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แบบทดสอบหลกัการและสมรรถนะทางการผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

1. ปัจจุบนัการศึกษาไทยจดัอยูใ่น ศตวรรษท่ีเท่าไหร่ 
ก.  ศตวรรษท่ี 19    ข.  ศตวรรษท่ี 20 
ค.    ศตวรรษท่ี 21    ง.  ศตวรรษท่ี 22 

2. ขอ้ใดเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาของ สพฐ. ในศตวรรษปัจจุบนั 
ก.  โรงเรียนในฝัน     ข.  โรงเรียนดีประจ าต าบล 
ค. โรงเรียนมาตรฐานสากล   ง.  โรงเรียนประชารัฐ                                                         

3. ระบบราชการ 4.0 ; มิติการท างานแบบ ภควนัตภาพ ภาครัฐหรือระบบราชการจะตอ้งท างานโดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของปนะชาชน (Better Governace, Happier Citizens) มี
องคป์ระกอบใด 
ก. ภาครัฐเปิดกวา้งและเช่ือมโยงกนั(Open &Connected Government)    
ข. ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง(Citizen-Centric Government) 
ค.   ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั(Smart & High Performance Government)   
ง.   ถูกทุกขอ้ 

4. การพฒันาสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งพฒันาเร่ืองใด 
ก. มาตรฐานและการวดัผล   ข. หลกัสูตรและวิธีการสอน 
ค.  บรรยากาศการเรียนรู้    ง. ถูกทุกขอ้ 

5. ภควนัตภาพ (Ubiquitous) มีลกัษณะแบบใด 
ก. การท างานโดยยดึโครงสร้างรูปแบบเดิมเป็นหลกั      
ข. การท างานท่ียดึหลกัอิสระทางความคิด 
ค.   การท างานท่ีอยูใ่นทุกหนทุกแห่ง สามารถท างานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา     
ง.    การท างานท่ียดึตวับุคคลเป็นส าคญั 

6. การท างานร่วมกนัแบบบูรณาการอยา่งแทจ้ริง ในเชิงยทุธศาสตร์ตั้งแต่ระดบัการวางนโยบายไป
จนถึงการปฏิบติั (Collaboration) องคป์ระกอบใดท่ีผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัท่ีสุด 
ก. ดา้นการน าองคก์ร    ข. ดา้นนโยบายและการวางแผน 
ค.   ดา้นการน าสู่การปฏิบติั   ง. ดา้นการติดตามและการประเมินผลลพัธ์ 

7. “การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก” ตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร 
ก. เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา  ข.ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์
ค.  ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ง. ถูกทุกขอ้ 
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8. ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ยสองภาษา หมายถึงขอ้ใด 
ก. ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   ข. ภาษาไทยและภาษาจีน 
ค.    ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบา้น  ง. ภาษาไทยและภาษญ่ีปุ่ น 

9. จาก Learning Pyramid ขอ้ใดเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
ก. ทศันศึกษา     ข. อภิปรายกลุ่ม 
ค.  เรียนจากการลงมือปฏิบติั   ง. วิจยัคน้ควา้พฒันาไดเ้อง 

10. กระบวนการพฒันาผูเ้รียนสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั “ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก” ดว้ยกระบวนการ 5 
ขั้นตอน ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีขั้นตอนใด 
ก. การสร้างองคค์วามรู้    ข. การสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ 
ค.  การตั้งค  าถาม/สมมุติฐาน   ง. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ 

11. วิชาใดต่อไปน้ีเป็นวิชา เพิ่มเติมท่ีตอ้งจดัใหผู้เ้รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ก. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง(Independent Study) 
ข. โครงงาน (Project Best Learning) 
ค. วิทยานิพนธ์  ( thesis ) 
ง. Boot Camp 

12. ขอ้ใดเป็นสาระการเรียนรู้หลกัของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง(Independent Study; IS) 
ก. การศึกษาคน้ควา้และการสร้างองคค์วามรู้ ข. การส่ือสารและการน าเสนอ 
ค.   การน าความรู้ไปใชบ้ริการสังคม  ง. ถูกทุกขอ้ 

13. สาระการเรียนรู้ วิชา IS1; คือขอ้ใด  
ก. Research and Knoeledge Formation  ข.  Communication andPresentation 
ค.   Global Education and Social Seevice  ง.  Project Best Learning 

14. สาระการเรียนรู้ใดเป็นเรียนในชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ก.  Research and Knoeledge Formation  ข. Communication andPresentation 
ค.  Global Education and Social Seevice  ง.  ขอ้ ก และ ข 

15. สาระการเรียนรู้ใดเป็นเรียนในชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ก.  Research and Knoeledge Formation  ข. Communication andPresentation 
ค.  Global Education and Social Seevice  ง.  ขอ้ ก และ ข 

16. โรงเรียนมาตรฐานสากลมีก่ีหมวด 
ก. 5 หมวด     ข. 6 หมวด 
ค.   7 หมวด     ง. 8 หมวด 
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17. โรงเรียนมาตรฐานสากลหมวดใดมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัทุกหมวด 
ก. หมวดน าองคก์ร     
ข. การวดั วิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
ค. การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 
ง. ผลลพัธ์การด าเนินการ 

18. หลกัในการบริหารท่ีดี ในยคุการบริหารการเปล่ียนแปลง ควรเป็นอยา่งไร 
ก. มุ่งงาน      ข.  มุ่งคน 
ค.    มุ่งคน/มุ่งงาน    ง.  มุ่งยทุธศาสตร์ 

19.  การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์บริบทไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตอ้งใชห้ลกัแนวคิดตามขอ้ใด 
ก.  การวินิจฉยัองคก์าร    ข.  แนวปฏิบติัจิตตปัญญาศึกษา 
ค.   การวิเคราะห์เชิงระบบ   ง.  ถูกทุกขอ้  

20. เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการวินิจฉยัองคก์าร( Organizational Diagnosis) คืออะไร 
ก.  SWOT Analysis    ข.  BSC 
ข.   TQM     ง.  PMQA 

21. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ในการท า SWOT Analysis 
ก.  7Ss      ข.  CIPPA Model 
ค.    C – PEST     ง.  MBNQA 

22. จากการ SWOT Analysis นวตักรรมของสถานศึกษาไดม้าจากสถานการณ์ใด 
ก.  SO      ข. ST 
ค.    WO     ง. WT 

23. จากการ SWOT Analysis แลว้พบวา่สถานการณ์ ST ท่านควรด าเนินอยา่งไร 
ก. บุกตลุยไปขา้งหนา้    ข. รักษาสภาพ 
ค.    หลกัการมีส่วนร่วม    ง.   ลดทอน 

24. เหตุผลสูงสุดท่ีตอ้งมีการวินิจฉยัองคก์ารคืออะไร 
ก.  ท างานตามหลกัการบริหารงาน  ข. ท าใหม้องเห็นจุดอ่อนองคก์ร 
ค.  เพื่อก าหนดเป้าหมายการท างาน  ง.  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกโดย สมศ. 

25. ขอ้ใดเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก.  ความรับผิดชอบต่อการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
ข. การด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรมของบุคลากรในองคก์าร 
ค. การสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญัหรือการบ าเพญ็ประโยชน์กลบัคืนสู่สังคม 
ง. ถูกทุกขอ้ 
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26. ขอ้ใดคือจุดอ่อน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของกระบวนการ SWOT ของผูบ้ริหาร 
ก.  การตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร 
ข. ความสามารถในการมองการณ์ไกลของผูบ้ริหาร 
ค. การหาทีมด าเนินการกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
ง. การป้องกนัตวัเองของผูเ้ขา้ร่วมและผูบ้ริหารในการท า SWOT 

27. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มูลท่ีใชใ้นกระบวนการ SWOT Analysis  
ก.  ขอ้มูลจากการรายงานขององคก์รเอกชนและการกุศล 
ข. ขอ้มูลจากประสบการณ์การท างานของผูเ้ขา้ร่วม 
ค. ขอ้มูลจากผลการศึกษาวิเคราะห์องคก์าร 
ง. จากแหล่งขอ้มูลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

28. ขอ้ใดไม่สอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์บริบทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ก.  การก าหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจของสถานศึกษา 
ข. การก าหนดแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ค. การน าแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
ง. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 

29. ขอ้ใดเป็นบริบทท่ีเป็นความสัมพนัธ์พื้นฐานภายในระบบการศึกษา 
ก.  ครู,ผูอ้  านวยการ,อาคาร,สังคม,วฒันาธรรม 
ข. ครู,ผูอ้  านวยการ,อาคาร,การเมือง,เศรษฐกิจ 
ค. ครู,ผูอ้  านวยการ,อาคาร,งบประมาณสถานศึกษา,อุปกรณ์การศึกษา 
ง. ครู,ผูอ้  านวยการ,อาคาร,ส่ิงแวดลอ้ม,ประชากร,และความมัน่คงของชาติ 

30. ความหมายการคิดเชิงระบบขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. การคิดความสัมพนัธ์เชิงลึกและความสัมพนัธ์แนวกวา้ง 
ข. การคิดลกัษณะเช่ือมโยงและมองภาพรวม 
ค. การคิดเชิงเหตุผล เชิงเส้นตรง 
ง. การคิดเนน้กระบวนการหรือแบบแผน 

31. ขอ้ใดเป็นแนวความคิดและแนวปฏิบติัจิตตปัญญาศึกษา (Comtemplative Education)ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
ก.  การเรียนรู้ ตระหนกัรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ 
ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืน 
ค. การเรียนรู้เกิดจากการเจริญสติและสมาธิ 
ง. การตระหนกัรู้ การเรียนรู้เท่าทนัมิติ/โลกดา้นในดว้ยตวัเอง 
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32. เป้าหมายสูงสุดการวิเคราะห์บริบทและการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ คือขอ้ใด 
ก. การก าหนดแผนงาน / โครงการ และแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 
ข. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการบริหารจดัการของสถานศึกษา 
ค. การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
ง. การใหค้วามส าคญักบัการสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นจริงภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น

อนาคต 
33. ขอ้ใดเป็นเคร่ืองมือท่ีภาครัฐน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ารตามแบบสากล ในดา้นการศึกษามาก

ท่ีสุด  กพร. 
ก. TQA ( Thailand Quality Award ) 
ข. PMQA ( Public Sector Management Quality Award ) 
ค. MBNQA ( Malcolm Baldige Quality Award ) 
ง. TMQA ( Total Management Quality Award ) 

34. การท่ีสถานศึกษา พิจารณาถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆท่ีอยู่รายรอบสถานศึกษา และสามารถน าส่ิง
เหล่านั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา แสดงวา่ผูบ้ริหารใชก้ระบวนการใด 
ก.  กระบวนการวินิจฉยัองคก์าร     
ข.   กระบวนการจิตตปัญญา 
ค.     กระบวนการมีส่วนร่วม     
ง.     กระบวนการสังเคราะห์ 

35. โรงเรียนขนาดเลก็แห่งหน่ึงพบปัญหาวา่ ผูป้กครองไดน้ าบุตรหลานในหมู่บา้นไปเขา้เรียนอีก
โรงเรียนหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่โรงเรียนในเขตบริการดว้ยเหตุผลว่า นกัเรียนอ่านหนงัสือไม่ได ้ถา้เราน าการ
วิเคราะห์บริบทภายนอกองคก์ารมาพิจารณา ถือวา่โรงเรียนขาดการวิเคราะห์บริบทดา้นใด 
ก.  ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ( C – Customer, Competitors ) 
ข. สภาพแวดลอ้มหรือเศรษฐกิจ ( E- Environment, Economic ) 
ค. สภาพสังคม ( Society ) วฒันาธรรม ( Culture ) ค่านิยม ( Value ) 
ง. เทคโนโลย ี( Technology ) ระบบสารสนเทศ ( Information Technology ) 

 
 

36. ขอ้ใดเป็นตวัช้ีวดักระบวนการ SWOT Analysis ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
ก. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายท างานร่วมกนัมากขึ้น 
ข. มีกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์อยา่งมีขั้นตอน 
ค. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 
ง. ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงานและเกิดความผูกพนัต่อแผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 
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37. ผูบ้ริหารมีบทบาทในการน าองคก์าร 4 บทบาท ขอ้ใดเป็นบทบาทการช้ีน า (Path finding) 
ก. ก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ และกระตุน้บุคลากรมุ่งมัน่ท่ีจะ

ปฏิบติัหนา้งานใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ 
ข. การคิดคน้ระบบงานและเทคนิคบริหารเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานมุ่งสู่วิสัยทศัน์ 
ค. การสร้างเง่ือนไขเพื่อผลกัดนัใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูใ่นการปฏิบติังานท่ีมีอยูอ่ย่าง

เตม็ท่ี 
ง. การท างานอยา่งมีหลกัการ และการประพฤติตน เพื่อสร้างศรัทธาใหก้บับุคลากร 

38. ขอ้ใดเป็นปัจจยัเก้ือหนุนท่ีจ าเป็นต่อการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารการศึกษา 
ก.  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
ข. จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนในรูปของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชง้บประมาณท่ีเพียงพอ 
ค. การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร 
ง. ถูกขอ้ ก และ ข 

39. ขอ้ใดคือความหมายของ “ยทุธศาสตร์” 
ก.  ส่ิงท่ีองคก์ารท าเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
ข. กระบวนการปฏิบติังานขององคก์าร 
ค. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์าร 
ง. กระบวนการตรวจสอบทบทวนผลการด าเนินงาน 

40. องคป์ระกอบของการบริหารยทุธศาสตร์ ขั้นตอนแรกคือขอ้ใด 
ก.  การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์   ข. การทิศทางขององคก์าร 
ค. การก าหนดยทุธศาสตร์   ง.  การน ายทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

41. ขอ้ใดเป็นการน าแนวคิด Balanced Scorecard มาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารการศึกษา 
ก.  แผนท่ียทุธศาสตร์ ( Strategy Map )  ข. การจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ค.   การบริหารจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร ง. การก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 

42. หากเราตั้งวิสัยทศัน์ไวว้า่เราตอ้งการเป็น “องคก์ารสมรรถนะสูง” เราควรวินิจฉยัอะไรบา้ง 
ก. วินิจฉยัจุดแขง็หรือให้โอกาส   ข. วินิจฉยัจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอก 
ค.   วินิจฉยัวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ   ง.  ถูกขอ้ ก และ ข 

43. จากการประชุมร่วมกนัของคณะครูภายในโรงเรียนทุกคนมีความเห็นร่วมกนัวา่ “เราจะไปสู่จุดนั้น
ไดอ้ยา่งไร” โรงเรียนควรจะก าหนดอะไร 
ก. ก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางขององคก์าร  ข.การแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 
ค.  การก าหนดยทุธศาสตร์และเขียนแผนท่ียทุธศาสตร์ ง. การวินิจฉยัองคก์าร 
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44. แผนท่ียทุธศาสตร์กบัหลกัพุทธศาสนาใกลเ้คียงกนัหลายๆประการ แต่มีจุดแตกต่างจากอริยสัจ 4 ขอ้
ใดหมายถึงแผนท่ียทุธศาสตร์  
ก.  หลกัของเหตุและผล    ข. หลกัเร่ิมตน้จากเหตุน าไปผล 
ค.  หลกัเร่ิมตน้จากผลลงไปหาเหตุ  ง. ถูกขอ้ ข และ ค 

45. การก าหนดแผนงาน/โครงการรองรับยทุธศาสตร์ของโรงเรียนอยูใ่นขั้นตอนใดของบริหาร
ยทุธศาสตร์ 
ก.  การก าหนดวิสัยทศัน์   ข. การวินิจฉยัองคก์าร 
ค.   การแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั  ง. การเขียนแผนท่ียทุธศาสตร์ 

46. จุดสูงสุดในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานคือขอ้ใด 
ก.  การบรรลุวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน  ข. การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ค.  การบรรลุพนัธกิจของหน่วยงาน  ง. การบรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

47. มิติเป้าประสงค(์Goals) ประกอบดว้ยเป้าหมายต่างๆท่ีตอ้งการบรรลุในแต่ล่ะประเด็นยทุธศาสตร์ขอ้
ใดไม่ใช่มิติ ในการประเมินผลตามแผนยทุธศาสตร์ การปฏิบติัราชการ 
ก. มิติดา้นประสิทธิผลตามยทุธศาสตร์  ข. มิติดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
ค.   มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ   ง.  มิติดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

48. ขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ระดบัสถานศึกษา คือขอ้ใด 
ก.  เป้าหมายของสถานศึกษา   ข.  การส ารวจสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา 
ค.    การวางแผนยทุธศาสตร์   ง.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

49. ขอ้ความท่ีวา่ “มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ขององคก์าร” เป็นลกัษณะ
ของขอ้ใด 
ก. เป้าประสงค ์    ข.  แผนงาน/โครงการ 
ค.   ตวัช้ีวดั     ง.  กิจกรรม 

50. ขอ้ใดคือการจดัการบุคคลแนวใหม่ 
ก. การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลือกบุคลากร ข. การวางแผนอตัราก าลงั 
ค. การรักษาบุคลากร     ง. การใชบุ้คลากรอยา่งคุม้ค่า 

51. การจดัท าแผนท่ียทุธศาสตร์ ใชห้ลกัการใด 
ก. การมีส่วนร่วม    ข. การท างานเป็นทีม   
ค.   BSC       ง.  TQM 

52. การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders Analysis) หมายถึงขอ้ใด 
ก.  ก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจและเป้าประสงค ์ ข. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
ค.   การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  ง. การก าหนดเป้าประสงค ์
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53. ปัจจยัการขบัเคล่ือนสู่ความส าเร็จของการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสุด คือขอ้ใด 
ก.  ภาวะผูน้ า      ข.  การหาคนเก่งมาท างาน 
ข. ขอ้มูลสารนสเทศ เทคโนโลยี   ง.  วินยัของคนในองคก์าร 

54. จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั หลายภาคส่วนไดใ้หค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม 
ของประเทศในระยะยาว ขอ้ใดถือเป็นปัจจยัหลกัต่อการพฒันา 
ก.  เทคโนโลย ี     ข. การพฒันาบุคลากร 
ค.  ทรัพยากร     ง.  การบริหารจดัการ  

55. “การใหโ้อกาสบุคลากรเขา้มาช่วยพฒันางานหรือช่วยในการตดัสินใจเพื่อใหง้านส าเร็จไปดว้ยดี”
แสดงวา่ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการใดในการหลกัธรรมาภิบาล 
ก.  หลกัปฏิบติัธรรม    ข.  หลกัความรับผิดชอบ 
ค. หลกัความคุม้ค่า    ง.  หลกัการมีส่วนร่วม 

56. ปัจจยัในขอ้ใดท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการศึกษามากท่ีสุด 
ก.  ดา้นสังคมและวฒันธรรม   ข. ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
ค.    ดา้นเทคโนโลยี    ง.  ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

57. ขอ้ใดไม่ใช่การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 
ก.  วิสัยทศัน์     ข.  พนัธกิจ     
ค.   เป้าประสงค ์     ง.  ตวัช้ีวดั 

58. เป้าหมายขอ้ใดไม่ใช่หลกัการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์
ก. หลกัความเสมอภาค    ข. หลกัความสามารถ 
ค. หลกัความรับผิดชอบ    ง. หลกัความเป็นกลางทางการเมือง 

59. ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดใหก้ระทรวง กระจายอ านาจดา้นใดบา้ง 
ก.  บริหารงานบุคคล งบประมาณ บริหารจดัการ บริหารทัว่ไป 
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ การมีส่วนร่วม 
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทัว่ไป 
ง. งบประมาณ บริหารงานบุคคล กิจการนกัเรียน บริหารทัว่ไป 

60. ขอ้ใดเป็นแนวทางปฏิบติัของหลกัการรับผิดชอบ ของหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ก.  ผอ. กิตติ บริหารกิจการงานในโรงเรียนโดยใชห้ลกักฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ข. ผอ. มงคล จะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ค. ผอ. สมชาย ไดอ้อกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
ง. ผอ.สมหญิง จดัระบบควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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61. บทบาทหากท่านเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษาและตอ้งการพฒันาให้เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง การวางแผนก าลงัคน ท่านจะด าเนินการตามขอ้ใด  
ก. พฒันาคนเก่งภายในองคก์ร    ข.  เลือกคนเก่งภายนอกองคก์รมาใช ้ 
ค. เลือกคนท่ีเพิ่งจบใหม่ๆมาใชง้าน   ง. พฒันาคนภายใน คดัคนเก่งจากภายนอก 

62. ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารเปล่ียนแปลงในหน่วยงานประสบความส าเร็จ คือขอ้ใด 
ก.  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร   ข.  ผูบ้ริหารเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
ค.   ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์    ง. ผูบ้ริหารท่ีเป็นนกัวิชาการ 

63. ขอ้ใดท่ีท าใหก้ารเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นไดง้่าย 
ก.  ความคบัขอ้งใจ    ข. ความไม่พอใจ 
ค.   โครงสร้างองคก์ร    ง.  ความรู้สึกไม่ดีในสภาพท่ีเป็นอยู่ 

64. คุณสมบติัของผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง คือขอ้ใด 
ก. สามารถกระตุน้ใหค้นยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ข. สร้างสรรคพ์ฤติกรรมใหม่ๆของบุคคล 
ค.   เป็นท่ียอมรับของทุกคน   ง.  ถูกทุกขอ้ 

65. การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในองคก์ร ใครท่ีเป็นตวัแบบพฤติกรรมได ้
ก.  ผูบ้ริหารระดบัสูง    ข. หวัหนา้กลุ่มงาน 
ค.   ผูป้ฏิบติังานท่ีคล่องแคล่ว   ง. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ร 

66. บุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของการเปลี่ยนแปลง คือใคร 
ก.  ผูอุ้ปถมัภก์ารเปล่ียนแปลง ( Change Sponsor )   
ข. ผูส้นบัสนุนการเปลี่ยนแปลง ( Change Advocate ) 
ค. ผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลง ( Change Agent ) 
ง. ผูท่ี้จะตอ้งเปล่ียนแปลง ( Change Target ) 

67. ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงองคก์รเป็นอยา่งไร 
ก.  เป็นการเปล่ียนแปลงโดยมีการวางแผน ข. เป็นการเปล่ียนแปลงแบบเฉพาะส่วน 
ค.   เป็นการเปล่ียนแปลงระยะสั้น   ง. เป็นการเปล่ียนแปลงระยะกลาง 

68. ขอ้ใดเป็นกลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ก.  ใหค้วามรู้ ส ารวจความคิดเห็น ตั้งกรรมการภาคประชาคม 
ข. ส ารวจความคิดเห็น ตั้งกรรมการภาคประชาคม สรุปผล 
ค. ส ารวจความคิดเห็น ตั้งกรรมการ ท าประชาคม 
ง. ใหค้วามรู้ ท าประชาคม จดัท าระบบ 
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69. เพราะเหตุใด พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 จึงใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของภาคีท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ก.  ตอ้งการใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ข. เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน 
ค. เพื่อใหเ้กิดการประสานร่วมมือ 
ง. เป็นหลกัสากลท่ีอารยประเทศใหค้วามส าคญั 

70. องคป์ระกอบของโครงการท่ีแสดงวา่หน่วยงานมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินงานคือขอ้ใด 
ก.  หลกัการและเหตุผล     ข. วตัถุประสงค ์
ค.     เป้าหมาย      ง. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 

71. ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมมือกบัทางราชการระดบัสูงท่ีสุด 
ก.  การร่วมใหค้วามคิด     ข. การมอบอ านาจตดัสินใจ 
ค.    การใหค้  าปรึกษา     ง. การแจง้ข่าวสาร 

72. อะไรคือ ภาระหนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษา 
ก.  บริการการศึกษาแก่เด็ก    ข. บริการการศึกษาแก่ประชาชน 
ค.   บริการการศึกษาแก่ครู    ง. บริการการศึกษาแก่สังคม 

73. ขอ้ใดเป็นความส าเร็จของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ก.  ผูบ้ริหารตดัสินใจแกปั้ญหาตามสถานการณ์ 
ข. ผูบ้ริหารปรึกษารองผูบ้ริหารก่อนตดัสินใจแกปั้ญหา 
ค. ผูบ้ริหารศึกษาเอกกสารงานวิจยัก่อนตดัสินใจแกปั้ญหา 
ง. ผูบ้ริหารขอความเห็นจากครู นกัเรียน กรรมการสถานศึกษาก่อนตดัสินใจ 

74. แนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนท าไดอ้ยา่งไร 
ก.  เชิญชวนเฉพาะคนท่ีพร้อมจะเสียสละเขา้มาร่วมกบัองคก์ร 
ข. ใหร้างวลัตอบแทนแก่คนท่ีเขา้ร่วมทุกคน ทุกคร้ัง 
ค. ท าประกนัชีวิตใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมทุกคน 
ง. สร้างหลกัประกนัความปลอดภยัใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม 

75. การควบคุม (Controlling) คือ 
ก.  การจบัจอ้งหาขอ้ผิด    ข.  การบงัคบัใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 
ค.    การก ากบัการด าเนินงาน   ง.  การติดตามผลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

76. การควบคุมส่ิงน าเขา้ การควบคุมการด าเนินงาน การควบคุมผลลพัธ์ เป็นแนวคิดแบบใด 
ก.  แนวคิดเชิงระบบ    ข. แนวคิดควบคุมเชิงระบบ 
ค.    แนวคิดเชิงวิจยั    ง. แนวคิดแบบผสมผสาน 
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77. การประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบั(Feedback) คือขอ้ใด 
ก.  Formative  evaluation    ข. Summative evaluation 
ข. Context evaluation     ง. Process evaluation  

78. “การบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนา” เป็นอะไร 
ก. ประสิทธิภาพ (efficient)    ข. ประสิทธิผล(effectiveness) 
ค.   ประสิทธิภาพผลผลิต(productive effectiveness)  ง. ความประหยดั(economy) 

79. ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบของวงจรการด าเนินโครงการใหส้ าเร็จ 
ก.  จุดมุ่งหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบติั การก ากบั 
ข. การวางแผน การลงมือปฏิบติั การติดตามและประเมินผล 
ค. วิสัยทศัน์ การวางแผน การลงมือปฏิบติั การติดตามก ากบั 
ง. วสััยทศัน์ จุดมุ่งหมาย การลงมือปฏิบติั 

80. องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการความรู้คือ 
ก.  คน องคค์วามรู้ การเผยแพร่    ข. คน การจดัการ การเผยแพร่ 
ค.    คน เทคโนโลย ีกระบวนการ    ง. คน เทคโนโลย ีการเผยแพร่ 

81. วิสัยทศัน์มีประโยชน์อยา่งไร 
ก. ช่วยก าหนดหนา้ท่ีของสมาชิกทุกคนใหท้ างานตามกระบวนการ 
ข. ช่วยก าหนดทิศทางขององคก์ร 
ค. ช่วยใหส้มาชิกเกิดการแข่งขนัในการท างาน 
ง. ช่วยใหอ้งคก์รจดัหาทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอ 

82. กระบวนการถ่ายเทความรู้ (SECI Model ) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
ก.  การประชุมเชิงปฏิบติัการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การผนวกความรู้ 
ข. การสกดัความรู้จากตวัคน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝังหรือผนึกความรู้ 
ค. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสกดัความรู้ออกจากตวัคน การผนวกความรู้ การฝังหรือผนึกความรู้ 
ง. การประชุมปฏิบติัการ การสกดัความรู้ออกจากตวัคน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การผนวกความรู้ 

การฝังหรือผนึกความรู้ 
83. แผนการจดัการความรู้ ( KM action plane ) ควรระบุรายละเอียดส าคญัเร่ืองใดบา้ง 

ก. กระบวนการ เป้าหมาย การประเมิน    
ข. การวางแผน การปฏิบติั  การประเมินผล 
ค. กระบวนการ สร้างความรู้ ประเมินผล 
ง. การวางแผน เป้าหมาย ประเมินผล 
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84. MBO เป็นเทคนิคท่ีใชค้วบคุมการบริหาร เนน้ความส าคญัเร่ืองใด 
ก. การเปล่ียนพฤติกรรมคน    ข. การเปลี่ยนพฤติกรรมองคก์ร 
ค.   การเปล่ียนวตัถุประสงค ์    ง. การเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ริหาร 

85. การจดัท าแผนกลยทุธ์ ในภาคราชการไทยเป็นมุมมองดา้นใด 
ก.  ดา้นประสิทธิผลตามพนัธกิจ    ข.  ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
ค.   ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ   ง.  ดา้นการพฒันาองคก์ร 

86. บทบาทของผูบ้ริหารในการกระตุน้ความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาคือขอ้ใด 
ก. สรุปและตดัสินใจในความคิดเห็น   ข. ใหค้วามส าคญักบัทุกความคิด 
ค.  ใหค้นท่ีกลา้แสดงออกแสดงความคิดเห็นใหม้าก ง. เป็นผูน้ าดา้นความคิด 

87. ขอ้ใดเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความคิด 
ก. ความรู้ ความเขา้ใจในสาระ มุมมองรอบดา้น  ข. ความรู้ การต่ืนตวั ประสบการณ์ 
ค.  ความรู้ ความเขา้ใจในสาระ ประสบการณ์       ง.ความรู้ มุมมองรอบดา้น ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

88. Best Practice มีการใชเ้ร่ิมตน้จากขอ้ใด 
ก. วงการแพทย ์    ข. วงการธุรกิจ 
ค.   วงการทหาร     ง. วงการการศึกษา 

89. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด Best Practice ไดแ้ก่ 
ก. บุคคล องคค์วามรู้ กระบวนการแกปั้ญหา ข. บุคคล ปัญหาอุปสรรค  แรงขบัเคล่ือน 
ค.  บุคคล องคค์วามรู้ ประสบการณ์  ง. บุคคล องคค์วามรู้ แรงขบัเคล่ือน 

90. ขั้นตอนการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์( Strategic Analysis ) ในการวางแผนเป็นการวิเคราะห์อะไร 
ก. ทิศทาง     ข. ปัจจยั 
ค.   รูปแบบ     ง. แผนงาน 

91. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งทราบบริบทของสถานศึกษา เพื่ออะไร 
ก. เป็นขอ้มูลในการพฒันาสถานศึกษา   ข. เป็นขอ้มูลในการจดัท ายทุธศาสตร์ 
ค.   เป็นการท าขอ้มูลเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน  ง. เป็นขอ้มูลในการจดัท าสารสนเทศ 

92. บทบาทหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหาร สัมพนัธ์กบัสมรรถนะประจ าสายงานของผูบ้ริหารในขอ้ใด  
ก.  การมีวิสัยทศัน์      ข.  การพฒันาบุคลากร  
ค.  การส่ือสารและการจูงใจ     ง.   การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์  

93. ตามหลกัการมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา อยูใ่นระดบัใด 
ก. การใหข้อ้มูลข่าวสาร     ข. การรับฟังความคิดเห็น 
ค.   การเก่ียวขอ้ง      ง. การร่วมมือ 
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94. หากท่านไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่ิงแรกท่ีท่านควรท า เม่ือเขา้ไปรับต าแหน่ง คือขอ้ใด 
ก. อยูน่ิ่งๆดูทิศทางลม    ข.  ปรับโครงสร้างการบริหาร 
ค. ส่งเสริมจุดแขง็ของสถานศึกษา   ง.  แกปั้ญหาจุดอ่อนสถานศึกษา 

95. หากท่านเป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา ท่านจะส่ือสารดว้ยวิธีการใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ก. ประชุมทุกเดือน               ข. การนิเทศ 
ค. ประชุมยอ่ยฯ               ง.  พูด คุย แนะน า 

96. พฤติกรรมผูน้ าแบบใด ใชไ้ดดี้ยามวิกฤติ 
ก.  อตัตนิยม     ข. ประชาธิปไตย 
ค.  เสรีนิยม     ง. แบบตามสบาย 

97. แนวคิดแบบใดมุ่งเนน้การปรับปรุงการท างานใหดี้ขึ้นเป็นส าคญั 
ก. TQM      ข. SBM  
ค. RBM      ง. BSC 

98.  ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีทกัษะของผูน้ าดา้นใดมากท่ีสุด  
ก. มนุษยส์ัมพนัธ ์     ข. เทคนิค 
ค. การคิดวิเคราะห์    ง.  การควบคุมสั่งการ 

99.  เป้าหมายส าคญัท่ีสุดของการใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาตรงกบัขอ้ใด 
ก.  การปฏิบติังานท่ีตรงตามบทบาทหนา้ท่ี  ข.  การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและครู 
ค.  การพฒันาการสอนของครู    ง.  คุณภาพของผูเ้รียน 

100.  ขอ้ใดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นผูน้ าทางวิชาการในดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตร 
ก.  ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานเป็นทีมในการพฒันาหลกัสูตร    
ข. จดัเวลาใหค้รูไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ในการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ 
ค.  ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ  
ง.   ตดัสินใจท่ีถูกตอ้งในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
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แบบทดสอบการบริหารสถานศึกษาศตวรรษที่ 21 

1. ภาวะอารมณ์ของคนท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง ถา้ตกใจจะตอบสนองอยา่งไร 
ก. ปฏิเสธ     ข.  ต่อตา้น  
ค. ทดลองปฏิบติั    ง. ปรับตวั  

2. ภาวะอารมณ์ของคนท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง ถา้โกรธจะตอบสนองอยา่งไร 
ก. ปฏิเสธ     ข.  ต่อตา้น  
ค. ทดลองปฏิบติั    ง. ปรับตวั  

3.ภาวะอารมณ์ของคนท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง ถา้รับรู้จะตอบสนองอยา่งไร 
ก. ปฏิเสธ     ข.  ต่อตา้น  
ค. ทดลองปฏิบติั    ง. ปรับตวั  

4. ภาวะอารมณ์ของคนท่ีเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลง ถา้ยอมรับจะตอบสนองอยา่งไร 
ก. ปฏิเสธ     ข.  ต่อตา้น  
ค. ทดลองปฏิบติั    ง. ปรับตวั  

5. ขอ้ใดเป็น หวัใจของด าเนินการและหยัง่รากการเปล่ียนแปลง   
ก. ส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง   ข. ลดแรงต่อตา้น สร้างแรงสนบัสนุน  
ค. ฉลองชยัชนะระหวา่งทาง   ง. สร้างความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นใหย้ ัง่ยนื  

6.  ส่ิงส าคญัของการเป็นทีม คือ  
        ก.    การพฒันาบุคลากร  

ข.    การใหผ้ลตอบแทนและรางวลั  
ค. การท างานเป็นทีม สมาชิกมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว 
ง. การสร้างความไวว้างใจเช่ือถือกนั (Trust ) 

7. การพฒันาระบบ (Change SYSTEMs) และ การพฒันาคน(Change PEOPLE) อยูข่ ั้นตอนใดของ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ก. การสร้างทีมเจา้ภาพ   
ข. การพฒันาวิสัยทศัน์ของการเปล่ียนแปลง  
ค.     การวางแผนและก าหนดตวัช้ีวดั  
ง.     การพฒันาโครงสร้างท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 

8. การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management) มีลกัษณะอยา่งไร  
ก.  ใชไ้ดดี้ในภาคเอกชน   ข. ตอ้งใชร่้วมกบั TQM เท่านั้น 
ค.  เป็นรูปแบบบริหารองคก์รรัฐ  ง.  ใชไ้ดใ้นทุกองคก์าร 
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9. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของหลกัการบริหารแนวใหม่ 
ก.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ข.  การบริหารแบบอตัตนิยม 
ค.  การบริหารแบบประชาธิปไตย   ง.  การบริหารท่ียดึผูน้ าเป็นส าคญั 

10. การปฏิรูปการศึกษา คือ การท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการศึกษา ตอ้งเร่ิมตั้งแต่ประเด็นใด  
ก. นโยบาย      ข.  ปัจจยัและ ขั้นตอน  
ค. กระบวนการ      ง.  ผลผลิต และผลลพัธ์  

11. ขอ้ใดเป็นเหตุผลท่ีตอ้งปฏิรูปการศึกษา  
ก. รธน. ใหรั้ฐตอ้งจดัการศึกษา ใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม ปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง  
ข. พ.ร.บ.การศึกษา ก าหนดแนวการจดัการศึกษารูปแบบใหม่ การบริหาร ครู การจดัการเรียน  
ค.  กระแสโลกาภิวตัน์ การเปล่ียนแปลงสังคมโลก การเช่ือมขอ้มูลข่าวสาร      การแข่งขนั ดา้น

ความรู้ เศรษฐกิจ การคา้ และวฒันธรรม 
ง.  ถูกทุกขอ้  

12. เป้าหมายของชีวิตและสังคมท่ีมีดุลยภาพ “อยูเ่ยน็เป็นสุข” ตอ้งยดึหลกัใด 
ก. หลกัศาสนา    ข. หลกัประชาธิปไตย  
ค. หลกัการสหกรณ์    ง. หลกัความร่วมมือกนั 

13. เป้าหมายของชีวิตและสังคมท่ีมีดุลยภาพ “ร่มเยน็เป็นสุข” ตอ้งยดึหลกัใด 
ก. หลกัศาสนา    ข. หลกัประชาธิปไตย  
ค. หลกัการสหกรณ์    ง. หลกัความร่วมมือกนั 

14. เป้าหมายของชีวิตและสังคมท่ีมีดุลยภาพ “มัง่มีศรีสุข” ตอ้งยดึหลกัใด 
ก. หลกัศาสนา    ข. หลกัประชาธิปไตย  
ค. หลกัการเมือง     ง. หลกัความร่วมมือกนั 

15. ลกัษณะบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ขอ้ใดคือบทบาทผูบ้ริหาร 
ก. สร้าง ประสานความร่วมมือ   ข. สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
ค. จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้  ง. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  

16. ลกัษณะบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ขอ้ใดคือบทบาทผูป้กครอง 
ก. สร้าง ประสานความร่วมมือ   ข. สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
ค. จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้  ง. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  

17. ลกัษณะบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ขอ้ใดคือบทบาทผูส้อน 
ก. สร้าง ประสานความร่วมมือ   ข.สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
ค. จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้   ง.เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  
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18. ลกัษณะบทบาทผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ ขอ้ใดคือบทบาทชุมชน 
ก. สร้าง ประสานความร่วมมือ   ข.สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
ค. จดัส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนรู้   ง.เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  

19. การไดม้าซ่ึงความรู้ ความเขา้ใจ ส่ิงท่ีเราตอ้งการศึกษาอยา่งถูกตอ้ง เป็นส่วนใดของการวิจยั 
ก. เหตุผลของการท าวิจยั   ข. ความหมายของการวิจยั 
ค. หลกัการของการวิจยั   ง.  เป้าหมายของการท าวิจยั 

20. เพื่อความรู้ทางวิชาการ และเพื่อประยกุตใ์ชง้านวิจยัในทางปฏิบติั  คือ 
ก. เหตุผลของการท าวิจยั   ข. ความหมายของการวิจยั 
ค. ท่ีมาของการวิจยั    ง.  เป้าหมายของการท าวิจยั 

21. ท่ีมาของการวิจยัมาจาก  
ก. ผูจ้ะท าการวิจยั วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ข. ผูน้ าทางวิชาการ แหล่งอุดหนุนงานวิจยั  
ค. ข่าวในส่ือมวลชน หน่วยงานท่ีท าอยู่ ง.  ถูกทุกขอ้  

22. ขอ้ใดเป็นวิจยัเพื่อความรู้ทางวิชาการ  
ก. แสวงหาขอ้เท็จจริง   ข. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจพื้นฐาน  
ค.  เพื่อสร้างทฤษฎี   ง. ถูกทุกขอ้  

23. ขอ้ใดเป็นวิจยัประยกุต ์ 
ก. แสวงหาขอ้เท็จจริง   ข. เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจพื้นฐาน  
ค.  เพื่อสร้างทฤษฎี   ง. เพื่อการตดัสินใจแกปั้ญหา  

24. หลกัเกณฑท่ี์จะช่วยในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าวิจยั คือ  
ก. ความส าคญัของปัญหา ความเป็นไปได ้  ข. ความน่าสนใจและทนัต่อเหตุการณ์  
ค.  ความสามารถท่ีจะท างานวิจยัใหลุ้ล่วง  ง.  ถูกทุกขอ้  

25. การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั (Research Based Learning :RBL) ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก. เป็นการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการสร้างองคค์วามรู้  
ข. เป็นการเรียน การสอนท่ีเนน้กระบวนการวิจยั  
ค. ใหผู้เ้รียนรู้จกัตั้งค  าถามเอง ยกประเด็น วิเคราะห์ และรู้วิธีการไดค้  าตอบ 
ง.  ถูกทุกขอ้  

26.  ขั้นตอนกระบวนการวิจยั (Research Based Learning : RBL)เร่ิมตน้ท่ีขอ้ใด 
ก. ศึกษาหลกัการ ความรู้ จากต ารา เอกสาร ส่ือต่างๆ  
ข. เรียนรู้ผลการวิจยั ศึกษาดว้ยตนเอง/ค าบอกเล่า       
ค. เรียนรู้โดยศึกษาจากงานวิจยั 
ง. ท ารายงานเชิงวิจยั  
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27.  ขั้นตอนกระบวนการวิจยั (Research Based Learning :RBL)ขั้นตอนใด สูงสุด 
       ก.  ท ารายงานเชิงวิจยั   ข. ท า Baby Research 
       ค. ท าวิจยัภายใตก้ารนิเทศ /เป็นผูช่้วยนกัวิจยั ง. ท าวิทยานิพนธ์ 
28. “โครงการสาธารณะ” ควรใชแ้นวทางการตดัสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม 
      ก.   ยดึแนวนโยบายเป็นหลกั   ข. ยดึโครงการเป็นหลกั 
      ค.  การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม  ง. การตดัสินใจโดยผูรั้บผิดชอบโครงการ 
29. การแกปั้ญหาวิกฤตการณ์ขององคก์าร ควรมุ่งเนน้บริหารแบบใด 

ก.  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ข. การบริหารแบบปรับปรุงทัว่ทั้งองคก์ร 
ค. การบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ  ง.  การบริหารการเปล่ียนแปลง 

30. ผูบ้ริหารแบบใด ถือวา่ เป็นบุคคลท่ีมีอีโก ้สูง 
ก. มีชัว่โมงบินสูง         ข.  อยูแ่บบหอคอยงาชา้ง  
ค.   ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ง.  อาบน ้าร้อนมาก่อน 

31. หลกัการส าคญัในการบริหารแบบ SBM 
ก. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการพฒันา  
ข. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและรับผิดชอบ  
ค. หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน (Return Power to People)หน่วยต่างๆ 
ง. ถูกทุกขอ้  

32. รูปแบบการบริหาร SBM โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ปัจจุบนัเป็นรูปแบบใด  
ก.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นฐานหลกั (Administration Control SBM)  
ข.  ครูเป็นหลกั(Professional Control SBM)  
ค. ชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control SBM)  
ง.  ชุมชนและครูมีบทบาทเป็นหลกั  (Professional Community Control SBM)  

33. สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามขอ้ใด  
ก.  นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์  
ข.   นิติบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2545   
ค.  นิติบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
ง.   ถูกทุกขอ้  

34. ใครเป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานและตดัสินใจวา่จะด าเนินการ
อยา่งไร  

ก. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง.ถูกทุกขอ้  
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35. สิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใด  
ก.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   
ข.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   
ค.  กฎหมายอ่ืนซ่ึงก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของสถานศึกษาไวเ้ป็นการเฉพาะ      
ง.  ถูกทุกขอ้  

36. ปัจจุบนัสถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจ ตามแนวคิด Rordinelli รูปแบบ 
ก.  การแบ่งอ านาจ      ข.  การมอบอ านาจ  
ค.  การโอนอ านาจ      ง.  การใหอ้งคก์รเอกชนด าเนินการ  

37. วตัถุประสงของ TQM คือ การปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมี
คุณภาพตามความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ มีหลกัการอยา่งไร  

ก. มุ่งเนน้ความส าคญัของลุกคา้ /ความพึงพอใจ   ข. การปรับปรุงกระบวนงาน PDCA 
ค. การใหทุ้กคนมีส่วนร่วม    ง. ถูกทุกขอ้  

38. การจดัแบ่งหน่วยงานแบบ Line และ Staff มีลกัษณะใด 
ก. หน่วยงาน Line ใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Staff 
ข. หน่วยงาน Staff ใหค้  าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Line 
ค. หน่วยงาน Line อ านวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Staff 
ง. ทั้งสองอยา่ง ไม่เก่ียวพนักนั  

39. หากโรงเรียนของท่านไดรั้บจดัสรรโครงการ DLIT/DLTV ท่านตอ้งท าขอ้ใดก่อน  
ก. เตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
ข. เตรียมการลงทุนในรูปของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชง้บประมาณท่ีเพียงพอ  
ค. เตรียมเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหาร  
ง. เตรียมการเปิดโอกาสใหส้ังคม ชุมชนโดยรอบสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  

40. อุปสรรคของการน าระบบ TQM มาใช ้ 
ก. พฤติกรรม/ทศันคติ ผูบ้ริหาร  
ข. วฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งขั้นตอน ระเบียบ ผลประโยชน์ตนเอง ขาดการประสานงาน   
ค. ผูบ้ริหารไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ใชป้ระสบการณ์ท างาน การท าตามกนัมา ขาดการท างานเป็น

ทีม แบ่งต าแหน่ง ชั้น ลกัษณะหนา้ท่ี 
ง. ถูกทุกขอ้  

41. ขั้นตอนการน าระบบ TQM มาใชใ้นสถานศึกษา มีก่ีขั้นตอน  
ก.  4 ขั้นตอน    ข. 5 ขั้นตอน   
ค.  6 ขั้นตอน    ง. 7 ขั้นตอน  
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42. ผูบ้ริหารประกาศนโยบายคุณภาพ อยูใ่นขั้นตอนใดการน าระบบ TQM มาใชใ้นสถานศึกษา  
ก. การเตรียมการ    ข. การด าเนินการ  
ค. การประเมินผล   ง. สรุปและรายงานผล  

43. เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเป้าหมาย เปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธก์บัเป้าหมายท่ี
ก าหนด เป็นการบริหารรูปแบบใด 

ก. Balanced Scorecard ;BSC   ข. Results Based Management ; RBM  
ค.   School – Base Management : SBM  ง. Total Quality Management ;TQM  

44. เป็นการบริหารอยา่งเป็นระบบ โดยมุ่งเนน้ให้เกิดคุณภาพในทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ 
เป็นการบริหารรูปแบบใด 

ก. Balanced Scorecard ;BSC   ข. Results Based Management ; RBM  
ค.  School – Base Management : SBM  ง.  Total Quality Management ;TQM  

45. การบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยปฏิบติั และใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วน
ร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง เป็นการบริหารรูปแบบใด 

ก. Balanced Scorecard ;BSC   ข. Results Based Management ; RBM  
ค.  School – Base Management : SBM  ง. Total Quality Management ;TQM  

46. กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ หมายถึงขอ้ใด 
ก. Balanced Scorecard ;BSC   ข. Results Based Management ; RBM  
ค.  School – Base Management: SBM  ง. Total Quality Management ;TQM  

47. ครูผา่นการฝึกอบรม จดัเป็น  
ก. เป้าหมาย    ข. เป้าประสงค ์ 
ค. ผลผลิต    ง. ผลลพัธ์  

48. ทกัษะและความรู้ท่ีเกิดกบัครูผา่นการฝึกอบรม จดัเป็น  
ก. เป้าหมาย    ข. เป้าประสงค ์ 
ค. ผลผลิต    ง. ผลลพัธ ์   

49. การบริหารตามหลกั Results Based Management ; RBM ตอ้งสัมพนัธ์กบัเทคนิคใด  
ก. SBM     ข. TQM 
ค. BSC     ง.  QR Coad   

50. การบริหารดว้ยกระดาษแผน่เด่ียว  (one – page management) หมายถึงขอ้ใด  
ก. Strategy Map    ข. การบริหารดว้ยประยกุต ์BSC 
ค. การบริหารดว้ยแผนท่ียทุธศาสตร์ ง. ถูกทุกขอ้ 
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51. การพฒันาองคก์ารคืออะไร 
 ก. การท าใหก้ารเปล่ียนแปลงไปสู่ทิศทางท่ีปรารถนา โดยมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ 
 ข. การท าใหอ้งคก์ารไปสู่ทิศทางท่ีปรารถนา โดยมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ 
 ค. การท าใหก้ารเปล่ียนแปลงไปสู่ทิศทางท่ีปรารถนา  
 ง. การท างานโดยมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ 
52. การตดัสินใจในเร่ืองใดท่ีนกับริหารมืออาชีพควรหมัน่ฝึกฝนพฒันาให้เกิดขึ้นอยูเ่สมอ 
 ก. การตดัสินในหนา้ท่ีหลกั   ข. การตดัสินใจในต าแหน่ง 
 ค. การตดัสินใจโดยยดึประสบการณ์เดิมๆ  ง. การตดัสินใจในงานริเร่ิมสร้างสรรค ์
53. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) หมายถึง 
 ก. การมีอ านาจสูงสุดของผูบ้งัคบับญัชาในองคก์าร ข. การบงัคบับญัชาแบบการมีส่วนร่วม 
 ค. การบงัคบับญัชาแบบประชาธิปไตย  ง. การบงัคบับญัชาแบบน าหมู่ 
54. การบริหารงานโดยยดึวตัถุประสงค ์(MBO) เร่ิมจากขั้นใดก่อน 
 ก. การศึกษาคน้ควา้ ขอ้มูล   ข. การทบทวนผลการด าเนินงาน 
 ค. การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางแผน ง. การวางแผน 
55. ขอ้ใดคือการมีภาวะผูน้ าแนวใหม่ 
 ก. มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง  ข. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
 ค. มีความสามารถในการส่ือสาร   ง. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์/สังเคราะ 
56. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid) หมายถึงขอ้ใด  

ก. มุ่งยทุธศาสตร์    ข. มุ่งคน/มุ่งงาน 
ค. มุ่งกระบวนการ   ง. มุ่งการท างานเป็นทีม 

57. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid) ไม่ค่อยสนใจความตอ้งการและ
เป้าหมายขององคก์าร ละทิ้งงาน ใชเ้วลาในแต่ละวนัเพียงท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าขอ้มูล หรือนโยบายต่าง ๆ จาก
ผูบ้ริหารในระดบัสูง ผา่นทางผูน้ าไปสู่ผูป้ฏิบติังานเท่านั้นเอง การจดัการแบบน้ีอาจจะท าใหอ้งคก์ารเส่ือม
ถอยลงได ้ หมายถึงขอ้ใด 

ก. การจดัการแบบปล่อยตามสบาย (Impoverished Management)  
           ข. การจดัการแบบเนน้การท างานเป็นทีม (Team Management)  
           ค. การจดัการท่ีเนน้การสมาคม (Country Club Management)  
           ง. การจดัการแบบเนน้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-Obedience) 
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 58. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid)เป็นการจดัการท่ีผูน้ าให้
ความส าคญัและเอาใจใส่ทั้งการผลิตและผูป้ฏิบติังานสูงทั้งสองอยา่ง ผูน้ าแบบน้ีจะพยายามท าใหเ้ป้าหมาย
ขององคก์ารประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกนัก็สนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานไดด้ว้ย การจดัการ
แบบน้ีถือเป็นการจดัการท่ีดีท่ีสุด 

ก. การจดัการแบบปล่อยตามสบาย (Impoverished Management)  
           ข. การจดัการแบบเนน้การท างานเป็นทีม (Team Management)  
           ค. การจดัการท่ีเนน้การสมาคม (Country Club Management)  
           ง. การจดัการแบบเนน้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-Obedience) 
59. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid)การบริหารท่ีใหค้วามสนใจการ
ผลิตนอ้ย แต่สนใจผูผ้ลิตมาก มุ่งสร้างความพึงพอใจดว้ยการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศ
แห่งความเป็นเพื่อนในการท างาน แต่ไม่ค่อยสนใจ หรือพยายามท่ีจะท าใหง้านบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
            ก. การจดัการแบบเนน้การท างานเป็นทีม (Team Management)  
           ข. การจดัการท่ีเนน้การสมาคม (Country Club Management)  

ค. การจดัการแบบเนน้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-Obedience) 
ง.   การจดัการแบบพบกนัคร่ึงทางระหวา่งการผลิตและคนผลิต (Organization Man Management 

60. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid) การจดัการแบบน้ีจะใหค้วาม
สนใจการผลิตสูง สนใจผูป้ฏิบติังานนอ้ย มุ่งใชอ้  านาจให้ผูป้ฏิบติังานเช่ือฟังและปฏิบติัตามความตอ้งการ
ของผูน้ า สรุปวา่เป็นการบริหารท่ีค่อนขา้งจะเผด็จการ และเอาใจใส่แต่การผลิตหรืองานเป็นส าคญั 

ก. การจดัการแบบเนน้การท างานเป็นทีม (Team Management)  
           ข. การจดัการท่ีเนน้การสมาคม (Country Club Management)  

ค. การจดัการแบบเนน้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-Obedience) 
ง.  การจดัการแบบพบกนัคร่ึงทางระหวา่งการผลิตและคนผลิต (Organization Man Management 

61. การศึกษาภาวะผูน้ าตามแนวตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid) เป็นการจดัการท่ีใหค้วามสนใจต่อ
การผลิตปานกลาง และพยายามสร้างความสมดุลในการสนใจผูป้ฏิบติังานดว้ย โดยการธ ารงรักษาขวญั
ก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน เพื่อก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ แต่ก็ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัของผูป้ฏิบติังานสูงกวา่การ
ผลิต สรุปวา่การจดัการแบบน้ี ผูน้ าจะไม่ค่อยวางเป้าหมายของงานสูงไปนกั และค่อนขา้งไม่เผด็จการ 
รวมทั้งยงัรับฟังความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดว้ย 

ก. การจดัการแบบเนน้การท างานเป็นทีม (Team Management)  
          ข. การจดัการท่ีเนน้การสมาคม (Country Club Management)  

ค. การจดัการแบบเนน้อ านาจและการเช่ือฟัง (Authority-Obedience) 
ง.   การจดัการแบบพบกนัคร่ึงทางระหวา่งการผลิตและคนผลิต (Organization Man Management 
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62. ขอ้ใดไม่ใช่บทบาทของผุบ้ริหารในการตดัสินใจ 
 ก. ผูจ้ดัการ     ข. ผูจ้ดัสรรทรัพยากร 
 ค. ผูเ้จรจา     ง. ผูติ้ดตามงาน 
63. ผูท่ี้ไม่เคยประเมินผลงาน เป็นผูน้ าแบบใด 
 ก. อตันิยม     ข. แบบประชาธิปไตย 
 ค. แบบเสรีนิยม     ง. แบบเผด็จการ 
64. ขอ้ใดเป็นลกัษณะการบริหารแนวใหม่ 
 ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม   ข. การบริหารแบบมุ่งคน/มุ่งงาน 
 ค. การบริหารแบบ กระจายงาน   ง. การบริหารโดยใชเ้ทคโนโลย ี
65. การแกปั้ญหาแบบวิกฤติการณ์ขององคก์าร ความมุ่งหมายการบริหารแบบใด 

ก. แบบ SBM    ข. แบบ TQM 
ค. แบบ RBM    ง. แบบ PMQA 

66. รูปแบบการท างานท่ีตอ้งอาศยั ผูน้ าหรือผูบ้ริหารเป็นหลกัคือรูปแบบใด  
ก. Autocratic         ข. Semi - Autocratic 
ค. Democratic    ง. Laissez Faire 

67. การท างานท่ีสามารถส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว บรรยากาศการท างานค่อนขา้งเฉ่ือยชาเป็นการท างานเป็นทีม
รูปแบบใด  

ก. Autocratic         ข. Semi - Autocratic 
ค. Democratic    ง. Laissez Faire 

68. การท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมรูปแบบใด  
ก. Autocratic         ข. Semi - Autocratic 
ค. Democratic    ง. Laissez Faire 

69. การท างานท่ีผูร่้วมงานมีความเสมอภาคกนั เป็นรูปแบบการท างานเป็นทีมรูปแบบใด  
ก. Autocratic         ข. Semi - Autocratic 
ค. Democratic    ง. Laissez Faire 

70. ขอ้ใดเป็นหลกัในการเลือกนวตักรรมท่ีส าคญัท่ีสุด  
ก.   ความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นปัญหา  ข. ความตอ้งการของนกัเรียน 
ค.  ความง่ายในการพฒันา   ง. ความสวยงาม เขา้ใจ 

71. ภาวะผูน้ าทางวิชาการแบบใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาหน่วยงาน 
ก.   แบบประชาธิปไตย     ข. แบบเผด็จการ 
ค.  แบบกลอุบายเป็นหลกั   ง. แบบลูกทุ่ง 
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72. ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ก.  การพฒันานกัเรียน 
ข.  การบริหารจดัการหลกัสูตรและการสอน   
ค. การสนบัสนุนครูเขา้ร่วมเป็นกรรมการระดบัต่างๆ   
ง.  การส่งเสริมบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและวฒันาธรรมการเรียนรู้ 

73.  ขอ้ใดคือวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมท่ีนอกเหนือจากการยกมาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร
ในองคก์าร 

ก. การเสริมสร้างความรู้     
ข. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ค. การพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน  
ง. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ 

74. ขอ้ใดไม่ใช่ผลท่ีไดโ้ดยตรงจากการใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
ก.  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ข. รายงานวิจยัของผูบ้ริหารและครู 
ค.  ความกา้วหนา้ในการเรียนของผูเ้รียน ง. ประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีพฒันาขึ้น 

75. บุคลากรท่ีสามารถใหบ้ริการและความช่วยเหลือแก่ชุมชนหมายถึงใคร  
ก.  ครู      ข. นกัเรียน  
ค. นกัการภารโรง    ง. ถูกทุกขอ้  

76. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการในการจดัระบบสารสนเทศ 
ก.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล   ข.  การตรวจสอบขอ้มูล 
ค. การวิเคราะห์ขอ้มูล   ง.  การใชข้อ้มูล 

77. การพฒันาคนแบบ Inside out Approach เป็นกลยทุธ์การพฒันาคนโดยมุ่งการพฒันาดา้นใดเป็นเบ้ืองตน้ 
ก. ทกัษะ  ความรู้  ทศันคติ  ข. ความรู้  ทศันคติ  แรงจูงใจ 
ค. ทศันคติ  แรงจูงใจ  อุปนิสัย  ง. พฤติกรรม  อุปนิสัย  แรงจูงใจ 

78. ขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัเก็บสารสนเทศคือขอ้ใด 
    ก.    การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ข. การตรวจสอบขอ้มูล 
    ค.     การประมวลผลขอ้มูล   ง. การใชข้อ้มูลสานสนเทศ 

79. การก าหนดแผนขบัเคล่ือนเร่งรัดส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษารูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ก. พฒันาแบบโครงการย่อยๆ 

      ข.  จดัแผนพฒันาคุณภาพแบบรายโรงเรียน 
       ค. จดัท าโครงการเยยีวยา แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

ง. ยกระดบัคุณภาพแบบขั้นบนัไดเป็นรายโรงเรียน 
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80.  ขอ้ใด ไม่ใช่ แนวทางหลกัในการด าเนินการพฒันาบุคลากร 
ก. การฝึกอบรม    ข. การพฒันาบุคลากร 
ค. การใหก้ารศึกษาการเรียนรู้  ง. การประเมินการเขา้สู่ต าแหน่งหากท่านเป็น 

81. ผูอ้  านวยการ สมรรถนะพฒันาบุคลากรๆ กลุ่มใดเป็นกลุ่มท่ีควรไดรั้บการพฒันาท่ีสุด 
ก. มองวา่การอบรมเป็นเร่ืองของบุคลากรท่ีมีผลงานไม่ดี 
ข. มองวา่การอบรมเป็นเร่ืองท่ีดีมากเป็นการพฒันาตนเอง 
ค. มองวา่การอบรมเป็นการเสียเวลาท างาน 
ง. มองวา่ชอบไปอบรม เพราะไม่ตอ้งท างาน 

82.  แนวคิดแบบตาข่าย (Managerial grid) ของเบรดและมูตั้น พฤติกรรมผูน้ าแบบใดดีท่ีสุด  
  ก.    1.1     ข.  1.9  

ค.    9.1     ง.  9.9 
83.  โรงเรียนมาตรฐานสากล ขั้นใดสูงสุด 

ก.  WWSC    ข.  TQA 
ค.  SCQA    ง.  OBECQA 

84.  ขอ้ใดอธิบายเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าไดต้รงท่ีสุด  
ก.   ผูน้ าจะเกิดขึ้นเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งหรือมีการมอบหมายอยา่งชดัเจน   
ข.  ผูน้ าจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  
ค.  ผูน้ า คือความสามารถในการน าไปสู่เป้าหมาย   
ง.   ผูน้ า คือ บุคคลท่ีบงัคบับุคคลอ่ืนได ้

85.  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามารถพฒันายกระดบัคุณภาพไดทุ้กบริบท ทุกขนาด 
อยา่งสมดุลรับการเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา เกิดผลใน 4 มิติ มิติใดไม่ถูกตอ้ง 

ก.  มิติดา้นวตัถุ    ข.  มิติดา้นสังคม 
ค.  มิติดา้นวฒันธรรม   ง.  มิติดา้นการบริการ 

86. ความพยายามพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัอยูข่ ั้นใด 
ก.  AWARENESS : A1   ข. ATTEMPT : A2 
ค.  ACHIEVEMENT : A3  ง.  ACCREDIT SYSTEM : A4 

87. Boot camp เป็นการพฒันาครูดา้นการเรียนการสอนสาขาไหน 
ก.   English    ข.  Technology 
ค.   Engineering    ง.   MATT 

88. ขอ้ใด คือ สามประสาน โรงเรียนประชารัฐ 
       ก. รัฐบาล  ประชาชน  เอกชน   ข. วดั บา้น โรงเรียน 
       ค. เอกชน รัฐ  สภาอุตสาหกรรม  ง. รัฐ  เอกชน ประชาชน 
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89.  หลกัสูตรทวิศึกษา เป็นความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานใด 
       ก. สพฐ กบั อุดมศึกษา   ข. สพฐ. กบั สอศ. 
       ค.  สพฐ  กบั เอกชน    ง.  ศธ. กบั อุดมศึกษา 
90. ในศตวรรษท่ี 21 เด็กไทยมีลกัษณะอยา่งไร 
       ก. 3R x 5c     ข. 3R x 6c 
       ค. 3R x 7c       ง. 3R x 8c 
91. โรงเรียนไทย 4.0 คือขอ้ใด 
       ก. การเรียนรู้สู่การสร้างองคค์วามรู้  ข. การเรียนรู้ดว้ยงานวิจยั 
       ค. การเรียนรู้คู่คุณธรรม   ง. การเรียนรู้สู่การสร้างนวตักรรม 
92. Valve – Based Economy คือขอ้ใด 
       ก. เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ข. ท ามากไดม้า ท านอ้ยไดน้อ้ย 
       ค. อุตสาหกรรมหนกั     ง. เศรษฐกิจดัง่เดิม 
93. อตัราการเขา้เรียนระดบัประถม ประเทศไทยคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
       ก. ร้อยละ 95 ของจ านวนประชากรวยัเรียนทั้งหมด 
       ข. ร้อยละ 96 ของจ านวนประชากรวยัเรียนทั้งหมด 
       ค. ร้อยละ 98 ของจ านวนประชากรวยัเรียนทั้งหมด 
       ง. ร้อยละ 99 ของจ านวนประชากรวยัเรียนทั้งหมด 
94. ขอ้ใดเป็นมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ก. ดา้นคุณภาพเด็ก, กระบวนการบริหารและการจดัการ, กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
       ข. ดา้นคุณภาพเด็ก, กระบวนการบริหารและการจดัการ, การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 
       ค. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน, กระบวนการพฒันาครู, กระบวนการบริหารและการจดัการ 
       ง. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน, กระบวนการบริหารและการจดัการ, กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
95. แบบรายงานการประเมินการควบคุมภายใน คืออะไร 

ก. แบบ ปพ. 1     ข. แบบ ปค.5 
ค. แบบ ก.ค.ศ. 1    ง. แบบ ปอ. 1 

96. หอ้งเรียนกีฬา เป็นมาตรการส่งเสริมมีเป้าหมายส าคญัผูเ้รียนกลุ่มใดตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
ก. กลุ่มปกติ     ข. กลุ่มเส่ียง 
ค. กลุ่มมีปัญหา     ง. กลุ่มพิเศษ 
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97.   จากการ SWOT  Analysis สถานการณ์ใดท่ีตอ้งใชก้ลยทุธการอยูก่บัท่ี  
ก. SO Strategy    ข. WO Strategy 
ค. ST Strategy    ง. WT Strategy 

98. การมีโครงสร้างการบริหารจดัการและค าสั่งมอบหมายหนา้ท่ีใหรั้บผิดชอบท่ีละเอียดชดัเจน เป็นการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน สัมพนัธ์กบัหลกัการหรือเง่ือนไขใดของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ก.  ความรู้ คุณธรรม      
ข. หลกัการความมีเหตุผล 
ค. หลกัความพอประมาณ   
ง. หลกัความคุม้ค่า 

99. กระทรวงใหม่ล่าสุดท่ีรัฐบาลก าลงัเสนอจดัตั้งคือกระทรวงใด 
           ก. กระทรวงพาณิชย ์      
           ข. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          ค. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    
          ง. กระทรวงอุดมศึกษา การวิจยัและนวตักรรม 
100. รัฐบาลปัจจุบนั มีก่ีกระทรวง 
         ก.  18 กระทรวง     ข. 19 กระทรวง  
         ค.   20 กระทรวง     ง.  21 กระทรวง 
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แบบทดสอบ การบริหารสถานศึกษา 

1. เร่ืองใดไม่มีส่วนในการอธิบายเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency ) 
ก. ความรู้(Knowledge)     ข. ความคิด (Thinking) 

ค. ความสามารถ (ability)    ง. ทกัษะ (Skill) 

2. หากท่านไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร ท่านจะเป็นผูน้ าแบบใด 
ก.  ผูน้ าท่ีรู้ดีท่ีสุด    ข.  ผูน้ าท่ีเรียนรู้ไม่หยดุ 
ค. ผูน้ า ท่ีน าทุกเร่ือง    ง.  ผูน้ า ท่ีเป็นศูนยก์ลาง 

3. จากความคาดหวงัของผูป้กครองนกัเรียนท่ีแปรผนัตามบรรทดัฐานของสังคม ท่านเป็นผูอ้  านวยการ
ตอ้งท าอยา่งไรใหต้รงตามความตอ้งการของผูป้กครองมากท่ีสุด 
ก. ประชุมร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา       
ข. น าเทคโนโลยมีาช่วยครูในการท างาน 
ค. เชิญผูป้กครองมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
ง. พาผูป้กครองไปศึกษาดูงาน               

4. หากท่านตอ้งการปฏิรูปสถานศึกษา เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนัท่านจะเลือก
ปฏิรูปส่ิงใดก่อน 
ก. ปฏิรูปตวัเอง      ข. ปฏิรูปครู 
ค.   ปฏิรูปบุคลากร     ง.  ปฏิรูปองคก์ร 

5. หากท่านตอ้งการใหก้ารบริหารงานในสถานศึกษามีความคล่องตวั ท่านจ าอยา่งไร 
ก. แบ่งยอ่ยทีมงาน     ข.  ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ค.   น าเทคโนโลยมีาช่วยการปฏิบติังาน   ง.  ถูกทุกขอ้ 

6. ปัจจยัใดส่งเสริมใหผู้น้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ 
ก. ความรู้และความสามารถ    ข. ความรู้และประสบการณ์ 
ค.   ความรู้และทกัษะ     ง.  ความรู้และคุณธรรม 

7. จากนโยบายเร่งน าความปรองดองเขา้สู่สังคมไทย ท่านเป็นผูบ้ริหารท่านจะมีส่วนร่วมอยา่งไร 
ก. วางเฉย เป็นกลาง     ข.  ใหค้วามรู้กบัประชาชนในหมู่บา้น 
ค.   จดัเวทีสัมมนา ระดมความคิด    ง.  จดัเวทีประชาพิจารณ์ในชุมชน 

8. การสร้างความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบับุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ช่วยสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อหน่วยงานดา้นใด 
ก.  ดา้นกายภาพ     ข.  การความร่วมมือ 
ค.   ดา้นความเช่ือใจ     ง.  ดา้นจิตวิทยา 
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9. ขอ้ใดคือการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด 
ก. การประชุมน าเสนอนโยบายของผูบ้ริหาร  ข.  การสังสรรค ์หลงัเลิกงาน 
ค.   การออกค าสั่งปฏิบติังานประจ าปีการศึกษา  ง.  การพูดคุย สอนงาน 

10. ผูน้ ายคุใหม่ท่ีเนน้การปฏิรูป ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีคุณภาพ ขอ้ใดเป็นตวับ่งช้ีวา่ผูน้ ามีคุณภาพ 
ก.  มีภาวะผูน้ า      ข.  ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
ค. ความรู้ ความสามารถ     ง.  ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ 

11. การบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีของใคร 
ก. ผูอ้  านวยการ      ข.  ทีมเจา้ภาพ 
ค.   ผูป้ฏิบติั      ง. ถูกทุกขอ้ 

12. หากท่านเป็นผูอ้  านวยการ สาเหตุใดไม่ควรน ามาก าหนดกรอบการปฏิบติังาน เพื่อสนบัสนุนให้
เกิดผลการปฏิบติังาน ของโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน 
ก.  ปัจจยัน าเขา้     ข. กระบวนการ 
ค.     ผลผลิต     ง.  ผลลพัธ ์

13. การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคลากร ผูบ้ริหารควรใชเ้ทคนิคใด 
ข.  MBWA     ข. MBO 
ค.    KAIZEN     ง.  Karaoke 

14. กรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  ดา้นใดมีน ้าหนกัคะแนนมากท่ีสุด 
ก. ดา้นประสิทธิผล     ข. ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 
ค.   ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  ง. ดา้นการพฒันาองคก์ร 

15. หากท่านเป็นผูบ้ริหาร ท่านจะคดัเลือกแม่ครัวท่ีมีลกัษณะอยา่งไรมาท าอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน 
ก. ผูท่ี้แต่งตวัสะอาด ถูกสุขอนามยั   ข.  ผูท่ี้ท าอาหารอร่อย 
ค.   ผูท่ี้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน    ง.  ผูท่ี้มีจิตใจบริการ 

16. โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชนอยา่งดี อบต.ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ ครูใน
โรงเรียนไดรั้บรางวลัดีเด่นจาก สพท. นกัเรียนไดรั้บรางวลัชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถา้ท่านเป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียนน้ี จะมีแนวทางพฒันาอยา่งไร ?  
ก. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นอ่ืนมากขึ้น  
ข. ส่งเสริมเฉพาะดา้นท่ีดีเด่นอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ขึ้น  
ค. ส่งเสริมเฉพาะดา้นท่ีดีเด่นและพฒันาดา้นอ่ืนเพิ่มขึ้น  
ง. รักษาสภาพดีเด่นท่ีมีอยูแ่ลว้ใหค้งสภาพและเผยแพร่ผลงาน  

17. จุดประสงคห์ลกัของโครงการอาหารกลางวนั  
ก. ใหน้กัเรียนรับประทานอาหารครบม้ือ   ข. ใหน้กัเรียนรับประทานอาหารครบหมู่  
ค. เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียน   ง. เพื่อประหยดัเวลาพกัเท่ียง 
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18. ท่านเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจะบริหารใหน้กัเรียนรักการอ่านโดยจะจดัการบริหารอยา่งไร  
ก ใหค้รูแทรกทุกกลุ่มสาระ  
ข จดักิจกรรมหมอภาษาและจดัประกวดแข่งขนับ่อยๆ  
ค จดัซ้ือหนงัสือและพฒันาห้องสมุดใหน่้าเรียนรู้  
ง จดักิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วนัละ 10 นาที ทั้งโรงเรียน 

19. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่านจะมอบหมายให้ผูใ้ดรับผิดชอบงานประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างความประทบัใจใหก้บัผูม้าติดต่อราชการกบัโรงเรียน  
ก. บุคลิกภาพดี สุภาพ พูดจาเรียบร้อย     
ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ 
ค.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ รู้ภาระงานในโรงเรียน   
ง. มีความสามารถในการส่ือสารและใชเ้ทคโนโลยี 

20. ท่านเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน มอบงานใหค้รูบรรจุใหม่ ซ่ึงไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้นท่านจะท าอยา่งไร  
ก. ก ากบั ตรวจสอบ วดั/ประเมินผล    ข.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
ค.   ใหค้  าแนะน า  ก ากบั/ติดตาม ประเมินผล   ง.  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

21. ถา้นกัเรียนไดรั้บรางวลัพระราชทาน ถา้คุณเป็นผูบ้ริหารจะ ท าอยา่งไร  
ก. ยกยอ่งหนา้เสาธงในการเขา้แถวตอนเชา้  ข. ยกยอ่งในท่ีประชุมคณะครู 
ค.  ยกยอ่งในการประชุมผูป้กครองนกัเรียน   ง.  เตรียมส่งโรงเรียนพระราชทาน 

22. โรงเรียนขนาดเลก็ท่ีมีความขาดแคลนทางดา้นปัจจยัทางการบริหารเป็นอยา่งมาก ชุมชนโดยรอบ
ยากจน ท่านในฐานะท่ียา้ยมารับต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียน ท่านบริหารโรงเรียนอยา่งไร 
ก. จดัผา้ป่าการศึกษา                    ข.  จดัหาทุนการศึกษา  
ค.   ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน                     ง.   ของบประมาณ 

23. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานและพฒันางานให้เจริญกา้วหนา้ผูบ้ริหารควรเนน้สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั 
ก. บุคลากร                  ข.  ผูป้กครอง 
ค.   ชุมชน      ง.  นกัเรียน 

24. เพื่อระดมทรัพยากร ผูบ้ริหารควรเนน้สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัขอ้ใด 
ก. บุคลากร                  ข.  ผูป้กครอง 
ค.   ชุมชน      ง.  นกัเรียน 

25. เพื่อวางแผนส่งเสริมและแกปั้ญหานกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารควรเนน้สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัขอ้ใด 
ก. บุคลากร                  ข.  ผูป้กครอง 
ค.   ชุมชน      ง.  นกัเรียน 
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26. ขอ้ใดเกิดจากความสามารถส่ือสารของผูบ้ริหาร 
ก. ประชาสัมพนัธ์งาน     ข.  ความโปร่งใส 
ค.   สร้างทศันคติท่ีดีต่อการท างานและหน่วยงาน       ง.  ถูกทุกขอ้ 

27.  ผูน้ ามีการศึกษาบุคลากรในสถานศึกษา วา่เขามีความตอ้งการส่ิงใดและตอบสนองความตอ้งการใน
เร่ืองนั้น จนท าใหท้ างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ แสดงวา่ผูน้ าใชค้วามสามารถดา้นใด 
ก. ความสัมพนัธ์ท่ีดี     ข.  ความสมารถในการส่ือสาร 
ค. ความสามารถในการจูงใจ    ง.  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 

28. ขอ้ใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานมากท่ีสุด 
ก. ความพร้อมของบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์  ข.  ภาวะผูน้ าและความสัมพนัธ์ของทีม 
ค.    การเสริมสร้างพลงัในการท างาน   ง.  เจตคติท่ีดีต่อการท างาน 

29.  “การแกปั้ญหาในเร่ืองเดิม จะตอ้งใชวิ้ธีการใหม่เท่านั้นจึงจะประสบผลส าเร็จ”ผูน้ าตอ้งใชท้กัษะใด 
ก. ความสัมพนัธ์ท่ีดี     ข.  ความสมารถในการส่ือสาร 
ค.    ความสามารถในการจูงใจ    ง.  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 

30. การท่ีองคก์รมวัย  ่าอยูก่บัปัญหาเดิมๆ โดยไม่เปล่ียนแปลงวิธีการมีแต่สะสมปัญหาไปเร่ือยๆ เหมือน
ดินพอกหางหมูและในท่ีสุดก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง แสดงวา่ผูน้ าขาดความสามารถใด 
ก.    ภาวะผูน้ า      ข.  ความกลา้หาญ 

ค.   จูงใจในการท างาน     ง.  วิสัยทศัน์วิสัยทศัน์การท างาน 

31. ค ากล่าวท่ีวา่ “ไม่เขา้ถ ้าเสือ ก็ไม่ไดลู้กเสือ” เก่ียวขอ้งกบัการบริหารรูปแบบใด 
ก.  ความมุ่งมัน่ในการท างาน    ข. แรงจูงใจในการท างาน 
ค.    ความกลา้หาญ     ง.  บริหารการเปล่ียนแปลง 

32.   แนวคิดท่ีวา่ “Put the right man on the right job”  สัมพนัธ์กบัทกัษะใดในการบริหาร 
ก. วิสัยทศัน์     ข. พฒันาบุคลากร 

       ค.  การจูงใจ      ง.  ภาวะผูน้ า 
33. แนวคิดท่ีวา่ “Put the right job on the right man” สัมพนัธ์กบัทกัษะใดในการบริหาร 

       ก.  มุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ข. พฒันาบุคลากร 
ค.   การจูงใจ     ง.  บริการท่ีดี 

34. การสร้างหน่วยงานแห่งความเป็นเลิศ โดยผลลพัธ์ท่ีไดป้ระกอบดว้ยส่วนส าคญัอะไรบา้ง 
                  ก.    ผลผลิต ผลก าไร การสร้างความพึงพอใจต่อผูรั้บบริการ 

ข. การเรียนรู้ของบุคคล ภาวะผูน้ า ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ค. นโยบาย ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ วิธีการท่ีดีกวา่ 
ง. ผลงาน วฒันาธรรม ทีมงาน 
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35. ขอ้ใดเรียงล าดบัขั้นของความรู้ จากต ่าไปสูงไดถู้กตอ้ง 
ก.  ความรู้  ขอ้มูล  สารสนเทศ    ข. สารสนเทศ ขอ้มูล ความรู้ 
ค.    ขอ้มูล สารสนเทศ  ความรู้    ง. ขอ้มูล ความรู้ สารสนเทศ 

36. หากท่านขา้เป็นผูอ้  านวยการ ใหม่ ท่านตอ้งเรียนรู้ส่ิงใด เป็นส าคญั 
ก. นิสัยใจคอ บุคลิกของบุคลากร   ข.  เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ 
ค.    เรียนรู้วฒันธรรมองคก์ร    ง.  เรียนรู้วฒันธรรมชุมชน 

37. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) แสดงวา่โรงเรียนแห่งน้ี ใชห้ลกัธรรมาภิบาลขอ้ใด 
ก. นิติธรรม  คุณธรรม     ข.  คุณธรรม โปร่งใส 
ค.   ความโปร่งใส มีส่วนร่วม    ง.  ความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 

38. หากท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านตอ้งการแกปั้ญหาขององคก์ารไดก่้อนท่ีจะเกิดปัญหาท่านจะ
ใชก้ระบวนการใด 
ก.  การวางแผนยทุธศาสตร์    ข.  การจดัการความรู้ 
ค.   การวินิจฉยัองคก์าร     ง.  ภาวะผูน้ า 

39. ขอ้มูลท่ีดี มีลกัษณะอยา่งไร 
ก. ถูกตอ้ง  ทนัเวลา     ข. ตรวจสอบได ้ 
ค.   สอดคลอ้งกบังาน     ง.  ถูกทุกขอ้ 

40. ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ในฐานะท่านเป็นผูน้ า ควรท าอยา่งไร 
ก. หยดุรอ      ข. ปรับตวัใหท้นัการเปล่ียนแปลง  
ค.   ชะลอจนกวา่สถานการณ์จะชดัเจน       ง.  ท างานโดยไม่สนใจสถานการณ์ 

41. เพื่อติดตามความกา้วหนา้ในการปรับปรุงผลงานของโรงเรียนผูบ้ริหารควรท าอยา่งไร 
ก. ใชก้ารวดัผลเชิงปริมาณ    ข.  ใชก้ารวดัผลเชิงคุณภาพ 
ค.    ใชก้ารเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน   ง.  ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

42. การบริหารการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารควรวดัและประเมินผลอยา่งไร 
ก. วดัและประเมินผลใหไ้ดร้้อยละ 75 ของขอ้มูล  ข.  วดัและประเมินผลบางเร่ือง 
ค.   วดัและและประเมินผลเฉพาะส่ิงท่ีมีความส าคญั ง.  วดัและประเมินผลทุกเร่ือง 

43. ขอ้ใดเป็นระบบช่วยตดัสินใจ 
ก. Decision support system    ข. Knowledge work system 
ค.   Management information system   ง. Executive support system 

44. ขอ้ใดเป็นการน าวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั 
ก. นโยบาย  แผนงาน โครงการ กิจกรรม  ข. แผนงาน  นโยบาย โครงการ กิจกรรม 
ค.   แผนงาน  โครงการ นโยบาย กิจกรรม  ง. นโยบาย  โครงการ แผนงาน  กิจกรรม 
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45. ทกัษะใดใชใ้นทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร 
ก. การวางแผน      ข. การตดัสินใจ 
ค.  การบริหารจดัการ     ง.  การส่ือสาร 

46. ผูบ้ริหารควรมีทกัษะใด ส าคญัท่ีสุด 
ก. การวางแผน      ข. การตดัสินใจ 
ค.   การบริหารจดัการ     ง.  การส่ือสาร 

47. การวางแผนงบประมาณ เป็นการตดัสินใจแบบใด 
ก. การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง   ข. การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
ค.   การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง  ง. การตดัสินใจแบบเด่ียว 

48. การวางแผนอตัราก าลงัคน  เป็นการตดัสินใจแบบใด 
ก. การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง   ข. การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
ค.  การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง  ง. การตดัสินใจแบบเด่ียว 

49. การตดัสินใจแบบใดท่ีตอ้งอาศยัผูมี้ฝีมือและประสบการณ์สูง 
ก. การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง   ข. การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
ค.   การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง  ง.  การตดัสินใจแบบเด่ียว 

50. การตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ เป็นการตดัสินใจแบบใด 
ก.   การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง   ข. การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
ค.   การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง  ง.  การตดัสินใจแบบเด่ียว 

51. การเปล่ียนแปลงในขอ้ใดถูกต่อตา้นมากท่ีสุด 
ก. เปล่ียนต าแหน่งงาน    ข. เปล่ียนหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
ค.  เปล่ียนกระบวนการท างาน   ง. เปล่ียนทศันคติในการท างาน 

52. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงคือขอ้ใด 
ก. ปัจจยัดา้นระบบและดา้นบุคคล  ข. ปัจจยัดา้นกระบวนการและดา้นบุคคล 
ค.  ปัจจยัดา้นตน้ทุนและระบบ   ง. ปัจจยัดา้นโครงสร้างและทศันคติ 

53. ผูบ้ริหารยคุปฏิรูปท่ีตอ้งการมืออาชีพทางการบริหาร ปัจจยัใดส าคญัท่ีสุด 
ก. คุณวุฒิการศึกษา    ข. ประสบการณ์ปฏิบติังาน 
ค.  การสร้างผลงานทางวิชาการ   ง. ประสบการณ์การฝึกอบรม 

54. เม่ือผูบ้ริหารก าหนดทิศทางของสถานศึกษาชดัเจนแลว้ หนา้ท่ีแรกของผูบ้ริหารคือขอ้ใด 
ก. ส่ือ สารสร้างความเขา้ใจ   ข. สร้างบรรยากาศ 
ค.  เป็นตวัอยา่งท่ีดี    ง. ทบทวนผลด าเนินการ 
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55. องคก์ารจะบรรลุวิสัยทศัน์ไดห้รือไม่ ผูบ้ริหารตอ้งมีหนา้ท่ีอยา่งไร 
ก. กระตุน้     ข. ส่งเสริม 
ค.  สร้างบรรยากาศ    ง. ถูกทุกขอ้ 

56. หากงานบริหารของท่านเจอปัญหาท่ีซบัซอ้น ท่านจะเลือกแกปั้ญหานัน่ดว้ยวิธีใดเหมาะสมท่ีสุด 
ก.   ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยแกปั้ญหา           ข. เพิ่มขีดความสามารถทีมงาน 
ค.   ท างานแบบเช่ือมโยงเครือข่าย   ง. ตดัปัญหานั้นออกจากองคก์ร 

57. หากท่านเป็นผูอ้  านวยการและตอ้งการพฒันาใหเ้ป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพสูง การวางแผน
ก าลงัคน ท่านจะด าเนินการตามขอ้ใด  
ก. พฒันาคนเก่งภายในองคก์ร    ข. เลือกคนเก่งภายนอกองคก์รมาใช ้ 
ค. เลือกคนท่ีเพิ่งจบใหม่ๆมาใชง้าน   ง. พฒันาคนภายใน คดัคนเก่งจากภายนอก 

58. ปัญหาหลกัหรือปราการด่านแรกของผูบ้ริหาร ท่ีเป็นอุปสรรคในการพฒันาองคก์รมากท่ีสุดคือ 
ก. น ้าเตม็แกว้     ข. กลวัเสียหนา้ 
ค.  เอาตวัเองเป็นศูนยก์ลาง   ง. นัง่โต๊ะสั่งการ 

       59. ขอ้ใดเป็นเทคนิคในการสร้าง นวตักรรม  
ก. Benchmarking                 ข. PMQA 

              ค.   BSC     ง.  QR code 
      60. การควบคุมภายในสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก. พอประมาณ     ข. มีเหตุมีผล 
ค.  มีภูมิคุม้กนั     ง. โปร่งใส ตรวจสอบได ้
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กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองและละเมิด 
 

1. ขอ้ใด เป็นเจา้หนา้ท่ี ตามวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
ก. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     ข. ครูอตัราจา้ง  
ค. สภามหาวิทยาลยัเอกชน     ง. เป็นเจา้หนา้ท่ีทุกขอ้ 

2. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของค าสั่งทางปกครอง 
ก. เป็นการใชอ้ านาจตามกฎหมาย    ข.  มีผลเฉพาะกรณีใดหรือบุคคลใด 
ค.    มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ง.  ใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 

3. ขอ้ใดเป็นค านิยาม “ค าสั่งทางปกครอง”  
        ก.  การสั่งการ  การรับรอง     ข. การอนุญาต, การอนุมติั 
        ค.  การวินิจฉยัอุทธรณ์     ง.  ถูกทุกขอ้ 
4. ขอ้ใดไม่ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามความหมายของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 

ก. ค าสั่งลงโทษทางวินยัร้ายแรง    ข.  ค  าสั่งลงโทษทางวินยัไม่ร้ายแรง 
ค.  กฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา   ง.  ค  าสั่งบรรจุและแต่งตั้งขา้ราชการ 

5. ขอ้ใดถือเป็นค าสั่งทางปกครอง 
ก. หนงัสือเวียน      ข.  มติคณะรัฐมนตรี 
ค.   สัญญาจา้งของสถานศึกษากบับริษทัเอกชน   ง.  หนงัสืออนุมติัเบิกค่ารักษาพยาบาล 

6. ขอ้ใดไม่ถือเป็นขอ้หา้มในคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาทางปกครอง 
ก. เป็นคู่สมรสของคู่กรณี     ข. เป็นคนรู้จกักนัของคู่กรณี 
ค.   เป็นญาติของคู่กรณี     ง.  เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี 

7. ขอ้ใดไม่ใช่สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง 
ก. สิทธิท่ีจะมีทนายความหรือท่ีปรึกษา    
ข. สิทธิในการตรวจดูเอกสารของเจา้หนา้ท่ี 
ค. สิทธิท่ีจะขอดูเอกสารตน้ร่างค าสั่งทางปกครอง 
ง. สิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้สิทธิอุทธรณ์  

8. ใครเป็นผูรั้กษาการ พ.ร.บ. วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
        ก.  นายกรัฐมนตรี 
        ข.  รองนายกรัฐมนตรีท่ี ครม. แต่งตั้ง 
        ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม 
        ง.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
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9. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการยา้ยผูอ้  านวยการสถานศึกษา ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
แห่งหน่ึง ตอ้งเล่ือนเพราะไม่ครบองคป์ระชุม หากไดมี้การนดัประชุมอีกภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนันดั
ประชุมท่ีเล่ือนมา การประชุมคร้ังน้ีนบัองคป์ระชุมอยา่งไร จึงครบองคป์ระชุม 

ก. มีกรรมการมาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ข. มีกรรมการมาประชุมเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ค. มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ง. มีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

10. ตามวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง คณะกรรมการในขอ้ใดเป็นชุดเดียวกนัได้ 
ก. คณะกรรมการกลัน่กรองการยา้ยกบัคณะกรรมการพิจารณาการยา้ย 
ข. คณะกรรมการสอบสวนทางวินยักบัคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั 
ค. คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการฯและคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัใหค้รูเล่ือนวิทยฐานะ 
ง. คณะกรรมการทุกขอ้เป็นชุดเดียวกนัมิได ้ 

11. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา สามารถพิจารณาด าเนินการ กระท าตามขอ้ใดได ้
ก. อนุมติัเบิกค่าเช่าบา้นตนเอง   ข.  อนุมติัเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดาตนเอง 
ค.   อนุมติัเบิกการศึกษาบุตร    ง.  ท าไม่ไดทุ้กขอ้ 

12.  มติของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจา้งใหถื้ออยา่งไร 
ก. มติเสียงส่วนใหญ่     
ข. มติเสียงส่วนมาก 
ค.  มติเอกฉันทข์องคณะกรรมการทั้งหมด 
ง. มติเอกฉันทข์องคณะกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม 

13. ขอ้ใดถือวา่เป็นค าสั่งทางปกครอง 
ก. คณะกรรมการสืบสวนทางวินยั 
ข. การลงนามในใบสั่งซ้ือของหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
ค. ค าสั่งใหพ้นกังานราชการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีขบัรถราชการแลว้เกิดความเสียหาย 
ง. ค าสั่งใหน้ายทศพรหวัหนา้งานบริหารทัว่ไป ไปเป็นหวัหนา้งานวิชาการ 

14. ขอ้ใดไม่ถือวา่เป็นค าสั่งทางปกครอง 
ก. ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง     ข. ประกาศผลสอบ ผอ.เขตฯ 
ค.  ค  าสั่งปฏิบติัราชการประจ าปีการศึกษา   ง.  หนงัสืออนุมติัเบิกค่าเช่าบา้น 
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15. ค าสั่งทางปกครอง ประเภทใดซ่ึงโดยสภาพแลว้เจา้หนา้ท่ีจะริเร่ิมออกค าสั่งดว้ยตนเองไม่ได ้
ก. ประกาศผลสอบเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ข. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ค. ค าสั่งตั้งกรรมการสืบสวนทางวินยั 
ง. ค  าสั่งลงโทษทางวินยัไม่ร้ายแรง 

16. ค าสั่งทางปกครองในขอ้ใดท่ีมีสภาพบงัคบัตั้งแต่ผูมี้อ  านาจลงนามในค าสั่ง 
          ก. การบรรจุและการแต่งตั้ง    ข.  ค  าสั่งลงโทษทางวินยั 
          ค. ค  าสั่งใหช้ดใชค้่าสินไหม    ง.  การร้ือถอนอาคาร  
 17. ขอ้ใดเป็นเจา้พนกังานท่ีเป็นพยานในการวางหนงัสือหรือปิดหนงัสือเพื่อแจง้ค าสั่งทางปกครอง 
          ก.   ต ารวจ      ข.  ก านนั 
          ค.  แพทยป์ระจ าต าบล                 ง.  ถูกทุกขอ้  
18. การบอกนดัประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ท าเป็นหนงัสือถึงกรรมการทุกคน 
ข. ท าเป็นหนงัสือถึงกรรมการไม่นอ้ยกึ่งหน่ึงก็ได้ 
ค. ท าเป็นหนงัสือถึงกรรมการอยา่งนอ้ยกึ่งหน่ึงก็ได้ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

19. การบอกนดัประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัทัว่ไป ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
ข. บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั 
ค. บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
ง. บอกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั           

20. การกระท าในขอ้ใด ถือเป็นการ “ละเมิด”  
ก.  กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ     ข.  กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 
ค.     บุคคลอ่ืนไดรั้บความเสียหาย      ง.  ถูกทุกขอ้ 

21. ค าสั่งทางปกครองในขอ้ใด ถือวา่เป็นการกระท าโดยละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
ก. ค าสั่งไล่ออกจากราชการ   ข. ค าสั่งใหอ้อกจากราชการ 
ค.   ค  าสั่งไม่เล่ือนขั้นเงินเดือน   ง.  เป็นละเมิดทุกขอ้ 

22. ขอ้ใดเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญติัความรับผิดชอบทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี 
ก. สถานศึกษา     ข. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ค.  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง.  ถูกทุกขอ้  
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23.  กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผูถู้กกระท าละเมิดจะตอ้งฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากบุคคลใด 

ก. เจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิด    ข.  หน่วยงานตน้สังกดั 
ค.   รัฐมนตรีตน้สังกดั    ง.  กระทรวงการคลงั 

24.  กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าละเมิดท่ีไม่ใช่การปฏิบติัหนา้ท่ี ผูถู้กกระท าละเมิดจะตอ้งฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากบุคคลใด 

ก. เจา้หนา้ท่ีผูท้  าละเมิด    ข.  หน่วยงานตน้สังกดั 
ค. กระทรวงยติุธรรม     ง.  กระทรวงการคลงั 

25. กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าละเมิดในการปฏิบติัหนา้ท่ีอนัเกิดจากการใชอ้ านาจตามกฎหมายผูเ้สียหาย
ตอ้งฟ้องคดีต่อศาลใด 

ก. ศาลปกครอง     ข.  ศาลอาญา 
ค.  ศาลแพ่งฯ     ง.  ศาลรัฐธรรมนูญ 

26.   การพิจารณาอุทธรณ์ถา้กฎหมายไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาไวจ้ะตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั 
ก. 90 วนั      ข.  120 วนั   
ค.  180 วนั      ง.  240 วนั 

27.กรณีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรงจนท าใหบุ้คคลภายนอก(เอกชน)ไดรั้บความ
เสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เจา้หนา้ท่ีจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยตรง    
ข. หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทน จนท.ไม่ตอ้งรับผิดชดใชฯ้ 
ค. หน่วยงานของรัฐ ตอ้งชดใชแ้ทนไปก่อน แลว้ใชสิ้ทธิไล่เบ้ียจาก จนท.ในภายหลงั  
ง. ถูกทุกขอ้ 

28.  กรณีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงจนท าใหบุ้คคลภายนอก(เอกชน)ไดรั้บความ
เสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เจา้หนา้ท่ีจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยตรง    
ข. หน่วยงานของรัฐจ่ายค่าสินไหมทดแทน จนท.ไม่ตอ้งรับผิดชดใช ้
ค.  หน่วยงานของรัฐ ตอ้งชดใชแ้ทนไปก่อน แลว้ใชสิ้ทธิไล่เบ้ียจาก จนท.ในภายหลงั  
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

29. กรณีการกระท าละเมิดเกิดจากเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่ไดส้ังกดัหน่วยงานของรัฐแห่งใด จะถือวา่หน่วยงานใด
เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีตอ้งรับผิดถูกฟ้องร้องคดีดงักล่าว 

ก. ส านกันายกรัฐมนตรี    ข.  กระทรวงการคลงั 
ค.    เหตุเกิดท่ีจงัหวดัใดใหฟ้้องท่ีจงัหวดันั้น    ง.  กรมการปกครอง 
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30. นายสมชยั ต าแหน่งครูช านาญพิเศษ  ลงโทษนกัเรียนโดยใหน้กัเรียนซ่ึงมีโรคประจ าตวั ว่ิงรอบสนาม จน
เป็นเหตุใหน้กัเรียนคนดงักล่าวเสียชีวิต  บุคคลใดหรือหน่วยงานใด รับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

ก. ครูสมชยั     ข.  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ค.   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   ง. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

31.  นายสมควร ต าแหน่งพนกังานขบัรถ พาผอ.ไปราชการและกลบัมาส่งผอ.เวลา ส่ีทุ่ม ผอ.พิจารณาแลว้
เห็นวา่ดึกแลว้เลยใหน้ายสมควร ขบัรถโรงเรียนกลบับา้น ปรากฏวา่รถโรงเรียนคนัดงักล่าวหาย ใครเป็นคน
จ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ก. นายสมควร     ข.  ผอ.โรงเรียน 
ค.   สพฐ.      ง.  กระทรวงการคลงั 

32.  นายพิทกัษ ์ต าแหน่งรองผอ.ฯ ขบัรถตนเอง พาผอ.ไปราชการ และเกิดเหตุเฉ่ียวชนชาวบา้นไดรั้บ
บาดเจ็บสาหสั และฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน  ใครเป็นคนจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ก. นายพิทกัษ ์     ข.  ผอ.โรงเรียน 
ค.   สพฐ.      ง.  ขอ้ ก และ ข 

33. กรณีประตูโรงเรียน(เหลก็) ลม้ทบันกัเรียน เสียชีวิต ในตอนเท่ียงวนั ใครจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
      ก.  ครูเวร      ข. โรงเรียน 
      ค.  สพท.      ง.  สพฐ. 
34. หากสถานศึกษาเป็นจ าเลยถูกฟ้องคดีและไดรั้บหมายศาลท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะท าอยา่งไร 

ก.  แต่งตั้งทนายสู้คดี    ข.  รายงาน สพป./สพม.โดยด่วน 
ค.  รายงาน สพฐ.โดยด่วย    ง.  รายงานอยัการในพื้นท่ีโดยด่วน 

35. กรณีสถานศึกษาจดัซ้ือ ครุภณัฑก์บับุคคลอ่ืน หากผูเ้ขา้ท าสัญญามีการผิดสัญญา(ทางแพ่ง) สถานศึกษามี
อ านาจเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องคดีเอง เพื่อเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามสัญญา โดยแต่งตั้งทนายความวา่คดีเอง 
สามารถใชเ้งินตามขอ้ใดในการวา่จา้งทนายเอง 

ก. เงินรายไดส้ถานศึกษา    ข. เงินงบประมาณอุดหนุน(รายหวั) 
ค.   ของบสนบัสนุนจาก สพท.   ง. สถานศึกษาไม่มีอ านาจฟ้องคดีเอง 

36. โรงเรียนแห่งหน่ึงถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้า  จากการท่ีผูรั้บเหมาใชน้ ้าในการมารับเหมาก่อสร้างอาคารเรียน
ตามสัญญาจา้ง โดยท่ีโรงเรียนไม่ไดห้กัไวต้อนจ่ายเงินงวดสุดทา้ย สตง.มาตรวจพบ ใครตอ้งรับผิดชอบจ่าย
ค่าไฟฟ้าในคร้ังน้ี 

ก. ผูรั้บเหมา     ข. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
       ค.   โรงเรียน     ง.  สพฐ.  
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37. โรงเรียนแห่งหน่ึงมีบา้นพกัครูวา่ง 1 หลงั ผอ.อนุญาตใหน้าย ก. ซ่ึงเป็นพนกังานราชการ เขา้พกั ต่อมา 
ครู เอ( ค.ศ. 3) ยา้ยเขา้มาและมีสิทธ์ิเบิกเขา้เช่าบา้น ผอ.ก็อนุมติัเบิกค่าเช่าบา้นตามสิทธ์ิ เม่ือ สตง.มาตรวจ
พบวา่ ครูเอไม่มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบา้น เน่ืองจากโรงเรียนมีบา้นพกัครูวา่ง จาก เพราะ นาย ก.ไม่มีสิทธ์ิเขา้อยู่
บา้นพกัครู ใครตอ้งรับผิดชอบคืนเงินค่าเช่าบา้นท่ี ครูเอ เบิกก่อนหนา้น้ี คืนแก่รัฐ 

ก. นาย ก(พนกังานราชการ)     ข. ครูเอ 
ค.   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     ง.  สพฐ.  

38. กรณีเจา้หนา้ท่ี สตง. เขา้ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินหรือทรัพยสิ์นของสถานศึกษาแลว้พบขอ้บกพร่อง
เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี จึงแจง้ใหส้ถานศึกษาด าเนินการ
แกไ้ข แลว้สถานศึกษาตอ้งด าเนินการและแจง้ผลด าเนินการใหค้ณะกรรมการทราบภายในก่ีวนั 

ก. 60  วนั      ข.  90 วนั 
ค. 120 วนั      ง.  150 วนั  

39.  ตามระเบียบ คตง.วา่ดว้ยวินยัทางงบประมาณและการคลงัโทษปรับทางการปกครองมีก่ีชั้น 
          ก.  2 ชั้น      ข.  3 ชั้น  
          ค.    4 ชั้น      ง. 5 ชั้น 
40. ตามระเบียบ คตง.วา่ดว้ยวินยัทางงบประมาณและการคลงัการมิไดด้ าเนินกระบวนการพิจารณา ความผิด
แก่ผูก้ระท าความผิด ก่ีปีถือว่า คดีขาดอายคุวาม 
     ก. 3  ปี      ข.  5  ปี 
     ค.   10 ปี      ง.  ไม่มีอายคุวาม  
41. การนบัระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ณ สถานศึกษาปัจจุบนั เพื่อประกอบการส่งค าร้องขอยา้ยปกติ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา วนัแรกคือวนัใด 

ก.  วนัออกค าสั่ง    ข.  วนัลงเวลาท างานวนัแรก 
ค.  วนัไดรั้บแจง้ค าสั่ง   ง.  วนัลงลายมือรับทราบค าสั่ง 

42. แนวทางการด าเนินการทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ไม่มีอายคุวาม ยอมความกนัไม่ได ้ 
ข. การสืบสวนก่อนการด าเนินการางวินยั สมควรมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนดีกวา่จะสืบสวนเอง 
ค. การสืบสวนไม่ถือวา่เป็นการด าเนินการทางวินยั จึงไม่ตอ้งรายงานตามระเบียบวา่ดว้ยการรายงาน 
ง. ประธานคณะกรรมการ,กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสืบสวนและคณะกรรมการ

สอบสวนเป็นบุคคลเดียวกนัได ้
43. ขอ้ใดเป็นการใชอ้ านาจในการพิจารณาทางปกครอง 

ก.  กระบวนการสืบสวนทางวินยั   ข.  กระบวนการสอบสวน 
ค.    กระบวนการออกค าสั่งฯ   ง.  กระบวนการแจง้ค าสั่งฯ 
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44.  ขอ้ใด นบัเวลาตามปีการศึกษา 
ก. การนบัอายเุด็กเขา้เรียนเขา้เรียนอนุบาล 1 
ข. การนบัอายเุด็กเขา้เรียนเขา้เรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 
ค. ท าลายหนงัสือราชการท่ีครบอายกุารเก็บ 
ง. จ านวนวนัลา 

45. การเกิดผลของค าสั่งทางปกครอง เกิดขึ้นเม่ือใด 
ก. ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ข. ตั้งแต่การจดัท าร่างค าสั่งทางปกครอง 
ค. ตั้งแต่การออกค าสั่งทางปกครอง 
ง. ตั้งแต่ขณะท่ีผูน้ั้นไดรั้บแจง้เป็นตน้ไป  

46. เจา้หนา้ท่ี เขา้ตรวจสอบการเขา้เรียนของนกัเรียน ในโรงเรียนตอ้งไปเวลาใด 
ก. เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น  ข.  เวลาท าการของสถานศึกษา 
ข. เวลาท่ีสถานศึกษาสะดวกใหต้รวจ    ง. เวลาตั้งแต่พระอาทิตยข์ึ้น จนถึงพระอาทิตยต์ก  

47.  ตามนโยบาย การจดัการศึกษา ปัจจุบนัสัดส่วนการศึกษาต่อ สายสามญั : สายอาชีพ คือขอ้ใด   
       ก.  60:40      ข.  50:50 
      ค.   40:60      ง.  30:70 
48. ใครเป็นผูบ้นัทึก ในสมุดหมายเหตุรายวนั  
      ก. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา    ข. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
      ค. หวัหนา้สถานศึกษา    ง. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
49.  ขอ้ใดส าคญัท่ีสุดในการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษาคา้งคืน 

ก. โครงการฯ    ข.  หนงัสืออนุญาตจากผอ.เขตฯ 
ค. หนงัสืออนุญาตจากผูป้กครอง  ง.  ส าคญัทุกขอ้ 

50. การพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา หากจ าเป็นตอ้งเดินทางตอนกลางคืนท่านเป็นผูอ้  านวยการ 
        จะท าอยา่งไร 

ก. ใชร้ถบสับริษทัน าเท่ียวท่ีจดทะเบียน ข.  ประสานต ารวจทางหลวงน าขบวน 
ค.     เดินทางโดยรถไฟ   ง.  หา้มเดินทางโดยกลางคืนโดยเด็ดขาด 

51. สพฐ. ไดจ้ดัท าโครงการนกัเรียนไทยสุขภาพดีขึ้น วตัถุประสงคใ์ด 
ข. เพื่อแกปั้ญหาสุขภาพฟัน   ข.  เพื่อแกปั้ญหาโรคขาดสารอาหาร 
ง. เพื่อแกปั้ญหาโรคอว้นในวยัเรียน  ง.  เพื่อแกปั้ญหาขาดไอโอดีน 

52. งานโภชนาการโรงเรียนอยูใ่นความรับผิดชอบดา้นใด 
ก. วิชาการ     ข.  บริหารทัว่ไป 

       ค. กิจการนกัเรียน    ง.  งบประมาณ 
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53. แผนยทุธศาสตร์ ตรงกบัหลกัธรรม อริยสัจ 4 ขอ้ใด 
ก. ทุกข ์  ข. สมุทยั  ค. นิโรธ  ง. มรรค 

54. การด าเนินการทางวินยัในขอ้ใด ตอ้งด าเนินการจนจบกระบวนการ 
ก. ครู ถูกด าเนินการวินยัไม่ร้ายแรง 
ข. ผอ. เกษียณออกจากราชการถูกด าเนินการทางวินยัไม่ร้ายแรง 
ค. คู่กรณีเสียชีวิตระหวา่งถูกด าเนินการทางวินยั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

55. ขอ้ใดไม่ใช่ “กฎ” 
ก.พระราชกฤษฎีกา   ข.กฎกระทรวง  
ค. ประกาศผลการสอบ   ง. ระเบียบกระทรวง 

56. ค  าสั่งทางปกครองอุทธรณ์ไดภ้ายในก่ีวนั 
ก.ภายใน  3  วนั    ข. ภายใน 15  วนั         
ค.ภายใน 30  วนั    ง. ภายใน 60  วนั 

57. นายด าขา้ราชการครูถูกยา้ยโดยไม่เป็นธรรมจะใชสิ้ทธิใดก่อน 
ก.ร้องทุกข ์    ข.ร้องเรียน  
ค.อุทธรณ์    ง.ฟ้องศาล 

58. บุคคลใดจะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได ้
ก.เป็นเจา้หน้ีหรือลูกหน้ีเป็นนายจา้งของคู่กรณี ข.เป็นคู่กรณีเอง 
ค.เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี  ง.ถูกทุกขอ้ 

59. ขอ้ใดเป็นวิธีแจง้ค าสั่งทางปกครองท่ีถูกตอ้ง 
ก.แจง้ดว้ยวาจา     ข.แจง้เป็นหนงัสือ 
ค.แจง้โดยประกาศหนงัสือพิมพ ์   ง.ถูกทุกขอ้ 

60. การขอใหพ้ิจารณาทางปกครองใหม่ขอไดภ้ายในก่ีวนั 
ก.ภายใน  15 วนั นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุซ่ึงอาจของใหมี้การพิจารณาใหม่ 
ข.ภายใน  30 วนั นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุซ่ึงอาจของใหมี้การพิจารณาใหม่ 
ค.ภายใน  60 วนั นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุซ่ึงอาจของใหมี้การพิจารณาใหม่ 
ง.ภายใน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีรู้ถึงเหตุซ่ึงอาจของใหมี้การพิจารณาใหม่ 

61.   สาเหตุท่ีอาจขอใหพ้ิจารณาใหม่ได ้
ก. มีพยานหลกัฐานใหม่ 
ข. ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ค. เจา้หนา้ท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้น 
ง.  ถูกทุกขอ้ 
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62. นายแดงถูกลงโทษทางวินยัโดยไม่มีโอกาสช้ีแจงแสดงหลกัฐานแกข้อ้กล่าวหาผลค าสั่งเป็นอยา่งไร 
ก. เป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายตอ้งเพิกถอนค าสั่ง 
ข. เป็นค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายแต่ตอ้งใหช้ี้แจงเพิ่มเติม 
ค. เป็นค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายแต่มีเหตุท่ีตอ้งพิจารณาคดีใหม่ 
ง. เป็นค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายเพราะเป็นค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอ านาจ 

63.  ขอ้ใดเป็นการกระท าละเมิดท่ีมิใช่เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ก.  น ารถราชการไปใชส่้วนตวั แลว้รถคว ่า(ไม่มีคู่กรณี)/ รถชนกนั /รถถูกโจรกรรม 
ข.  น าทรัพยสิ์นราชการไปใชส่้วนตวั แลว้ช ารุดเสียหาย/สูญหาย/ถูกโจรกรรม 
ค.  การรักษาพยาบาล ท่ีท าส่วนตวั 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

64. ขอ้ใดเป็นการกระท าละเมิดท่ีเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
ก.  น ารถราชการไปใชส่้วนตวั แลว้รถคว ่า(ไม่มีคู่กรณี)/ รถชนกนั /รถถูกโจรกรรม 
ข.  น าทรัพยสิ์นราชการไปใชส่้วนตวั แลว้ช ารุดเสียหาย/สูญหาย/ถูกโจรกรรม 
ค.  การจดัซ้ือจดัจา้งโดยสอบราคาและด าเนินการไม่ถูกตอ้ง  
ง.  ถูกทุกขอ้ 

65. เกิดเหตุโรงเรียนถูกโจรกรรม ใครตั้งกรรมการสืบขอ้เทจ็จริงเบ้ืองตน้ 
ก. ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
ข. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ค. ศึกษาธิการจงัหวดั   
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

66.  เกิดเหตุไฟไหมอ้าคารเรียนเสียหายทั้งหลงั ใครตั้งกรรมการสืบขอ้เทจ็จริง 
ก. ผูอ้  านวยการโรงเรียน    
ข. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ค. ศึกษาธิการจงัหวดั   
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

67. ลกัษณะการด าเนินการทางวินยัขา้ราชการ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ไม่มีอายคุวาม 
ข. คู่กรณีเจรจา ยอมความกนัได ้
ค. ไม่อาจชดใชด้ว้ยเงินเพื่อลบลา้งความผิด 
ง. กรณีถูกสอบสวนวินยัร้ายแรง แมอ้อกจากราชการไปแลว้ก็สอบสวนต่อไปได้ 
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68.  นาย เอม็ ครู ค.ศ. 3 ถูกกรรมการสืบสวนช้ีมูลและเสนอตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั แต่ไม่เห็นดว้ย
สามารถโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งไร 

ก. ร้องเรียนผูมี้อ านาจ   ข. ร้องทุกขต์่อผูมี้อ  านาจ 
ค. อุทธรณ์ต่อผูมี้อ านาจ   ง. โตแ้ยง้ไม่ได ้

69.  นาย เขียว ครู ค.ศ. 3 ถูกค าสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน จากการถูกด าเนินการวินยัร้ายแรง แต่ไม่เห็น
ดว้ยสามารถโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งไร 

ก. โตแ้ยง้ไม่ได ้    ข. ร้องเรียนต่อ กศจ.    
ค. ร้องทุกขต์่อ ก.ค.ศ.    ง.  อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.   

70. นาย วินยั ครู ค.ศ. 3 ไม่เห็นดว้ยกบัผลการพิจารณาค าอุทธรณ์ของ กศจ. กรณีตนอุทธรณ์ค าสั่งตดั
เงินเดือน สามารถโตแ้ยง้ไดอ้ยา่งไร 

ก. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.    ข. ร้องทุกขต์่อ ก.ค.ศ.  
ค. อุทธรณ์ต่อกระทรวงยติุธรรม  ง.  ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นตน้ 

71. นาย เอ ครู ค.ศ. 3 เกษียณอายรุาชการแลว้ ถูกเสนอตั้งกรรมการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรง ท่านเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งท าอยา่งไร 

ก. สั่งยติุเร่ือง    
ข. สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรงตามมติคณะกรรมการสืบสวน  
ค. รายงานผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรงตามมติ

คณะกรรมการสืบสวน  
ง. รายงานศึกษาธิการจงัหวดั เพื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินยัไม่ร้ายแรงตามมติคณะกรรมการ

สืบสวน 
72. นาย บี ครู ค.ศ. 3 เสียชีวิตในขณะ ถูกด าเนินการวินยัร้ายแรง ผูมี้อ  านาจตอ้งท าอยา่งไร 

ก. สั่งยติุเร่ือง    
ข. สั่งด าเนินการจนจบกระบวนการทางวินยั 
ค. สั่งด าเนินการจนจบกระบวนการทางวินยัแลว้สั่งยติุเร่ือง 
ง. เรียกทายาทท่ีชอบดว้ยกฎหมายเขา้สู่กระบวนทางวินยัแทน 

73.  นาย ขาว ครู ค.ศ. 3 ถูกค าสั่งพกัราชการจากการถูกด าเนินการวินยัร้ายแรง สภาพบงัคบัของค าสั่งปลด
ออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วนัใด 

ก. วนัท่ีผูมี้อ  านาจลงนามในค าสั่ง    
ข. วนัท่ีนายขาว ไดรั้บแจง้ค าสั่ง  
ค. มีผลยอ้นหลงัไปถึงตั้งแต่วนัท่ีถูกพกัราชการ 
ง. มีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีมติปลดออกจากราชการ 
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74. คณะกรรมการ ปปช. มีอ านาจตั้งกรรมการสอบสวนความผิดขา้ราชการครู ในกรณีความผิดฐานใด 
ก. ไม่เล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    
ข. กรณีทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
ค. กรณีประพฤติชัว่ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

75. โปรแกรมวดัและประเมินผลการเรียนคือขอ้ใด 
ก. GFMIS    ข. SGS 
ค. DMC     ง. CCT 

76. โปรแกรมการเงินคือขอ้ใด 
ก.  GFMIS    ข. SGS 
ค.  DMC    ง. CCT 

77. โปรแกรมระบบสารสนเทศปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนพิเศษ คือขอ้ใด 
ก.  GFMIS    ข. SGS 
ค. SDQ     ง. CCT 

78. โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนคือขอ้ใด 
ก.  DMC    ข. SGS 
ค.  SDQ     ง. CCT 

79. ระบบจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล คือขอ้ใด 
ก.  SDQ     ข. SGS 
ค.  DMC    ง. CCT 

80. การเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของรัฐ ระดบัปริญญาตรี ก่ีบาท/ปี 
ก.   5,110 บาท    ข. 3,520 บาท   
ค.    4,290 บาท    ง.  22,000 บาท 

81. โรงเรียนท่ีจดัการเรียนระดบัประถมศึกษาจะไดรั้บค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนเท่าใด 
ก.   1,700 บาท    ข.  1,900 บาท 
ค.   3,500 บาท    ง.  3,800 บาท 

82. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จะไดรั้บเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน ไดรั้บค่าใชจ่้ายรายหวั
นกัเรียนเท่าใด 

ก.   500 บาท/คน/ปี   ข.  1,000 บาท/คน/ปี 
ค.   1,500 บาท/คน/ปี   ง.  3,000 บาท/คน/ปี 
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83. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาจะไดรั้บเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน เท่าใด 
ก.   500 บาท/คน/ปี    ข.  1,000 บาท/คน/ปี 
ค.   1,500 บาท/คน/ปี    ง.  3,000 บาท/คน/ปี 

84. นกัเรียนประถมศึกษาจะไดรั้บเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข เท่าใด 
ก.   500 บาท/คน/ภาคเรียน   ข.  800 บาท/คน/ภาคเรียน 
ค.   1,000 บาท/คน/ภาคเรียน   ง.  1,500 บาท/คน/ภาคเรียน 

85. นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้จะไดรั้บเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
ไดรั้บค่าใชจ่้ายรายหัวนกัเรียนเท่าใด 

ก.   500 บาท/คน/ภาคเรียน   ข.  800 บาท/คน/ภาคเรียน 
ค.   1,000 บาท/คน/ภาคเรียน   ง.  1,500 บาท/คน/ภาคเรียน 

86. สพฐ. จดัสรรโครงการอาหารกลางวนันกัเรียน ในระดบัใด 
ก.  อนุบาล – ประถมศึกษา   ข.  ประถมศึกษา – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ค.  อนุบาล – ประถมศึกษา – มธัยมศึกษาตอนตน้ ง.  การศึกษาภาคบงัคบั 

87. นกัเรียนระดบัใดไดรั้บ เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน  
ก.  อนุบาล – ประถมศึกษา 
ข.  ประถมศึกษา – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ค.  อนุบาล – ประถมศึกษา – มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ง.  อนุบาล – ประถมศึกษา – มธัยมศึกษา 

88. ระบบเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจนกลุ่มเด็กยากจนพิเศษเป็นความร่วมมือระหวา่ง สพฐ. กบัหน่วยงานใด 
ก.  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ข.  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ค.  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) 
ง.  กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) 

89. วตัถุประสงคข์องปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจนกลุ่มเด็กยากจนพิเศษ คือ 
ก.  เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ข.  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
ค.  เพื่อส่งเสริมพฒันาการตามวยัของผูเ้รียน 
ง.  เพื่อโอกาสทางการศึกษา 

90. พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศใชเ้ม่ือใด  
ก. 4 มีนาคม 2551  ข. 5 มีนาคม 2551 
ค. 5 พฤษภาคม 2551  ง.  6 พฤษภาคม 2551 
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91. ผูรั้กษาการ พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. 2551 คือใคร  
ก.พล.อ. สุรยทุธ จุลานนท ์  ข. รัฐมนตรีประจ าส านกันายกฯ  
ค.ร.ม.ว. กระทรวงศึกษาธิการ  ง. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

92. “เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา” คือ  
ก. ลูกเสือ/เนตรนารี   ข. บุคลากรลูกเสือ  
ค. ยวุกาชาด    ง. ลูกเสือชาวบา้น  

93. ลูกเสือท่ีเป็นหญิง เรียกวา่  
ก. ลูกเสือ    ข. ลูกเสือหญิง  
ค. เนตรนารี    ง.  ลูกเสือสตรี  

94. ผูใ้ดเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ  
ก. พระมหากษตัริย ์   ข. นายกรัฐมนตรี  
ค.  รองนายกฯท่ีนายกมอบหมาย  ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

95. ประธานคณะกรรมบริหารการลูกเสือแห่งชาติ คือ  
ก.   นายกรัฐมนตรี    ข. รองนายกฯท่ีนายกมอบหมาย  
ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ง. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

96. ประธานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั คือ  
ก. ผูว้า่ราชการจงัหวดั   ข. ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ค. ผอ.สพป. เขต 1 ของทุกจงัหวดั  ง. ผูท้รงคุณวุฒิกรรมการลูกเสือจงัหวดั  

97. ขอ้ใดมีหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 
ก. คณะลูกเสือแห่งชาติ   ข. สภาลูกเสือไทย  
ค. กระทรวงศึกษาธิการ   ง. ส านกังานลูกเสือแห่งประเทศไทย  

98. “ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ อาสาสมคัรลูกเสือและเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ” คือ 
ก. ลูกเสือใหญ่    ข. ลูกเสือทัว่ไป  
ค. บุคลากรทางการลูกเสือ  ง. คณะลูกเสือ 

99. วนัวชิราวุธ ตรงกบัวนัใด  
ก. วนัท่ี 1 กรกฎาคม   ข. วนัท่ี 25 กรกฎาคม  
ค. วนัท่ี 1 พฤศจิกายน   ง. วนัท่ี 25 พฤศจิกายน  

100. วนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกบัวนัใด  
ก. วนัท่ี 1 กรกฎาคม   ข. วนัท่ี 25 กรกฎาคม  
ค. วนัท่ี 1 พฤศจิกายน   ง. วนัท่ี 25 พฤศจิกายน  
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101. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ลูกเสือ เดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ ในวนั
ส าคญัวนัใด 

ก.  วนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ข. วนัสถาปนากองลูกเสือป่า 
ค.   วนัวชิราวุธ    ง. วนัรัฐธรรมนูญ 

102.ทุกปี เหล่าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจดัพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวนั
ส าคญัวนัใด 

ก.  วนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ข. วนัสถาปนากองลูกเสือป่า 
ค.   วนัวชิราวุธ    ง. วนัรัฐธรรมนูญ 

103. ส านกังานลูกเสือจงัหวดัตั้งอยูท่ี่ใด 
ก.  ส านกังานปลดัจงัหวดั   ข. ส านกังานศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั 
ค. ศึกษาธิการจงัหวดั   ง. ศาลากลางจงัหวดั 
 
 
 
 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ มีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ในปี  
ก. 10 กนัยายน พ.ศ. 2539     ข. 10 กนัยายน พ.ศ. 2540 

              ค. 9  ธนัวาคม พ.ศ. 2540     ง. 9 ธนัวาคม  พ.ศ. 2542  
2. ขอ้ใดเป็นเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  

ก. เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้โอกาสรับรู้ข่าวสารของทางราชการ  
ข.  เพื่อก าหนดขอ้ยกเวน้ในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหช้ดัเจน 
ค. เพื่อคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
ง. ถูกทุกขอ้  

3. ประโยชน์ของ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร คือขอ้ใด 
ก.  การปกครองท่ีโปร่งใส  
ข. การปกครองท่ีประชาชนมีส่วนร่วม 
ค. การปกครองท่ีประชาชนตรวจสอบได ้
ง. ถูกทุกขอ้ 
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4.  พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร เนน้เร่ืองใด  
ก.  เปิดเผย     ข. ปกปิด 
ค.  อาจปกปิด     ง.  อาจเปิดเผย 

5.  หลกัการของ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารคือขอ้ใด 
ก.    เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้   ข.  ใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ค. “สิทธิไดรู้้” ไม่ตอ้งมีส่วนไดเ้สีย  ง. ถูกทุกขอ้  

6. ขอ้ใดเป็นผลในการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานขอ้มูลข่าวสารของทางราชการในประเทศไทย  
ก. การปฏิรูปการเมือง    ข. การปฏิรูประบบราชการ 
ค. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ   ง. ถูกทุกขอ้  

7. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย   ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยแีละการส่ือสาร ง. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  

8. ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นหน่วยงานอยูใ่นส่วนราชการใด 
ก. ส านกันายกรัฐมนตรี    ข. ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ค. สภาผูแ้ทนราษฎร    ง. รัฐสภา  

9. ขอ้มูลข่าวสารของราชการในขอ้ใดท่ีประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้ 
ก. นโยบายและแผนงานของรัฐบาล   
ข. โครงการและงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล 
ค. สัญญาร่วมทุนของรัฐบาลกบัเอกชนในการจดับริการสาธารณะ 
ง. ถูกทุกขอ้  

10. ถา้หน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบต่อการกระท าดงักล่าวมีสิทธิ
ด าเนินการอยา่งไร  

ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ค. ฟ้องร้องต่อศาล 
ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก และ ข  

11. ขอ้ใดไม่ใช่ "หน่วยงานของรัฐ" ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ก. ราชการส่วนทอ้งถ่ิน    ข. หน่วยงานอิสระของรัฐ 
ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. ศาลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาคดี  
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12. ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก. ขอ้มูลข่าวสาร หมายความรวมถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว ขอ้มูล ดว้ยการบนัทึกโดย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ หมายความรวมถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเอกชนท่ีอยูใ่นความ
ครอบครองของรัฐ 
ค. ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความถึง ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงเฉพาะตวัของบุคคล 
ง. ถูกทุกขอ้ 

13. หน่วยงานของรัฐตอ้งส่งขอ้มูลข่าวสารประเภทใด ลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7) 
ก. โครงสร้าง และการจดัองคก์ารในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
ข. รายช่ือ ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งในหน่วยงานของรัฐ 
ค. ค าสั่งเก่ียวกบัการปฏิบติังานภายในส่วนราชการ 
ง. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  

14. ขอ้ใดไม่ใช่ข่าวสารประเภทท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได ้(มาตรา 9) 
ก. ผลการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐท่ีมีผลต่อเอกชน 
ข. คู่มือการปฏิบติังานของราชการ 
ค. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการแต่งตั้งโดยกฎหมาย 
ง. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลงัด าเนินการ  

15. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ก. ส่งขอ้มูลข่าวสารของราชการลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
ข. จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู 
ค. จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูข้อในเวลาอนัสมควร 
ง. จดัท าส าเนาและรับรองขอ้มูลข่าวสารใหก้บัประชาชนทุกคร้ังตามประสงคท่ี์ขอ   

16. ขอ้ใดเป็นข่าวสารท่ีก าหนดวา่หา้มเปิดเผย(มาตรา 14) 
ก. ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความมัน่คงของประเทศ 
ข. ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ค. ข่าวสารท่ีอาจใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย  ์
ง. ถูกทุกขอ้  

17. ขอ้ใดเป็นข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิใหเ้ปิดเผย (มาตรา 15 ) 
ก. ข่าวสารท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ข. ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภยัของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ค. ข่าวสารท่ีการเปิดเผยจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ง. ถูกเฉพาะขอ้ ข และ ค  
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18. กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงอาจมีผูมี้ประโยชน์ไดเ้สียในขอ้มูลข่าวสารนั้น 
เจา้หนา้ท่ีรัฐตอ้งแจง้ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไดเ้สนอค าคดัคา้นภายในเวลาท่ี ก าหนด ก าหนดเวลาดงักล่าวจะตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ก่ีวนั  

ก. 7 วนั      ข. 15 วนั 
ค. 20 วนั     ง. 30 วนั  

19. กรณีท่ีมีการคดัคา้นค าสั่งเปิดเผยขอ้มูล และเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีค าสั่งไม่รับฟ้องค าคดัคา้น เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐจะ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั้นไดเ้ม่ือใด  

ก. เปิดเผยไดท้นัที   ข. เปิดเผยเม่ือไดล้่วงพน้ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ 
ค. เปิดเผยไดเ้ม่ือล่วงพน้ 30 วนัไปแลว้ ง. เปิดเผยเม่ือไดล้่วงพน้ 45 วนัไปแลว้  

20. การอุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งอุทธรณ์ต่อใคร  
ก. คณะกรรมการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  ข. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ง. ศาลอุทธรณ์  

21. ขอ้ใดเป็นการออกระเบียบเพื่อยกเวน้การบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการท่ีถูกตอ้ง  

ก. ส านกัข่าวกรองแห่งชาติเป็นผูอ้อกระเบียบ 
ข. ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติเป็นผูอ้อกระเบียบ 
ค. หน่วยงานของรัฐออกระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ง. ถูกทุกขอ้  

22. ขอ้ใดเป็นการวางระบบขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีถูกตอ้ง  
ก. ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลในความรับผิดชอบใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 
ข. จดัใหมี้ระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ค. จดัใหมี้การลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
ง. ถูกทุกขอ้  

23. ผูข้อขอ้มูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติัตามกฎหมายในขอ้ใด  
ก. ไม่จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้ห้ประชาชนดู   ข.  ปฏิบติัหนา้ท่ีล่าชา้ 
ค. ไม่อ  านวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนัควร  ง. ถูกทุกขอ้  

24. กรณีคณะกรรมการไดรั้บขอ้ร้องเรียนไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในก่ีวนั 

ก. 15 วนั      ข. 30 วนั 
ค. 45 วนั      ง. 60 วนั  
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25. ประกาศสอบราคาจา้ง  จดัเป็นขอ้มูลตามขอ้ใด 
ก. ขอ้มูลข่าวสารของราชการท่ีตอ้งลงพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา 
ข. จดัขอ้มูลข่าวสารไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู 
ค. จดัหาขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ผูข้อในเวลาอนัสมควร 
ง. ขอ้มูลโรงเรียน  

26. ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้ใดเป็นประเภทของขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู 
 (มาตรา 9)  

ก. ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
ข.  สรุปผลการพิจารณาการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าเดือน           
ค.  เอกสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

27. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก็บรักษาเอกสารประวติัศาสตร์ตามพระราชบญัญติัน้ี คือ บุคคลในขอ้ใด  
ก. พิพิธภณัฑ ์    ข. หอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
ค. กรมสารสนเทศ   ง. ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  

28. ต าแหน่งประธานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสาร ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั คือ บุคคลในขอ้ใด   
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ง. รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

29. ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ก. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ข. สอดส่องการดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 
ค. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติั 
ง. พิจารณาและใหค้วามเห็นเร่ืองร้องเรียน 

30. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี  
ก. 2 ปี        ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี        ง. 5 ปี  

31. ใครเป็นผูแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
ก. ประธานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ง. คณะรัฐมนตรี 
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32.    คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ มีจ านวนทั้งส้ินก่ีคน  
ก. 19 คน       ข. 21 คน 
ค. 23 คน       ง. 25 คน  

33. ค าสั่งขยายเวลาไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐมีก าหนดคราวละเกินก่ีปีไม่ได ้ 
ก. 2 ปี        ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี        ง. 5 ปี  

34. กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธวา่ไม่มีขอ้มูลข่าวสารตามท่ีมีค าขอ ถา้ผูข้อไม่เช่ือวา่เป็นความจริงควร
ด าเนินการอยา่งไร  

ก. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเพื่อใหต้รวจสอบ 
ข. ร้องทุกขต์่อพนกังานต ารวจสอบสวนขอ้เทจ็จริง 
ค. ยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อใหศ้าลมีค าสั่ง 
ง. ถูกทุกขอ้  

35.  กวฉ.  คณะใดพิจารณาเร่ืองร้องเรียน การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร วาระการประชุมเร่ืองแบนสารก าจดั
ศตัรูพืช  

ก.  สาขาการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ข. สาขาต่างประเทศและความมัน่คงของประเทศ 
ค. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม และการเกษตร 
ง. สาขาเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ 

36. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตอ้งด าเนินการอยา่งไร  
ก. นายกรัฐมนตรีเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการแต่งตั้ง 
ข. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง 
ง. เลือกตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ  

37. ขอ้ใดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร  
ก. วินิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งมิใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
ข. วินิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับฟังค าคดัคา้นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
ค. วินิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งไม่ใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงหรือลบขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ง. ถูกทุกขอ้  

38. คณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร แต่ละคณะจะตอ้งมีกรรมาการไม่นอ้ยกวา่ก่ีคน  
ก. 3 คน      ข. 5 คน 
ค. 7 คน      ง. 9 คน  
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39. การส่งค าอุทธรณ์ จากคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการไปยงัคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารเพื่อพิจารณา จะตอ้งท าภายในก่ีวนันบัแต่วนัท่ีคณะ กรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการไดรั้บ
อุทธรณ์  

ก. 3 วนั      ข. 5 วนั 
ค. 7 วนั      ง. 15 วนั  

40. ขอบเขตและความหมายของขอ้มูลข่าวสาร  และหน่วยงานของรัฐ 
 ก.  ขอ้มูลข่าวสาร     ข.   ขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
             ค.  ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล                                      ง.  ถูกทุกขอ้ 
41. ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ขอ้ใดจดัเป็นส่ิง “เฉพาะตวับุคคล” 

ก.  ช่ือ-นามสกุล     ข. ลายน้ิวมือ 
ค. รูปถ่าย     ง.  การศึกษา 

42. ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ขอ้ใดจดัเป็น “ส่ิงท่ีท าให้รู้ตวัผูน้ั้น” 
 ก.  ฐานะการเงิน     ข.   ประวติัสุขภาพ 
             ค.  ประวติัอาชญากรรม    ง. หมายเลข 
43. สถานศึกษาจดัเป็นส่วนราชการตามขอ้ใด 

ก. ราชการส่วนกลาง     ข.  ราชการส่วนภูมิภาค  
ค. ราชการส่วนทอ้งถ่ิน    ง.  ถูกทุกขอ้ 

44.  ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร ผูใ้ดไม่มีสิทธิในการตรวจดู ขอส าเนา ร้องเรียน อุทธรณ์ ฯลฯ  
         ก.  บุคคลธรรมดา       
         ข.  นิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
         ค.  นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย 
         ง. บุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย แต่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ถ่ินท่ีอยูใ่น ประเทศไทย 
45.  บริษทัก่อสร้างและต่อเติมอาคาร แลว้บา้นขา้งเคียงเดือดร้อน จึงไปขอเอกสารเร่ืองการต่อเติมจาก
หน่วยงานท่ีอนุญาต เป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารตามขอ้ใด 
 ก. การพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา     ข.  การจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดู  

ค.  การจดัหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย    ง. เป็ยฃนขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่เปิดเผย 
46.  ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผูท้รงสิทธิหรือผูมี้สิทธิขอขอ้มูลข่าวสารของราชการ
จากหน่วยงานของรัฐได ้คือขอ้ใด 
 ก. ประชาชน      ข. หน่วยงานของรัฐ 

ค.  เจา้หนา้ท่ีรัฐ      ง. ถูกทุกขอ้ 
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47.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบั สถาบนัพระมหากษตัริย ์สามารถเก็บไวไ้ดก่ี้ปี 
 ก. 25 ปี      ข. 35 ปี 
  ค. 75 ปี      ง. 100 ปี 
48.  การมีค าสั่งใหเ้ปิดเผยขอ้มูลข่าวสารฯ เป็นการทัว่ไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใด ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้หนา้
ของรัฐ ขอ้ใด 

ก.  ขา้ราชการพลเรือนระดบั 6 ขึ้นไป 
ข.  ทหาร ต ารวจ ยศพนัตรี นาวาอากาศตรี นาวาตรี พนัต ารวจตรี ขึ้นไป 
ค.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ปลดั อบจ. ปลดัเทศบาล ปลดั อบต.  
ง.  ถูกทุกขอ้ 

49. โดยหลกัการขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล จะน าไปเปิดเผยโดยเจา้ของขอ้มูลไม่ยนิยอมเป็นหนงัสือไม่ได ้
เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามขอ้ใด 

ก.  ต่อเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน เพื่อน าไปใชต้ามอ านาจหนา้ท่ี 
ข.  เป็นการใชข้อ้มูลตามปกติภายในวตัถุประสงคข์องการจดัใหมี้ขอ้มูล 
ค.  ต่อหน่วยงานท่ีปฏิบติังานดา้นการวางแผน สถิติ หรือส ามะโนต่าง ๆ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
50. การไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ท่ีสั่งใหเ้รียกบุคคลมาใหถ้อ้ยค า
หรือส่งใหส่้งพยานหลกัฐาน มีโทษเพียงใด 

ก. โทษปรับสถานเดียวไม่มีโทษจ าคุก  ข. มีโทษจ าคุกสถานเดียว ไม่มีโทษปรับ 
ค. มีทั้งโทษปรับ และ/หรือโทษจ าคุก  ง. ไม่มีโทษทางอาญา 
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แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ 

1. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วนัใด 
ก. วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560   ข. วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
ค. วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560   ง. วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

2. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัใด 
ก. วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560   ข. วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
ค.   วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560   ง. วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

3. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ใชบ้งัคบักบัหน่วยงานใด 
ก.  ส่วนราชการ    ข. รัฐวิสาหกิจ 
ค.    ส่วนทอ้งถ่ิน     ง.  ถูกตอ้งทุกขอ้ 

4. ขอ้ใดเป็นความหมายของ พสัดุ  
ก.  สินคา้     ข. งานบริการ 
ค.   งานจา้ง     ง.  ทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 

5. ขอ้ใดจดัเป็น สินคา้ 
ก. ส่ิงปลูกสร้าง    ข. งานจา้งท าของ 
ค.   ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร    ง.  งานปรับปรุงซ่อมแซม 

6. งานบริการ หมายถึง ขอ้ใด 
ก. วสัดุ     ข. ท่ีดิน 
ค.   งานจา้งเหมาบริการ    ง.  งานก่อสร้างสนามกีฬา 

7. ขอ้ใดเป็นงานก่อสร้าง 
ก. สร้างสถานท่ีท าการ    ข.  สาธารณูปโภค 
ค.   การปรับปรุง ซ่อมแซม   ง.  ถูกทุกขอ้ 

8. ใครเป็นผูก้  าหนดราคากลาง 
ก. คณะกรรมการราคากลาง   ข.  กรมบญัชีกลาง 
ค.   ส านกังบประมาณ    ง.  ถูกทุกขอ้ 

9. ราคากลางท่ีใชร้าคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังล่าสุด ภายในระยะก่ีปีงบประมาณ 
ก. 1 ปีงบประมาณ    ข.  2 ปีงบประมาณ 
ค.   3 ปีงบประมาณ    ง.  4 ปีงบประมาณ 



พชิิตข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.                                                                                    ชัยภร  สีมาตร                                                                

56 WIN – WIN  Team                                                                                              http://www.kruthailand.net 

 

10. ราคากลาง ใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคา ท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอไว ้ซ่ึงสามารถจดัซ้ือจดั
จา้งได ้ตอ้งใชย้ดึราคาตามขอ้ใดเป็นส าคญั 
ก. คณะกรรมการราคากลาง   ข.  กรมบญัชีกลาง 
ค.   ส านกังบประมาณ    ง.  ราคาจากทอ้งตลาด 

11. การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กระท าไดก่ี้วิธี 
ก. 3 วิธี     ข.  4 วิธี 
ค.    5 วิธี     ง.   6 วิธี 

12. ขอ้ตกลงคุณธรรม ประกอบดว้ยฝ่ายใดบา้ง 
ก.  หน่วยงานเจา้ของโครงการ ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ   ผูส้ังเกตการณ์    
ข. หน่วยงานตน้สังกดั เจา้ของโครงการ ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
ค.    หน่วยงานตน้สังกดั ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ ผูส้ังเกตการณ์      

ง.   หน่วยงานเจา้ของโครงการ ผูเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

13. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 .ใชบ้งัคบักบัหน่วยงาน
ภาครัฐในขอ้ใด 
ก.    กระทรวง ทบวง กรม สพฐ.      

ข.  ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ค.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

ง.   ถูกทุกขอ้ 

14. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ มีก่ีคน 
ก.  จ านวน 14 – 16 คน     ข. จ านวน 15 – 17 คน 

ค.   จ านวน 17 – 19 คน     ง.  จ านวน 20 – 25 คน 

15. หนา้ท่ีของ คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร พสัดุภาครัฐคือ 
ก. ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไป 

ตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี    
ข. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
ค.  ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ง.    พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ 

พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 
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16. ใครเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการ 
ก.   รมว. กระทรวงการคลงั   ข. รมช.ท่ีรมว. กระทรวงการคลงัมอบหมาย 

ค.   ปลดักระทรวงการคลงั   ง. อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

17. องคก์รใดสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ก.   ส านกันายกรัฐมนตรี    ข. กระทรวงการคลงั 

ค.  กรมบญัชีกลาง      ง.  ส านกังบประมาณ 

18. ใครมีหนา้ท่ีขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการ 
ก. ส านกันายกรัฐมนตรี    ข. กระทรวงการคลงั    
ค.   กรมบญัชีกลาง    ง. หน่วยงานตน้สังกดั 

19. ในการปรับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลทะเบียนผูป้ระกอบการใหเ้ป็นปัจจุบนัด าเนินอยา่งไร 
ก. ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลราคา  ข. ทุก 1 ปีงบประมาณ    
ค.  ทุก 2 ปีงบประมาณ    ง.   ทุกคร้ังท่ีผูป้ระกอบการร้องขอ 

20. การจดัซ้ือหนงัสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีฯแต่ไม่ครบตามจ านวนนกัเรียนและโรงเรียน
ตอ้งการจดัซ้ือ เพิ่มเติม สามารถจดัซ้ือโดยวิธีการใด 
ก. ประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก  
ค.  วิธีเฉพาะเจาะจง    ง.   วิธีพิเศษ    

21. หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียวในการพิจารณาคดัเลือกผูเ้สนอราคาตอ้งใช้
เกณฑใ์ด 
ก. ตน้ทุนของพสัดุนั้นตลอดอายกุารใชง้าน 
ข. มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 
ค.  ราคา 
 ง. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

22. การจา้งท่ีปรึกษา ตาม พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560กระท าไดก่ี้วิธี 
ก. 3 วิธี      ข.  4 วิธี 
ค.    5 วิธี      ง.   6 วิธี 

23. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ. จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560กระท าไดก่ี้วิธี 
ก. 3 วิธี      ข.  4 วิธี 
ค.    5 วิธี      ง.   6 วิธี   
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24. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะไม่ซบัซอ้น กระท าไดโ้ดยวิธีใด 
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก 
ค.  วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีประกวดแบบ 

25. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรม
หรือสถาปัตยกรรมของชาติกระท าไดโ้ดยวิธีใด 
ก. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   ข. วิธีคดัเลือก 
ค.  วิธีเฉพาะเจาะจง    ง. วิธีประกวดแบบ 

26. หากคู่สัญญาไปจา้งช่วงให้ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึง ไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตอ้งก าหนดใหมี้ 
ค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนั้นเท่าใด 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา 
ข. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา 
ค. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบหา้ของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา 
ง. ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา 

27. หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดหากมีความจ าเป็นตอ้งท า
แตกต่างจากท่ีก าหนดและเห็นวา่มีปัญหาในทางเสียเปรียบใหส่้งร่างใหใ้ครพิจารณา   
ก. คณะกรรมการนโยบาย   ข. กระทรวงการคลงั   
ค.    กรมบญัชีกลาง    ง.  ส านกังานอยัการสูงสุด 

28. หน่วยงานของรัฐอาจจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาในกรณีใด 
ก. การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
ข. กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในหา้วนัท าการนบัตั้งแต่วนัถดัจาก 
ค. วนัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

29.  กรณีท่ีสามารถแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินได ้การกระท าดงักล่าวเป็นอ านาจของใคร 
ก.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ    

ข.  อธิบดีหรือหัวหนา้ส่วนราชการ ผูว้า่ราชการจงัหวดั  

ค.   ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าว     

ง.  ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินเดิม 

        30. การบริหารสัญญาเป็นหนา้ท่ีของใคร 
ก.    ผูบ้ริหาร     ข. หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
ค.   เจา้ของโครงการ    ง.  ผูต้รวจรับพสัดุ   
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31. กรณีท่ีสามารถแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อลดวงเงินได ้การกระท าดงักล่าวเป็นอ านาจของใคร 
ก.  คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ    

ข.  อธิบดีหรือหัวหนา้ส่วนราชการ ผูว้า่ราชการจงัหวดั  

ค.   ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าว     

ง.  ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินเดิม 

 32. โรงเรียนแห่งหน่ึงมีนกัเรียน 110 คน ไดรั้บการจดัสรรงบค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เท่าไหร่ 

ก. 1,500 บาทต่อเดือน    ข. 2,000 บาทต่อเดือน 

ค. 3,500 บาทต่อเดือน    ง. 5,000 บาทต่อเดือน 

33. คณะกรรมการในขอ้ใดไม่มีในก าหนด ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

ก. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

ข.  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการ 

ค. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

ง. คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ 

34. การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีใด 

      ก.  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

ข. เหตุสุดวิสัย 
ค. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย  
ง. ถูกทุกขอ้ 

35. ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงต่อไปน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อ  านาจท่ีจะบอกเลิก
สัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา.ในขอ้ใด 
ก.  เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ข.  เหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายใน 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ค. เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง 

ง. ถูกทุกขอ้ 
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36. การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีใด 
ก. ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง 
ข. เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ค. เพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาขอ้ตกลงนั้น 
ง. ถูกทุกขอ้ 

37. ใครเป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาดในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีเกิดจาก
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
ก.    รมว. กระทรวงการคลงั   ข. ปลดักระทรวงการคลงั 

ค.   คณะกรรมการนโยบาย   ง.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

38. ใครประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรัฐ 
ก.    จงัหวดั อ าเภอ    ข. กระทรวง กรม  

ค.    องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน   ง.  ถูกทุกขอ้ 

39. ใครเป็นผูมี้อ  านาจสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผูทิ้้งงาน และใหแ้จง้เวียนรายช่ือผูทิ้้งงานให้
หน่วยงานของรัฐทราบกบัแจง้เวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางรวมทั้งแจง้ให้
ผูทิ้้งงานทราบ 
ก. ปลดักระทรวงการคลงั     ข.  อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

ค.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน  ง.  คณะกรรมการนโยบาย 

40. กระท าการในขอ้ใดดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญานั้นกระท าการอนัมีลกัษณะเป็น
การทิ้งงาน 
ก. ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญา 
ข. สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   
ค.   กระท าการโดยไม่สุจริต    

ง.  ถูกทุกขอ้ 

41. ผูท่ี้ถูกสั่งใหเ้ป็นผูทิ้้งงานอาจร้องขอใหไ้ดรั้บการเพิกถอนการเป็นผูทิ้้งงานได ้โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ใด 
ก. เป็นผูท่ี้มีฐานะการเงินมัน่คง 

ข.  มีการช าระภาษีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ 

ค. ไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาการแจง้เวียนรายช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

ง. ถูกทุกขอ้ 
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42. การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ให้
เป็นไปตามกฎหมายใด 
ก. ระเบียบท่ีส านกัรัฐมนตรี    ข. กฎกระทรวงการคลงั 
ค.   ประกาศกระทรวงการคลงั    ง.  ค  าสั่งรัฐมนตรี 

43. ผูซ่ึ้งไดย้ืน่ขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เก่ียวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ในกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ีเป็นเหตุให้ตนไม่ไดรั้บการประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือกเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐโดยยืน่อุทธรณ์ต่อใคร 
ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   ข. ปลดักระทรวงการคลงั 
ค.   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน ง.  หน่วยงานของรัฐ 

44. ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่
อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในก่ีวนั 
ก. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 
ข.  ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 
ค. ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 
ง. ภายใน 60 วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 
45. ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ือมีผูอุ้ทธรณ์ใหผู้มี้

อ  านาจพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั 
ก. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
ข. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
ค. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
ง. ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 
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46. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน ไดรั้บรายงานในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็น
ดว้ยกบัอุทธรณ์ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน พิจารณาอุทธรณ์นั้นใหแ้ลว้เสร็จภายในก่ีวนั 
ก. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 
ข. ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 
ค. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 
ง. ภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 

47. หากผูอุ้ทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใชสิ้ทธิตามขอ้ใด 
ก. ร้องเรียนต่อรัฐมนตรี   ข. อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี 

ค. ฟ้องคดีต่อศาล    ง.  การวินิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 

48. ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผูใ้ดกระท าการทุจริต
ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 
ก. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี  
ข. โทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ค. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

49. ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิด ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอ้งระวางโทษตามขอ้ใด 
ก. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงหา้ปี  

ข.โทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 

ค. จ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ง. จ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

        50.  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค า 

หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา หากผูน้ั้นไม่มาหรือขดัค าสั่งดงักล่าว

ตอ้งโทษตามกฎหมายใด 

ก. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     

ข. พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

ค. ประมวลกฎหมายแพ่ง     

ง. ประมวลกฎหมายอาญา 

 

 


