พ.ศ. 2555-2558
ขอ 8. นโยบายการศึกษารัฐบาลกําหนดเปนนโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ป ตรงตามขอใด
ก. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
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ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

ง. นโยบายดานการศึกษา

ขอ 9. กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายแจกแท็บเล็ตใหนักเรียนซึ่ง "แท็บเล็ตถือเปนอุปกรณการศึกษา
สวนของเทคโนโลยี ที่จะนําระบบใดมาใชในแท็บเล็ตตรงกับขอใด
ก. ระบบแอนดรอยด
ข. ระบบวินโดว
ค. ระบบลีนุกส
ง. โอเปลาร
ขอ 10. กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบาย แจกแท็บเล็ตใหนักเรียน โดยมีชื่อโครงการ ตามขอใด
ก. โครงการ Per Child One Tablet Pc
ข. โครงการ One Tablet Pc Per Child
ค. โครงการ One Pc Tablet Per Child
ง. โครงการ Pc Per Child One Tablet
ขอ 11. การปฏิรูปเงินเดือนและคาตอบแทนครูใหทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวนขอใด
ก. ตุลาการ
ข. อัยการ
ค. แพทย
ง. ทหาร
ขอ 12. การจัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา สําหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรียนนํารอง ยกเวน ขอ
ใด
ก. โรงเรียนราชวินิต
ข. โรงเรียนอนุบาลลําปาง
ค. โรงเรียนอนุบาลพังงา
ง. โรงเรียนอนุบาลสนามบิน
ขอ 13. “ วิสัยทัศน ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 กําหนดใหใชตรงกับขอใด
ก. สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ข. สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ค. สังคมมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ง. สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง
ขอ 14. จัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง" กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวตรงกับขอใด
ก. วิสัยทัศน ข. พันธกิจ
ค. จุดมุงหมาย ง. เปาประสงค
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ขอ 15. "ทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน" กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวตรงกับขอใด
ก. ความรู ข. คุณธรรม
ค. เศรษฐกิจ ง. รายได
ขอ 16. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย 4 โอกาส ขอใดไมถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุนการศึกษา
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 17. การเรียนรูบนฐานการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอใด
ถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 18. โครงการ One Tablet PC per Child โดยจะจัดหาคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 1 ในภาคเรียนแรก ปการศึกษา 2555 และมัธยมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอใดถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 19. โครงการเงินทุนการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอใด
ถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
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ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 20. โครงการอินเทอรเน็ตตําบล และหมูบาน ในศูนยการเรียนรูชุมชน กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ขอใดถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 21. Becoming ASEAN Leaders Scholarship กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอใดถูกตอง
ก. กาวสูอาเซียน
ข. สรางผูนําแหงอาเซียน
ค. เตรียมพรอมสูอาเซียน
ง. โรงเรียนผูนําแหงอาเซียน

ขอ 22. ใหประชาชนที่ไมจบ ม.6 สามารถเทียบประสบการณและการเรียนรูจนจบ ม.6 ไดภายใน 8 เดือน
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ขอใดถูกตอง
ก. โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝกฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 23. Flagship กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ตรงกับขอใดถูกตอง
ก. สิ่งที่จําเปนตองทํา ข. โครงการเรงดวน
ค. ชุดโครงการสําคัญ
ง. โครงการสําคัญเรงดวน
ขอ 24. ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม ทุนการศึกษานักเรียน
ไทย
ไปเรียนตางประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด Flagship ตรงกับขอใดถูกตอง
ก. โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
ข. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งพยาบาล
ค. อัจฉริยะสรางได
ง. คูปองสรางเสริมอัจฉริยะ
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ขอ 25. ขอใดไมใชแผนงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร พกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานเพิ่มโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ขอ 26.วิสัยทัศนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับขอใด
ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของโลกภายในป 2558
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเขาสูมาตรฐานสากลภายในป 2563
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหเขาสูประชาคมอาเซียนภายในป 2558
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสูงเทียบเทาคาเฉลี่ยของอาเซียนภายในป 2563
ขอ 27. สามผูจบที่เปนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใดไมถูกตอง
ก. ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
ข. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ง.
ผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 28. โครงการคืนครูใหนักเรียน อยูในแผนงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใด
ก. แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ขอ 29. คานิยมองคการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอใดถูกตอง
ก. เปนองคกรที่มีชีวิต มีจิตเอื้ออาทร มีความขยันเปนอาภรณ ใจมุงมั่นหลักยุติธรรม
ข. เปนองคกรที่มีชีวิต มีจิตเอื้ออาทร มีความขยันเปนอาภรณ ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
ค. เปนองคกรที่มีชีวิต พรอมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณคือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
ง. เปนองคกรที่มีชีวิต พรอมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณคือความขยัน ใจมุงมั่นหลักยุติธรรม
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ขอ 30." One Vision , One Identity , One Community " ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอาเซียน
ก. วิสัยทัศน
ข. เอกลักษณ
ค. คําขวัญ
ง. เปาหมาย
ขอ 31. สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ก. Association South East Asian Nations
ข. Association of South East Asian Nations
ค. Association for South East Asian Nations
ง. Association of the South East Asian Nations
ขอ 32.สัญลักษณของอาเซียนขอใดถูกตอง
ก. เปนรูป ตนขาวสีเหลือง 10 ตนที่มัดรวมกัน
ค. เปนรูป ตนขาวสีเหลือง 11 ตนที่มัดรวมกัน

“ ASEAN ” ตรงกับขอใด

ข. เปนรูป รวงขาวสีเหลือง 10 ตนที่มัดรวมกัน
ง. เปนรูป รวงขาวสีเหลือง 11 ตนที่มัดรวมกัน

ขอ 33. ความหมายสีของธงชาติอาเซียนขอใดไมถูกตอง
ก. สีน้ําเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมั่งคง
ค. สีขาว: หมายถึง ความบริสุทธิ์
เจริญรุงเรือง

ข. สีแดง: หมายถึง ความกาวหนา
ง. สีเหลือง: หมายถึง ความ

ขอ 34. เสาหลัก 3 เสา ของประชาคมอาเซียนขอใดไมถูกตอง
ก. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
คง

ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ประชาคมสันติภาพและความมั่ง

ขอ 35. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการ โครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
(Spirit Of ASEAN) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน โดยคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
โครงการในการจัดการเรียนรู ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ขอใดไมถูกตอง
ก. โรงเรียน Focus School
ข. โรงเรียน Sister School
ค. โรงเรียน Buffer School
ง. โรงเรียน ASEAN Focus School
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ขอ 36. ประเทศคูเจรจา ASEAN ขอใดไมถูกตอง
ก. จีน
ค. สหรัฐอเมริกา

ข. รัสเซีย
ง. แคนนาดา

ขอ 37. แผนการบริหารราชการแผนดินกําหนด ตรงกับขอใด
ก. 2 ป
ค. 4 ป

ข. 3 ป
ง. 5 ป

ขอ 38. หนวยงานที่จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ยกเวนขอใด
ก. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ข. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ง. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ 39. ผูใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ ตรงกับขอใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรี
ง. หัวหนาสวนราชการ

ขอ 40. Sufficiency Economy ตรงกับขอใด
ก. พอประมาณ
ค. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

ข. การมีเหตุผล
ง. เศรษฐกิจพอเพียง

ขอ 41. สามหวงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอใดไมถูกตอง
ก. ความพอเพียง
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ง. ความพอประมาณ
ขอ 43. “ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ
ปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ ” ตรงกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอใดถูกตอง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ง. ความรู
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ขอ 44. ขอใดไมเปนองคประกอบที่เปนเงื่อนไขดานความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. รอบรู
ข. รอบคอบ
ค. รอบดาน
ง. ระมัดระวัง
ขอ 45. ขั้นตอนแรกของการบริหารยุคใหม ตรงกับขอใด
ก. กําหนดผลลัพธ
ค. กําหนดพันธกิจ

ข. การสรางวิสัยทัศน
ง. การสรางตัวชี้วัด

ขอ 46. ผูบริหารสถานศึกษาเปาหมายสูงสุดในการจัดการความรู ตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนางาน
ค. พัฒนาองคกร
ง. พัฒนาประเทศชาติ
ขอ 47. การวางแผนการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนใดถูกตองที่สุด
ก. กําหนดวิสัยทัศน เตรียมการ สรางแผน นําแผนไปปฏิบัติ ปรับปรุงแกไข
ข. เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน สรางแผน นําแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล
ค. เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน สรางแผน นําแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล
ง. กําหนดวิสัยทัศน สรางแผน นําแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล ปรับปรุงแกไข
ขอ 48."การศึกษากอนอุดมศึกษา” หมายความตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. การศึกษาภาคบังคับ
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ขอ 49. การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน มนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
ค. ความมุงหมายของการจัดการศึกษา
ง. วิธีการการจัดการศึกษา
ขอ 50. ขอใดไมใช หลักการจัดการศึกษา
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนไทยทุกคน
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ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ค. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ขอ 51. “เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดย
ศึกษา
บุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอมหรือแหลงเรียนรูอื่นๆ ” จัดเปนการศึกษารูปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาผสมผสาน
ขอ 52. สถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยวิธีการที่หลากหลายโดยพิจารณาจากขอใดถูกตองที่สุด
ก. การพัฒนาของผูเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ข. การพัฒนาของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
ค. พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การสังเกตการรวมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
ง. พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน

ขอ 53. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึง สิ่งตอไปนี้ ยกเวน
ขอใด
ก. จํานวนสถานศึกษา
ข. ระดับของการศึกษาภาคบังคับ
ค. จํานวนประชากร
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่น
ขอ 54. รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ขอใด ไมถือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ก. หองสมุดประชาชน
ข. สวนสาธารณะ
ค. สถานศึกษา
ง. สวนสัตว

30
www.krucenter.net(ชุดตีหมอกอนตีเมือง)

ขอ 55.ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดังตอไปนี้ ไมขอใด
ก. ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการในสวนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล
ขอ 56. ใครมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ ก.ค.ศ.
ขอ 57.การแบงสวนราชการในสถานศึกษาศึกษาตรงกับขอใด
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 58.การมอบอํานาจใหทําขอใดถูกตองที่สุด
ก. เปนหนังสือ
ค. เปนประกาศ

ข. เปนคําสั่ง
ง. เปนระเบียบ

ขอ 59.ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย หรือมอบอํานาจ
ให
ผูดํารงตําแหนงอื่นทําหนาที่บางอยางแทนตัวเอง ขอใดปฏิบัติไดถูกตอง
ก. รักษาการในตําแหนง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบัติหนาที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ขอ 60.ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดขอใดไม
ถูกตอง
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ก. ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ข. ถามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาหลายคน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งขาราชการครูในสถานศึกษาเปนผูรักษาราชการแทน
ง. ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน
ขอ 61.ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา มีขาราชการครูในสถานศึกษามาขอคําปรึกษาวาตองการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูในคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทานจะ
แนะนํา
คุณสมบัติ ยกเวนขอใด
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ความยุติธรรม ไมเคยมีประวัติ เสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
ค. มีวิทยฐานะไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ
ง. มีประสบการณสอนสถานศึกษาไมนอยกวา 15 ป
ขอ 62. “อนุกรรมการและเลขานุการ” ของคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา
เขต
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับขอใด
ก. ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ข. อนุกรรมการเลือกกันเองจากผูทรงคุณวุฒิ
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูแทน ก.ค.ศ. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง

ขอ 63. บุคคลใด มีอํานาจ หนาที่ พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษาในในสังกัด
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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ก.
ข.
ค.
ง.

รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสถานศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอ 64. “การอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา”เปนอํานาจและหนาที่ ตรงกับขอใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 65. วัตถุประสงคของ คุรุสภา ขอใดไมถูกตอง
ก. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ
ข. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค. สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพ
ง. ประสานสงเสริมการศึกษา และการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ขอ 66. นายสมศักดิ์ ดวงดี ไดรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสมาชิกคุรุ
สภา
ก. ยังไมไดเปนสมาชิกคุรุสภาจนกวาจะผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
ข. เปนสมาชิกสามัญ
ค. เปนสมาชิกวิสามัญ
ง. เปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
ขอ 67. ตําแหนงในขอใด ไมจัดเปนวิชาชีพควบคุมตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก. ครู
ข. ผูบริหารสถานศึกษา
ค. คณาจารย
ง. ศึกษานิเทศก
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ขอ 68. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา กําหนดวันออก
บัตร
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 แลววันที่บัตรหมดอายุตรงกับขอใด
ก. 9 ธันวาคม 2557
ข. 9 ธันวาคม 2558
ค. 8 ธันวาคม 2557
ง. 8 ธันวาคม 2557
ขอ 69. ขาราชการครูประสงคจะขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหดําเนินการอยางไร
ก. ใหยื่นขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุ ภายใน 180 วัน
ข. ใหยื่นขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุ ต่ํากวา 180 วัน
ค. ใหยื่นขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุ ไมนอยกวา 180 วัน
ง. ใหยื่นขอตอใบอนุญาตกอนหมดอายุ ไมเกิน 180 วัน
ขอ 70. นายสมพงษ ใจกวาง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ตองการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะตองยื่น
หลักฐาน
และจายคาธรรมเนียมตรงกับขอใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ขอ 71. นายศักดิ์สิทธิ์ คําดี ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รับนายศรเทพ นําชัย ครูอัตราจางวิทยาศาสตร
เขา
มาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่นายศรเทพ ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นายศักดิ์สิทธิ์ คําดี
ตอง
ระวางโทษตรงขอใด
ก. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ง. ไมตองรับโทษเพราะถือวาทําประโยชนใหกับทางราชการ
ขอ 72. บุคคลใดมี อํานาจ หนาที่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นายสมศักดิ์ ดวงตก ตําแหนงครู
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วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอ 73. มาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ขอใดไมถูกตอง
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขอ 74. “จรรยาบรรณวิชาชีพ ”ขอใดไมถูกตอง
ก. จรรยาบรรณตอเพื่อนรวมประกอบวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณตอผู รับบริการ

ข. จรรยาบรรณตอสังคม
ง. จรรยาบรรณตอตนเอง

กําหนดใหตอบคําถามขอ 75 -76
นายสมปอง หมายมั่น ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ถูกผูปกครองรองเรียนวาไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยปฏิบัติตนไมเปนแบบอยาง พูดจาไมสุภาพ กับนักเรียนเปนประจํา
ขอ 75. เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับเรื่องแลวมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ยกเวนขอใด
ก. ยกขอกลาวหา
ข. ตักเตือน
ค. ทําทัณฑบน
ง. เพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 76. หากนายสมปองไมพอใจในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ นายสมปองจะดําเนินการ
อยางไรจึงจะถูกตองที่สุด
ก. รองทุกขตอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข. อุทธรณตอคณะกรรมการคุรุสภา
ค. รองเรียนตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ยื่นฟองตอศาลปกครอ
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ขอ 77. ประธานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับขอใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ขอ 78. นางพรทิพย เดนดวง ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะไดรับเงินวิทยฐานะตรงกับขอใด
ก. 3,500
ข. 5,600
ค. 9,900
ง. 13,000
ขอ 79. นายสมเกียรติ ใจมั่นคง ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ เมื่อสอบผานการคัดเลือกเปน
ผูบริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ใครมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 80. นางเอมอร ดวงเดน ตําแหนง ครูผูชวย เมื่อผานการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม
แลว
ใครมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 81. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไมไดกําหนด สถาน
โทษ
ทางวินัย ตรงกับขอใด
ก. ภาคทัณฑ
ข. ตัดเงินเดือน
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ค. ปลดออก

ง. ใหออก

ขอ 82. ครูเอกพล นวลนอย ไดรับโทษทางวินัยโดยถูกสั่งลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน และคิดวาตัวเองไมไดรับ
ความเปนธรรมจากคําสั่งลงโทษทางวินัยในครั้งนี้ ครูเอกพล นวลนอย ตองดําเนินการอยางไรจึงจะ
ถูกตอง
ก. รองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ข. รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ค. อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ง. อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง

ขอ 83. นายสงา ดานชาง ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากถูกตั้ง
กรรมการ
สอบสวนทางวินัย วาลวนลามนักเรียน และนายสงา คิดวาตัวเองไมไดรับความเปนธรรมที่
ผูบังคับบัญชาสั่งใหตัวเองพักราชการ มีสิทธิตามขอใด
ก. รองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ข. รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ค. อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ง. อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ขอ 84. ขอมูลขาวสารของทางราชการ ตรงกับขอใด
ก.
สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง
ข. ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ค. เอกสารที่อยูในความครอบครอง ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ
ง. ขอมูล สิ่งใด ๆ ไมวาจะสื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้น ๆ ผานวิธีการใด จัดทําไวใน
รูปแบบใด
ขอ 85. หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารอยางนอยตอไปนี้ ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ยกเวนขอ
ใด
ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ
ข. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ
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ค. สรุปงบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงาน
ง. กฎ มติ ครม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย การตีความเฉพาะที่มี
สภาพ
อยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
ขอ 86. ขอมูลขาวสารในขอใดที่เปดเผยไมได ยกเวนขอใด
ก. ขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
ข.จะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงความสัมพันธระหวางประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ค. รายงานทางวิชาการ
ง. รายงานแพทย หรือ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล

ขอ 87. การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลที่จะกอ
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ มีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของบุคคล ไมวาถาวร ชั่วคราว เชน
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ การรับรอง การรับจดทะเบียนแตไม
หมายความรวมถึงการออกกฎมีความหมายตรงกับขอใด
ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข. การพิจารณาทางปกครอง
ค. คําสั่งทางปกครอง
ง. การดําเนินการทางปกครอง
ขอ 88. การเตรียมการและการดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองความหมายตรงกับขอ
ใด
ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข. การพิจารณาทางปกครอง
ค. คําสั่งทางปกครอง
ง. การดําเนินการทางปกครอง
ขอ 89. คําสั่งทางปกครองมีผลบังคับใชตรงกับขอใด
ก. วันที่ออกคําสั่ง
ค. วันที่ไดรับแจงคําสั่ง

ข. วันที่ระบุในคําสั่ง
ง. หลังจากวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
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ขอ 90. แผนซึ่งกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ
ขอใดถูกตอง
ก. แผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ข. แผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล
ค. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะคนพิการ
ขอ 91. จากขอ 90 ขอใดถูกตอง
ก. Individualized Education Plan
ค. Individualized Development Plan

ข. Individualized Education Program
ง. Individualized Development Program

ขอ 92. การจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ หลากหลายรูปแบบขอใดถูกตอง
ก. การเรียนรูรวม
ข. การเรียนรวม
ค. การเรียนรวมของพิการ
ง. การสงเสริมการเรียนเฉพาะคนพิการ
ขอ 93. สถานศึกษาใดปฏิเสธไมรับคนพิการเขาศึกษาในสถานศึกษา ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ใหถือเปนความผิดตามกฎหมาย
ข. ใหถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตาม
กฎหมาย
ค. เปนการปฏิบัติที่คัดหลักมนุษยธรรม ง. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับโทษทางวินัย
ขอ 94. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ขอใดสําคัญที่สุด
ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ข. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
ง. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ขอ 95. สวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันถือ
เปน
หนาที่ของสวนราชการตองตอบคําถามและแจงการดําเนินงานใหทราบตามขอใด
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน
ง. ภายใน 30 วัน แตไมเกิน 45 วัน
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ขอ 96. ศูนยกลางในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชนตรงกับขอใด
ก. ประชาชน
ข. รัฐบาล
ค. สวนราชการของรัฐ
ง. เจาหนาที่ บุคลากร ของรัฐ
ขอ 97. “ การบริหารจัดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม”ตรงกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขอใด
ก. หลักความรับผิดชอบ
ข. หลักการมีสวนรวม
ค. หลักความโปรงใส
ง. หลักความคุมคา
ขอ 98. เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ยกเวนขอใด
ก. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค. เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

ข. เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
ง. เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา

ขอ 99. หามมิใหผูใดจําหนายสุรา หรือบุหรี่ใหกับเด็ก ฝาฝนขอใดกลาวถูกตอง
ก. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 4 เดือน หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ 100. ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนใหนักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝน
ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงขอใดถูกตอง
ก. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2เดือน หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 4 เดือน หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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แบบทดสอบ วิชาความสามารถในการบริหารงานในหนาที่
หลักสูตรเตรียมสอบคัดเลือก ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษสวาง ทีมงาน ครูเซ็นเตอร
..........................................................................................................................................................................
.......
คําชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 120 ขอ
2. เวลาในการทําขอสอบ 120 นาที
3. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ใหผูเขาสอบเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในชอง ก ข ค ง ใน
กระดาษคําตอบ
..........................................................................................................................................................................
......
ขอ 1. ขอใดไมเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ ของทางราชการ
ของทางสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือ
สวนราชการ
ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ
สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ
ค. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไปรวมทั้งการจัดทํากิจกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษา
ง. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ขอ 2. ขอใดไมเปนอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ก. ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ ตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
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ข. พิจารณาใหความเห็นชอบความดีความชอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
ค. สงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ง. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขอ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย
วา
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอตอใคร
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ ยกเวน ขอใด
ก. การเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัลประจําป และคาตอบแทนอื่น ๆ
ข. การพัฒนา และการแกไขการปฏิบัติงาน
ค. การใหออกจากราชการ
ง. การใหรางวัลจูงใจ และการลงโทษ
ขอ 5. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน
ตําแหนงผูสอน ขอใดไมถูกตอง
ก. ตอนที่ 1 เปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คะแนนรวม 300 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ 60
ข. ตอนที่ 2 เปนการประเมินความประพฤติในการรักษาวินัย คะแนนรวม 100 คะแนน คิดเปน
คะแนน
รอยละ 10
ค. ตอนที่ 3 เปนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คะแนนรวม 50 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ
10
ง. ตอนที่ 4 เปนการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนรวม 100 คะแนน คิดเปนคะแนนรอยละ
20
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ขอ 6. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน
ตําแหนงผูสอน เกณฑตัดสินใหคณะกรรมการสรุปผลการประเมินที่ไดดําเนินการในตอนที่ 1 - ตอน
ที่ 4
โดยประเมินวาผูรับการประเมินอยูในเกณฑตัดสินระดับใด ยกเวน ดังนี้
ก. ระดับดีเดน หมายถึง ผลการประเมินเปนที่พอใจอยางยิ่ง ผลคะแนนจะอยูระหวาง 90 100% อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้นได
ข. ระดับเปนที่ยอมรับได หมายถึง ผลการประเมินเปนที่พอใจตามมาตรฐาน ผลคะแนนจะอยู
ระหวาง 60 - 89% อยูในระดับที่สมควรเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้นได
ค. ระดับไมผานเกณฑ หมายถึง ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจผล
คะแนนจะต่ํากวา 60% อยูในระดับที่ไมสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ง. ระดับตองปรับปรุง หมายถึง ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจผล
คะแนนจะต่ํากวา 60% อยูในระดับที่ไมสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 7. เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประกอบกับขอมูลการลา
และพฤติกรรมการมาทํางานของผูรับการประเมินแลว ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ
ผูสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบ ตรงกับขอใด
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 8. ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับความหมายของ “การศึกษา” ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. การเรียนรูเพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม
ข. การเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม
ง. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ขอ 9. ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตรงกับขอใด
ก. คุณภาพการศึกษา ข.
มาตรการจัดการศึกษา
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
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ขอ 10. ผูบริหารสถานศึกษาจะตองยึดหลักการจัดการศึกษา ยกเวน ขอใด
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ขอ 11. ผูบริหารของโรงเรียนบานสมสะอาด ไดกําหนดนโยบาย การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ
และ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. ไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย
ข. ไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
ค. ไมนอยกวา 15 ปที่รัฐตองจัดให อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย
ง. ไมนอยกวา 15 ปที่รัฐตองจัดให อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

ขอ 12. “ การศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล
ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน” แสดงวาสถานศึกษาแหงนี้ จัดการศึกษารูปแบบ
ใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาผสมผสาน
ขอ 13. ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการทานหนึ่งถามที่ประชุมวา
โรงเรียน
เราจะจัดการศึกษาในรูปแบบใดดี ทานในฐานะผูบริหารโรงเรียนแหงนี้ จะอธิบายวาสถานศึกษา
สามารถ
จัดการศึกษาตามขอใดถูกตองที่สุด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็
ได
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ขอ 14. มีผูปกครองทานหนึ่งเขามาปรึกษาขอคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ทานในฐานะ
ผูบริหารสถานศึกษาแหงนั้น ทานตองแนะนําใหผูปกครองไปขออนุญาตจากขอใดถูกตองที่สุด
ก. สํานักงานเขพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพนที่การศึกษา
ค. ผูวาราชการจังหวัด
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ขอ 15. โรงเรียนบานสองคอน สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับ ตรงกับขอใด
ก. 6 ป
ข. 9 ป
ค. 12 ป
ง. 15 ป
กําหนดใหตอบคําถามขอ 16-17
โรงเรียนบานสอนดี เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ในชั้น ป. 1 – ม.
3 ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมาโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในอันดับตนๆของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูปกครองจึงประสงคจะนําบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแหงนี้ เปนจํานวนมาก ในปการศึกษา
2555 นี้
ขอ 16. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาจะรับนักเรียนเขาเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ตองจัดทําประกาศรับ
นักเรียนเขาเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ตรงกับขอใด
ก. ใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 6 เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 15
ข. ใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 6 เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 16
ค. ใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 15
ง. ใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 16
ขอ 17. สถานศึกษาตองประกาศรับนักเรียนที่เกิดในป พ.ศ. ใดตามสูติบัตรเพื่อจะสมัครเขาเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2555
ก. พ.ศ. 2547
ข. พ.ศ. 2548
ค. พ.ศ. 2549
ง. พ.ศ. 2550
ขอ 18. ขอใดแบงระดับการศึกษาในระบบไดถูกตอง
ก. มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข. มี 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาภาคบังคับ
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ค. มี 3 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. มี 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ขอ 19. ใครเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 20. การจัดทําสาระหลักสูตรถือเปนหนาที่หลักของใคร
ก. สภาการศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. รัฐมนตรีวาการ
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กําหนดใหตอบคําถามขอ 21-22
โรงเรียนสงเสริมวิทยา เปน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะดําเนินการจัดทํา
รายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
ขอ 21. คําวา “ รายงานประจําป ” หมายความตรงกับขอใด
ก. SSR
ค. SRA
ขอ 22. คําวา “ หนวยงานที่เกี่ยวของ ” หมายความตรงกับขอใด
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให ใชตอบขอสอบขอ 23-24
 1. การกําหนดมาตรฐาน
 2. การจัดทําแผนพัฒนาตามมาตรฐาน
 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
 4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ข. SAR
ง. RSA
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 5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
 6. ดําเนินงานตามแผน
 7. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
 8. พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
ขอ 23. ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจะตองดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามขั้นตอนในขอใด
ก. 1-2-3-6-5-4-7-8
ข. 3-2-1-6-5-4-7-8
ค. 3-1-2-6-5-4-7-8
ง. 3-2-1-5-6-4-7-8
ขอ 24. ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจะตองดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดการดําเนินงานตามขั้นตอน PDCA กระบวนการในขั้น C ยกเวน ขอใด
 ก. การรายงานการประกันคุณภาพภายใน
ข.
การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน
 ค. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ง.
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

ขอ 25. หนวยงานใด มีหนาที่ พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 26. หนวยงานตนสังกัด จะเขาทําการประเมินสถานศึกษาที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาอยางไร
ก. 1 ครั้งในทุกๆ 3 ป
ข. 1 ครั้งในทุกๆ 5 ป
ค. อยางนอย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ป
ง. อยางนอย 1 ครั้งในทุกๆ 5
ป
ขอ 27. โรงเรียนบานดีเดน จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 – ป. 6 ผูบริหารสถานและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแหงนี้ ตองจัดเตรียมมาตรฐานการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ขอใดถูกตอง
ก. 11 มาตรฐาน51 ตัวบงชี้
ข. 11 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้
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ข. 15 มาตรฐาน51 ตัวบงชี้

ง. 15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้

ขอ 28. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ขอใดไมถูกตอง
ก. มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
ข. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
ค. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ง
. มาตรฐานดานเอกลักษณของสถานศึกษา
กําหนดใหตอบคําถามขอ 29-30
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาและเตรียมรับ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ในระหวาง พ.ศ. 2554 - 2558 โดยผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาไดจัดเตรียมขอมูลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ขอ 29. โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตองจัดเตรียมขอมูล มาตรฐานการประเมินภายนอก รอบ 3 ยกเวน ขอใด
ก. ผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการศึกษา
ข. การบริหารจัดการศึกษา
ค. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ง.
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ขอ 30. โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตองจัดเตรียมขอมูลโดยแบงกลุมตัวบงชี้ประเมินภายนอก รอบ 3 ยกเวนขอ
ใด
ก. กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ข. กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
ค. กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม ง.
กลุมตัวบงชี้การจัดการเรียนการ
สอน
กําหนดใหตอบคําถามขอ 31
“มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ เปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเปน
ตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐาน
ความ เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ”
ขอ 31. ขอความขางตน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ก. วิสัยทัศน
ข. จุดมุงหมาย
ค. หลักการ
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอ 32. โรงเรียนบานหนองแวง วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แลวพบวา
“ สมรรถนะผูเรียน” ขอใดไมถูกตอง
ก. ความสามารถในการสื่อสาร
ข. ความสามารถในการคิดแกปญหา
ค. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ง.
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ขอ 33. จากขอ 32 ผูบริหารโรงเรียนบานหนองแวง ยังพบวา “ สมรรถนะผูเรียน” ถูกกําหนดไวที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตรงกับขอใด
ก. วิสัยทัศน
ข. จุดมุงหมาย
ค. หลักการ
ง. คุณลักษณะที่พึงประสงค
ขอ 34. “ จุดมุงหมาย ” ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขอใดไมถูกตอง
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ค. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และมีคุณภาพ
ง. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
ขอ 35. “ คุณลักษะอันพึงประสงค ” ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ขอใดที่
สอดคลอง
กับจุดมุงเนนตามชวงวัยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1-3
ก. อยูอยางพอเพียง
ข. มุงมั่นในการทํางาน
ค. รักความเปนไทย ง.
มีจิตสาธารณะ
ขอ 36. เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปที่ 1 –
มัธยมศึกษาปที่ 3 ) ตรงกับขอใด
ก. ตัวชี้วัดชั้นป ข.
ตัวบงชี้ชั้นป
ค. มาตรฐานชั้นป
ง. คุณภาพชั้นป
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กําหนดใหใชตอบคําถามขอ 37
ว 2.2 ม. 4-6/1 โดยที่ ว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ม.4-6/1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอที่ 1 และ 2.1 .............................................................
ขอ 37. เติมขอความใน………… ตรงกับขอใด
ก. สาระที่ 2 ตัวชี้วัดขอที่ 1
ข. สาระที่ 2 มาตรฐานขอที่ 2
ค. มาตรฐานที่ 2 สาระขอที่ 1
ง. มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดขอที่ 1
ขอ 38. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 กําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนขอใดไมถูกตอง
ก. กิจกรรมแนะแนว
ข. กิจกรรมนักเรียน
ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ง. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ขอ 39. โรงเรียนหนองกุงวิทยาคมจัดอบรมเกี่ยวกับการใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.
2551
โดยที่ผูอํานวยการโรงเรียนเปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการจัดระดับการศึกษา ถาทานเปน
ผูบริหาร
สถานศึกษาแหงนี้ จะตองวางแผนเตรียมการบรรยาย ตรงกับขอใด
ก. 2 ระดับ คือ กอนประถม ประถม ข.
2 ระดับ คือ ประถม มัธยม
ค. 3 ระดับ คือ กอนประถม ประถม มัธยม
ง. 3 ระดับ คือ ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย
ขอ 40. โรงเรียนบานนาคู จัดการทําโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
โดยจัดโครงสรางเวลาเรียนขอใด ไมถูกตอง
ก. ระดับประถมศึกษาไมนอยกวา 1,000 ชั่วโมง/ป
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมนอย 1,200 ชั่วโมง/ป
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอย 1,200 ชั่วโมง/ป
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม3 ปไมนอยกวา 3,600 ชั่วโมง
ขอ 41. ทานเปนผูบริหารสถานศึกษาในสวนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนใหสถานศึกษา
จัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางไรไมถูกตองที่สุด
ก. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) รวม 6 ปจํานวน 60 ชั่วโมง
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) รวม 3 ปจํานวน 45 ชั่วโมง
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ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปจํานวน 60 ชั่วโมง
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหจัดในระดับใดระดับหนึ่งก็ได จํานวน 60 ชั่วโมง
ขอ 42. ผูบริหารสถานศึกษาจะแนะนําผูสอนในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา ทานจะตองแนะนําผูสอนดําเนินการอะไรเปนสิ่งแรก
ก. กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดานความรูและทักษะกระบวนการที่เปน
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค
ข. ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ทา
ทายความสามารถของผูเรียน
ค. ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย
ง. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ขอ 43. “เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู”เปนการวัดผลประเมินผล
ระดับใด
ก. ระดับชั้นเรียน
ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระดับชาติ
\
ขอ 44. “มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐานการติดตอสื่อสาร
กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางสมบูรณและ
สมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรมโดยเนน จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ”
เปนการจัดการศึกษาระดับใด
ก. กอนประถมศึกษา
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษาตอนตน
ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอ 45. การสอบ “ O-NET ” เปนการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่เรียนระดับใด
ก. ป.1- ม.3
ข. ป.2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5
ค. ป.6 , ม.3 และ ม.6
ง.ป.1- ม.6
ขอ 46. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไมไดกําหนดบังคับแบบตรงตามขอใด
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ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ค. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา

ข. ประกาศนียบัตร
ง. ใบรับรองความประพฤติ

ขอ 47. “เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการ
อาน
คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการ
ประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึกขอมูลและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล”
ตรงตามขอใด
ก. ระเบียนแสดงผลการเรียน
ข. ประกาศนียบัตร
ค. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา
ง. แบบรับรองผลการเรียน
ขอ 48. เมื่อมีการอนุมัติผลการเรียนแลว สถานศึกษาตองดําเนินการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบ
เปนระยะๆ ตามขอใดถูกตองที่สุด
ก. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ข. อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ข. ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ง. อยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง
ขอ 49. ผูบริหารสถานศึกษาควรยึดแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาตรงกับขอใดมาก
ที่สุด
ก. เปนศิลปะในการเลือกสรรคนใหม ใชคนเกา
ข. เนนการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
ค. คนถือเปนปจจัยการบริหารที่สําคัญที่สุด
ง. จัดบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ
ขอ 50. “ ระบบคุณธรรม (Merit System) ” ตามหลักการบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาตองยึดหลัก
ใน
การบริหาร ยกเวน ขอใด
ก. หลักความเปนกลางทางการเมือง
ข.
หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง ง.
หลักความรู ความสามารถ
ขอ 51. การเรียงลําดับอาวุโสในระบบราชการไทย ก.พ. ไดกําหนด ตรงกับขอใดถูกตองที่สุด

52
www.krucenter.net(ชุดตีหมอกอนตีเมือง)

ก.
ข.
ค.
ง.

เงินเดือน –ระดับ –อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ –อายุ
ระดับ –เงินเดือน –อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ -อายุ
อายุราชการ –เงินเดือน –ระดับ-ชั้นของเครื่องราชฯ -อายุ
อายุ- ระดับ –เงินเดือน –อายุราชการ-ชั้นของเครื่องราชฯ

ขอ 52. ถาผูบริหารสถานศึกษามีขอราชการเพื่อขอคําปรึกษาจากประธานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการทําเปนหนังสือ ทานจะตองจาหนาซองหนังสือถึงใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข.
รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ 53. คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สามารถเขียนโดยยอ ตรงกับขอใดถูกตอง
ก. อ.ก.ค.ศ. ประจําเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
ค. อ.ก.ค.ศ. ประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
ขอ 54. ผูบริหารราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเปน ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรงกับขอใด
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ประธานคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา
ค. รองผูอํานวยการสํานักงานพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหดูแลกลุมบริหารงานบุคคล
ง. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดใหใชตอบคําถาม ขอ 55-57
โรงเรียนบานรักสามัคคีพัฒนา เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนระดับอนุบาล 12 จํานวน 25 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 180 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3 จํานวน 96 คน
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ขอ 55. โรงเรียนบานรักสามัคคีพัฒนาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการแตงตั้งตรงกับ
ขอใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
ขอ 56. โรงเรียนบานรักสามัคคีพัฒนามีตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาตรงกับขอใด
ก. ไมมี
ข. 1 คน
ค. 2 คน
ง. 3 คน
ขอ 57. โรงเรียนบานรักสามัคคีพัฒนา มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากผูทรงคุณวุฒิเสียชีวิต
จํานวน 1 คน โดยคณะกรรมการที่เหลืออยูมีวาระ อีก 2 ป ถาทานเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงนี้
ตอง
ดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการที่ขาดไป ขอใดถูกตองที่สุด
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน
ขอ 58. ขาราชการครูและบุคลากรบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับ เงินประจําตําแหนง ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรบุคลกรทางการศึกษา ตองเปน
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะตอไปนี้ ยกเวน ขอใด
ก. ชํานาญการ
ข. ชํานาญการพิเศษ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เชี่ยวชาญพิเศษ
ขอ 59. “ ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ” ขอใดถูกตอง
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการโรงเรียน ง.
รองผูอํานวยการสถานศึกษา และผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ขอ 60.โรคตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดขอใดไมถูกตอง
ก. โรคเรื้อนในระยะติดตอ และระยะปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ข. วัณโรคในระยะปรากฎอาการ
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ค. โรคเทาชางในระยะเปนที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
ง. โรคติดยาเสพติดใหโทษ
ขอ 61.ขอใดถูกตองที่สุด
ก. นายยอด บริหารดี ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการ วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ 30,020 บาท
ข. นายยอด บริหารดี ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 30,020 บาท
ค. นายยอด บริหารดี ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการสถานศึกษา
ชํานาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 30,020 บาท
ง. นายยอด บริหารดี ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 30,020 บาท
ขอ 62.ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษากําหนดใหมีวิทยฐานะ ยกเวน ขอใด
ก. รองผูอํานวยการชํานาญการ ข. รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
ค. รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
ง. รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
กําหนดใหตอบคําถามขอ 63-64
นายสมพร การยิ่ง ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สอบผานการคัดเลือกในการสรรหา
ขาราชการเพื่อบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และผานการอบรมพัฒนากอนแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดแลว
ขอ 63. ใครมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งนายสมพร การยิ่ง
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 64. หลังจากที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว นายสมพร การยิ่ง จะมีวิทยฐานะเริ่มตนตรงกับขอใด
ก. ผูอํานวยการชํานาญการ ข.
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
ค. ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
ง. ยังไมมีวิทยฐานะในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
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กําหนดใหตอบคําถามขอ 65-67
นายสมหมาย ใจมั่นคง สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการครู และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดเรียกเขารับรายงานตัว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ขอ 65. นายสมหมาย ใจมั่นคง กําหนดใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ในตําแหนงครูผูชวยเปน
ระยะเวลา ตรงกับขอใด
ก. 6 เดือน
ข. 1 ป
ค. 2 ป
ง. 3 ป
ขอ 66. หลังจากที่ นายสมหมาย ใจมั่นคง ผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครู
ผูชวย
แลวจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงตรงกับขอใด
ก. ตําแหนง ครูผูชวย รับเงินเดือน อันดับ ครูผูชวย
ข. ตําแหนง ครูผูชวย รับเงินเดือน อันดับ คศ.1
ค. ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1
ง. ตําแหนง ครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.2
ขอ 67. บุคคลใดมีอํานาจในการบรรจุและแตงตั้ง นายสมหมาย ใจมั่นคง
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ขอ 68. ที่บัญญัติ ที่กําหนด เปน “ ขอหาม และขอปฏิบัติ ” ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรงกับขอใดมากที่สุด
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. จรรยาบรรณ
ค. วินัย
ง. มาตรฐานวิชาชีพ
ขอ 69. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําการตามขอตอไปนี้ถือเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยรายแรง ยกเวน ขอใด
ก. เสพยาเสพติด
ข. สนับสนุนใหผูอื่นเสพยาเสพติด
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ค. กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา ง. เลนการพนัน
ขอ 70. การเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ถือเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่ตอง
กระทําการตรงกับขอใดถูกตองที่สุด
ก. การเอาใจใส
ข. การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ค. ขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการกระทําผิด ง.
สังเกตการณ
ขอ 71. ขอไมใช สถานโทษทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ก. ไลออก
ข. ภาคทัณฑ
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ลดเงินเดือน
ขอ 71. นายสมรัก ใจหดหู ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียน
ถูกลงโทษทางวินัยปลดออก ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสิทธิของนายสมรัก ใจหดหู ที่จะไดรับ
ก. ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุทดแทน
ข. ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนกับขาราชการโดยทั่วไป
ค. ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ
ง. ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญไมวากรณีใดๆ
ขอ 72. การดําเนินการทางวินัยทั้งรายแรงและไมรายแรง ตองตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี ยกเวน ขอใด
ก. กรณีเปนความผิดชัดแจง
ข. กรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ค. กรณีเปนความผิดที่ปรากฏชัดเจน
ง. กรณีปรากฏเปนความผิดที่ชัดแจง
ขอ 73. นายมีชัย บุญนอย ตําแหนงครู รับเงินเดือน อันดับ คศ.1 ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอกัน 5 วัน โดยไม
มี
เหตุผลอันสมควร และผูอํานวยการสถานศึกษาไดตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย พบวามีความผิดจริง
จึงมีคําสั่งลงโทษ “ตัดเงินเดือน” นายมีชัย บุญนอย ถาทานเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงนี้ ขอใด
ปฏิบัติ
ไดถูกตองที่สุด
ก. ไมมีอํานาจการลงโทษตัดเงินเดือน
ข. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งไมเกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เปนเวลาไมเกิน 1 เดือน
ค. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งไมเกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน
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ง. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งไมเกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เปนเวลาไมเกิน 3 เดือน
ขอ 74. นางเนตรอนงคตําแหนงครู อันดับ คศ. 2 มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรง ใครเปนผูมี
อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
กําหนดใหตอบคําถามขอ 75-76
นายเสกสรรค งามหนา ตําแหนงครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.
1 ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราว
เดียวกันเปนเวลา 16 วัน ผูบริหารสถานศึกษาไดตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและพบวาไมมีเหตุผลอัน
สมควรในการละทิ้งหนาที่ราชการในครั้งนั้น จึงสั่งลงโทษทางวินัยไลออก
ขอ 75. ครูเสกสรรค คิดวาตัวเองไมไดรับความเปน ธรรมจากคําสั่งลงโทษทางวินัยในครั้งนี้ จะตอง
ดําเนินการ
อยางไรถูกตองที่สุด
ก. รองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ข. รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ค. อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ง. อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ขอ 76.“การอุทธรณ” ของครูเสกสรรค ผูรับผิดชอบในการอุทธรณตองพิจารณาใหแลวเสร็จ ตรงกับขอใด
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วัน
ง. ภายใน 120 วัน
ขอ 77. นางสมศรี ใจไมเที่ยง ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ไมพอใจที่ผูอํานวยการสถานศึกษา
ไม
พิจารณาเสนอใหเลื่อนขั้นเงินเดือน เนื่องจากสาเหตุมาสายเนื่องๆ เกินจํานวนครั้งที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ครูสมศรีมีสิทธิตามขอใด
ก. รองทุกขตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ข. รองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
ค. อุทธรณตอ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
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ง. อุทธรณตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
กําหนดใหใชตอบคําถามขอที่ 79-80
นายศรเทพ ตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ตองการลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจ
โดยเสนอใบลาออกตอผูอํานวยการสถานศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม โดยขอลาออกในวันที่ 31 มีนาคม
ขอ 79. ทานเปนผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาแลว เห็นความจําเปน เพื่อประโยชนทางราชการ ซึ่ง
ในชวง
ดังกลาวโรงเรียนใกลจะสิ้นปการศึกษาและกําลังทดสอบปลายป ทานตองดําเนินการอยางไรจึงจะ
ถูกตองที่สุด
ก. ยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 30 วัน
ข. ยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 60 วัน
ค. ยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 90 วัน
ง. ไมอนุญาตใหลาออก
ขอ 80. บุคคลใดมีอํานาจในการอนุญาตใหนายศรเทพ ลาออกจากราชการ
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ขอ 81.ระบบงบประมาณที่ใชในปจจุบันตรงกับขอใด
ก. Performance Based Budgeting
ข. Strategic Performance Based Budgeting
ค. Performance Based Budgeting Strategic
ง. Strategic Performance Based Budgeting System
ขอ 82. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสตรงตามขอใด
ก. GMISF
ข.
GFMIS
ค. GISFM
ง.GFISM
ขอ 83. รายจายสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามประเภทของลักษณะการจายขอใดไมถูกตอง
ก. งบบุคลากร
ข. งบดําเนินงาน
ค. งบลงทุน ง.
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
ขอ 84. “งบบุคลากร” ตรงตามขอใด
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ก. เงินประจําตําแหนง เงินวิทยฐานะ
ข. คาการศึกษาบุตร

ข. คาเชาบาน
ง. คาวิทยากรอบรม

ขอ 87. “งบดําเนินงาน” ขอใดไมถูกตอง
ก. คาตอบแทน
ค. คาวัสดุและครุภัณฑ
ง.

ข. คาใชสอย
คาสาธารณูปโภค

ขอ 88. “คาใชจายในการเดินทางไปราชการ” ขอใดถูกตอง
ก. คาตอบแทน
ค. คาวัสดุ ง.

ข. คาใชสอย
คาสาธารณูปโภค

ขอ 89. “คารักษาพยาบาล” ขอใดถูกตอง
ก. คาตอบแทน
ค. งบบุคลากร ง.

ข. คาใชสอย
งบกลาง

ขอ 90. สถานศึกษาแหงหนึ่งซื้อทีวี ราคา 4,900 บาท เพื่อใชติดตั้งที่โรงอาหารใหนักเรียนไดดูและติดตาม
ขาวสาร โดยทางรานคิดคาขนสง จํานวน 100 บาท และคาติดตั้ง อีก 200 บาท รวมราคาตาม
ใบเสร็จรับเงินทั้งสิ้น 5,200 บาททานเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงนีจ้ ะตองเบิกจายเงินในหมวด
ใดถูกตองที่สุด
ก. คาครุภัณฑ
ข. คาใชสอย
ค. คาวัสดุ ง.
คาสาธารณูปโภค
ขอ 91. ผูบริหารโรงเรียนบานหวังใหม มีขาราชการครู เสนอขอซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อมาใชในระบบ
บริหารงานโรงเรียน โดยประมาณราคาซื้อมา 20,000 บาท ถาทานเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงนี้
พิจารณาแลววามีความจําเปนและตองอนุมัติเบิกจายเงินในหมวดใดถูกตองที่สุด
ก. ครุภัณฑ
ข. คาใชสอย
ค. คาวัสดุ ง.
คาสาธารณูปโภค
ขอ 92. สถานศึกษาแหงหนึ่งจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงที่ดินโดยการถมที่บริเวณโรงเรียนที่มีน้ําทวมขัง
จํานวน 110 รถ ราคารถละ 500 บาทถาทานเปนผูบริหารสถานศึกษาแหงนี้จะตองเบิกจายเงินใน
หมวด
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ใดถูกตองที่สุด
ก. คาตอบแทน
ค. คาครุภัณฑ ง.

ข. คาใชสอย
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ขอ 93. โรงเรียนบานสมสะอาดไดรับเงินบริจาคจากผูปกครองนักเรียน และศิษยเกาเพื่อซื้อหนังสือเขา
หองสมุดใหกับนักเรียน จํานวนเงิน 60,000 บาท ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ตองใหเจาหนาที่
การงานเงินนําฝากเขาระบบบัญชีเปนเงินประเภทใด
ก. เงินงบประมาณ
ข. เงินนอกงบประมาณ
ค. เงินรายไดแผนดิน
ง. เงินรายไดสถานศึกษา
ขอ 94.โรงเรียนบานหนองสอ ไดรับ ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของ
โรงเรียน
จํานวน 3,245.50 บาท สถานศึกษาตองดําเนินการอยางไรจึงจะถูกตองที่สุด
ก. นําสงสรรพากรอําเภอหรือทองที่นั้น ข. เปนเงินสวัสดิการของสถานศึกษา
ค. นําสงเปนเงินรายไดแผนดิน
ง. เบิกถอนและนําฝากในบัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
ขอ 95. โรงเรียนบานนากุดสิมวิทยาคม เปนโรงเรียนดีประจําตําบล จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 120 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 180 คน
โรงเรียนนี้
จะไดรับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ในป
การศึกษา 2555 ตรงกับขอใด
ก. 420,000 บาท
ข. 684,000 บาท
ค. 300,000 บาท ง.
1,404,000 บาท
ขอ 96. “เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน” เปนเงินงบประมาณที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่
มี
นักเรียนยากจนจัดสรรใหกับนักเรียนในสถานศึกษา ระดับใด
ก. ชั้นอนุบาล – ป. 6
ข. ชั้นอนุบาล – ม. 3
ค. ชั้น ป.1– ป. 6
ง. ชั้นป.1– ม. 3
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ขอ 97. นักเรียนยากจน หมายความตรงตามขอใด
ก. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได ต่ํากวา 40,000 บาท ตอคน ตอป
ข. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได ไมเกิน 40,000 บาท ตอคน ตอป
ค. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนต่ํากวา 40,000 บาท ตอป
ง. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท ตอป
ขอ 98. หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนปกติ ตรงกับขอใด
ก. 500 บาท /คน/ป
ข. 1,500 บาท /คน/ป
ค. 1,000 บาท /คน/ป
ง. 3,000 บาท /คน/ป
ขอ 99. นายสมดี ใจสะอาด ผูอํานวยการโรงเรียนบานสองคอน จังหวัดขอนแกน วิทยฐานะผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ ไปสัมมนาผูบริหารผูนําการเปลี่ยนแปลงที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 วัน โดยที่
ทาง
หนวยงานที่จัดไมจัดอาหารรับรองในขณะสัมมนา นายสมดี ใจสะอาด จะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการตรงกับขอใด
ก. 540 บาท
ข. 630 บาท
ค. 720 บาท
ง. 810 บาท
ขอ 100. วิธีซื้อและวิธีจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ตรงกับขอใด
ก. 4 วิธี
ข. 5 วิธี
ค. 6 วิธี
ง. 7 วิธี
ขอ 101.โรงเรียนเขาวงพิทยาคารไดรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางหองน้ําหองสวมนักเรียน แบบนั่ง
หยอง 6 ที่ จํานวน 2 หลัง ในวงเงิน 2,000,000 บาท ผูบริหารโรงเรียนแหงนี้จะดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ โดยวิธีตรงกับขอใด
ก. วิธีตกลงราคา
ข. วิธีสอบราาคา
ค. วิธีประกวดราคา ง. วิธีพิเศษ
ขอ 102. การซื้อและจางวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังเรียก
อีกอยางหนึ่ง ตรงกับขอใด
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ก. ระบบ E-Auction
ค. ระบบ A-Fuction

ข. ระบบ E-Fuction
ง. ระบบ A-Euction

ขอ 103. การแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจํา จํานวน 1 คนซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุ
หรือ
งานจาง นั้นโดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจ
การ
จางก็ไดสําหรับการซื้อหรือจางในวงเงิน ตรงกับขอใด
ก. วงเงินไมเกิน 5,000 บาท
ข. วงเงินไมเกิน 10,000 บาท
ค. วงเงินไมเกิน 100,000 บาท
ง. วงเงินไมเกิน 200,000 บาท
ขอ 104. โรงเรียนบานหนองแสง จัดซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ราคา 25,000 บาท และ
ผูบริหารสถานศึกษาไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวรับพัสดุ จํานวน 3 คน และมีกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
คนหนึ่งไมยอมรับพัสดุเพราะตรวจสอบแลวพบวาคุณสมบัติของเครื่องไมตรงตามคูมือการใชงานที่
สง
มาให ในกรณีนี้กรรมการคนดังกลาวตองปฏิบัติตรงกับ ขอใดถูกตองที่สุด
ก. บันทึกขอลาออกจากการเปนกรรมการตรวจรับพัสดุในครั้งนั้น
ข. ทําความเห็นแยงไว ใหเสนอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
ค. แจงประธานการตรวจรับพัสดุรีบรายงานผูอํานวยการสถานศึกษาเพื่อยกเลิกการตรวจรับครั้ง
นั้น
ง. แจงผูอํานวยการสถานศึกษาเพื่อบอกเลิกสัญญาครั้งนั้น
ขอ 105. “การปรับ” สถานศึกษาใดปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ก. การซื้อใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไมไดรับมอบแตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท
ข. การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท
ค. สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจางนั้น

63
www.krucenter.net(ชุดตีหมอกอนตีเมือง)

ง. ใชอัตราเดียวกันทั้งการซื้อและการจางกําหนดคาปรับเปนรายวันอัตราตายตัวระหวางรอยละ
0.20แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท
ขอ 106. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาสั่งใหดําเนินการจําหนายพัสดุ ยกเวน ขอใด
ก. ขาย
ข.
แลกเปลี่ยน
ค. บริจาค
ง.
แปรสภาพหรือทําลาย
ขอ 107. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยื ม
จนถึงการทําลาย” หมายความ ตรงกับขอใด
ก. หนังสือราชการ
ข. งานสารบรรณ
ค. ระบบสารสนเทศ
ง. เอกสารทางราชการ
ขอ108. “บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย เพื่อถือเปนหลัก
ปฏิบัติงาน
เปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ ” ตรงกับขอใด
ก. คําสั่ง
ข. กฎ
ค. ระเบียบ
ง. ขอบังคับ
ขอ109. “บรรดาขอความที่ทางราชการชี้แจง ทําความเขาใจ” ตรงกับขอใด
ก. ประกาศ
ข. แถลงการณ
ค. ขาว
ง. รายงานการประชุม
ขอ 110.“ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว” ตรงกับขอใด
ก. ดวนที่สุด ข.
ค. ดวน

ดวนมาก
ง. ดวนภายใน

ขอ 111. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวตรงกับขอใด
ก. ไมนอยกวา 5 ป
ค. ไมนอยกวา 20 ป

ข. ไมนอยกวา 10 ป
ง. ไมนอยกวา 25 ป
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ขอ 112.ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บในปนั้นโดย
การ
ทําลายหนังสือ ตรงกับขอใด
ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน
ข.
ภายใน 45 วันหลังจากวันสิ้นป
ปฏิทิน
ค. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน
ง. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นป
ปฏิทิน
ขอ 113. ซองใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑโดยตองพับ 4 ขอใดถูกตอง
ก. ขนาดซี 4
ค. ขนาดซี 6

ข. ขนาดซี 5
ง. ขนาดดีแอล

กําหนดใหใชตอบ ขอ 114
1 งานการจัดอาคารสถานที่
2 งานการบํารุงอาคารสถานที่
3 งานการใชอาคารสถานที่
4 งานประเมินผลการใชอาคารสถานที่
5 งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
ขอ 114. การบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษา ขอใดถูกตอง
ก. 1-2-3-4-5
ค. 1-2-5-4-3

1-3-2-5-4
ง. 3-1-2-4-5

ข.

ขอ 115. การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนในบทบาทที่ทานเปนผูบริหารสถานศึกษา ตองใหความสําคัญกับสิ่ง
ใด
เปนอันดับแรก
ก. สะอาด
ข. สะดวก
ค. สบาย ง.
ปลอดภัย
ขอ 116. “เกณฑมาตรฐานสวม” HAS ตัว “H” ตรงกับขอใด
ก. สะดวก ข.
ค. เพียงพอ ง.

สะอาด
ปลอดภัย
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ขอ 117. กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน บุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน ตรงกับขอ
ใด
ก. ผูบริหารสถานศึกษา ข. หัวหนางานแนะแนว
ค. หัวหนางานปกครอง ง.
ครูที่ปรึกษา หรือ ครูประจําชั้น
กําหนดให ใชตอบขอ 118
1. การสงเสริมนักเรียน
2. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
3. การคัดกรองนักเรียน
4. การสงตอ
5. การปองกันและแกไขปญหา
ขอ 118. กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ขอใดถูกตอง
ก. 1-2-3-4-5 ข.
2-1-3-5-4
ค. 2-3-1-5-4 ง.
3-2-1-5-4
ขอ 119. การคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแบงกลุมนักเรียน ขอใดไมถูกตอง
ก. กลุมปกติ ข. กลุมเสี่ยง
ค. กลุมมีปญหา
ง. กลุมพิเศษ
ขอ 120. การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting ) เปนการดําเนินการในขั้นตอนใดตาม
ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ก. การรูจักนักเรียนรายบุคคล
ข. การคัดกรองนักเรียน
ค. การสงเสริมนักเรียน ง. การปองกันและแกปญหา

