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นักวิชาการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 พัฒนาการของข้อสอบ เพ่ือการเตรียมตัวส าหรับสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

 ม. ราชภัฏสวนดุสิต ออกสอบท้องถ่ินในรอบ ปี 2557  (สอบวันท่ี 27 เมษายน 2557)  
 (ปัจจุบันน้ี ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปล่ียนช่ือเป็น ม.สวนดุสิต)  
 ม. บูรพา ออกสอบท้องถ่ินในรอบปี 2560  (สอบวันท่ี 24 กันยายน 2560) 
 ม. บูรพา ออกสอบท้องถ่ินในรอบปี 2562  (สอบวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562)  
 ม. บูรพา ออกสอบท้องถ่ินในรอบปี 2564  (ยังไม่ได้ก าหนดวันสอบชัดเจน)   
 
      แนวข้อสอบของ ม.บูรพา ท่ีเคยออกในรอบปี 2560 และ 2562 เช่น 
 
      ป้ายทะเบียนรถ กข 191 กรุงเทพมหานคร อ่านว่าอย่างไร 
      ก.  กอ  ขอ  หน่ึง  เก้า   หน่ึง  กรุง  เทบ  มะ  หา  นะ  คอน 
      ข.  กอ  ไก่   ขอ  ไข่   หน่ึง  เก้า  หน่ึง  กรุง  เทบ  มะ  หา  นะ  คอน 
      ค.  กอ  ขอ  หน่ึง  ร้อย  เก้า  สิบ  เอ็ด  กรุง  เทบ  มะ  หา  นะ  คอน 
      ง.  กอ  ไก่   ขอ   ไข่   หน่ึง  ร้อย  เก้า  สิบ  เอ็ด  กรุง  เทบ  มะ  หา  นะ  คอน 
 
  ข้อสอบจริง ออกแบบน้ีเลย ทันท่ีออกห้องสอบมา คนน ามาถามกันท่ีเพจต่างๆ มีคนเฉลย 
คิดว่าตนเองถูก  เฉลย ก แต่หารู้ไม่ว่า “ผิด” หลังจากน้ันเมื่อมีผู้รู้เริ่มออกมาเฉลยค าตอบท่ีแท้จริง 
ต้องเป็น   ข.  ป้ายทะเบียนรถ ต้องอ่าน อักษร เต็ม  กอ ไก่  มอ ม้า  อะไรก็ว่ากันไป 
 
เพราะถ้าไม่งั้น จะซ้ ากัน งงตายเลย (กรณีท่ีอ่านแบบ  ไม่มีค าว่า ไก่ ม้า หนู เสือ ศาลา) เช่น 
ฒศ 222 ตาก  อ่านว่า  ทอ  สอ  สอง  สอง สอง  ตาก  
ทส 222 ตาก  อ่านว่า  ทอ  สอ  สอง  สอง สอง  ตาก  เป็นไง งงไหมล่ะ เหมือนกันเป๊ะ 
 
 

ดังน้ัน ต้องอ่านว่า    ทอ  ผู้ เท่า  สอ สา ลา  สอง สอง สอง  -->  ฒศ 222 
          ทอ  ทะ หาน  สอ เสือ  สอง สอง สอง  -->  ทส 222   
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   รู้ไว้ ใช่ว่า  ใส่บ่าแบกหาม    
 
      ลองมาดูข้อสอบจริง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ปี 2557 บ้าง  
 
            นายกรัฐมนตรีตายขณะด ารงต าแหน่งใช้ค าใด 
            ก.   พิราลัย   ข.   อนิจกรรม      

   ค.   ถึงแก่กรรม  ง.   อสัญกรรม      
 
   

 ณ ตอนออกสอบ เดือนเมษายน 2557 นายกรัฐมนตรีตอนน้ัน ไม่ใช่ลุงตู่นะบอกไว้ 
 เพราะลุงตู่ท าการรัฐประหารวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และได้เป็นนายกรัฐมนตรี 
 โดยการเลือกของ สนช ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 (เข้ารับต าแหน่ง 25 สิงหาคม)  
 
       เฉลยข้อน้ี คือ  ง.  นายกรัฐมนตรี ตายขณะด ารงต าแหน่งเรียกว่า อสัญกรรม  
ข้อท่ีคนกังขา น่าจะเป็นข้อ ข. แต่ถึงแก่อนิจกรรม ใช้กับ พระยาหรือผู้ท่ีได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้ังแต่ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทยข้ึนไปหรือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ  
 

   ถึงแก่อสัญกรรม ใช้กับ เจ้าพระยา,นายกรัฐมนตรี,ประธานาธิบดี,ประธานองคมนตรี,
องคมนตรี,ประธานรัฐสภา หรือ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันปฐมจุลจอมเกล้า 
 

 
ข้อสอบจริงท่ีเคยออกในปีก่อนๆ 

 
1.  นามสกุล excel คือ 
     ก.  xlsx      ข.   pdf   
     ค.  xps      ง.   odc 
 
2. เวลาพิมพ์งานใน excel เวลา enter เคอร์เซอร์ จะอยู่ตรงไหน 
    ก.  ในตารางถัดไป     ข.   บรรทัดถัดไป 
    ค.  ในหน้าถัดไป     ง.   ในคอลัมน์ถัดไป  
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3. e-mail หมายถึงข้อใด 
   ก.  การส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ข.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
   ค.  ข้อมูล ข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์  ง.   การติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ 
 
4.  โปรแกรมใดนิยมใช้น าเสนอข้อมูลส าหรับนักวิชาการศึกษา เสนองานในท่ีประชุม 
    ก.  ไมโครซอฟต์ เวิร์ด    ข.  ไม่โครซอฟต์  เอ็กซ์เซล 
    ค.  ไม่โครซอฟต์ พาวเวอร์ พ้อยด์   ง.   ไม่โครซอฟต์ แอ็กเซส   
 
5.  นักวิชาการศึกษา ต้องรู้ระบบใดมากท่ีสุดเพื่อท าการประเมินโครงการ 
    ก.  AR      ข.   SAR 
    ค.  SPSS       ง.   PDCA 
 
6. GFMIS หมายถึงข้อใด 
    ก. ระบบบริหารจัดการราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 
    ข. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ค. ระบบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตัล 
    ง. ระบบบริหารการทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลในศตวรรษท่ี 21  
 
    เฉลย  1.  ก   2.  ข   3.  ข    4.  ค    5. ง    6.  ข  
  

 

 
 ข้อ 5.  ตามช้อยส์ท่ีว่ามา ต้องแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไร  ถาม “ประเมินโครงการ” 
    ก.  AR ใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)   
    ข.  SAR ใช้ในการประกันคุณภาพ เป็นรายงานการประกันตนเอง 
            ค.  SPSS  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
      ง.  PDCA   ใช้ในการประเมินต่างๆ วงจรการประเมินแบบเดมมิ่ง  
 

 ปี 2562  ข้อสอบนักวิชาการศึกษา ก็ถามนะ ว่าวงจรประเมินแบบเดิมมิ่ง คือ ข้อใด  
         ก็ตอบตรงๆ ตอบ PDCA  ง่ายๆ แต่คนออกห้องสอบมา ตอบไม่ได้เฉย เสียดายเนาะ 
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ข้อ 6.  เป็นข้อสอบจริง ท่ีคงท าให้หลายคนเข้าสอบเครียดกันเลย  
ท้องถ่ินได้ใช้ตัวน้ีในการบริหารจัดการการเงินการคลัง เช่น ภาพน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐบาลได้เร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
“ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS  ย่อมาจาก
(Government Fiscal Management System) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาประเทศ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    ผู้อ่านจะสังเกตเห็นว่า ลักษณะข้อสอบจริงๆท่ีเคยออก มีท้ังพื้นฐานท่ัวไปท่ีควรรู้ กับ
พื้นฐานท่ัวไป (หรือเปล่า) ท่ีคนจ านวนมาก คงไม่รู้ได้หรอก ดังน้ัน เมื่อเราไปเจอข้อมูลต่างๆใน 
ข้อสอบน้ัน ก็พึงต้ังสติให้มั่น บางครั้ง ข้อสอบท่ีลึกเกินไปเช่นในข้อท่ี 6 ก็ปล่อยวาง อย่าได้ไป 
จับจดเกินไป ท าให้เสียสมาธิ การท าข้อสอบมีถูกบ้างผิดบ้าง ไม่ได้แปลก ทุกคนมีการเดาเรื่อง 
ค าตอบ ต่อให้สอบได้ท่ี 1 ก็มีข้อผิด มีข้อเดา ดังน้ัน จึงแนะน าว่าเรื่องพื้นฐานจริงๆท่ีส าคัญก็ 
ควรจะตอบได้หมด ส่วนเรื่องลึกๆในบางเรื่องไม่ได้ก็คงพอให้อภัย ไม่จ าเป็นต้องท าถูกทุกข้อ 

 

  เอกสารข้อสอบชุดนี้คัดเลือกเนื้อหาบางสว่น 

  มาจากต าราเล่มสีส้มนี้แจกให้ฟรีๆ เพ่ือเป็น 

  ประโยชน์ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาขอ้สอบ  

  ส าหรับู้้ที่ก าลังเตรียมสอบนกัวิชาการศกึษา  

  สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564 
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ตัวอย่างข้อสอบที่ใช้สอบ นักวิชาการศึกษา  
 

 
1.  กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
    ก. มาตรา 42     ข. มาตรา 65 
    ค. มาตรา 80     ง. มาตรา 81 
 
2.  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
    ก. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
    ข. ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป 
    ค. รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
    ง.  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก มีสิทธิได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี 
 
3. มาตรา 54 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความส าคัญเรื่องใด 
   ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ     
   ข. กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
   ค. เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ง. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจบจบการศึกษาภาคบังคับ 
 
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
    ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
    ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    ค. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
    ง.  มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา  
    ก. การกระจายอ านาจ    ข. มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
    ค. การศึกษาตลอดชีวิต    ง. มาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู 
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6. การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อยู่ในหมวดใดของ 
    พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
   ก. ความมุ่งหมายและหลักการ    ข. ระบบการศึกษา  
   ค. สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา   ง. แนวการจัดการศึกษา 
 
7. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการข้อใดท่ีไม่ถูกต้อง 
    ก.  ให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 
    ข.  ได้รับการสนับสนุนศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
    ค.  มีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืน 
    ง.  ต้องเข้ารับการศึกษาเมื่อมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด จนถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก 
 
8. การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ ข้อใดถูกต้อง 
    ก. จัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม    ข. ค านึงถึงความสามารถ 
    ค. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล   ง. ถูกข้อ ก และ ข 
 
9. สิทธิประโยชน์ท่ีผู้จัดการศึกษาจะพึงได้รับ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
    ก. การสนับสนุนจากรัฐ 
    ข. การลดหย่อนภาษีท่ัวไป 
    ค. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ง. การยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
10. การศึกษาในระบบมีก่ีระดับ ข้อใดถูกท่ีสุด 
     ก. มี 2 ระดับคือ การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข. มี 2 ระดับคือ การศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษา 
     ค. มี 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
     ง. มี 4 ระดับคือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  
 
   
     1.  ง   2. ข   3.  ง   4. ง   5. ค   6. ค   7. ง    8. ง    9.  ข   10.  ข 
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เกร็ดความรู้อธิบายเพ่ิมเติมให้ 
 
           ข้อแรกเป็นค าถามจริง  ข้อสอบแล้วใช้ค าว่า “กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ” 
ซ่ึงอาจหมายถึง “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” ท่ีปกติแล้วข้อค าถามแบบน้ีมักจะถามว่า 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติเกิดจากกฎหมายใด เพื่อตอบ เกิดจากรัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 81  
 

“มาตรา 81” ดังกล่าวน้ี  อยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเก่านะ ฉบับปี 2540 แล้ว ซ่ึงฉบับน้ันได้
เขียนไว้ว่า ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายทางการศึกษาแล้ว ก็เลยท าให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ต้องท าเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติออกมาใช้ในปี 2542 น่ันเอง  
 

แต่อย่าลืมว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญตัวน้ัน ไม่ได้ใช้นานแล้วนะ เป็นมาตรา 81 ต้นก าเนิด 
แห่งการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แต่ข้อสอบก็ยังถามแบบน้ีอยู่เป็นประจ า  

 
 

2.  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
    ข.  ผู้พิการได้รับการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป ข้อน้ีไม่ถูกต้อง  เพราะสังเกต 

ท่ีภาษาของข้อสอบ ค าว่า “ทัดเทียม” จะไม่ค่อยใช้กันในภาษากฎหมายแบบน้ีเด็กพิการหรือ 
เด็กพิเศษมีสิทธิเข้ารับการศึกษาหรือสามารถเข้า “เรียนร่วม” ตามกฎหมาย แต่ข้อกฎหมาย 
ไม่ได้ก าหนดถึงความทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป ค าว่าทัดเทียมในแวดวงการศึกษา ใช้กับระบบ
การศึกษาหรือศักยภาพ เช่น ให้ประเทศไทยมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เป็นต้น 

 
 

3.  มาตรา 54  ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ก าหนดเอาไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหน่ึง

เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุน
ให้องค์กรปกครอส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
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11. การจัดการศึกษาภาคบังคับให้บุคคลตามข้อใดไม่ถูกต้อง 
     ก. จัดให้เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก  
     ข. จัดการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี 
     ค. สอบได้ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี 9 แล้ว  
     ง. อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
 
12.  ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาในการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม พ.ร.บ. 
       การศึกษาแห่งชาติ 
      ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ข. วิทยาลัย 
      ค. ศูนย์การเรียน      ง. โรงเรียน 
 
13 . การจัดการศึกษาเฉพาะทาง ค านึงถึงข้อใด 
      ก. นโยบาย      ข. มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
      ค. การประกันคุณภาพ     ง. ข้อ ก และ ข 
 
14. การจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนในเบ้ืองต้นเป็นหน้าท่ีของใคร 
      ก. ผู้ปกครอง      ข. สถานศึกษา 
      ค. คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา   ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
15. การประเมินผู้เรียนให้พิจารณาจากข้อใด 
     ก. ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม พัฒนาการ 
     ข. การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบ การประเมินผล พัฒนาการ ความรู้ ทักษะ 
     ค. พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การทดสอบ 
     ง. การสังเกตพฤติกรรม ความประพฤติ การร่วมกิจกรรม การทดสอบ คะแนนสอบ 
 
16. ใครมีหน้าท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
     ก. สถานศึกษา      ข. ครอบครัวและชุมชน 
     ค. องค์กรชุมชน องค์กรและสถาบัน   ง. สถานศึกษาร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องทุกข้อ 
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17. ข้อใดไม่ใช่หลักการตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ก.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ 
     ข.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษา  
     ค.  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ง.  เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
18. จุดมุ่งหมายของสาระหลักสูตรท้ังท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล 
     ทุกด้านยกเว้นข้อใด 
     ก. ความเป็นพลเมืองดี    ข. ความรู้ ความคิด   
     ค. ความสามารถ       ง. ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
19. การก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหน้าท่ีของใคร  
     ก. กรมวิชาการ       
     ข. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     ค. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ง. คณะกรรมการสภาการศึกษาศึกษา 
 
20. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ 
     ก. คณะกรรมการการอุดมศึกษา    ข. สภาการศึกษา 
     ค. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
21. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องค า นึงถึงข้อใด 
     ก. ปริมาณสถานศึกษา     ข.  จ านวนประชากร 
     ค. วัฒนธรรม      ง.  ถูกทุกข้อ 
 
22. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก. ผู้แทนองค์กรชุมชน     ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน 
    ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ง. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
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23. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อใด 
     ก.  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา  ข. ก ากับส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
     ค.  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา      ง. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน  
 
24. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของสภาการศึกษา 
     ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ข. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
     ค. ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ง. ให้ความเห็นหรือค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายและกฎกระทรวง 
 
25. ใครมีอ านาจก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา  
     ก. คณะรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ง. รัฐสภา 
 
26. อสังหาริมทรัพย์ท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้โดยการซ้ือหรือการ  
     แลกเปล่ียนจากรายได้ของสถานศึกษา เป็นสมบัติของใคร 
     ก.  ท่ีราชพัสดุ     ข. สมบัติของแผ่นดิน 
     ค. กรรมสิทธิของสถานศึกษา  ง. กระทรวงการคลัง  
 
27. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในข้อใดเป็นอันดับแรก 
    ก. ด าเนินการและงบลงทุน 
    ข. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
    ค. กองทุนกู้ยืมเรียนให้แก่ผู้ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย 
    ง. เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานค่าใช้จ่าย 
 
28.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการใด 
      ก.  คณะกรรมการสภาการศึกษา  ข.  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ค.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ง.  คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
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29. ข้อใดเป็นหัวใจส าคัญของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     ก.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
     ข.  ท าให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
     ค.  ต้องด าเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
     ง.  มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผย 
         ต่อสาธารณชน 
 
30. ข้อใดไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
     ก.  ประเมินผลและติดตามตวจสอบโดย สมศ. 
     ข.  ให้เสนอยุบเลิกโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินครั้งสุดท้าย 
     ค.  ค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา 
     ง.  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งทุกระยะ 5 ปี 
 
31. กรณีท่ีผลการประเมินสถาศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด สมศ.ต้องด าเนินการอย่างไร 
     เป็นอันดับแรก 
     ก. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     ข. แจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนด 
     ค. จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
     ง. เสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้แนะน าปรับปรุงและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
32. ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับการรักษาวินัย 
    ก. ต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ข. ต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน 
    ค. ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
    ง. กล่ันแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความจริง 
 
33. โทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ข้อใด 
    ก.  ว่ากล่าวตักเตือน    ข. ภาคทัณฑ์ 
    ค.  ให้ออกจากราชการ   ง. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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34. ข้อใดไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
     ก.  เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
     ข.  การให้ทรัพย์สินเพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งต้ังโดยมิชอบหรือไม่มีความเท่ียงธรรม 
     ค.  เล่นการพนันเป็นอาจิณหรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา 
     ง.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
 
35. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 
     ก. ลดข้ันเงินเดือน      ข. ให้ออก 
     ค. ปลดออก      ง. ไล่ออก 
 
36. กรณีใดมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าลาออกจากราชการ 
     ก. ลดเงินเดือน      ข. ให้ออก 
     ค. ปลดออก      ง. ไล่ออก 
 
37. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
     ก. ท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก 
     ข. ไล่ออก ถ้ามีเหตุผลอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 
     ค. การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน 
     ง. กระท าความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
 
38.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับราชการ  
      ก. เป็นบุคคลล้มละลาย ซ่ึงศาลยังไม่ส่ังให้พ้นคดี 
      ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
      ค. เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      ง. เคยต้องโทษในคดีประมาทท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่งข้าราชการ 
 
39.  ผู้มีอ านาจในการแต่งต้ังครูผู้ช่วย คือข้อใด 
    ก.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ข.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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40.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีวิทยฐานะใด 
     ก. ครูเช่ียวชาญพิเศษ    ข.   รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 
     ค. ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ   ง.   ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 
 
41.  แผนภูมิแผนภาพ แผนท่ี แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นส่ือการสอนประเภทใด 
    ก.  ภาพน่ิง      ข.   นิทรรศการ 
    ค.  วจนสัญลักษณ์     ง.   ทัศนสัญลักษณ์ 
 
42.  นวัตกรรมในข้อใดเหมาะส าหรับนักวิชาการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์กับการท าโครงการ 
    ก. ชุดการสอน     ข.  บทเรียนส าเร็จรูป 
    ค. มัลติมีเดีย      ง.  วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน 
 
43.  ส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดท าโครงการท่ีดี ข้อใดส าคัญท่ีสุด 
    ก.  เหมาะกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้    ข. เหมาะกับวัยของผู้เข้าศึกษาโครงการ 
    ค.  เหมาะกับกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  ง. ใช้ง่าย ปลอดภัย สะดวก และประหยัด 
 
44. แผนภาพ (Diagram) เป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบใด 
    ก.  ส่ิงตีพิมพ์     ข. วัสดุกราฟิก 
    ค.  วัสดุฉายและเครื่องฉาย    ง.  วัสดุถ่ายทอดเสียง  
 
45.  ข้อใดไม่ใช่ส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์ 
    ก.  ประสบการณ์จ าลอง     ข.  นิทรรศการ 
    ค.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ง.  การศึกษานอกสถานท่ี 
 
46.  วิทยุ เป็นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบใด 
     ก. วัสดุกราฟิก     ข.  วัสดุฉายและเครื่องฉาย  
     ค. ส่ิงตีพิมพ์       ง.   วัสดุถ่ายทอดเสียง  
 
 



14 
 

47.  ส่ือทางการศึกษาใดท่ีจัดว่าเป็นนามธรรมมากท่ีสุด  
     ก. ประสบการณ์นาฏการ     ข.  ทัศนสัญลักษณ์ 
     ค. วจนสัญลักษณ์     ง.  นิทรรศการและการแสดง  
 
48.  ตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนคือข้อใด 
    ก.  นวัตกรรมทางการศึกษา   ข.  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ค.  คอมพิวเตอร์      ง.  ส่ือการเรียนการสอน 
 
49. ส่ือท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวเอง  
     สอดคล้องกับลักษณะของส่ือการสอนแบบใด 
      ก. นิทรรศการ      ข.   ทัศนสัญลักษณ์ 
      ค. โทรทัศน์และภาพยนตร์    ง.   ภาพน่ิง การบันทึกเสียง และวิทยุ  
 
50.  ส่ิงท่ีช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนกว่าของเดิมหมายถึงข้อใด 
      ก.  ส่ือการเรียนรู้      ข.  นวัตกรรมการศึกษา 
      ค.  เทคโนโลยีทางการศึกษา   ง.  แผนการจัดการเรียนรู้   
 
51.  ส่ิงท่ีเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ หมายถึงข้อใด 
      ก.  นวัตกรรมการศึกษา     ข.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
      ค.  เทคโนโลยีทางการศึกษา    ง.  ส่ือการเรียนรู้ 
 
52.  โฮมเพจ เปรียบได้กับส่ิงใด 
     ก.  สารบัญหนังสือ     ข.  ปกด้านหลังของหนังสือ 
     ค.  หน้าปกหนังสือ     ง.  หน้าบทน าของหนังสือ 
 
53. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือข้อใด 
     ก.  Teaching Machine    ข.  Learning Packages 
     ค.  Interactive Media/Video    ง.  Computer-Assisted Instruction 
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54.  ส่ือท่ีใช้ในวงการศึกษา แบ่งตามลักษณะท่ัวไปได้ 3 ประเภท ยกเว้นข้อใด 
      ก.  ประเภทเครื่องมือ (Hardware)   ข.  ประเภทวิธีการ (Techniques) 
      ค.  ประเภทประสบการณ์ (Experiances)  ง.   ประเภทวัสดุ (Software) 
 
55.  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีระยะเวลาของแผนก่ีปี 
      ก. 5 ปี                       ข. 10 ปี               
      ค. 15 ปี                ง. 20  ปี   
 
56.  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน แบ่งออกเป็นก่ีระยะ 
      ก. 3 ระยะ                 ข. 4 ระยะ                
      ค. 5  ระยะ            ง. 6 ระยะ 
 
57.  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะของแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะใด 
      ก.  ระยะแรก                 ข.  ระยะท่ี 2                
      ค.  ระยะท่ีสาม        ง.  ระยะสุดท้าย 
 
58. กรอบแนวคิดแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน มีก่ีเป้าหมาย 
     ก. 3 เป้าหมาย           ข. 4 เป้าหมาย          
     ค. 5 เป้าหมาย          ง. 6 เป้าหมาย 
 
59. ข้อใดท่ีมิใช่หลักการและแนวคิด ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
     ก. SDGs                                    ข. เศรษฐกิจพอเพียง 
     ค. โลกในศตวรรษท่ี 21              ง. ยกระดับการแข่งขัน 
 
60.  หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579   SDGs หมายถึงข้อใด 
      ก. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
      ข. การมีทักษะโลกในศตวรรษท่ี 21         
      ค. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
      ง. หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ          
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11. ง 12. ข 13. ง 14. ข 15. ค 
16. ง 17. ง 18. ก 19. ค 20. ก 
21. ง 22. ก 23. ข 24. ข 25. ข 
26. ค 27. ง 28. ก 29. ก 30. ข 
31. ค 32. ก 33. ข 34. ก 35. ข 
36. ค 37. ข 38. ง 39. ก 40. ข 
41. ง 42. ค 43. ก 44. ข 45. ค 
46. ง 47. ค 48. ง 49. ก 50. ข 
51. ง 52. ค 53. ง 54. ค 55. ง 
56. ค 57. ข 58. ค 59. ง 60. ง 

 
 
 ข้อ 22 – 23  สังเกตดีๆนะ  บางคนอาจสังสัย ค าตอบ ข้อท่ี 22  โจทย์ไม่ได้ถามถึง 
“คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” นะ แต่ถามถึงคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ซ่ึงเป็นระดับใหญ่ อยู่ใน สพฐ นุ่น (ท่ีต้องท าหลักสูตรแกนกลางฯ นะ) อย่าสับสน แต่ในข้อ 
23 โจทย์ถามถึงคณะกรรมการสถานศึกษา น่ีหมายถึงคณะกรรมการประจ าแต่ละโรงเรียน 
 
 
 ข้อ 39 เป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออกโดย ม.บูรพา ใช้สอบยุคก่อน คือ ยุคก่อนท่ีจะมีการใช้  
ม. 44 เปล่ียนแปลงในช่วงปี 2560  เมื่อก่อนจึงตอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ 
ผู้ท่ีแต่งต้ังครูผู้ช่วย คือ “ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา” 
แต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบัน เราจะต้องตอบว่า  “ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ” 
 
 
 ถ้าลองสังเกต ข้อสอบจาก ม.บูรพา หลายครั้งท่ีผ่านมาเราจะพบเห็นว่า 

มักจะออกตามกฎหมายเดิมๆ ท่ีมีตัวปรากฏชัดในพระราชบัญญัติต่างๆ 
หรือแรกเริ่มไปเปิดพระราชบัญญัติก็สามารถหาค าตอบได้ถูกต้องน่ันเอง 
การออกข้อสอบกฎหมาย จะไม่ค่อยดัดแปลงเชิงประยุกต์มากเกินไปนัก 
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61.  การวางแผน หมายถึงข้อใด 
      ก.  การคิด เพื่อก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
      ข.  การออกแบบแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      ค.  กระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจท่ีจะก าหนดวิธีการไว้ล่วงหน้า 
      ง.  การร่างกิจกรรมเพื่อจัดเตรียมส าหรับด าเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาท่ีก าหนด 
 

62. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการวางแผน 
     ก. ความเป็นมาของแผน     ข.  ผู้ด าเนินการตามแผน 
     ค. วัตถุประสงค์ของแผน     ง.  เป้าหมายของแผน  
 

63.  ข้อใดหมายถึงการน าแผนไปปฏิบัติ 
      ก.  Ends      ข.  Means  and  Process 
      ค.  Evaluation     ง.  Implementation  
 

64.  การแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์กร แบ่งเป็นก่ีระดับ  
      ก.  2  ระดับ     ข.  3  ระดับ 
      ค.  4  ระดับ     ง.  5  ระดับ  
 

65.  การวางแผนแบบใดท่ีเป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ มักจะระบุแนวทางอย่างกว้างๆ 
      ก.  การวางแผนระดับปฏิบัติการ   ข.   การวางแผนระดับด าเนินการ 
      ค.  การวางแผนระดับกลยุทธ์   ง.   การวางแผนระดับนโยบาย  
 

66.  การวางแผนแบบใดเป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรมท้ังหมดขององค์การ 
      ซ่ึงเป็นแผนงานใหญ่ขององค์การ มักจะเป็นแผนระยะ 3 – 5 ปี 
      ก.  แผนปฏิบัติการ    ข.   แผนด าเนินงาน 
      ค.  แผนกลยุทธ์     ง.   แผนนโยบาย 
 

67.  การวางแผนแบบใดเป็นการวางแผนท่ีก าหนดจุดมุ่งหมายระยะส้ัน ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี 
      ก.  Operation  Planning   ข.  Strategic  Planning 
      ค.  Policy  Planning    ง.  Action  Research  Planning  



18 
 

68.  การวางแผนงานหรือโครงการ (Project)  เป็นการวางแผนแบบใด 
      ก.  ระดับปฏิบัติการ    ข.  ระดับผู้บริหาร 
      ค.  ระดับอ านวยการ    ง.  ระดับนโยบาย 
 
69.  แผนงานย่อยท่ีประกอบด้วยหลายกิจกรรม ระบุรายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์  
      เป้าหมาย ระยะเวลาท่ีด าเนินการ พื้นท่ีในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือข้ันตอน 
      ในการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีคาดว่า  
      จะได้รับ หมายถึงข้อใด 
      ก.  กิจกรรม       ข.   แผนด าเนินการ 
      ค.  ยุทธศาสตร์     ง.   โครงการ  
 
70.  ข้ันตอนการวางแผนโครงการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนแรก คือ ข้อใด 
      ก.  จัดท ารายละเอียดโครงการ   ข.  ก าหนดโครงการ 
      ค.  ด าเนินโครงการ    ง.  ประเมินผลโครงการ 
 
     61. ค   62. ข   63. ง   64. ข    65. ง   66. ค  67. ก   68.  ก   69.  ง   70. ข 
 
 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับแผนและโครงการ 
 
โดยปกติแผนจะเป็น 3 ระดับ คือ       1. การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning)      
                        

2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
   ปกติจะเป็นแผนระยะกลาง 3 – 5 ปี  
 

3. แผนปฏิบัติการหรือแผนด าเนินงาน (Operation Plan) 
   มักจะเป็นแผนระยะส้ันหรือแผนประจ าปี 

 
โดยแผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น  2  ประเภท     
คือ แผนใช้ประจ า ( Standing Plans ) และ แผนใช้เฉพาะครั้ง ( Single . use Plans ) 
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          การวางแผนมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน ดังน้ี ความเป็นมาของแผน วัตถุประสงค์ของแผน 
เป้าหมายของแผน แผนงาน และโครงการ  
 
           ความเป็นมาของแผน บอกให้ทราบถึงเหตุผลท่ีจัดท าแผนข้ึนมาว่ามีเหตุผล 
                                     หรือความเป็นมาอย่างไร 
  
           วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน  ได้แก่  วัตถุประสงค์หลักคือ วัตถุประสงค์ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน นอกจากน้ีแผนยังมีวัตถุประสงค์ท่ีหากสามารถบรรลุ
ได้จะท าให้เกิดผลดี แต่หากไม่สามารถตอบสนองก็ไม่มีต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร  
 

- การก าหนดจุดหมายปลายทาง  (Ends)  ท่ีต้องการบรรลุ 
- วิธีการและกระบวนการ (Means and  Process) 
- ทรัพยากร  (Resources)  และค่าใช้จ่าย  (Cost) 
- การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) 
- การประเมินผลแผน  (Evaluation) 

 
     กระบวนการในการจัดท าแผน  
     1. ข้ันเตรียมการ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3. การก าหนดแผน  
4. การปฏิบัติตามแผน  
5. การประเมินผล 
 
 

         โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานย่อยท่ีประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ระบุ
รายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาท่ีด าเนินการ พื้นท่ีในการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือข้ันตอนในการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจน
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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ข้อสอบ ม.บูรพา ออกสอบ กับ ม.สวนดุสิต มีความต่างกันอยู่บ้างพอควร 
ม.บูรพา มีแนวความรอบรู้ท่ีหลากหลายอยู่จ านวนไม่น้อย แต่ว่าหากเป็น 
ข้อสอบพวกกฎหมายการศึกษา หรือหลักสูตร น่ีจะออกแบบตรงๆเลยนะ 
ถ้าเรียนรู้อะไรพวกน้ันได้ ก็จะท าคะแนนได้ดีมากๆ ดูตัวอย่างข้อสอบจริง 

 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สอบท้องถ่ิน    โดย  ม.บูรพา 

 

1.  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เทียบได้เท่ากับข้าราชการครูตามข้อใด 
     ก.  อาจารย์ 1 ระดับ 3    ข.  ครูผู้ช่วย 
     ค.  ครู  ไม่มีวิทยฐานะ    ง.  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
     ก.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงาน  วิชาการศึกษา 
     ข.  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  สายงาน  นักวิชาการศึกษา 
     ค.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ  สายงาน  สนับสนุนการศึกษา 
     ง.  ต าแหน่งประเภทนักวิชาการ  สายงาน  การศึกษา 
 

3.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานตามหน้าท่ีนักวิชาการศึกษา 
      ก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามท่ีได้รับแต่งต้ัง 
      ข. เสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาและการส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 
      ค. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
      ง. เสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิค วิธีสอนให้กับครูและคณาจารย์ 
 
4.   นักวิชาการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถมีระดับสูงสุดได้ตามข้อใด 
      ก.  ระดับช านาญการพิเศษ   ข.   ระดับเช่ียวชาญงาน 
      ค.  ระดับเช่ียวชาญ    ง.   ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
 
      เฉลย   1. ข    2. ก    3. ง   4.  ค 
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ข้อสอบจริง ออกโดย ม.บูรพา ท่ีได้รวบรวมมาในต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ท่ีใช้สอบในปี  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2560 เป็นข้อสอบจริงๆท่ีรวบรวมจากผู้เข้าสอบหลายท่าน และตัวโจทย์ 
หรือช้อยส์อาจคลาดเคล่ือนจากจริงๆบ้างนิดๆหน่อยๆ แต่ว่าโดยหลักแล้ว เป็นประมาณน้ี ก็คือ 
 
5.  ข้อใดคือความหมายของการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
    ก. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว ้
    ข. การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลก 
    ค. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและสังคม 
    ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
 
6.  จุดมุ่งหมายของการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด 
    ก.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข.  เพื่อให้การศึกษาของคนไทยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม  
         พร้อมท้ังสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
    ค. เพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการ ทางโลก ทางคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง 
        กับแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    ง.  เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ  
        คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
        มีความสุข 
 
7.  กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
    ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
8.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน เป็นการแก้ไขฉบับท่ีเท่าไหร่ 
    ก.  ฉบับท่ี 1     ข.  ฉบับท่ี 2  
    ค.  ฉบับท่ี 3     ง.  ฉบับท่ี 4 
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ข้อท่ี 8 เป็นข้อสอบจริงในปี 2560 (ณ ตอนน้ัน คือจะเฉลย ข้อ ค นะ) แต่ว่า ณ ปัจจุบัน 
หรือถ้าใช้ในปี 2562 ต้องเฉลยว่า ข้อ ง  (คือปัจจุบันน้ี มีการแก้ไขเพราะได้แยกงานด้าน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องปรับแก้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในเดือน พ.ค. 2562 ดังน้ัน ถ้าสอบปี 2564 ให้ตอบ 
ข้อ ง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562  (แต่ ณ ตอนปี 2560 จะเฉลยว่า ข้อ ค น่ันเอง โอเคเนาะ) 
 
9.  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดการศึกษามีก่ีรูปแบบ 
    ก.  2  รูปแบบ    ข.   3   รูปแบบ 
    ค.  4  รูปแบบ    ง.   5   รูปแบบ 
 
10.  รัฐจัดการศึกษาได้ก่ีรูปแบบ 
     ก.  รูปแบบเดียว    ข.  อย่างน้อยหน่ึงรูปแบบ 
     ค.  สามรูปแบบ    ง.  รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ 
 
11. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
     ก. การศึกษาในระบบ    ข. การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย    ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
12. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษา  
     ก.  การศึกษาภาคบังคับ   ข.  การศึกษาในระบบ 
     ค.  การศึกษานอกระบบ   ง.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
13. การศึกษาท่ีมีรูปแบบแน่นอน ไม่ยืดหยุ่นคือข้อใด 
     ก. การศึกษาในระบบ    ข.  การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย    ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
14. Non-formal Education คือ การศึกษารูปแบบใด 
     ก. การศึกษาในระบบ   ข.  การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง.   การศึกษาตลอดชีวิต 
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15.  Home School  เป็นการจัดการศึกษารูปแบบใด 
     ก. การศึกษาในระบบ   ข.  การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
16.  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคลซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่าง 
      ต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อมและศักยภาพในการ  
      เรียนรู้ของแต่ละบุคคล หมายถึงอะไร 
     ก. การศึกษาในระบบ    ข.  การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย    ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
17. กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีชัดเจน  
     มีรูปแบบ หลักสูตรวิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมท่ียืดหยุ่นและหลากหลาย 
     ตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายน้ันและมีวิธีการวัดผล 
     และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหมายถึงข้อใด 
     ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
     ค. การศึกษาตามอัธยาศัย   ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
18.  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นเวลาก่ีปี  
     ก.  9  ปี     ข.   12   ปี 
     ค.  ไม่น้อยกว่า  12  ปี   ง.   15  ปี 
 
19. การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้ก่ีปี 
    ก.  6 ปี      ข. 9 ปี 
    ค. 12 ปี      ง. 15 ปี 
 
20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐบาลสนับสนุนการศึกษา 
     อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลาก่ีปี 
     ก. จ านวน 9 ปี     ข. จ านวน 12 ปี 
     ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี    ง. จ านวน 15 ปี 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีข้อสอบท่ีออกประจ า และ ม .บูรพา ก็ชอบน ามาออก  
คือเรื่องของ “รูปแบบการศึกษา” และก็ “ระดับของการศึกษา” โดยสรุป มีดังต่อไปน้ี  
 

การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ   
1. การศึกษาในระบบ  (Formal Education)  การศึกษาในสถานศึกษาท่ัวไป 
2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education)  การศึกษานอกโรงเรียน 
3. การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) หรือ Home School  

 

    * สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 9 ปี ( ป.1 – ม.3) 
 เด็กอายุย่างเข้าปีท่ี 7 ถึงย่างเข้าปีท่ี 16  ยกเว้นสอบได้ช้ันปีท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ  
ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าเรียน หรือ
บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ปกครองท่ีมีเด็กในความดูแลแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ี มีโทษปรับ  ไม่เกิน 10,000 บาท 
  

 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและ 
         พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานท่ีน้ัน เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก 

 

 

      เฉลย     5.  ง    6. ง   7. ก  8.  ง   9. ข   10. ง   11. ง   12.  ก    
                13.  ก   14. ข   15. ค   16. ค  17. ข  18. ค   19. ข   20. ข 

การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ อุดมศึกษา 

(1) การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน (2) อุดมศึกษา 

กอ่นประถม 
3 – 6 ปี 

ประถม มธัยม ต ่ากวา่
ปริญญา 

ปริญญา 
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ว่าด้วยเรื่องของ “จ านวนปี”  ท่ีเป็นข้อสอบ  ใช้ตัวเลขอะไรกันแน่ ?  
 

 ข้อมูลควรรู้   โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  เป็นภาษาของ “การศึกษาข้ันพื้นฐานแบบปกติๆ” 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เป็นภาษาของ “การศึกษาให้กับเด็กพิการ”  

 
 รัฐธรรมนูญ ฉบับก่อน (ไม่ใช่ฉบับปัจจุบัน) รัฐต้องจัดการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เลยก าหนดเน้ือหาตามรัฐธรรมนูญ น่ันคือ 
ให้รัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ใช้มานานหลายปี 

 
ต่อมาในปี 2552 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ ได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
จึงปรากฏเลข 15 ปี ข้ึนมาครั้งแรกในยุคน้ัน (ฮือฮากันเลย ในตอนน้ัน)  เป็น “นโยบาย” 
 
นโยบายน้ันๆ ก็สืบต่อมาเรื่อยๆ เปล่ียนรัฐบาล เปล่ียนอะไรๆ ก็ยังคงยึดแบบน้ันมา 
ยุคก่อนหน้าน้ี  ถ้าถามตาม รัฐธรรมนูญ ฉบับก่อนปี 60 จะตอบ “ไม่น้อยกว่า 12 ปี” 
                  ถ้าถามตาม พระราชบัญญัติการศึกษา จะตอบ “ไม่น้อยกว่า 12 ปี” 
                  ถ้าถามตาม นโยบาย จะตอบ “เรียนฟรี เป็นเวลา 15 ปี”  
 
ความพลิกมาเกิดในปี 2559 – 2560  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ว่ารัฐต้องจัด

การศึกษา เป็นเวลา 12 ปี (ไม่มีค าว่าไม่น้อยกว่า) ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจบจบการศึกษาภาคบังคับ  
 
 

สรุป ณ ปัจจุบัน ถามถึงการเรียนฟรี หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตอบ ดังต่อไปน้ี 
ถ้าถาม  ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560  มาตรา 54  ตอบ  12 ปี  
ถ้าถาม  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      ตอบ  ไม่น้อยกว่า 12 ปี 
ถ้าถาม  ตามนโยบายทางการศึกษา          ตอบ  เป็นเวลา 15 ปี  
ถ้าถาม  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายท่ี 2  ตอบ  เป็นเวลา 15 ปี  
 

ส่วนใหญ่ ม.บูรพา มักจะถามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือจะตอบ 
“ไม่น้อยกว่า 12 ปี” แต่ผู้สอบต้องระวัง ไม่ใช่ประมาท สังเกตโจทย์ด้วย อะไรด้วยเนาะ 
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21. การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึงอะไร 
     ก. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา   ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
     ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม   ง. ถูกทุกข้อ 
 
22.  หน่วยงานใดมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
      ก. ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ข. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   ง. ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
23. การติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษา หมายถึงอะไร 
     ก. การประกันคุณภาพภายใน    ข. การประกันคุณภาพภายนอก 
     ค. การประเมินคุณภาพภายใน    ง. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
24.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีสถานะเป็นอะไร 
     ก. องค์กรมหาชน      ข. องค์การมหาชน 
     ค. องค์กรอิสระ      ง. องค์กรในก ากับของรัฐ 
 
25. ข้อใดหมายถึงเด็กท่ีต้องเข้ารับการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
     ก. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบสอง       ข. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบห้า 
     ค. ย่างเข้าปีท่ีเจ็ดถึงย่างเข้าปีท่ีสิบหก                ง. ย่างเข้าปีท่ีหกถึงย่างเข้าปีท่ีสิบแปด 
 
26.  ผู้ปกครองท่ีไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับจะได้รับโทษตามข้อใด 
     ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
     ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
     ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
     ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
27.  ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
      ก.  ผู้แทนครู    ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง 
      ค.  ผู้แทนชุมชน    ง.  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
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ภาคี 4 ฝ่าย ในทางการศึกษา ไม่ใช่มีแค่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าน้ัน หากแต่ยังมีอ่ืนๆท่ีจัด
การศึกษาด้วย กล่าวคือ มีภาคี 4 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนต่างๆ น่ันเอง ข้อมูลควรรู้ดังต่อไปน้ี 
 

 
การด าเนินงานของสถานศึกษา จ าเป็นต้องมี   แต่ในหนังสือราชการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
“คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย” ประกอบด้วย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นดังน้ี 
1. ผู้แทนครู       1. ผู้แทนชุมชน 
2. ผู้แทนผู้ปกครอง     2. ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ผู้แทนชุมชน      3. ผู้แทนครู 
4. ผู้แทนนักเรียน      4. ผู้แทนผู้เรียน 
 

 
ภาคี 4 ฝ่าย  ม.บูรพา ใช้ออกข้อสอบจริง ของนักวิชาการศึกษา มาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน 
คือข้อสอบ ปี 2560 และ ข้อสอบปี 2562  อีกท้ังยังออกข้อสอบครูผู้ช่วยด้วย เรื่องน้ี 
 

 
ในปี 2562  ถามว่า ข้อใดไม่ใช่ภาคี 4 ฝ่าย  เราก็ดูช้อยส์ว่าอะไรไม่ใช่ ก็ตอบอันน้ันแหล่ะ  
 

 
ในปี 2560  ถามว่า ข้อใด คือ ภาคี 4 ฝ่าย  โดยช้อยส์จะมีมาครบท้ัง 4 ตัวเลย เราก็เลือก 
       ก.  นักเรียน    ชุมชน     ผู้บริหาร     ครู 
          ข.  ผู้ปกครอง     ครู      นักเรียน     ท้องถ่ิน 
               ค.  ชุมชน      ผู้ปกครอง     ครู     ผู้เรียน 
               ง.   ผู้บริหาร    คณาจารย์     ผู้ปกครอง    ศิษย์เก่า  
 
 

หน้าท่ีของภาคี 4 ฝ่าย ก็ชอบออกสอบ แม้ไม่บ่อย แต่ก็มีออกอยู่ โดยมีหน้าท่ี 4 อย่าง 
หลักๆเลยจะเป็นเรื่องของ “คัดเลือกหนังสือเรียน” ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณท่ีเหลือ
จากการด าเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียน ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทาง
ด าเนินงานในเรื่องจัดซ้ือหนังสือเรียน เป็นต้น  และก็มีอย่างร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและสถานศึกษา ประมาณน้ีหน้าท่ีของภาคี 4 ฝ่าย 
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28.  ข้อใดเป็นอ านาจหน้าท่ีหลักของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการศึกษาของ อปท 
      ก.  พิจารณาด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ข.  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
      ค.  พิจารณาก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและออกแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
      ง.  พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกหนังสือเรียนและให้ความเห็นชอบในการใช้เงิน 
          ท่ีเหลือจากการจัดซ้ือหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
 
29. ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
     ก.  โรงเรียนในส านักพระพุทธศาสนา  ข.  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
     ค.  โรงเรียนของรัฐบาล    ง.  โรงเรียนเอกชน 
 
30.  ข้อใดคือสาเหตุของการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
      ก.  การแยกงานด้านศิลปะวัฒนธรรมไปจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 
      ข.  การยุบรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
      ค.  การแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
      ง.  การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
      เฉลย  21. ก  22. ค  23. ก   24. ข  25. ค  26. ก   27. ง  28. ง   29. ข   30. ง   
 
 ช้อ 29  เป็นข้อสอบจริงในปีก่อน ข้อสอบข้อน้ีตรงตัวตามพระราชบัญญัติ เป๊ะๆนะ เปิด 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 18 ข้อ 2 ได้ระบุเอาไว้ชัด โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน   
 

ดังน้ัน ข้อน้ี ถามตรงตัวตามพระราชบัญญัติ ค าตอบก็ต้องเป็น “โรงเรียนสาธิต” สิ ไม่ใช่ 
แต่มีติวเตอร์ กลุ่มติวบางพวก ไปคิดเองเฉลยกันเอง โน่น น่ี น่ัน เฉลย โรงเรียนพุทธบ้าง 
เอกชนบ้าง ไรบ้าง คนก็เลย งงกัน วกกันมาทักถามเราท่ีเพจ ตกลงตอบอะไร ท าไมเพจ  
ต่างๆเถียงกัน ตอบไม่เหมือนกัน เราน่ีงงเลย อะไรกัน ค าถามตรงตัวขนาดน้ีเนาะ ก็เปิด 
มาตรา 18 ดู ม.บูรพา เขาเปิดกฎหมายออกข้อสอบกันตามน้ัน ไม่ต้องเถียงอะไรกันเลย 
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31.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส่วนราชการใด 
    ก. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
    ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
    ค. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
 
32. ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เก่ียวข้องตามบทบาทและหน้าท่ี ข้อใดไม่ใช่ผู้เก่ียวข้องดังกล่าว 

ก. ผู้เรียน      
ข.  ผู้จัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ค.  ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน 
ง.  ผู้มีส่วนร่วมในภาคีเครือข่าย 
 

33. ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย 
     ก.  การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน 
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ข.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
         และส่วนท่ีน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา 
     ค.  การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
     ง.  การกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการ  
 
34.  ข้อใดคือหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ  
       ก.  ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง 
       ข.  เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ค.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
       ง.  การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน    
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35.  ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
      และการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ก.  ก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กศน 
      ข.  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      ค.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
          ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดการศึกษา กศน 
      ง.  การจัดท าและพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ในการศึกษา กศน 
           
36.  ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      ก.  เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กศน  
      ข.  จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษา กศน  
      ค.  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ เก่ียวกับ กศน 
      ง.  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา  
          หลักสูตร และนวัตกรรมทางการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ กศน  
 
37. ผู้บังคับบัญชาของ “ส านักงาน กศน.” คือใคร 
      ก. ผู้อ านวยการ กศน.    ข. เลขาธิการ กศน. 
      ค. อธิบดีกรม กศน.    ง. เลขานุการ กศน. 
 
38. ผู้บังคับบัญชาของส านักงาน กศน. จังหวัด คือใคร 
     ก. ศึกษาธิการจังหวัด         ข. ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด 
     ค. หัวหน้ากองการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด     
 
39.  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      กรุงเทพมหานคร คือใคร 
      ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ     ข. ผู้อ านวยการ กศน.กรุงเทพมหานคร 
      ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ง. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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40. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละ  
     จังหวัด คือใคร 
     ก. ผู้อ านวยการ กศน. จังหวัด   ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     ค. ปลัดจังหวัด     ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
41. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังครูผู้ช่วยในโรงเรียนเทศบาล คือใคร 
     ก. ศึกษาธิการจังหวัด    ข.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ง.  นายกเทศมนตรี 
 
42.  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังครูผู้ช่วย คือใคร 
     ก.  ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ 
     ข.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ 
     ค.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา   
     ง.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
43.  ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     ก. เสนอแนะการบรรจุและแต่งต้ัง และการบริหารงานบุคคล 
     ข. พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ค. ด าเนินการเก่ียวกับโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ง. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นอ านาจและหน้าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีฯ 
 
44.  ประธาน ก.ค.ศ. คือข้อใด 
      ก. นายกรัฐมนตรี     ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค. ผู้อ านวยการสถานศึษา   ง.   รองผู้อ านวยการสถานศึ 
 
45.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีก่ีประเภท 
      ก.  2  ประเภท     ข.   3   ประเภท  
      ค.  4  ประเภท      ง.   5  ประเภท  
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46.  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าใด 
      ก.  ไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ ากว่า 19  ปีบริบูรณ์   
      ค.  ไม่ต่ ากว่า 20  ปีบริบูรณ์            ง.   ไม่ต่ ากว่า 21  ปีบริบูรณ์ 
 
47.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าเท่าใด 
      ก.  ไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ ากว่า 19  ปีบริบูรณ์   
      ค.  ไม่ต่ ากว่า 20  ปีบริบูรณ์            ง.   ไม่ต่ ากว่า 21  ปีบริบูรณ์   
 
48. ครูช านาญการพิเศษจะได้รับเงินวิทยฐานะเท่าไร 
     ก. 3,500 บาท     ข. 5,600 บาท 
     ค. 9,900 บาท     ง. 13,000 บาท 
 
49. โทษทางวินัยของข้าราชการครูมีก่ีสถาน 
     ก. 2 สถาน      ข. 3 สถาน 
     ค. 4 สถาน      ง. 5 สถาน 
 
50. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
      ก. ภาคทัณฑ์     ข. ตัดเงินเดือน 
      ค. ลดเงินเดือน     ง. ถูกทุกข้อ 
 

 
     เฉลย  31. ก   32. ง  33. ง   34. ก   35. ง   36. ค   37. ข  38. ข  39. ค  40. ข   
             41. ง   42. ก   43. ค  44. ข   45. ข   46. ก  47. ก   48. ง  49. ง  50. ง   
 
 

49. โทษทางวินัยของข้าราชการครูมีก่ีสถาน 
     ก. 2 สถาน      ข. 3 สถาน 
     ค. 4 สถาน      ง. 5 สถาน 
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50. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
      ก.  ภาคทัณฑ์     ข.  ตัดเงินเดือน 
      ค.  ลดเงินเดือน     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 โทษทางวินัย อยู่ในภาค ก เน้ือหาเก่ียวกับระเบียบราชการ  แต่ ภาค ข นักวิชาการศึกษา  
ก็จะมีเรื่อง “สถานโทษทางวินัย” ออกข้อสอบด้วย ทาง ม.บูรพาก็ใช้เน้ือหาส่วนน้ีออกเป็นประจ า 
เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีอยู่ใน “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 
 โทษทางวินัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ วินัยอย่างร้ายแรง 
 วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ประกอบด้วย    ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน 
 วินัยอย่างร้ายแรง ประกอบด้วย       ปลดออก   ไล่ออก  
 
  สถานโทษทางวินัยมีก่ีสถาน         ตอบ  มี 5 สถาน 
  สถานโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีก่ีสถาน      ตอบ  มี 3 สถาน 
  สถานโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง มีก่ีสถาน        ตอบ  มี 2 สถาน 
  สถานโทษทางวินัยท่ีหนักท่ีสุด คือ ข้อใด     ตอบ  ไล่ออก 
  สถานโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงข้ันเบาท่ีสุด คือข้อใด     ตอบ  ปลดออก 
  สถานโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงท่ีหนักท่ีสุด คือข้อใด   ตอบ  ลดเงินเดือน 
 
 ข้อสังเกต  การออกข้อสอบโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะออกแบบพลิกแพลงพอสมควร 

เช่น  ถามว่า โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงท่ีหนักท่ีสุด คือข้อใด 
ก. ภาคทัณฑ์       ข.  ตัดเงินเดือน 
ค.  ลดเงินเดือน      ง.  ปลดออก  
 

 

ข้อสอบจริง ม. สวนดุสิต ออกแบบน้ี บางคนก็คิดว่า ออกข้อสอบผิดหรือเปล่า เพราะหนักท่ีสุด 
ต้องไล่ออก ไม่ใช่เหรอ ท าไม ในช้อยส์ไม่มี  งั้นหนูตอบ “ปลดออก” ดีกว่า ตอบแล้ว ค่อยมาอ้ึง 
กันในเพจในกลุ่มต่างๆว่า อ้าว ข้อน้ี ตอบ ค. หรอกเหรอ เฉลยจริง คือ ค. ลดเงินเดือน เพราะ 
ผู้สอบต้องสังเกตให้ดีว่า เขาถาม “วินัยอย่างไม่ร้ายแรง” แต่ถามตัวท่ีหนักท่ีสุด ดังน้ัน เราต้อง 
ไม่ไปนึกถึง ปลดออก ไล่ออก อะไรแบบน้ันเลย เพราะน่ันคือ “วินัยอย่างร้ายแรง” ไม่ใด้ถามถึง 
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             สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย 
ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา          ทะเบียนพาณิชย์ช่ือ ส่งเสรมิธุรกิจการศกึษา 

                ด าเนินการจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว 
                เกินกว่าสิบปี ช่วยให้คนสอบบรรจุได้รุ่นต่อรุ่น 
        นับไม่ถ้วนแล้วกับผลงานเชิงประจักษ์ท่ีผ่านมา 

แนะน าหนังสือชุดส าคัญเพื่อเตรียมสอบท่ีมีจ าหน่ายพร้อมส่ง 
สอบ “นักวิชาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2564” 


