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หนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาพื้นฐานพระราชบัญญัติการศึกษา 
และความเป็นข้าราชการที่ดี เนื้อหาส่วนที่หาได้ไม่ง่ายนัก  
ทั้งมีรวบรวมข้อสอบส าคัญ  ภาค ก ไว้ใช้ส าหรับทบทวน 

 

 
ปัจจุบันเป็น 5 ส่วนราชการ มีการบริหาร 4 แท่ง (การบริหารไม่นับส านักงานรัฐมนตรี)  
ระวังข้อสอบส าคัญ เรื่อง - ส่วนราชการหลักในกระทรวงศึกษาธิการ    =  5   ส่วน 
                              - แท่งการบริหารของส่วนราชการ  =  4   แท่ง 
                              - องค์คณะบุคคล     =  3   คณะ 
 

 
    ข้อสอบเคยถาม ราชการส่วนกลางในกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นก่ีส่วน 
    ตอบ  5  ส่วน  คือ  ส ำนักงำนรัฐมนตรี   / สป.ศธ /  สกศ  /  สพฐ  /  สอศ  
    สมัยก่อนตอบ 6 ส่วน ต้องนับ สกอ  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย)  
 
 
  การบริหารส่ีแท่ง (เมื่อก่อน 5 แท่ง คือนับ อุดมศึกษาด้วย)  จะเป็นภาษาพูดกันด้าน 
  แวดวงการศึกษามากกว่า ไม่ใช่น ามาใช้ทางการหรือข้อสอบเท่าไหร่นัก คือจัดให้พวก 
  ส่ีส่วนราชการบริหาร  สป.ศธ. / สกศ / สพฐ / สอศ  (ไม่นับรวมส านักงานรัฐมนตรี)  
 
       การบริหาร 5 แท่ง เป็นภาษาในวงการท่ีไม่ได้ใช้ภาษาทางการ 
               หมายถึงว่าแท่งบริหารแต่ละแท่ง ก็มีงานแบบเรื่องใครเรื่องมัน 
               ท่ีจะบริหารจัดการเรื่องราวน้ันๆไป แท่งใครแท่งมัน  อันได้แก่  

 
      ส  ำนกังำนรฐัมนตรี 

 
    
          สป.ศธ                   สกศ                    สพฐ                  สอศ                   สกอ 
 

 
 

    แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน       แท่งงานส่วน       แท่งงานส่วน 
      ของปลัดฯ     ของสภาการศึกษา     ของการศึกษา     ของการอาชีวะ    ของอุดมศึกษา 
                                                   ข้ันพื้นฐาน 

 ปลัดกระทรวงฯ             เลขำธิกำรสภำฯ            เลขำธิกำร กพฐ          เลขำธิกำร กอศ        เลขำธิกำร กกอ  
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         ดังน้ัน ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงเหลือการบริหาร 4 แท่ง  
         เพราะได้มีการแยกงานส่วนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นงานของกระทรวงการอุดมฯ  
 

 
      ส  ำนกังำนรฐัมนตรี 

 
    
                      สป.ศธ                   สกศ                    สพฐ                    สอศ                    
 

 
 

               แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน       แท่งงานส่วน        
                ของปลัดฯ     ของสภาการศึกษา     ของการศึกษา     ของการอาชีวะ     
                                                              ข้ันพื้นฐาน 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
แต่ถ้าถามเรื่ององค์คณะบุคคล (หรือคณะบุคคล)  อันน้ีแหล่ะ มีโอกาสออกสอบจริงๆ  
เป็นภาษาทางการปรากฏชัดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เมื่อก่อนมี 4 คณะ  
เพราะสมัยก่อนต้องนับ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา” ด้วย แต่ตอนน้ีเหลือ 3 เอง) 
 
 
 

                   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 32  ระบุว่า  
   การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือ 
   ในรูปคณะกรรมการ จ ำนวนสำมองค์กร ได้แก่  สภำกำรศึกษำ  คณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
   ขั้นพ้ืนฐำนและคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า 
   แก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 
คณะบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ มีก่ีคณะ (พระราชบัญญัติตัวก่อนหน้าน้ีตอบ 4) 
แต่ถ้าเป็นปัจจุบัน ตอบ 3 คณะ เพราะเมื่อก่อนมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 
แต่ปี 2562 เป็นต้นมา แยกงานอุดมศึกษาออกไปแล้ว จึงไม่นับ ก็เลยเหลือ 3 คณะ  

 ปลัดกระทรวงฯ             เลขำธิกำรสภำฯ            เลขำธิกำร กพฐ          เลขำธิกำร กอศ         
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พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
 
 

ช่วงปี พ.ศ. 2540 มีการจัดท าและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ใหม่ในตอนน้ัน)   
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 16 ของประเทศไทย โดยประกาศใช้วันท่ี 11 ตุลาคม 2540 
ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ัน มาตรา 81 เป็นครั้งแรกของประเทศท่ีก าหนดให้มีการจัดท า 
กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย  

 
 
มำตรำ 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้    
คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมำยเก่ียวกับกำรศึกษำแห่งชำติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียน แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 
 

 น่ันแหล่ะ  เป็นสาเหตุท าให้คณะวิชาการหรือฝ่ังการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
ต้องมีการระดมความรู้ความสามารถช่วยกันร่างและจัดท ากฎหมายหลักทางการศึกษาซ่ึงเรียกว่า 
“พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ”  โดยมีการจัดท ากันอยู่ประมาณปีกว่า เพราะรัฐธรรมนูญ 
ประกาศใช้ปลายปีแล้ว (11 ตุลาคม 2540) ทีมการศึกษาก็จัดท ากันช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2542  
 
 ประจวบเหมาะกับช่วงน้ัน เป็นการเตรียมตัวเปล่ียนยุคพอดี  
 จากศตวรรษท่ี 20  เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21  คือ พ.ศ. 2543  (เทียบเป็นปี ค.ศ. 2000) 
 ต้ังแต่ปี 2000 เป็นต้นมาน่ันแหล่ะ เขาเรียกว่า ศตวรรษท่ี 21 (ก็คือช่วงปัจจุบันน้ี)  
 ช่วงก่อนหน้าน้ี ปลายศตวรรษท่ี 20 ราวปี พ.ศ. 2536 – 2540 ราวๆน้ันช่วงปลาย 
 องค์กรระดับโลก ซ่ึงเรียกว่า P21 ได้ก าหนดสมรรถนะของคนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
         จึงให้ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ จัดการศึกษาให้สอดคล้องผลิตคนในแต่ละ  

ประเทศให้เป็นไปตามวิถีสมรรถนะคนของท่ังโลกเป็นสากลหรือเป็นพลโลกน่ันเอง 
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ข้อสังเกต ข้อควำมท่ีน่ำสนใจในมำตรำ 81  ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เช่น 
 

- รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ 
คู่คุณธรรม  

- ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
- สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ  
- เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  
- พัฒนาวิชาชีพครู   
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 
 
ข้อความพวกน้ีถูกจับน ามาเป็นข้อสอบประจ าสลับสับเปล่ียนกันไป เช่น 

  
 
 ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับบทบัญญัติการจัดการศึกษาอบรมท้ังภาครัฐและเอกชน 

ก. ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม   ข.  ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ 
ค.  ให้เกิดความรู้คู่ทักษะอาชีพ   ง.   ให้เกิดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ 
 
การปรับปรุงการศึกษาต้องท าให้สอดคล้องกับข้อใด 
ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ข.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ค.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ง.   แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับข้อก าหนดการจัดการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาไทย 
ก. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ  
ข. พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ค. เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  
ง. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
เฉลย   ก    ค   ข  ตามล าดับ  (ลองเหลือบตาดูข้อความด้านบนใช้เป็นเฉลยค าตอบ) 
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        กฎหมายการศึกษา หัวใจส าคัญต้องศึกษาข้อมูลชุดนี้ ซึ่งเป็นฐานของ พ.ร.บ. 2542   

ที่ใช้กันมาตลอดกว่า 20 ปี เป็นพระราชบัญญัติที่ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศกึษาไทย 

โดยวิธีการตอบค าถามเข้ารับราชการเกี่ยวกับกฎหมายทางการศกึษา ต้องตอบตามที่บัญญัติ 

ไม่ควรตอบด้วยการนึกคิดหรือใช้ความน่าจะเป็นคิดเอาเอง เพราะกฎหมายในทางนิติศาสตร์ 

จะมีมาตราต่างๆ ผู้ออกสอบข้าราชการจะดึงสาระที่ใช้สอบมาตรงตัวตามกฎหมายมาตรานั้นๆ  

 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีการปรับปรุง 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้  19  สิงหาคม 2542 
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ประกาศใช้ 19 ธันวาคม 2545 
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม2553 
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2562  
   การแก้ไขฉบับท่ี 4 เน่ืองจากมีการแยก  สกอ  ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

   สรุปสำระส ำคัญ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา  

มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  78 มาตรา สรุปประเด็นส าคัญ ดังน้ี  
 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 
 หมวดท่ี 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 3 ระบบการศึกษา 
 หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หมวดท่ี 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 บทเฉพาะกาล 
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    ควำมหมำยของค ำศัพท์ท่ีส ำคัญ 
 

กำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
 
 

 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 
 

 กำรศึกษำตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
 

สถำนศึกษำ หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  

 
 

 
    ข้อใดกล่ำวถูกต้องเก่ียวกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

ก. มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  ข.  มี  10 หมวด  81 มาตรา 
ค.  มี 9 หมวด 81 มาตรา   ง.  มี  10  หมวด  1 บทเฉพาะกาล 
 

เฉลย  ก  9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล   
 

 
 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติเกิดจำกรัฐธรรมนูญ มำตรำใด  
ก. มาตรา 50    ข.   มาตรา  61         ค.  มาตรา 80  ง.   มาตรา  81  
 

เฉลย  ง   มาตรา  81  ของรัฐธรรมนูญ 2540  ก าหนดให้ต้องมีกฎหมายการศึกษา 
 
 
ข้อใดหมำยถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

     ก.   การศึกษาภาคบังคับ       ข.  การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 ค.   การศึกษาระดับอนุบาลและประถม     ง. ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 

เฉลย ข   การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา  (ตอบตามข้อความในพระราชบัญญัติ)  
 



7 

 

     กำรศึกษำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
ก.  การสอนให้คนเป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถ 
ข.  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
ค.  การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ง.  ถูกทุกข้อ   

 

เฉลย  ข.   เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม  
  ข้อน้ีระวังกับดักให้ดี  หลายคนไปตอบ ง  ถูกทุกข้อ  เขาจงใจวางกับดักน้ีไว้ 
  ตอบตามบัญญัติกฎหมาย ห้ามคิดหรืออนุมานค าตอบจากสามัญส านึกตัวเอง 
   

 
กำรศึกษำท่ีผสมผสำนระหว่ำงกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบและ 
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย หมำยถึงข้อใด 

ก. การศึกษาเพื่ออนาคต  ข.   การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ค.  การศึกษาตลอดชีวิต  ง.   การศึกษานอกโรงเรียน 
 

เฉลย  ค.  การศึกษาตลอดชีวิต  
 
 

     ข้อใดไม่ใช่สถำนศึกษำ 
       ก.  โรงเรียน          ข.   สถาบัน  ค.   วิทยาลัย  ง.  ห้องเรียน 
 

       เฉลย   ง  ห้องเรียน  ไม่ใช่นะ  (สถานศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการ)  
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ หมายความว่าข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ 
และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง  
 
 กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาน้ัน (สพฐ) 
  

กำรประกันคุณภำพภำยนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.หรือบุคคลท่ี สมศ.รับรอง   
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    ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 
    ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและ 

       การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของ รัฐและเอกชน 
    คณำจำรย์ หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

       ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 
 
 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ ท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ท้ังของรัฐและเอกชน 
 
  

ผู้บริหำรกำรศึกษำ หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ* ท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาต้ังแต่ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 

 
 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมายความว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  
รวมท้ังผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
สังเกตท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540 มำตรำ 81 ท่ีก าหนดว่า การศึกษาต้องพัฒนาวิชาชีพ  
หรือก าหนดให้มีวิชาชีพทางการศึกษาในปี 2542  เป็นต้นมา จึงต้องมีการยกระดับวิชาชีพ 
และแบ่งกลุ่มวิชาชีพท่ีเป็นผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาออกเป็นสองกลุ่มหลักๆได้แก่ 
ข้าราชการครู และ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา  โดยจัดท าร่างฯ และก าหนดรูปแบบต่างๆ  
จนได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546  
 
 

*** หมายเหตุ***   * ครูและครูผู้ช่วย *  ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา  
 
 

เพราะถ้าจัดให้ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยคงใช้ช่ือว่า พ .ร.บ. บุคลากรทางการศึกษา    
แบบรวบกันทีเดียว คงไม่แยกเป็น พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ควำมมุ่งหมำย ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข) 
 
หลักการจัดการศกึษา มี 3 ประการ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

 

         ในกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส ำนึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
 
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
- รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค  

และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
- มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  

รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย  
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง  
- มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 
 

สิทธิและหน้ำท่ี    บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า   
12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย / กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ  
คนพิกำรให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  
 
 
 ท่ีขีดเส้นใต้และท าตัวทึบไว้น่ันหน่ะ  ข้อความน้ัน น ามาเป็นข้อสอบประจ าเลย 
 
 
บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง  มีหน้าท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษา 
                                    ภาคบังคับตามกฎหมาย  (น่ีแหล่ะหน้าท่ีหลักของผู้ปกครองล่ะ)  
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กำรศึกษำมี 3 รูปแบบ คือ   
1. การศึกษาในระบบ  (Formal Education)  การศึกษาในสถานศึกษาท่ัวไป 
2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education)  การศึกษานอกโรงเรียน 
3. การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) หรือ Home School  

 

    * สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรศึกษำภำคบังคับ จ ำนวน 9 ปี ( ป.1 – ม.3) 
เด็กอายุย่างเข้าปีท่ี 7 ถึงย่างเข้าปีท่ี 16  ยกเว้นสอบได้ช้ันปีท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ  
ผู้ปกครองท่ีไม่ส่งเด็กเข้าเรียนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าเรียนหรือ
บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ปกครองท่ีมีเด็กในความดูแลแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ีมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
 

 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและ 
         พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานท่ีน้ัน เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก 

 

หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการให้เด็กน้ันได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาน้ัน แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แล้วแต่กรณีทราบ ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหน่ึงได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้องท่ีท่ีพบ
เด็กแล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 

กำรศึกษำในระบบมี 2 ระดับ  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ อุดมศึกษำ 

(1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) อุดมศึกษา 

ก่อนประถม 

3 – 6 ปี 

ประถม มัธยม ต่ ากว่า

ปริญญา 

ปริญญา 
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แนวกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรา 22 ให้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน

มีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 

 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมี
สิทธิใน การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ท้ังน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักอยู่ในรูปคณะบุคคล 4 องค์กร (ปัจจุบันเหลือ 3 คณะ) 
 1.  สภาการศึกษา        จ านวน 59 คน (ปรับเหลือ 41) 
 2.  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     ไม่เกิน 27 คน   
 3.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ไม่เกิน 32 คน 
 4.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา      ไม่เกิน 28 คน (อย่าลืมว่าแยกออกไปแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             กกอ แยกออกไปแล้ว 
 
 

กพฐ  ย่อมาจาก  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     ประธาน กพฐ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  
 
 

สพฐ  ย่อมาจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
      มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้บังคับบัญชา 
       

องค์กรหลักในรูปคณะบุคคล  

สภาการศึกษา 
59 คน 

(ปรับเหลือ 41) 
 

กรรมการ (กพฐ.) 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ไม่เกิน 27 คน 

กรรมการ (กอศ.) 
การอาชีวศึกษา 
ไม่เกิน 32 คน 

กรรมการ (กกอ.) 
การอุดมศึกษา  
ไม่เกิน 28 คน 
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       มาตรา  37 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ยึดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ โดย
ค านึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา  จ านวนประชากร วัฒนธรรมและ
ความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย  เว้นแต่การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยกา ร
อาชีวศึกษา 
  

ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 4 ด้าน   

 
   1. ด้ำนวิชำกำร        2. งบประมำณ      

3. กำรบริหำรงำนบุคคล      4. กำรบริหำรท่ัวไป  
 
 

 
   เกร็ดแนวข้อสอบ  
 
 

 ข้อสอบรอบพิเศษ ปี 2561  ถามตรงๆเลยนะ ถามว่า  
 สถานศึกษาจัดเป็นการบริหารและจัดการศึกษาลักษณะใด 

ก.  แบ่งอ านาจ  ข.  แยกอ านาจ             การกระจายอ านาจ 
ค.  กระจายอ านาจ  ง.  ยึดอ านาจ     ถามตรงตาม พ.ร.บ.  

 
 ข้อใดไม่ใช่แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
      ก. ด้านวิชาการ       ข.  ด้านงบประมาณ      

ค. ด้านการบริหารทั่วไป ง.  ด้านการวิจัยและพัฒนา      เฉลย ข้อ ง   
 

     การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้ค านึงถึงข้อใด 
ก. จ านวนนักเรียน  ข.  จ านวนสถานศึกษา 
ค.  งบประมาณ  ง.  จ านวนบุคลากร          เฉลย ข้อ ข 
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 มาตรา  40 ให้มี คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากับและ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 

   กล่าวคือทุกโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ประจ าโรงเรียนอยู่) 

 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (โรงเรียนขนาดเล็ก 9 คน  ขนาดใหญ่ 15 คน) 
1. ประธำนกรรมกำร (เลือกมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ)** 
2. ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ผู้แทนครู 
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
7. ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรทางศาสนา  (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 2 คน) 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 6 คน) 
9. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง** 
 
 

 
     ข้อควรระวังเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     เวลาอ่านช่ือกรรมการแล้ว คนจ านวนมากจะไปนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับกระทรวงหรือ 
    คนท่ีระดับโตๆใส่สูทน่ังโก้หรูบริหารงาน ประชุมงานกันท่ีกรุงเทพฯ ประมาณน้ัน ไม่ใช่นะ  
    ถ้าเจอช่ือค าว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” ค าน้ี  เราต้องนึกไปถึงกลุ่มคนท่ี 
    อยู่แถวๆบ้านเรา หรือแถวๆโรงเรียนเรา (เมื่อก่อนช่ือว่าคณะกรรมการโรงเรียนน่ันแหล่ะ)  
    คือตัวแทนพระสงฆ์องค์เจ้าวัดแถวโรงเรียน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือคุณครู 
    ท่ีสอนในโรงเรียนน้ันๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ก็อย่างคนมีเกียรติแถวๆบ้าน แถวโรงเรียนน้ัน 
    ท่ีเชิญไปร่วมเป็นคณะกรรมการชุดน้ี เพื่อประชุม วางแผนเก่ียวกับโรงเรียนของเรา น่ันเอง 
 
 
 คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ท างานกับแต่ละโรงเรียน กรรมการระดับโรงเรียน 
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   บอกใบ้ให้เป็นนัยๆเลยว่า คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีปรากฏในข้อสอบ 

   แน่นอน ทุกปี ทุกครั้งของการสอบ บางทีจะมีถึง 1 – 2 ข้อ ในแต่ละการสอบ เช่น 

 
ค าถาม    บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

        ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิ        ข.  ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

       เฉลย  ก.   ค.  ผู้แทนผู้บรหิารสถานศกึษา     ง.  ผู้แทนผู้บริหารท้องถ่ิน 

     

 

ค าถาม    ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                        ก.  ผู้แทนผู้ปกครอง      ข.  ผู้แทนครู 

       เฉลย ค.    ค.  ผู้แทนนักเรียน      ง.  ผู้แทนองค์กรศาสนา  

            

 

ค าถาม    ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                        ก.  ผู้แทนผู้ชุมชน       ข.  ผู้แทนศิษย์เก่า 

       เฉลย  ง.   ค.  ผู้แทนองค์กรศาสนา      ง.  ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา  

          

 

 ค าถาม   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก. มีผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นประธาน 

ข. มีผู้แทนองค์การศาสนาอย่างนอ้ย 3 คน 

ค. มีจ านวนไม่เกิน 15 คนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

        เฉลย  ง.   ง.  มีผู้แทนศิษย์เก่ามาเป็นกรรมการด้วย 
 
 
        คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  อันน้ีย่อว่า กพฐ  เป็นกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ระดับ    
        กระทรวงฯ หรือท างาน ประชุมงานกันใน สพฐ ใส่สูทหรูๆอยู่กันในกรุงเทพฯนุ่นนะ  
        ท้ังประเทศน้ีมีแค่ทีมเดียว ตามกฎหมายจะมีไม่เกิน 27 คน  
 
        คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  อันน้ีคือไม่หรู เป็นกรรมการประจ าของแต่ละ    
         โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มคนแถวโรงเรียน ตัวแทนครูในโรงเรียน มี ผอ. และมีพระสงฆ์ด้วย  
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        การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  

 
 
    การศึกษาส าหรับคนพิการให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 
   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 

   ความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
 

ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัด 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 
  
 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว  
         องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
         และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตามกฏกระทรวง 
 
 
 
   บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู  
             และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล  

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือ 
             บุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให้  

                 (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา  
  



16 

 

 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปน้ี  

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคลซ่ึงอยู่ในความ 
ดูแลรับผิดชอบ  

       (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา 
 
 
 
 
   ในมาตรานี้ ถูกใช้เป็นข้อสอบบ่อยพอสมควร ประยุกต์นิดหน่อย เช่น  

   บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี  

        ยกเว้นข้อใด 

ก. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรม 

เลี้ยงดูบุตรหลาน 

    ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ค.  เงินสนับสนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางการศึกษาอ่ืนๆ 

    ง.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา 

 

            เฉลย  ข้อ ค.  ไม่ได้ตรงตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้น่ันเอง  
 
 
 
     มีอยู่ปีหน่ึง  (น่าจะช่วงปี 2557 – 58 ราวๆน้ี)  ข้อสอบในปีน้ัน ถามมาตราน้ีเลย 
    โดยเป็นข้อสอบรอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ถามคล้ายๆแบบน้ีแหล่ะ ข้อสอบง่ายนะ 
    ค าตอบในตอนน้ัน คือ  เงินช่วยเหลือส าหรับค่าเรียนพิเศษ  (น่ีคือค าเฉลยข้อสอบ)  
       เป็นค าถามท่ีคล้ายค าถามในกรอบส่ีเหล่ียมด้านบน แต่แค่เปล่ียนช้อยส์ ผู้อ่านคิดว่า  
  “ง่ายไหมล่ะ” ง่ายเนาะ เขาถามตรงตามมาตราให้กฎหมาย แค่ว่าเรารู้เปล่า แค่น้ัน 
 



17 

 

  บทบำทและหน้ำที่ของผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในประเทศไทย 
 
 ข้อสังเกตส าคัญ พื้นฐานความรู้กฎหมายคือไม่มีพระราชบัญญัติมาตราใดหรือหมวดไหน
ของกฎหมายการศึกษาหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีได้บัญญัติให้ผู้ปกครองมีหน้าท่ี
สนับสนุนการศึกษา ไม่มีแม้แต่ฉบับเดียวกฏหมายทางการศึกษา ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
 
 เขาให้หน้าท่ีสนับสนุนการศึกษาหรือจัดบริการทางการศึกษาเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
 หรือส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา หรือมีการก าหนดต าแหน่งให้ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ีดังว่า ไม่ใช่หน้าท่ีผู้ปกครอง 
 
 
   ผู้ปกครองมีหน้าท่ีเพียงส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามกฎหมายไทย 
 
และผู้ปกครองมีหน้าท่ีดูและและส่งเสียบุตรหลาน ตามกฎหมายอ่ืนๆเช่น กฎหมายเก่ียวกับ 
เด็กพิการหรือเด็กพิเศษ ท่ีว่าต้องดูแลพวกเขา เล้ียงดูพวกเขา ส่งเสียพวกเขาเรียน เป็นต้น  
รวมถึงผู้ปกครองมีสิทธิในการรับบริการทางการศึกษาต่างๆตามท่ีอธิบายไปแล้วหน้าก่อนน้ี  
ดังน้ัน กฎหมายก าหนดผู้ปกครองเป็น “ผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ” มีหน้าท่ีส่งบุตรหลาน 
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับและมีสิทธิได้รับบริการทางการศึกษาจากรัฐ 
 
 
 จึงย้ าว่า ไม่มีกฎหมายฉบับใด บัญญัติให้ผู้ปกครองมีหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 

  

 ดังน้ัน    ท่ีมีการอธิบายว่า ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษาเพราะสนับสนุน 
    การศึกษา  ไม่ใช่เลย คนท่ีจะเป็นได้ ต้องเป็นคนท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ 
    มีหน้าท่ีในการสนับสนุน และให้บริการทางการศึกษา (หน้าท่ีคือต้องท า) 
   ซ่ึงต้องมีกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงระบุไว้ชัดเจนแบบเห็นได้อ้างอิงได้ด้วย 
          กฎหมายก าหนดหน้าท่ีการศึกษาให้คนท่ีผ่านการพัฒนามาโดยตรง  เช่น 
          ครู ผู้สอน ผู้บริหาร หรือ ฝ่ายสนับสนุนอ่ืนๆเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
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  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 ประเด็นนี้คือเป็นข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวเลือก 
 ท าให้คนเข้าใจผิดกัน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ อุทยาน โรงเรียน 
 มีการเฉลยหรือตีความต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าอุทยานไม่ใช่ บ้างก็ว่าสวนสาธารณะไม่ใช่ 
 อันที่จริงตอบ โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นการศึกษาในระบบจัดว่าเป็นสถานศึกษา 
 ไม่ได้ถูกจัดแบ่งไว้ในหมวดของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามข้อมาตรา 25 ข้างต้น 
 
 
 

 สภำกำรศึกษำ  มีหน้าท่ี 
 

1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ 

2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผน 
3. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
 
 

  ส่วนราชการส่วนน้ี ท่ีเก่ียวกับ สภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)  
                                        

             กำรบริหำร 4 แท่ง ในกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

                  ส.ปลดัฯ          สกศ              สพฐ               สอศ              สกอ 
 
 

                   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแยกออกไปแล้ว 
 

   ***  ข้อสอบถามเป็นประจ า  ข้อใดมีหน้าที่พิจารณา เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ  
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           กระทรวง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
 
         กำรศึกษำพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้แก่  
สองกลุ่มใหญ่ๆ คือหน่ึงกลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะทางความสามารถสูง มีความเป็นเลิศทางสติปัญญา 
เรียกโดยท่ัว ๆ ไปว่า “เด็กปัญญาเลิศ”  กับอีกกลุ่ม คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องต่างๆ 
 
        เด็กปัญญำเลิศ  (Gifted Child)  คือ เด็กมีความสามารถทางสติปัญญา  มีความถนัด  
เฉพาะทางสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อยากรู้อยากเห็นอย่างจริงจัง ชอบซักถาม มีเหตุผล 
ในการแก้ปัญหา การใช้สามัญส านึก  จดจ าได้รวดเร็วและแม่นย า มีความรู้ ใช้ค าศัพท์เกินวัย  
มีความคิดสร้างสรรค์  ต่ืนตัว  กระตือรือร้น  ช่างสังเกต  เฉียบแหลม ว่องไว  เป็นต้น  

 
 กลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะทำงควำมบกพร่อง  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา   
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ   
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   
เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม   
เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม   
เด็กท่ีเป็นบุคคลออทิศติก 
เด็กพิการซ้ าซ้อน   

 
 

       เพราะว่าเด็กกลุ่มพิเศษเหล่าน้ีจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการศึกษา  
จัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังน้ัน  การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัด
การศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว  โดยการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการ  
สอน วิธีการสอน เน้ือหาวิชา หลักสูตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 
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     ควำมรู้เก่ียวกับกระบวนกำรสอนเด็กพิเศษ 
 
     ให้สังเกตพฤติกรรมท่ัวไป ท าการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อจัดวางแผนการ  
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP : Individualized Education Program) โดยเน้นการใช้เทคนิค 
การสอนทางการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสมกับปัญหา และความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล 
 

 
          ในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ต้องมีการวางแผนการสอน 
          ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง นักการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบ าบัด  
          และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กพิเศษ 

 
 

หมายเหตุ :  IEP ดูดีๆนะ น่ีข้อสอบเลย เก่ียวกับช่ือตัวเต็ม ตัวย่อ และความหมายของ  IEP 
 
         เทคนิคการสอนเด็กพิเศษควรผสมผสานความเข้าใจด้านจิตวิทยาเด็กท่ีเหมาะสมต่อ
สภาพแวดล้อม ภาวะอาการ และความต้องการพิเศษของเด็ก ท้ังน้ีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  
เรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมี ประสิทธิผล 

  
         หลังจากผ่านการประเมินจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แล้ว จ าเป็นต้องค านึง 
ถึงหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดท าเป็น
แผนการสอนรายบุคคล (IIP : Individual Implementation Program)  ซ่ึงเน้นวิธีการสอน  
และกระบวนการสอนอย่างเป็นระบบ มีล าดับข้ันตอนการสอนในเน้ือหาสาระของแต่ละรายวิชา
การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลอย่างมีเงื่อนไข 
 
 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP : Individualized Education Program) 
แผนการสอนรายบุคคล (IIP : Individual Implementation Program) 

 
 
    ข้อสอบถามประจ าเลย  ข้อใดหมายถึง  IEP  

ก. แผนการสอนรายบุคคล   ข.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ค.  แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  ง.  แผนการประเมินและพัฒนาเฉพาะบุคคล 
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      กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเด็กพิเศษ 
 
- การประเมินผลการเรียนไปพร้อมๆกันกับการปรับเปล่ียนแผนการสอนหากพบข้อบกพร่อง   

ในการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึง   
การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความรู้ และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

- ท าการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับ
ความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 

- ให้การส่งเสริมพัฒนาการท่ีเหมาะสมแก่เด็กตามพัฒนาการท่ีพึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย 
-     มีการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อ 
-     พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 
-     ให้ค าแนะน าและท าความเข้าใจแก่ผู้ปกครองหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กว่าควรให้การ 
      ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในด้านใดบ้าง เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านวิชาการ ทักษะ 
      ด้านการส่ือความหมาย และการใช้ภาษา เป็นต้น 
-     ให้การฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี และถูกต้อง 
      เหมาะสมต่อ สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ 
-     มีการเสริมประสบการณ์พิเศษแก่เด็กเพื่อให้เด็กมี โลกทัศน์ท่ีกว้างข้ึนรวมถึงความสามารถ 
      ในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
 
           “กำรศึกษำนอกระบบ”  หมายความว่า  กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับ 
   บริการและ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีชัดเจน  มีรูปแบบ  หลักสูตร วิธีการจัดและระยะ  
   เวลาเรียนหรือฝึกอบรม ท่ียืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพใน 
   การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายน้ันและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ี้มีมาตรฐาน 
   เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา  หรือเพื่อจัดระดับ ผลการเรียนรู้  
 
 
 

           “กำรศึกษำตำมอัธยำศัย”  หมายความว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
    ของบุคคล   ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความสนใจ   
    ความต้องการ  โอกาส  ความพร้อม  และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  
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  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดหลักดังต่อไปน้ี 
 (๑) การศึกษานอกระบบ   
      (ก) ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ท่ัวถึง  
          เป็นธรรม  และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน      
      (ข) การกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน 
          การจัดการ เรียนรู้  
 
 (๒) การศึกษาตามอัธยาศัย      
      (ก) การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน  
           ทุกกลุ่มเป้าหมาย     
      (ข) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายท้ังส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญา 
           ท้องถ่ิน และส่วนท่ีนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา      
      (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน  
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ   
 
ให้ดําเนินการเพื่อเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปน้ี  
(๑) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม  

ท่ีใช้ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  
ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิต  ท้ังน้ี  ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ  
         (๒) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา  
 
 
         การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย   
 
          ให้ดําเนินการเพื่อเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปน้ี  
         (๑) ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ท่ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
         (๒) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความจําเป็นในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต  ท้ังในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  

(๓) ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษา ในระบบและการศึกษานอกระบบ  
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      เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
      ท่ีเคยเป็นประเด็นข้อสอบ ควรเรียนรู้ จดจ าไว้ตามสมควร 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ  
นายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 1 
พันต ารวจโททักษิณ  ชินวัตร  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 2 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 3 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 4 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน 

 
 
 

         กรณีท่ีผลกระประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะ  
กรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
 
 
 

             ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
             ท้ังของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 

  ยกเว้น บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา  เหล่าน้ีไม่บังคับว่าต้องมีใบอนุญาตฯ 
โดยเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ี ก็ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และผู้บริหารการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ด้วยเช่นกัน 
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พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 
 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ี ออกมาใหม่เพื่อท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงเรื่องของกระทรวง 
ท่ีต้ังข้ึนมาใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการน้ัน 
ได้แยกออกไปเพื่อเป็นส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย  
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ
ส่วนราชการ ท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     
 

 
 ดังน้ัน จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4  น้ี   
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการบริหารงาน 4 แท่ง (จากเมื่อก่อน 5 แท่ง) 
 โดยนับเป็นส่วนงานท่ีมีองค์คณะบุคคล เพียง 3 ส่วน เมื่อก่อนมี 4 ส่วน  ได้แก่ 
 
 
 
        สร.ศธ       ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 
    
          สป.ศธ.                   สกศ                    สพฐ                  สอศ            
    

    ไม่มีคณะกรรมกำร         กกศ   กพฐ                   กอศ   
 
 

    สรุปได้ว่า  ต้ังแต่ 1 พ.ค.  2562   เป็นต้นมา 
- ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เหลือ 5 ส่วน  (จาก 6 ส่วน) 
- ส่วนราชการบริหารเหลือ 4 แท่ง (จาก 5 แท่ง)  ไม่นับส านักงานรัฐมนตรี  
- ส่วนราชการท่ีมีคณะกรรมการ เหลือ 3 ส่วน  (3 คณะ)  คือ  กกศ   กพฐ  กอศ 

 

  ปลัดกระทรวง                เลขำ กกศ                   เลขำ   กพฐ                 เลขำ  กอศ           
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 เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ท่ีเคยเป็นประเด็นข้อสอบ ควรเรียนรู้ จดจ าไว้ตามสมควร 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
นายชวน หลีกภัย    เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 1 
พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 2 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 3 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 4 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน 
 
 

         กรณีท่ีผลกระประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะ  
กรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
  ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ท้ังของรัฐและ เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 

ยกเว้น บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา เหล่าน้ีไม่บังคับว่าต้องมีใบอนุญาตฯ 
โดยเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ี ก็ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา  

และผู้บริหารการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ด้วยเช่นกัน 



26 

 

     
 
 

1. การศึกษา หมายถึง ข้อใด 
    ก.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน                  
    ข.  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
    ค.  กระบวนการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน                
    ง.  กระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนา 
 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นบุคลากรวิชาชีพ 
    ก. ครู                        ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ค. ผู้บริหารการศึกษา     ง. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
3. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา 
   ก.  ครู            
   ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ค.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ง.   ศึกษานิเทศ 
 
4.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดได้ 
   ก.  จัดได้เฉพาะการศึกษาในระบบ 
   ข.  จัดได้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่าน้ัน 
   ค.  จัดให้ครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา 
   ง.  จัดได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
 
5.  ส่วนราชการใดไม่มีองค์คณะบุคคลหรือ 
    คณะกรรมการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ส านักงานปลัดกระทรวง 
ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ง. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6.  การศึกษาแบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ 
   ก.  2  รูปแบบ                 
   ข.  3  รูปแบบ 
   ค.  4  รูปแบบ                  
   ง.   5  รูปแบบ 
 
7. การศึกษาภาคบังคับก่ีปี 
    ก. 6 ปี             ข. 9 ปี 
    ค. 12 ปี           ง. 15 ปี  
 
8. การข้ันศึกษาข้ันพื้นฐานก่ีปี 
    ก. ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
    ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี                      
    ง.  ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 
9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการศึกษา 
   ก.  การศึกษาในระบบ                          
   ข.  การศึกษานอกระบบ 
   ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
10. เด็กไทยต้องเข้ารับการศึกษา 
     ภาคบังคับเมื่อไร 
  ก.  เมื่ออายุย่างเข้าปีท่ี 7 
  ข.  เมื่อเด็กมีความพร้อม 
  ค.  เมื่อเริ่มเข้าช้ันอนุบาล 
  ง.  เมื่ออายุถึงวัยเรียนรู้ได้ 

 

เฉลย   1.  ข   2. ง   3. ก    4. ง    5. ก   6. ข   7. ข   8. ค   9. ง   10. ก 

แนวข้อสอบพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
แห่งชำติ 
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11. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
12. การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 มีสาเหตุจากข้อใด 
 ก. การแยกงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข. การยุบรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ค. การแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ง. การปรับปรุงส่วนราชการให้เหมาะสม เน่ืองจากมีการแยก สกอ ออกจาก ศธ. 
 
13. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย  ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
 ก. การศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี 
 ข. การศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 12 ปี 
 ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ง. จบการศึกษาข้ันพื้นฐานคือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
15. เด็กชายแดงเกิด วันท่ี 1 มกราคม 2550 จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2556  ข. พ.ศ. 2557   ค. พ.ศ. 2558  ง. พ.ศ. 2559 
 
16.  เด็กหญิงดาว เกิดวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2550  เขาจะส าเร็จการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2557  ข. พ.ศ. 2562  ค. พ.ศ. 2563  ง. พ.ศ. 2566 

 
17. การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา      
     และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือข้อใด 
    ก. Formal Education   ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education  ง. Long-life  Education  
 
    เฉลย   11. ก     12. ง     13. ง    14. ข     15. ข    16. ง    17. ค  
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18. ข้อใดหมายถึง ผู้สอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    ก. ครู และ อาจารย์        ข. ครู และคณาจารย์ 
    ค. ข้าราชการครู        ง. ครูผู้ช่วย และ ครู 
 
19. ข้อใดไม่จัดเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก. ก่อนประถม     ข. ประถมศึกษา 
    ค. มัธยมศึกษา     ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
20. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด 
     ก. เขตพื้นท่ีการศึกษา      ข. จ านวนสถานศึกษา 
     ค. ศักยภาพผู้เรียน          ง. ความสนใจของผู้เรียน 
 
21. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแบ่งตามข้อใด 
     ก. ก่อนประถมศึกษา ประถม และมัธยม ข. ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
     ค. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมและมัธยม ง. อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 
22. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาข้อใดถูกต้อง 
    ก. วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารท่ัวไป 
    ข. วิชาการ อ านวยการ งานบุคคล บริหารท่ัวไป 
    ค. วิชาการ กิจการนักเรียน งานบุคคล งบประมาณ 
    ง. วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล กิจการนักเรียน 
 
23.  ข้อใดไม่ได้จัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก.  ผู้แทนครู         ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง        

ค.  ผู้แทนนักเรียน        ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

24.   ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เป็นกรรมการใดในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ก.  ประธานกรรมการ    ข.   เลขานุการ 
  ค.  กรรมการ     ง.   กรรมการและเลขานุการ 
 
25.   ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         ก.  ห้องสมุดประชาชน        ข.  โรงเรียน      ค.  สวนสาธารณะ     ง.  อุทยาน 
 

เฉลย   18. ข    19. ง   20. ก    21.  ค    22. ก    23. ค    24. ง    25. ข 
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26.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรู้ตามหลักของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.  
      การศึกษาแห่งชาติต้องเป็นไปลักษณะใด 
      ก. เป็นไปอย่างต่อเน่ือง    ข. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ข. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   ง. ตอบสนองทุกความต้องการ 
 
27. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถจัดให้ผู้อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษานอกเหนือจาก 
     การศึกษาภาคบังคับได้ตามข้อใด 
     ก. ตามความต้องการ    ข. ตามความพร้อมของครอบครัว 
     ค. ตามศักยภาพของผู้เรียน   ง. ตามความเหมาะสม 
 
28. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองท่ีพึงได้รับด้านการศึกษา  
     ก. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการเล้ียงดูบุตร 
     ข. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายก าหนด 
     ค. เงินส าหรับการเรียนฟรีความนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 
     ง. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
 
29. การประกาศใช้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 4 ท าให้องค์คณะบุคคลหลักใน 
     กระทรวงศึกษาธิการมีก่ีองค์กร 
     ก. 2 คณะ        ข. 3 คณะ    
     ค. 4 คณะ      ง. 5 คณะ 
 
30. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 คือข้อใด 
     ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  

     เฉลย 26. ก 27. ข 28. ค 29. ข 30. ง 
 

 ข้อสังเกตค าตอบ => อย่างเช่นข้อ 26 – 28 เป็นข้อค าถามท่ีต้องใช้ค าตอบจากกฎหมาย 
 บัญญัติ มาตรา 8, 11, 13 ตามล าดับ  ซ่ึงต้องตอบตามกฎหมายก าหนดไว้ตรงตัวเลยนะ 
 ถ้าใครใช้ดุลยพินิจคิดวิเคราะห์เอาเองมีโอกาสได้ค าตอบท่ีคลาดเคล่ือนจากเฉลยน่ันเอง 
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หลักสูตรส ำหรับสอบครูผู้ช่วย สพฐ กรณีท่ัวไป (ประจ ำปี 2564) 
 

ประกอบด้วย ภาค ก  ภาค ข และ ภาค ค (ในต าราน้ีจะน าเสนอเฉพาะ ภาค ก และ ข)  
 

      ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

1.  ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ 
     ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี 

1.1  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาไทย การจับใจความส าคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือ
สถานการณ์ต่างๆ  

1.2  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ
หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ 
สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 

1.3  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
พอเพียงของข้อมูล  

 
2.  ทักษะภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการส่ือสาร โดย 
ใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสม ท้ังในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความ 
สามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการท า
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น  

 
3.  ควำมรู้และลักษณะกำรเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของการเป็น
ข้าราชการท่ีดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  
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ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

1. มำตรฐำนควำมรู้ท่ัวไปในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี  
  1.1  การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  1.3  หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
  1.4  การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  1.5  การออกแบบและการด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2. มำตรฐำนควำมรู้ในเน้ือหำวิชำท่ีสอน (วิชำเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  
 
3. ควำมรอบรู้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
 ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปน้ี  
  3.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
       2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
       3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
       4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 
       8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย  
   3.2 แนวทางปฏิรูปการศึกษาท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน 
       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
       3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
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แบบจ าลองข้อสอบ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มปลายเดือนกรกฎาคม 2564  เมื่อทราบข่าวการประกาศ 
เล่ือนสอบออกไปโดยไม่มีก าหนดจนกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด19 

 
เป็นการรวบรวมข้อสอบจริงในปี 2563 มาให้ทบทวน 
และจ าลองข้อสอบเพิ่มเติมส าหรับสอบปี 2564 พร้อม 
เพิ่มความรู้ส าคัญ ไว้อ่านทบทวน สร้างองค์ความรู้ได้ดี 
ช่วงเตรียมสอบระยะยาว ระหว่างท่ียังไม่มีก าหนดใหม่ 

 
ตัวอย่ำงข้อสอบจริงท่ีออกเรื่องควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี 

 

  

    จงเลือกข้อความต่อไปน้ีตามหลักธรรมาภิบาลให้ถูกต้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
    ก.  หลักนิติธรรม   ข.  หลักความเสมอภาค 
    ค.  หลักความโปร่งใส  ง.   หลักความรับผิดชอบ 
 
 ข้อสังเกต :  หลักธรรมาภิบาล ตัวน้ีมี 6 หลัก หรือ 6 ประการ แต่ว่าโจทย์จริงได้เลือกใช้ 
        แค่ 4 ตัว แล้วให้น าไปเช่ือมโยงจับกับสถานการณ์ท่ีสร้างข้ึนมาในช้ันเรียน  
 
โจทย์  :   ครูช้ีแจงเหตุผลทุกครั้ง ก่อนท่ีจะท าการลงโทษนักเรียน 
    ตอบ  :  หลักนิติธรรม 
 
โจทย์  :   ครูเตรียมสอนนักเรียนอย่างดีทุกครั้งโดยค านึงถึงนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม 
            ตอบ   :  หลักควำมเสมอภำค 
 
โจทย์  :   ครูท าการเบิกจ่ายเงินและได้ท าบัญชีรายรับร่ายจ่ายให้กับฝ่ายบัญชีตรวจสอบทุกครั้ง 
            ตอบ  :  หลักควำมโปร่งใส 
 
โจทย์  :   ครูได้บอกกล่าวนักเรียนแนะน าวิธีการดูแลป้องกันตัวเองในสถานการณ์โควิด19 เช่น 
            สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกเคหะสถาน หมั่นล้างมือ ท าความสะอาด  
            ตอบ  :  หลักควำมรับผิดชอบ  
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เกร็ดแนวคิดเพิ่มเติม ศึกษาแนวทางของข้อสอบจริง 
 
 

(ข้อสอบจริง ครู สพฐ พ.ศ. 2563 กรณีท่ัวไป) 
หลักการจัดการช้ันเรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเข้าใจเด็ก ครูควรใช้หลักการใด 
ก.  หลักธรรมาภิบาล  , หลักความใกล้ชิด   ข. หลักความยุติธรรม , หลักโยนิโสมนสิการ 
ค.  หลักความยุติธรรม , หลักความใกล้ชิด  ง. หลักธรรมาภิบาล , หลักความยุติธรรม 
 
        อันน้ีท่ียกมาให้ดู เป็นข้อสอบจริงปีก่อน เพื่อน ามาศึกษาแนวทาง และวิธีการตอบค าถาม  
ผู้อ่านต้องรู้ก่อนว่า “ข้อน้ีอยู่ใน ภาค ข ส่วนของมาตรฐานทางวิชาชีพ วิชาการ หรือเราขอเรียก 
กันส้ันๆว่า เป็น “วิชาการศึกษา” อยู่ในหัวข้อเรื่องเก่ียวกับ “หลักการจัดการช้ันเรียน”  
 
 เพียงแต่ดันมีค าว่า “ธรรมาภิบาล” เข้ามาในช้อยส์น้ีไง อาจท าให้ผู้สอบพะวง 
 ไม่ต้องสนใจนะ ผู้สอบจ าเป็นต้องสังเคราะห์ว่าข้อมูลน้ี จะไม่ได้ใช้หลักการใน 
 เรื่องธรรมาภิบาลเอามาตอบ (หรือพูดง่ายๆคือคนละเรื่อง คนและทฤษฎีกัน)  
 ในหลักการจัดการศึกษาเขาได้พูดถึงการจัดการช้ันเรียนไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ 
 
 
      หลักประชาธิปไตย  / หลักความยุติธรรม /  หลักพรหมวิหาร 4  / หลักความใกล้ชิด 
 
 ดังน้ัน  จากโจทย์ จากช้อยส์ใน ภาค ข น้ี  (ไม่ใช่ ภาค ก  กิจการบ้านเมืองท่ีดี)  
  เราจะสามารถตอบได้เลยว่า ข้อ ค (ตัดเรื่องธรรมาภิบาลออกไปได้เลย) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          ข้อสอบข้าราชการหลายสังกัดท่ีมีสอบเรื่องกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
          เคยมีการถามว่า ข้อใดหมายถึง GG     
          ก.  Good  Governance          ข.  Good  Government  
          ค.  Great  Government      ง.  Growth  Government 
 
          ตอบ  ก.  (บางครั้งก็มีช้อยส์เป็นภาษาไทย เฉลยว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี)  



34 

 

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัย 
                     และเป็นธรรม โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคม 
                     และสมาชิกในการถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค 
 
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นการส่งเสริม 
                      สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความ 
                      ซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย 
 
3. หลักควำมโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ การท าให้ 
                           สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา  
                           การท างานขององค์กรทุกองค์กรมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
                           และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปราศจากการทุจริต 
                           คอรัปช่ัน 
 
4. หลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความ  
                            คิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม  
                            ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การ 
                            แสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
 
5. หลักควำมรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบ 
                              ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้น 
                              ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ 
                              ความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 
 
6.  หลักควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อให้เกิด 
                          ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  
                          ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถ 
                          แข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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ตัวอย่ำงข้อสอบจริงที่ออกสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ 2563 
 
 

     ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
     ก.  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
     ข.  มีการวางแผนและด าเนินงานโดยยึดผลก าไรของรัฐเป็นหลัก 
     ค.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
     ง.  ประชาชนได้รับความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
 
 

     การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต้องค านึงถึงส่ิงใดมากท่ีสุด 
     ก.  การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน   
     ข.  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง  
     ค.  ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประเทศ  
     ง.  ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ  
 
 

     การจัดซ้ือจัดจ้างส่วนราชการจะด าเนินการตามข้อใด 
     ก.  การจัดซ้ือจัดจ้างในส่ิงท่ีเห็นว่าถูกต้อง 
     ข.  การจัดซ้ือจัดจ้างต้องเปิดเผยและเท่ียงธรรม 
     ค.  การจัดซ้ือจัดจ้างต้องปกปิดเป็นความลับทางราชการ 
     ง.  การจัดซ้ือจัดจ้างต้องให้ประชาชนรับรู้ได้เพียงบางส่วน 

 
 

     ส่วนราชการจัดให้มีการท าแบบสอบถามเก่ียวกับโรคโควิด19 ทางระบบออนไลน์ เพื่อแทน 
     การส่งเอกสารส ารวจโดยตรงเป็นไปตามการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด 
     ก.  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   ข.  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
     ข.  ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ   ง.  ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 
 ข้อ 4 สังเกตท่ี 2 ค าส าคัญในโจทย์ คือ ค าว่า “ส ารวจ” และ “ออนไลน์” ค าๆน้ีจะบ่งช้ี
เรื่องการ “ลดข้ันตอน” ส าหรับบางคนท่ีอยากตอบว่า “ประสิทธิและความคุ้มค่า” จะไม่ถูกต้อง 
เพราะว่าประสิทธิภาพและคุ้มค่าจะเก่ียวกับเรื่องของ “การวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณ” หรือ 
“การจัดซ้ือจัดจ้างต่างๆน่ันเอง” ฝึกสังเกตลักษณะโจทย์และค าส าคัญในโจทย์จะตอบค าถามได้ดี  
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อีกหน่ึงส่วนนอกจาก “ความเป็นข้าราชการท่ีดี” แล้ว ตัวท่ีควรท าคะแนนได้เยอะๆก็คือส่วนของ 
ภาค ข ในวิชามาตรฐานความรู้ หรือ วิชาการศึกษา  (ทฤษฎีพื้นฐานของการเป็นครู) ส่วนน้ีก็เป็น 
ข้อสอบท่ีอยู่ในระดับ “ไม่ยาก” ส าหรับการออกสอบจริง สพฐ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ตัวอย่างเช่น 
 

 

แนวข้อสอบ   ข้อใดคือจิตวิทยาพัฒนาการ 
ก.  การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ 
ข.  การศึกษาเก่ียวกับจิตใจและความคิดท่ีพัฒนาข้ึน 

         เฉลยข้อ  ง.     ค.  การศึกษาการพัฒนาด้านการเรียนรู้ตามระดับอายุ 
ง.  การศึกษาการเปล่ียนแปลงของมนุษย์ตลอดช่วงอายุ 

 
 
 

   เพราะเหตุใดเมื่อเติบโตข้ึนทําอะไรได้มากข้ึน 
            ก.  พันธุกรรมและวุฒิภาวะ    ข.  วุฒิภาวะและสิ่งแวดล้อม 
            ค.  วุฒิภาวะและการเรียนรู้    ง.  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

   ตอบ  ค. วุฒภิาวะ (Maturation)  และ  การเรียนรู้ (Learning) 
 
 

 
 ตัวอย่างแนวข้อสอบ    ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ 
          ให้เริ่มสอนเน้ือหาแบบนามธรรมได้ในช่วงวัยใด 
        เฉลย  ง.     ก. อนุบาล   ข.  ประถมช่วงต้น 
          ค. ป.3 – ป.5   ง.  ป.5 – ป.6 
 
   

       ข้อใดเป็นพฤติกรรมภายใน 
       ก.  การหัวเราะ    ข.   ความรู้สึก ความคิด 
             ค.  การร้องไห้    ง.   ความก้าวร้าว 
        ตอบ  ข.  ความรู้สึก ความคิดเป็นพฤติกรรมภายในที่อยู่ในจิตใจ  
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ในหน้าน้ีล้วนเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงของครู สพฐ ท่ีออกสอบในปี 2563 ท้ังส้ิน 

 

 เด็กรู้สึกง่วงนอนขณะเรียนหนังสือทําให้เรียนไม่รู้เรื่องตรงกับกฎของธอร์นได์ท์ข้อใด 
ก.  กฎแห่งความพร้อม   ข.  กฎแห่งความไม่พร้อม 
ค.  กฎแห่งการฝึกหัด    ง.  กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ 
 
ตอบ  ก.  กฎแห่งความพร้อม  (ไม่พร้อมท่ีจะเรียน เลยเรียนไม่รู้เรื่อง)  
 
 
ส่ือการสอนรูปแบบใดไม่ควรนํามาใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 
ก.  ส่ือการสอนแบบสร้างคําถาม ข.   ส่ือการสอนนําเสนอ 
ค.  ส่ือการสอนแบบร่วมมือ  ง.   ส่ือการสอนประมวลคําศัพท์    
 
ตอบ ค.  สอนแบบร่วมมือหรือ classroom  ไม่ควรนํามาใช้ (ควรเว้นระยะห่าง) 
 
 
การพัฒนานวัตกรรมต้องให้ความสําคัญในการคํานึงถึงข้อใดมากท่ีสุด 
ก.  ประสิทธิภาพในการใช้งาน  ข.   มีความทันสมัย 
ค.  การใช้งานท่ีสะดวก   ง.   สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์  
 
ตอบ  ง.  ส่ือหรือนวัตกรรมต่างๆต้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจะสอน 
 
 
File  transfer  Protocal  (FTP)  หมายถึงข้อใด 
ก.   รูปภาพ    ข.  การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 
ค.   ไฟล์เสียง    ง.   ช่องทางรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ตอบ  ข.  ระบบท่ีใช้ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์  
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เมื่อลองดูตัวอย่ำงข้อสอบจริงในปีท่ีแล้ว และพ้ืนฐำนกฎหมำยกำรศึกษำแล้ว ต่อไปเริ่มต้น
ศึกษำเพ่ือทบทวนข้อสอบด้วยเรื่องง่ำยๆภำคแรก ข้อสอบเก่ียวกับ “ควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี”  
 
 

พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

         ส่วนรำชกำร  หมายความว่า  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

         ข้ำรำชกำร  หมายความถึง พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ  
  

ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชกฤษฏีกาน้ี  
 
 
    การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 

     1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

 
     การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ  
    ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน ความสงบและ 
    ปลอดภัยของส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
 

- ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ  
- การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
- ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการต้องวิเคราะห์ ผลดี ผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน  
- รับฟังความเห็นประชาชนและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน

ผู้รับบริการ 
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        ข้อสอบจริงปีท่ีแล้ว (ครู สพฐ 2563 กรณีท่ัวไป) มีการถามถึงเรื่องของ ก.พ.ร. ด้วยนะ  
        โดยข้อสอบถาม ดังต่อไปน้ี 
 
 ใครเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ตอบ   ง.  ตอบตามกฎหมายเลย “นายกฯ หรือ รองนายกฯ” (ปัจจุบันนายกฯ ได้ 
     มอบหมายให้รองนายกฯ คือ ท่านวิษณุ  เครืองาม ท าหน้าท่ีน้ีอยู่ น่ันเอง) 

 
 

ข้อใดเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ก.  ทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรม 
ข.  เสนอแนะคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาระบบราชการ 
ค.  ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  
ง.  ท าหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าท่ีมาช้ีแจงกรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
 
ตอบ   ข. เสนอแนะ รายงาน ติดตามผล อะไรต่างๆท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ย่อว่า  ก.พ.ร. น่ีเป็น คณะกรรมการ (กลุ่มบุคคล) 
ส่วน ส ำนักงำน ก.พ.ร. (น่ีช่ือย่ออย่างเป็นทางการ) จะท าหน้าท่ีเป็นธุรการของ ก.พ.ร 
 
   - ถ้าถามใครเป็นประธาน ก.พ.ร.  ตอบ  (นายกฯ หรือ รองนายกฯ) 
   - ถ้าถามใครเป็นผู้บังคับบัญชา ส านักงาน ก.พ.ร.  ตอบ  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
    โดยท่านเลขาธิการ ก.พ.ร. จะได้เป็น กรรมการและเลขานุการ ของ ก.พ.ร.  
 

   ส านักนายกฯ ได้ออก ธรรมาภิบาล 6 หลัก ท่ีได้ศึกษาไปแล้วก่อนหน้าน้ีเนาะ  
   ส่วน ก.พ.ร. ได้ออก ธรรมาภิบาล 4 หลักการใหญ่ 10 หลักการย่อย (10 ข้อ)  
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พระรำชกฤษฏีกำ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 (บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี)  
 
 

          พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฉบับแรก ตรามาใช้ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ใช้มานาน จนเมื่อเวลาผ่านไป ตามยุคสมัย จึงต้องเปล่ียนอะไรบางอย่าง 
 
 ฉบับแรก  มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ระยะ 4 ปี (ตำมวำระคณะรัฐมนตรี) 
              และยังมีแผนนิติบัญญัติ แต่ฉบับท่ีสองยกเลิก ไม่ต้องมีสองแผนน้ีแล้ว    
 
  โดยปี พ.ศ. 2560  รัฐธรรมนูญก าหนดให้มีแผนปฏิรูปประเทศ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ  

จึงต้องยกเลิกแผนท่ีซ้ าซ้อน คือ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติ  
โดยให้ท าเป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปีแทนน่ันเอง เป็นเหตุผล 
ของการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 2 ดังกล่าวน้ีในปี พ.ศ. 2562  
 
 
มำตรำ ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันโดยจัดท าเป็นแผน

ห้ำปีซ่ึงต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
ในวำระเริ่มแรก กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเป็นแผนห้ำปี 
ให้จัดท ำเป็นแผนสำมปีโดยมีห้วงระยะเวลำต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (คือแผน 5 ปีน่ัน แต่ช่วงแรกให้ท ำ 3 ปีก่อน)  
 
ข้อสอบจริงปีท่ีแล้วถามว่า     “แผนปฏิบัติราชการ” ระยะก่ีปี 
    ตอบ  5  ปี นะ (ไม่ใช่ไปเฉลย 4 ปี) 
 
4 ปี คือ แผนบริหารราชการแผ่นดิน (ท าโดยคณะรัฐมนตรี)  ยกเลิกไปแล้ว ไม่มีแล้ว 
ปัจจุบัน ไม่ท า เพราะมันซ้ าซ้อนกับการท ายุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้ว จึงให้ส่วนราชการ  
ต่างๆท าแผนของตนไป เรียกว่า “แผนบริหารราชการของส่วนราชการ” ระยะ 5 ปี  
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นอกจากน้ี ในฉบับท่ี 2 เองยังได้มีการก าหนดเรื่องของ “รัฐบำลดิจิทัล” หรือการให้มี 
แพลตฟอร์มดิจิทัลข้ึนมาน่ันเอง (ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย) “การบริการประชาชนและ
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลำง 
ท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” 
 
 
 ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ 2563 ถามว่า หน่วยงานใดก าหนดแพลตฟอร์มดิจิทัล 
         ก. กระทรวงศึกษาธิการ        ข. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (องค์การมหาชน) 
         ค. ส านักนายกรัฐมนตรี         ง. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
         ตอบ  ข.  (สังเกตว่าถามง่ายๆตรงตัวตามพระราชกฤษฎีกาเลยเนาะ)  
 
   
 แพลตฟอร์มดิจิตัลกลาง คือข้อใด   (ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ 2563)  
 ก.  การบริการสารสนเทศของจังหวัด 
 ข.  การบริการสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 
         ค.  การบริการสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
         ง.  การบริการสารสนเทศของส านักนายกรัฐมนตรี 
 
         ตอบ  ข.  เป็นสารสนเทศของหน่วยงานรัฐท่ีต้องประสานกันบริการประชาชน  
 
 
 ข้อสอบจริงปีท่ีแล้ว (ครู สพฐ 2563 กรณีท่ัวไป) 
 ถามว่า “ใครเป็นรักษาการ พระราชกฤษฏีกาฯ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
            ก. เลขาธิการ ก.พ.ร.   ข.  ประธานรัฐสภา 
                    ค. นายกรัฐมนตรี   ง.   รองนายกรัฐมนตรี 
 
   ตอบ   ค. นำยกรัฐมนตรี  เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
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          วันท่ี 16  เมษำยน 2562  มีกำรประกำศมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 
 

ช่ืออย่ำงเป็นทำงกำรคือ  
 “พระรำชบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ” 

 
 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม   คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ 

  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย  
 

         (๑)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
               และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

 
 
“มำตรฐำนทำงจริยธรรม” ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน 
ของรัฐท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงาม 
ความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ี 
ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความช่ัว  
 
 

ให้มี คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ (I AM READY)  
หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ยุคใหม่ ได้แก่ 
I - Integrity   - ซ่ือสัตย์และกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
A - Activeness  - ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
M - Morality   - มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
R - Responsiveness  - ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ัง 
E - Efficiency  - มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A - Accountability  - ตรวจสอบได้ 
D - Democracy  - ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
Y - Yield   - มุ่งผลสัมฤทธิ์  
 
 

ตัวอย่างข้อสอบ    

ข้อใดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ 

ก. I  AM  ALRIGHT  ข.   I  AM  READY 

ค. WE  ARE  HAPPY  ง.   WE  ARE  SMART 
 

เฉลย  ข.   I  AM  READY  

 

========================================================== 
 
ข้อสอบ ส าหรับสอบข้าราชการยุคปัจจุบันท่ีทาง ก.พ. ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ 
และให้ราชการสังกัดอ่ืนๆในประเทศไทย ท าให้สอดคล้องกัน จะเน้นไปท่ีการ 
วิเคราะห์ จริยธรรม ของข้าราชการ มากกว่าการให้จดจ ากฎหมายต่างๆ เช่น 
 
การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีต้ังไว้ส าหรับด าเนินงานในระบบราชการหัวใจส าคัญ 
ท่ีจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานราชการเป็นตามเป้าหมาย คือข้อใด 
ก. ระเบียบ  วินัย    ข.   ธรรมาภิบาล 
ค.  ความขยัน หมั่นเพียร   ง.   ความรับผิดชอบ 

 
      ค าตอบดูเหมือนจะถูกหมด แต่ต้องตอบให้สอดคล้องกับการปฏิรูป คือ ข. ธรรมำภิบำล 
      เป็นหลักในการบริหารจัดการและข้ออ่ืนๆเป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาล 
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ประมวลกฎหมำยอำญำ : ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
               

สาระส าคัญของเนื้อหาและข้อสอบส่วนน้ี คือ อัตราโทษ ของการท าผิดต่างๆ 
โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ 2563 มีออกประมาณ 3 - 4 ข้อ ได้แก่ 

 
 

ข้อใดเป็นการกระท าโดยทุจริต 
ก.  เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทรับเหมา 
ข.  ละเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเก็บในอัตราท่ีน้อยกว่า 
ค.  หัวหน้าส่วนราชการข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ง.  สร้างกระแสข่าวลืออันไม่เป็นความจริง 

 
 

การกระท าทางวาจาตามข้อใดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
ก.  พูดนินทาผู้บังคับบัญชา   ข.  พูดจาเหยียดหยามนักเรียน 
ค.  เปิดเผยความลับของสถานศึกษา  ง.  พูดจาไม่สุภาพต่อผู้ปกครองนักเรียน 

 
 

ครูพัสดุเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุเกิน น าไปใช้จ่ายส่วนตัว ผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ 
ก.  ไม่ผิด เพราะครูพัสดุอาจไม่ได้ต้ังใจท า 
ข.  ไม่ผิด เพราะเป็นเงินใช้จ่ายส่วนบุคคล 
ค.  ผิด เพราะเป็นเจ้าหน้าท่ีและไม่มีความซ่ือสัตย์ 
ง.  ผิด เพราะ เป็นเจ้าหน้าท่ีและหาประโยชน์ใส่ตัว 

 
ท่ีจริงเราดูโจทย์ ดูช้อยส์แล้ว ก็ไม่ยากนะ ตอบ  ข  ค  ง 

 
 เมื่อได้ศึกษาแนวข้อสอบจริงปีก่อนแล้ว ก็ควรศึกษาข้อมูลอ่ืนๆเพิ่มเติม ดังหน้าถัดไป 
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สรุปเนื้อหำเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติรำชกำรทำงปกครอง  
 

“พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙” 
                    พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
                    นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 การสอบปี 2563 เรื่องน้ี ออกหลายข้อ เป็นข้อสอบจริงท่ีคิดว่าคนส่วนใหญ่คงพอท าได้
เพราะเน้ือหาตรงตัวตามพระราชบัญญัติ ดูตัวอย่างข้อสอบจริงปี พ .ศ. 2563  (ครูผู้ช่วย สพฐ)  
 
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คือข้อใด  
 ตอบ :  การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเพื่อจัดให้มี 
                   ค าส่ังทางปกครองหรือกฎ 
 
         วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่บังคับใช้แก่ข้อใด 
         ตอบ :  ส านักงานอัยการสูงสุด 
                  เพราะเป็นองค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ  
                  อยู่ในหมวดท่ี 13  เรียกว่า องค์กรอัยการ  
 
 ข้อใดไม่ใช่ค าส่ังทางปกครอง 
 ตอบ :  การออกกฎ  
 
 

    สามข้อน้ีเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงท่ีออกในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ พ.ศ. 2563 น ามาให้
ดูก่อนในเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะศึกษาเรื่องน้ี และมีข้อสอบอ่ืนๆอีกเกินกว่าสิบข้อท่ีเราได้รวบรวมมา
จากข้อสอบจริงในครั้งน้ัน (ซ่ึงเป็นครั้งแรกของการสอบเรื่องน้ีในครูผู้ช่วย สพฐ) แต่ว่าให้ผู้อ่านไป
ศึกษาข้อสอบเหล่าน้ันท้ายบท เมื่ออ่านเน้ือหาจบแล้ว น ามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน 3 ข้อ เพื่อจะ
แนะน าว่าข้อสอบเหล่าน้ี “ออกตรงตัวเป๊ะ” ไม่บิดเบือนข้อมูลจากพระราชบัญญัติเลย และมองดู
ข้ออ่ืนๆอีกสิบกว่าข้อ ก็ตรงตามพระราชบัญญัติ หากผู้อ่านเข้าใจแก่นส าคัญ และจดจ าได้ดีก็คือท า
ข้อสอบส่วนน้ีได้สบายๆเลยน่ันเอง 
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จุดเริ่มต้นของกำรสอบกฎหมำยปกครองในกำรสอบครูผู้ช่วย 
 

 
     ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า อ้าว ท าไม ฉันต้องมาอ่านอะไรแบบน้ีล่ะ 
     น่ันเป็นเพราะ “ปลำยปี พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีรับทรำบกำรพัฒนำระบบ 
      กำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไปให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
      ของรัฐทุกประเภทตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ. เสนอ”  
 
 

 กล่าวคือ ก.พ. เสนอไปว่า ข้าราชการท้ังหมดในประเทศไทยเน่ียนะ ควรจะมีการสอบ
ข้อสอบอะไรๆมาตรฐานเดียวกันคล้ายๆ ก.พ. แล้วพวกคณะรัฐมนตรีดันเห็นดีเห็นงามด้วยอีก งาน
เข้าไง ก็เลยเห็นชอบหลักการ เดือดร้อนพวกครู อะไรอีกท่ีต้องมาสอบอะไรพวกน้ีแบบงงๆ  
 
 
 ประเด็นน้ีแหล่ะ ท่ีคนไม่เข้าใจคิดกันไป หาว่าปี 63 - 64 ครูจะต้องใช้ข้อสอบ ก.พ. 
 
 เริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่จริงกันช่วงปี 2562 – 2563 ว่าต่อไปน้ีเขาจะให้สอบ ก.พ. 
แล้วเอาคะแนน ก.พ. มายื่นใน ภาค ก / จะสอบ ภาค ข อย่างเดียว เดือดร้อนผู้ท่ีจะไปสอบครู 
คิดว่าต้องไปสอบ ก.พ. แล้ว ไม่ใช่นะ เขาไม่ได้หมายความแบบน้ัน แต่หมายความว่า เขาจะปรับ
เน้ือหาการสอบครูให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน (หรือใช้ค าว่า คล้ายๆกันกับของ ก.พ.) และน่ันเป็น
สาเหตุท าให้ครูท้ังหลายแหล่ต้องมาสอบ เรื่องอะไรพวกน้ี เข้าใจยัง เพราะเรื่องพวกน้ีมันเป็น
หลักสูตรอ้างอิงตามแนวทางของ ก.พ. น่ันไง เริ่มใช้แบบน้ีกับพวกครู สพฐ ก่อนในปี พ.ศ. 2563  
ซ่ึงในการสอบแบบใหม่น้ีทางข้อสอบ ก.พ. เอง ก็เพิ่งจะมาปรับเกณฑ์ในช่วงปี 2563 เช่นกันนะ  
ก่อนหน้าน้ีในปี 2562 ก.พ. ก็ยังมีหลักเกณฑ์การสอบแบบเก่าอยู่ (ไม่มีความเป็นข้าราชการท่ีดี) 
 
         จุดเริ่มต้น ก.พ. เกณฑ์ใหม่ใช้ปี 2563 และ สพฐ กรณีท่ัวไป ก็ปรับให้ใกล้เคียงกันด้วย 
โดยในปี 2564 ก็สอบแบบน้ี ใน สพฐ กรณีท่ัวไป (แต่กรณีพิเศษ ยังไม่ได้ใช้แบบน้ีในปี 2564)  
ส่วนของครู กทม ก็ยังไม่ได้ใช้แนวทางน้ี แต่ไม่รู้นะ ปีหน้า ปีไหน อาจใช้ ก็ไม่รู้ได้น่ันเอง 
 

เมื่อทุกคนเข้าใจแล้วว่าเพราะอะไร ยังไง ก็มาปลงใจ แล้วอ่านเตรียมสอบกันได้  
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 ตัวอย่ำงข้อสอบ   
 
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่อาจบังคับใช้แก่ข้อใด 
 ก.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี  ข.   อัยการสูงสุด 
 ค.  หัวหน้าหน่วยทหารป้องกันประเทศ ง.    ไม่อาจบังคับใช้ได้ทุกข้อ 
 

 ตอบ ข้อ ง. ไม่อาจบังคับใช้ได้หมด (ไม่ต้องไปยุ่งกับคนเหล่าน้ัน เขามีกระบวนการ 
                                                    ขององค์กรเขาเอง ส าหรับเรื่องน้ี)   

 
 
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มิบังคับใช้แก่ข้อใด 
 ก.  การด าเนินนโยบายการต่างประเทศ ข.   ค าส่ังอนุญาตโดยไม่ชอบธรรม 
         ค.  คู่กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา   ง.   ข้อพิพาทระหว่างครูกรณีนิติบุคคล 
 
 
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไม่บังคับใช้แก่ข้อใด 

ก.  ข้าราชการประจ าในกระทรวงต่างๆ 
ข.  คู่กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล 
ค.  องค์กรในส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรม  
ง.  ข้อพิพาทระหว่างการด าเนินกิจการของส านักพระพุทธศาสนา 
 
 

 ข้อสอบจริงข้าราชการอ่ืนๆท่ีสอบเรื่องน้ี ถามแบบน้ีนะ ถามว่า 
 การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติในการไม่บังคับใช้แก่การด าเนินกิจการใดในทางปกครอง 
 ท่ีได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายมาตรา 4  สามารถกระท าได้ตามข้อใด 
         ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ    ข.  ตราเป็นพระราชก าหนด 
         ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.  ออกเป็นกฎกระทรวง 
 

ตอบ  ค.  ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  
            ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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      ค าส่ังทางปกครอง คือเจ้าหน้าท่ีท าอะไรสักอย่างให้กับประชาชนน่ันแหล่ะ เช่น การส่ังการ  
การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์  การรับรอง การรับจดทะเบียนแต่ไม่ใช่การออกกฎ  
 
 ข้อสอบจริงปีท่ีแล้วก็เลยถามว่าข้อใดไม่ใช่ค าส่ังทางปกครอง  
          ก.  การอนุญาต   ข.   การรับรอง 
  ค.  การรับจดทะเบียน   ง.   การออกกฎ 
 
 
         “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 
 

 ข้อสอบจริง ครู สพฐ 2563  ถามจากมาตราน้ีเลย โดยถามว่า 
 ข้อใดไม่ใช่กฎ 
 ก.  พระราชบัญญัติ   ข.   พระราชกฤษฎีกา 
         ค.  กฎกระทรวง   ง.   ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 

 ตรงตัวเป๊ะ ถามตามกฎหมายเป๊ะๆ ตอบ  ก. พระรำชบัญญัติ 
 
 
 ทีน้ีเมื่อมีข้อพิพาทกันเกิดข้ึน ก็ต้องมีคณะกรรมการจัดการเรื่องน้ี 
 กฎหมายก็เลยให้มี  “คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท”  

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หมายความว่า คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
ท่ีมีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาส าหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย 

 
 
“คณะกรรมกำรวินิจฉัยข้อพิพำท” มีหลายชุดเยอะมากๆ แล้วแต่ว่าจะจัดต้ังมา

จัดการข้อพิพาทเรื่องใด ใครกับใคร  
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 ข้อสอบจริงถามว่า   ข้อใดเป็นคู่กรณีในค าส่ังราชการทางปกครอง 
     ก.  บุคคลธรรมดา  ข.  คณะบุคคล  
     ค.  นิติบุคคล    ง.  ถูกทุกข้อ  
 

      ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 
     ข้อใดไม่ใช่คู่กรณีในค าส่ังราชการทางปกครอง 
     ก.  เจ้าหน้าท่ี   ข.  บุคคลธรรมดา 

ค.  คณะบุคคล   ง.  นิติบุคคล   
 

ตอบ  ก.  เจ้ำหน้ำท่ี   (ตอบตำมเน้ือหำในกฎหมำย) 
 

 
 
   จากกฎหมายมาตราเรื่องเจ้าหน้าท่ีชอบน ามาออกข้อสอบกันบ่อยๆ 
   ถามว่า “เจ้าหน้าท่ีข้อใดสามารถท าการพิจารณาทางปกครองได้” 
     ก.  เป็นคู่กรณีเอง   ข.   เป็นคู่หมั้นของคู่กรณี 
     ค.  เป็นคนรู้จักของคู่กรณี  ง.   เป็นเจ้าหน้ีของคู่กรณี 
 
 

     ตอบ  ค. นะ ท่ีสำมำรถพิจำรณำได้   
  
 
 

  ข้อสอบจริงครู สพฐ ปี 2563  ถามประเด็นน้ีเลย ถามว่า “ใครท่ีพิจารณาได้” 
 ข้อสอบจริงเฉลย “เพ่ือนของคู่กรณี” สามารถท าการพิจารณาทางปกครอง 
 ใครเป็นเจ้าหน้าท่ีพิจารณาทางปกครองได้ 
 ก.  คู่หมั้นของคู่กรณี   ข.  เจ้าหน้ีของคู่กรณี 
 ค.  ญาติของคู่กรณี   ง.  เพื่อนของคู่กรณี  
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ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น 
(๑) ผู้ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
(๒) ผู้ซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนด

ได้ แม้ผู้น้ันจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี 
(๔) ผู้ซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราช

กิจจานุเบกษาก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนดได้ แม้ผู้น้ันจะยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
 
ข้อสอบจริง   
“ผู้เยาว์สามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้หรือไม่” 
ก.  ไม่ได้ เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข.  ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง 
ค.  ได้ ถ้าเป็นญาติของคู่กรณี  ง.  ได้  ถ้าผู้เยาว์น้ันอายุเกิน 15 ปี 
 
ตอบ   ก.  ไม่ได้ เพรำะยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
 
 
ในประเด็นการถกเถียงกันเรื่องดังกล่าวน้ี  
มีการพิจารณาของศาลเรียบร้อยแล้ว และได้ตีความกันมาตามกฤษฎีกา 
 

          อธิบดีกรมการปกครอง ได้ท าหนังสือเวียนและก าชับถึงส านักทะเบียนทุกแห่งทราบ 
 ตามหนังสือเวียน ท่ี มท 1042/ว1303 ว่าผู้เยาว์ไม่อาจท ากระบวนการพิจารณาทางปกครอง  
 เองได้ ต้องมีผู้ใช้อ านาจปกครอง เป็นผู้ท าแทนให้ 
 
 นอกจากน้ันไม่พอ อีกหลายปีถัดมาก็มีเรื่องดราม่ากันอีกครั้งในประเด็นดังกล่าวน้ี 
 ทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ได้ย้ าเรื่องน้ีอีกครั้ง นายอัชพร จารุจินดา        
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ในขณะน้ัน) ว่าผู้เยาว์กระท าเองไม่ได้น่ันเอง 
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ประเด็นท่ีเป็นข้อสอบอีกข้อคือ “การคัดค้าน” 
เรารู้แล้วว่า ลักษณะ 6 ข้อก่อนน้ีคือ ไม่ให้เป็นผู้พิจารณาทางปกครอง ปรากฏว่า

ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทข้ึนมาน้ัน ทีน้ี มีบางคนในน้ันเกิดเข้าลักษณะ 6 ข้อดังกล่าว  
ก็อาจจะมีการยื่นค าคัดค้าน แล้วยังไงต่อ ก็ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเหตุคัดค้านน้ัน ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและ
ตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากท่ีประชุม 
 

ถ้าคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้าน 
ในระหว่างท่ีกรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากท่ีประชุม ให้ถือว่า 
คณะกรรมการคณะน้ันประกอบด้วยกรรมการทุกคนท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
 

 จากข้อน้ีก็ถามเป็นข้อสอบว่า     ในการพิจารณาทางปกครอง เมื่อกรณีเจ้าหน้าท่ีถูกยื่น 
   ค าคัดค้านไม่ให้เป็นผู้พิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ี 
   คนน้ันต้องด าเนินการอย่างไร  
   ก. ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ข.  ตอบข้อซักถาม 
   ค. ออกจากท่ีประชุม  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
   ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ  

 
 

 
 กรณีการคัดค้านเจ้าหน้าท่ีไม่ให้ด าเนินการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าท่ีเมื่อ 
         ช้ีแจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามในท่ีประชุมแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อใด 
         ก.  สามารถท าหน้าท่ีต่อได้   ข.  ออกจากท่ีประชุม 
         ค.  ยื่นร้องทุกข์เพื่อท าหน้าท่ี   ง.  ลงนามรับรองการคัดค้าน  
  
 
              แต่ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้  
มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นท่ีสุด 
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กรรมการผู้ถูกคัดค้านการพิจารณาทางปกครอง จะท าหน้าท่ีต่อไป 
เมื่อในท่ีประชุมมีมติให้กรรมการน้ันปฏิบัติหน้าท่ีต่อด้วยคะแนนเสียงเท่าใด 
ก.  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
ข.  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
ค.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
ง.  ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน 
 

ตอบ  ค.  ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3  (มติโดยลงคะแนนลับและให้เป็นท่ีสุด) 
 

ข้อมูลควรรู้  :  กรณีมีเหตุอ่ืนใดเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ
พิจารณาทางปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง  
เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการผู้น้ันจะท าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไม่ได้ 
 

โดยให้ด าเนินการดังน้ี 
(๑) ถ้าผู้น้ันเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและ

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้น้ันมีเหตุดังกล่าว หากผู้น้ันเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามท่ี

คัดค้านน้ัน ผู้น้ันจะท าการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไป
ช้ันหน่ึงหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้น้ันหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง
ซ่ึงผู้น้ันเป็นกรรมการอยู่มีค า ส่ังหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้น้ันมีอ านาจในการ
พิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันหรือไม่ 

 
 

            ดูข้อ 1 นะ น่ันแหล่ะ ถูกหยิบน ามาใช้เป็นข้อสอบจริงในปี 2563 ครู สพฐ ล่ะ  
            เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีถูกคัดค้ำนเน่ืองจำกเป็นลูกพ่ีลูกน้องกับคู่กรณีต้องปฏิบัติอย่ำงไร 
            ก.  หยุดพิจารณา     
            ข.  หยุดพิจารณาแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา 
            ค.  หยุดพิจำรณำแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชำเหนือตนชั้นหน่ึง 

   ง.  หยุดพิจารณาแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานของตน 



53 

 

          ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึง ให้หมายความรวมถึง ผู้ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ 
 มีอ านาจก ากับหรือควบคุมดูแลส าหรับกรณีของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ  
 นายกรัฐมนตรีส าหรับกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันเป็นรัฐมนตรี 

  
ประเด็นดังกล่าวน้ี เคยถูกใช้เป็นข้อสอบจริงในการสอบราชการอ่ืนๆท่ี 
ไม่ใช่ข้อสอบครูผู้ช่วย แต่ต้องสอบเรื่องเดียวกันน้ี เป็นข้อสอบท่ีเคยออก ควรศึกษาไว้ 
ถามว่า   ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงของรัฐมนตรี 
           ตามกฎหมายการพิจารณาทางปกครอง คือข้อใด    ตอบ  นำยกรัฐมนตรี 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          

ข้อมูลอ่ืนๆท่ีควรรู้  
 
ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี  

   คู่กรณีมีสิทธิน าทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
   การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได้ท าลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระท าของ 
   คู่กรณีเว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะน้ัน 

  
คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งต้ังให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะกระท าการ 

      อย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีก าหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆได้ 
      ในการน้ี เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็น 
       เรื่องท่ีผู้น้ันมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะต้องท าการน้ันด้วยตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการ  
       แต่งต้ังให้กระท าการแทนทราบด้วย 

 
แนวข้อสอบ 
เมื่อทนายความได้กระท าการใดต่อหน้าคู่กรณีถือว่าเป็นการกระท า 
ของคู่กรณี แต่หากคู่กรณีไม่ประสงค์เช่นน้ัน ให้กระท าตามข้อใด 
ก.  คัดค้านทันทีเสียแต่ในขณะน้ัน  ข.  แจ้งเรื่องยังเจ้าหน้าท่ี 
ค.  บอกเลิกการเป็นทนายความ  ง.  ลงนามไม่ยอมรับการน้ัน 
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             ประเด็นต่อมา เรื่อง กลุ่มคนท่ีมีการยื่นเรื่องกันจ านวนมากจะมีเรื่องของตัวแทน 
ของกลุ่มน้ันเข้ามาเก่ียวข้อง ในภาษาทางการใช้ค าว่า “กำรย่ืนค ำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกัน”  

 
 

            กรณีท่ีมีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงช่ือร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคน 
   ยื่นค าขอท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใด 
   เป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นน้ัน ให้ถือว่า  
   ผู้ท่ีถูกระบุช่ือดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่าน้ัน 
 

 
ในกรณีท่ีมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอให้มีค าส่ังทางปกครองในเรื่องเดียวกัน โดย

ไม่มีการก าหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตน ให้เจ้าหน้าท่ีในเรื่องน้ันแต่งต้ังบุคคลท่ี 
คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว  

 
ตัวแทนร่วมต้องเป็นบุคคลธรรมดำ 
 
 

         คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้ง  
  ให้เจ้าหน้าท่ีทราบและด าเนินการใดๆในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง   
 
          ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี 
  ทราบกับต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย 

  
 

   แนวข้อสอบ       เมื่อตัวแทนร่วมต้องการบอกเลิกการเป็นตัวแทนให้ท าตามข้อใด 
                         ก.  ไม่อาจบอกเลิกได้ ต้องด าเนินการจนแล้วเสร็จ 
             ข.  ต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบ 
                         ค.  ต้องมีหนังสือแจ้งคู่กรณีทุกรายทราบ 
                         ง.  ต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบกับต้องแจ้งคู่กรณีทุกรายทราบด้วย 
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เมื่อเรารู้จักกับคณะกรรมการ คู่กรณี เจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาแล้ว ว่าอะไร เป็นอะไร ยังไง 
ต่อไปท่ีควรจะท าความเข้าใจคือ ลักษณะของค าส่ัง ท าความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว 

 
รูปแบบและผลของค ำสั่งทำงปกครอง 

  
 

ค าส่ังทางปกครองอาจท าเป็น หนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมาย 
         ในรูปแบบอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ 
 
    ค าส่ังทางปกครอง   =         หนังสือ      วาจา        การส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนๆ  

 
  
ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าส่ังน้ันร้องขอและ 

           การร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ังดังกล่าว  
           เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าส่ังต้องยืนยันค าส่ังน้ันเป็นหนังสือ 

 

 
     ***     ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปีท่ีท าค าส่ัง 
     ช่ือและต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ัง พร้อมท้ังมีลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ังน้ัน 
 
 
 ข้อสอบในกรอบส่ีเหล่ียมน่ันแหล่ะท่ีถูกใช้เป็นข้อสอบจริงในปี 2563 (ครูผู้ช่วย สพฐ)  
 ถามว่า  ค าส่ังทางปกครองท่ีเป็นหนังสือต้องระบุส่ิงใด 

ก.  ระบุวันท่ีท าค าส่ัง ช่ือต าแหน่งคนท าค าส่ัง  
ข.  ระบุวันท่ีท าค าส่ัง ลงช่ือพร้อมลายมือช่ือคนท าค าส่ัง  
ค.  ระบุวันท่ีท าค าส่ัง ช่ือต าแหน่งคนท าค าส่ัง ลงช่ือคนท าค าส่ัง  
ง.  ระบุวันท่ีท าค าส่ัง ช่ือต าแหน่งคนท าค าส่ัง ลงช่ือพร้อมลายมือช่ือคนท าค าส่ัง  
  
ตอบ   ง.  วันท่ี  ชื่อต ำแหน่ง  ลำยมือชื่อคนท ำค ำสั่ง  
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 ท่ีเหลือจากประเด็นต่างๆท่ีกล่าวมาน้ัน ในปี 2563 ก็ไม่ได้มีข้อสอบประเด็นอ่ืนแล้ว 
 มีแต่เรื่องของ “เวลา” หรือ “การนับเวลาน่ันเอง” ข้อสอบจริงในครั้งน้ัน ได้แก่ 
 
 ค าส่ังทางปกครองเริ่มนับเมื่อใด 
         ก.  เมื่อผู้รับค าส่ังได้รับแจ้ง 
         ข.  เมื่อญาติของบุคคลน้ันได้รับแจ้ง 
 ค. เมื่อได้ส่งค าส่ังปกครองน้ันออกไป 
         ง.  เมื่อส่งค าส่ังทางปกครองออกไปถึงหมู่บ้านของผู้รับค าส่ัง 
 
 
 ค าส่ังทางปกครองส้ินสุดเมื่อใด 
 ก. เมื่อส้ินสุดค าพิพากษา  ข.  เมื่อมีการยอมความ 
 ค. เมื่อส้ินสุดโดยเงื่อนเวลา  ง.  เมื่อมีบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 
 
 

 น่ีเป็นข้อสอบจริงในปีท่ีแล้ว โดยข้อแรก ตอบ ก.  ค าส่ังเริ่มเมื่อผู้รับค าส่ังได้รับแจ้ง 
 ข้อท่ีสอง ตอบ ค. ส้ินสุดตามเงื่อนไขเวลาท่ีได้ต้ังไว้ (ท่ีค าส่ังบอกว่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่) 
 
 
  สองข้อน้ีน าข้อความจากมาตรา มาตรา ๔๒ มาออกสอบ คือ ค าส่ังทางปกครองให้มีผลใช้ 
  ยันต่อบุคคลต้ังแต่ขณะท่ีผู้น้ันได้รับแจ้งเป็นต้นไป ค าส่ังทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าท่ี 
  ยังไม่มีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน 
 
 

แต่ว่าในปีน้ี ผู้เขียนเก็งว่า ข้อความท่ีถูกใช้เป็นข้อสอบน่าจะเป็นมาตราด้านล่างน่ี ได้แก่ 
เมื่อค าส่ังทางปกครองส้ินผลลงให้เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเรียกผู้ซ่ึงครอบครองเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดท่ี
ได้จัดท าข้ึนเน่ืองในการมีค าส่ังทางปกครองดังกล่าวซ่ึงมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่
ของค าส่ังทางปกครองน้ัน ให้ส่งคืนส่ิงน้ันหรือให้น าส่ิงของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้น้ันมาให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าเครื่องหมายแสดงการส้ินผลของค าส่ังทางปกครองดังกล่าวได้ 
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สรุปควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่และควำมรับผิดในกำรปฎิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 

        ความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พิมพ์ถูกแล้วนะ ไม่ได้มีการพิมพ์ตกหล่นค าว่า 
“ชอบ” ไป ไม่ใช่ ความรับผิดชอบ แต่เป็นการสอบเก่ียวกับ “ความรับผิด” ซ่ึงหมายถึงเรื่อง 
กฎหมำยกำรละเมิดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรน่ันเอง เป็นหลักสูตรเดียวกันกับสอบ ก.พ. 
 
       สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
 
          เจตนารมณ์ของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี คือเพื่อสร้างหลักความรับผิด 
    ของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational)  ก็จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่ 
   เจ้าหน้าท่ีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  หลักความรับผิดทางละเมิด 
   จะแตกต่างจากท่ีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถ้ำหำกกำรละเมิดน้ัน 
   เจ้ำหน้ำท่ีได้กระท ำขึ้นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   โดยท่ีหน่วยงำนของรัฐจะรับภำระชดใช้ 
   ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับควำมเสียหำยไปก่อน  แต่หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิไล่เบ้ีย 
   เอากับเจ้าหน้าท่ีหรือไม่ และเพียงใดก็ต้องพิจารณาว่าละเมิดน้ันได้เกิดข้ึนจากการกระท า  
   โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันหรือไม่  ซ่ึงแม้ว่าจะมีสิทธิ 
   ไล่เบ้ียเอากับเจ้าหน้าท่ีก็อาจจะไล่เบ้ียได้ไม่เต็มจ านวน และในกรณีท่ีมีการละเมิดเกิดจาก 
   เจ้าหน้าท่ีหลายคนก็จะใช้หลักกฎหมายเรื่องลูกหน้ีร่วมตามกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับไม่ได้ 
 
 

   นึกภาพตามว่าก่อนจะมีกฎหมายน้ี สมัยก่อนถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าท่ีต้องท างาน ใช่ป่ะ  
แล้วแบบมีอะไรผิดข้ึนมา ฟ้องกัน อะไรแบบน้ี คือ ต้องรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีคนน้ันจะรับผิดเต็มๆ
เลยนะในสมัยก่อน แต่เขาเห็นว่าแบบน้ี แย่สิ เจ้าหน้าท่ีก็ไม่กล้าท างาน ไม่กล้าตัดสินใจอะไรกัน
พอดี เพราะกลัวความผิด เขาก็เลยออกกฎหมายน้ีมาเพื่อคุ้มครองทางเจ้าหน้าท่ีไงว่า ถ้าท าละเมิด 
ท าผิด โน่น น่ี น่ัน “ในหน้ำท่ีนะ” ไม่ต้องกลัว ทางหน่วยงานจะช่วยรับผิดชอบ หรือช่วยแบ่งเบา
ความผิดน้ัน ไม่ต้องชดใช้อะไรมากเต็มๆ ประมาณน้ัน ซ่ึงจะช่วย สร้างความเป็นธรรมแก่
เจ้าหน้าท่ี และ ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน น่ันเอง  
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ศึกษาเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายตัวน้ี แล้วจะท าให้เข้าใจคอนเซ็ปได้ง่ายข้ึน 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี 2 ประการ 

 

         เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม    เพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของรัฐ 

 การท าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ 
 ไม่ใช่เป็นการท าเพื่อประโยชน์ตน 
 การปล่อยให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดตาม 
 กฎหมายการละเมิดแบบแพ่งและ        ด้วยหลักการดังกล่าวในความ 
 พาณิชย์ ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิด        เป็นธรรม ก็จะส่งผลให้เพิ่มพูน 
 เฉพาะตน และเมื่อมีการไล่เบ้ียเอา        ประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 จากหน่วยงานรัฐก็ไล่เบ้ียเต็มจ านวน 
 บางกรณีเกิดจากความไม่ต้ังใจหรือ 
 ผิดพลาดเล็กน้อย และยังมีเรื่องของ 
 ลูกหน้ีร่วมมาใช้ด้วย ฟ้องกันทีน้ันคือ 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ละเมิดน้ันจ่ายบานเลยล่ะ 
 และเจ้าหน้าท่ีบางคนต้องร่วมรับผิด 
 ในการกระท าของเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนด้วย 
 ไม่เป็นธรรม ระบบแบบน้ันท าเพื่อให้ 
 เกิดการได้รับเงินครบโดยไม่ค านึงว่า 
 จะเป็นธรรมต่อแต่ละคนหรือเปล่านะ 
 ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีคงถูกบ่ันทอนก าลังใจกัน 
 ไม่กล้าตัดสินใจ ไม่กล้าท างานเท่าท่ีควร 
 เพราะเกรงว่าคงต้องรับผิดชอบหนักเลย 
 ถ้าท าอะไรผิดไปน้ัน จึงสมควรก าหนดให้ 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดทางละเมิดเป็นการเฉพาะ 
และแบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนเอง 
ไม่ให้ใช้หลักลูกหน้ีร่วมมาบังคับใช้น่ันเอง 

 

เมื่อเราทราบเหตุผลคร่าวๆแล้ว 
ก็จะเริ่มคาดเดาเน้ือหาเบ้ืองต้น 
ได้ละว่า น่าจะต้องประมาณว่า 
ถ้าเจ้าหน้าท่ีท าผิด หน่วยงาน 
จะช่วยรับผิดชอบ และต้องมี 

การไล่เบ้ียจากเจ้าหน้าท่ีได้บ้าง 
บางส่วน (อาจไม่เต็มจ านวน) 
และต้องเดาได้คร่าวๆแล้วว่า 

น่าจะไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
กรณีท่ีมีลูกหน้ี (หรือผู้ถูกละเมิด) 
หลายคนหรือมีการกระท าผิด 
เป็นหมู่เป็นคณะ คงต้องมีการ 
แบ่งแยกความรับผิดส่วนบุคคล 

 

เท่าน้ีก็ศึกษากฏหมายได้ง่ายข้ึน 
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สรุปคือ  ท่ีจริงถ้ามีการละเมิดเกิดข้ึน กรณีฟ้องกัน อะไรกัน เขาจะใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   ไปฟ้อง ไปสู้กัน แล้วถ้าเกิดผิด เจ้าหน้าท่ีต้องจ่ายตามกฎหมายน้ันไง บานเลย และตัว 
   กฎหมายน้ันยังให้มีอะไรๆจ่ายบานอีกเยอะ เช่น กรณีมีฟ้องร่วมกัน ผิดร่วมกัน ก็ต้อง 
   จ่ายร่วมกัน เป็นต้น เขาจึงตรากฎหมายเก่ียวกับการละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ีข้ึนมา  

  ว่า โอเค ไม่ยึดตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะ ยึดตัวกฎหมายน้ีเอา ถ้าหากว่า  
  เกิดการละเมิดจากเจ้าหน้าท่ี ในขณะปฏิบัติราชการ เมื่อผู้อ่านพอจะนึกภาพเรื่องราว 
  ในเบ้ืองต้นออก ทีน้ีก็แค่ศึกษาว่ากฎหมายตัวน้ีก าหนดไว้ยังไงบ้าง  แค่น้ันเอง ไม่ยาก 
 

ดังน้ัน  คีย์เวิร์ดท่ีส าคัญของกฎหมายน้ีต้องรู้ก่อน เช่น 
 ค่ำสินไหมทดแทน  คือค าท่ีปรากฏในกฎหมายน้ี เงินท่ีผู้ละเมิดต้องจ่ายน่ันเอง 
แต่หน่วยงานรัฐอาจรับผิดชอบและไปเรียกจากเจ้าหน้าท่ีได้  
 
 
 ข้อสอบถำมง่ำยมำกๆตรงตัวเลย เช่น ถำมว่ำ 
 กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีท าการละเมิด หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบส่ิงใดแก่     
         ผู้เสียหายแล้วหน่วยงานมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดชดใช้ให้แก่ 
         หน่วยงานรัฐได้โดยอาจไม่ต้องชดใช้เต็มตามจ านวน 
         ก.  ค่าสินไหมทดแทน   ข.  ค่ารับผิดชอบ 
         ค.  ค่าชดเชย    ง.  ค่าชดใช้การละเมิด 
 

 
   
          ส ำหรับในกรณีท่ีกำรละเมิดมิได้เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ควำมรับผิดอันเน่ือง 
          มำจำกกำรละเมิดยังเป็นไปตำมท่ีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
 

 
เห็นไหมว่า การละเมิดท่ีไม่ใช่การท างาน จะไม่เก่ียวกับความรับผิดในกฎหมายน้ี คือ 
ให้ไปฟ้องกันเองตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะกฎหมายน้ีจะคุ้มครองเฉพาะ  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเท่าน้ัน หากมีผิดพลาดประการใดเกิดข้ึน สร้างความเสียหาย 
ใดๆ ก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลรับผิดชอบให้ตามเรื่องตามราวอย่างเป็นธรรมน่ันเอง 
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 สังเกตนะว่า 4 ตัวน้ัน คือ องค์ประกอบความผิดเรื่อง “การละเมิด” ได้แก่ 
 กระท า / จงใจหรือประมาทเลินเล่อ / ผิดกฎหมาย / เสียหายแก่บุคคลอ่ืน  
 

 
 
ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย สพฐ 2563 เลยถำมว่ำ 
ข้อใดไม่ใช่การกระท าท่ีเป็นการละเมิด 
ก.  การปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา           ตอบ  ก. ไง 
ข.  การกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย         ไม่เข้าองค์ประกอบ 
ค.  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ         การละเมิดท้ัง 4 น้ัน 
ง.  การท าให้ผู้อ่ืนเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 
 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 ต่อไปเมื่อเรารู้จักองค์ประกอบของการละเมิด 4 อย่างไปละ มาดูอีกประเด็นคือ 
 
 
       โดยเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 
       การกระท าละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙  
ต้องเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงการพิจารณาว่าเป็นการกระท าในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ มีองค์ประกอบ ๒ ประการดังน้ี 
 
       (๑)  กระท ำกำรในฐำนะเจ้ำหน้ำท่ี   
              "เจ้ำหน้ำท่ี" หมายความว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือ ฐานะอ่ืนใด ซ่ึงมีความหมายโดยสรุปว่า บุคคล
ทุกประเภทท่ีท างานให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
หรือบุคคลท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าท่ี เช่น บุคคลท่ีต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย
ต่างๆ  เป็นต้น 
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       การกระท าหรือละเว้นการกระท าในหน้าท่ีดังกล่าวมาข้างต้นหากเกิดความเสียหายก็เป็น
การกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ข้าราชการขับรถราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง
ทางเกิดอุบัติเหตุท าให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาให้ดี เป็นเหตุให้ทรัพย์สินสูญหายหรือ
เสียหาย หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ 
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงาน น่ีคือกระท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 ข้อสอบการละเมิดชอบยกตัวอย่าง “นายอ าเภอขับรถแล้วไปชน” เช่น 
 นายอ าเภอขับรถราชการออกไปปฏิบัติราชการ แล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุรถชนรถ 
         นอกเวลราชการท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อ่ืน สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  การละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี       ข.  การจงใจให้เสียทรัพย์ 
         ข.  ไม่ใช่การละเมิดเพราะนอกเวลาราชการ      ง.  การประมาทให้ผู้อ่ืนเสียทรัพย์ 
 

 ตอบ  ก.  ละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี แม้จะนอกเวลาราชการ แต่น่ันเป็นการกลับจาก 
    การปฏิบัติราชการ จึงถือว่าอยู่ในขอบข่ายการปฏิบัติราชการอยู่ (ขากลับ)  
 
 

       (๒)  เจ้ำหน้ำท่ีน้ันเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนของรัฐ  นอกจากผู้กระท าละเมิดจะต้องอยู่
ในฐานะเจ้าหน้าท่ีแล้วผู้น้ันจ าต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ  โดยให้ความหมายไว้ว่า 
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและ
มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย" 
 
 
       กำรกระท ำกำรละเมิด      +      โดยเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
               -  มีการกระท า       -  กระท าในฐานะเจ้าหน้าท่ี 
               -  จงใจ / ประมาทเลินเล่อ             -  เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
               -  ผิดกฎหมาย 
               -  ก่อให้เกิดความเสียหาย    
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  แนวข้อสอบควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดี 
 
1. ข้อใดต่อไปน้ีหมายถึงข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง. เลขานุการรัฐมนตรี  
 
2.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
     ก.  2  ส่วน         ข.   3   ส่วน       
 ค.  4  ส่วน     ง.   5   ส่วน 
 
3.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
     ก.  กระทรวง         ข.  ทบวง    
 ค.  จังหวัด      ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี     
 
4. การก ากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นอ านาจหน้าท่ีของใคร 
     ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
     ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ง.   คณะรัฐมนตรี 
 
5.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นอะไร 
   ก.  กระทรวง     ข.  ทบวง 
      ค.  กรม      ง.  องค์การมหาชน 
 
6. ปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวงท้ังหมดก่ีกระทรวง 
 ก.  18 กระทรวง     ข.  19 กระทรวง 
 ค.  20 กระทรวง     ง.  21 กระทรวง 
 
7.  ผู้บังคับบัญชาของส านักนายกรัฐมนตรีคือใคร 
   ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
   ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ง.  นายกรัฐมนตรี 
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8. ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
   ก.  กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์  ข.   กระทรวงเก่ียวกับงานต่างประเทศ 
   ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร   ง.   กระทรวงท่ีส าคัญต่อการข่าว 
 
9. กระทรวงท่ีมีการประกาศจัดต้ังใหม่ล่าสุดคือข้อใด 
 ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ข. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 ค. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 ง. กระทรวงการอวกาศและเทคโนโลยี 
 
10. กระทรวงท่ียุบเลิกไปแล้วคือข้อใด 
 ก. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
 ง.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
11.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดเป็นล าดับแรก 
   ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   
 ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น  
 ง.   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
 
12. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   
 ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
 ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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13. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ 
     บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีก่ีองค์ประกอบ 
 ก. 4 องค์ประกอบ    ข.   5 องค์ประกอบ 
 ค. 6 องค์ประกอบ    ง.  10 องค์ประกอบ 
 
14. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG Framework) ตามแนวทางของ 
     ก.พ.ร. คือข้อใด 
 ก. 6 องค์ประกอบ    ข. 10 ประการ 
 ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี  ง. 4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย 
 
15. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542  
 ก. นิติศาสตร์    ข. คุณธรรม 
 ค. ความโปร่งใส    ง. ความคุ้มค่า 
 
16. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของ ก.พ.ร. 
 ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
 ค. ประชารัฐ    ง. เศรษฐกิจพอเพียง 
 
17. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 ก. ประสิทธิภาพ    ข. ประสิทธิผล 
 ค. การตอบสนอง    ง.  ความรับผิดชอบ 
 
18. การกระจายอ านาจ มุ่งเน้นส่วนรวม และฉันทมติจัดอยู่ในองค์ประกอบใด 
 ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
 ค. ประชารัฐ    ง. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
 
19. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด 
 ก. SMART    ข. I AM READY 
 ค. STRONG    ง. 3R+8C 
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20. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  
     โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความ  
     สอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล คืออะไร  
 ก. รัฐบาล 4.0    ข. รัฐบาลแพลตฟอร์ม 
 ค. รัฐบาลดิจิทัล    ง. รัฐบาลอีคอมเมิซ 
 
21. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีสถานะเป็นอะไร 
 ก. องค์กรมหาชน    ข. องค์การมหาชน 
 ค. บริษัทจ ากัด    ง. รัฐวิสาหกิจ 
 
22. DGA  เป็นงานในก ากับดูแลของบุคคลตามข้อใด 
   ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ง. นายกรัฐมนตรี 
 
23.  ข้อใดถือเป็นค าส่ังทางราชการ 
     ก.   ท าค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร  ข.   ผู้บังคับบัญชาส่ังด้วยวาจา 
     ค.   ผู้บังคับบัญชาส่ังทางไลน์กลุ่ม  ง.   เป็นค าส่ังทางราชการทุกข้อ 
 
24.  เจ้าหน้าท่ีคนใดสามารถท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
 ก. ลูกหน้ีของคู่กรณี   ข.  คู่สมรสของคู่กรณี 
 ค. นายจ้างของคู่กรณี   ง.  ผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี 
 
25.  ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าส่ังน้ันจะร้องขอให้เจ้าหน้าท่ี 
      ผู้ออกค าส่ังต้องยืนยันค าส่ังเป็นหนังสือภายในเวลาก่ีวัน 
 ก. 5 วัน  ข. 7 วัน          ค. 15 วัน  ง. 30 วัน 
 
26. ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการมีก่ีมาตรา  
         ก. 10 มาตรา    ข. 15 มาตรา  
         ค. 20 มาตรา    ง. 30 มาตรา 
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27. ประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการมาตราใด 
 ก. มาตรา 120 - 140    ข. มาตรา 147 – 166 
 ค. มาตรา 150 – 172    ง. มาตรา 147 – 150 
 
28.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถบังคับใช้กับข้อใด 
 ก.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี    
  ข.  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   ค.  การด าเนินการเก่ียวกับนโยบายการต่างประเทศ  
  ง.  ข้าราชการในพระองค์และข้าราชการพลเรือนสามญั 
  
29. ข้อใดไม่ได้หมายถึงความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 ก. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานท่ีท าหน้าท่ี   ข. ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ค. เจ้าพนักงานท าลายเอกสารทางราชการ ง. ใช้ตราประทับราชการในทางมิชอบ 
 
30. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใด 
     ต้องรับผิดชอบ 
 ก. กระทรวงการคลัง    ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. ส านักงานรัฐมนตรี    ง. คณะรัฐมนตรี 
 
31. ค ากล่าวท่ีบุคคลท่ัวไปมักพูดถึงการเป็นข้าราชการน้ันดีกว่าการท างานบริษัทเอกชน 
     ตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. เงินเดือนและโบนัส    ข. ความมั่นคงและสวัสดิการ 
 ค. ความก้าวหน้าและการเติบโต   ง. ความมีอิสระในการท างาน 
 
32. มาตรฐานทางจริยธรรม คืออะไร 
 ก. หลักเกณฑ์การประพฤติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการ 
     ข. ข้อก าหนดเรื่องคุณธรรมส าหรับข้าราชการ 
 ค. แบบแผนทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 
 ง. ข้อปฏิบัติด้านคุณธรรมส าหรับข้าราชการ 
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33.  มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการมีก่ีข้อ 
 ก. 3 ข้อ     ข. 5 ข้อ  ค. 7 ข้อ      ง. 9 ข้อ 
 
34. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม คือข้อใด 
 ก. ก.ม.จ     ข. ค.ม.จ  ค. ค.ก.ม  ง. ก.ฐ.จ 
 
35. มาตรฐานจริยธรรมข้อแรกสุดคืออะไร 
 ก. ความซ่ือสัตย์สุจริต   ข.  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ 
 ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   ง.  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม 
 
36. ข้อใดไม่ปรากฏตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
 ก.  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ข.  กล้าตัดสินใจและท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
      ค.  มีคุณธรรม จริยธรรม   ง.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
37.ประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจรยิธรรม คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รองนายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ข้อ ก หรือ ข 
 
38. ธรรมส าหรับการท างาน ท่ีสอดคล้องจริยธรรมข้าราชการ คือข้อใด 
 ก. อิทธิบาท 4    ข. สังคหวัตถุ 4 
 ค. พรหมวิหาร 4    ง. ฆราวาสธรรม 4 
 
39. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการเกิดข้ึนจากข้อใด 
 ก.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ข.  พระราชบัญญัติข้าราชการ มาตรา 81 
 ค. รัฐธรรมนูญมาตรา 65   ง.  รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 76 
 
40. ข้าราชการจะมีเกียรติยศและศักด์ิศรีเป็นท่ียอมรับของสังคมเมื่อปฏิบัติตามข้อใด 
 ก. วางตนให้ภูมิฐาน   ข. แสดงตนเป็นผู้มีสังคม 
 ค. ท าความดีเพื่อประชาชน  ง. เป็นผู้น าของชุมชนในการท างาน 
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41. ความพอดี ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไปตรงกับหลักข้อใด 
 ก. พอประมาณ     ข. มีเหตุผล 
 ค. ภูมิคุ้มกัน     ง. พอเพียง 
 
42. พระบรมราโชวาทความว่า “การท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มิได้มุ่งหมายหากินด้วย 
     วิธีการใดๆ ใครอยากหากินขอให้ลาออกจากต าแหน่งไปท าการค้าขายดีกว่า” ตรงกับข้อใด 
 ก. รู้รักสามัคคี     ข. รู้จักการเสียสละ 
 ค. ท างานเป็นทีม     ง. ไม่หวังผลตอบแทน   
 
43. จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับข้อใด 
 ก. ระเบียบ วินัย     ข. จรรยาบรรณ 
 ค. มารยาท     ง. ค่านิยม 
 
44. ข้อใดมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  
 ก. คณะรัฐมนตรี     ข.  สภากลาโหม 
     ค.  ส านักงานพัฒนาระบบคุณธรรมข้าราชการ  ง.  ส านักงานนายกรัฐมนตรี   
 
45. องค์กรกลางท่ีท าหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูในปัจจุบันคือข้อใด 
 ก. ก.ค      ข. ก.ค.ศ. 
 ค. ก.พ.      ง. ก.ก. 
 
46. หากข้าราชการเสพสุราของมึนเมาจะส่งผลต่อส่ิงใดมากท่ีสุด 
 ก. ไม่เป็นแบบอย่างต่อสังคม   ข. ท าให้เสียราชการ 
 ค. ขาดศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ  ง. สังคมรังเกียจ 
 
47. เจ้าหน้าท่ีธุรการได้รับค าส่ังให้มาปฏิบัติงานด่วนในวันอาทิตย์ แต่ไม่ยอมมาท างานโดย 
     อ้างว่าเป็นวันหยุดราชการ เจ้าหน้าท่ีท าผิดวินัยหรือไม่ 
 ก. ไม่ผิด เพราะเป็นสิทธิ์ท่ีพึงกระท า  ข. ไม่ผิดเพราะไม่ใช่เวลาราชการ 
 ค. ผิดฐานขัดค าส่ังผู้บังคับบัญชา   ง. ผิดฐานไม่อุทิศเวลาให้ราชการ 
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48. เจ้าหน้าท่ีก าลังท าการพูดคุยต้อนรับประชาชนท่ีมาติดต่อเวลาราชการเลยเวลาราชการ  
     จึงบอกให้ประชาชนกลับบ้านไปก่อนพรุ่งน้ีค่อยมาใหม่เน่ืองจากหมดเวลาราชการแล้ว  
     มีความผิดหรือไม่ 
 ก. ไม่ผิดเพราะนอกเหนือเวลาราชการ  ข. ไม่ผิดเพราะไม่ใช่หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ค. ผิดฐานทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ   ง. ผิดฐานไม่อุทิศเวลาตนให้แก่ราชการ 
 
49. คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นข้าราชการยุคใหม่ ยกเว้นข้อใด 
 ก. ข้าราชการมืออาชีพ    ข. ข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
     ค. ข้าราชการท่ีรู้เท่าทันเทคโนโลยี   ง.  ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
 
50. ข้าราชการขอลากิจโดยไม่จ าเป็นตามสิทธิในการลาของราชการถือว่าผิดหรือไม่  
 ก. ผิดฐานทอดท้ิงราชการ    ข. ผิดฐานไม่อุทิศเวลาราชการ 
 ค. ผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  ง. ไม่ผิดเพราะมีสิทธิลาได้ 
 
 

เฉลย    1. ค   2. ข   3.  ค    4. ก    5. ค   6. ค   7. ง   8. ค    9. ข   10. ข 
เฉลย  11. ก   12. ค   13.  ค   14. ง   15. ก   16. ง   17. ง   18. ค   19. ข  20. ค 
เฉลย  21. ข   22. ง   23.  ง    24. ง   25. ข   26. ค   27. ข   28. ง   29. ก  30. ก 
เฉลย  31. ข   32. ก   33.  ค   34. ก   35. ข   36. ค   37. ง   38. ก   39. ง  40. ค 
เฉลย  41. ก   42. ข   43.  ข   44. ก   45. ข   46. ข   47. ค   48. ง   49. ค  50. ง 
 
 

มีค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในข้อท่ีน่ำสนใจ เช่น  
 

1. ข้อใดต่อไปน้ีหมายถึงข้าราชการพลเรือนสามัญ 5.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
    ก. นายกรัฐมนตรี          มีฐานะเป็นอะไร    
    ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี             ก.  กระทรวง       ข.  ทบวง 
    ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                 ค.  กรม          ง.  องค์การมหาชน 
    ง. เลขานุการรัฐมนตรี   

         ข้อ 1 ข้อ 5  และ ข้อ 7 ใช้องค์ความรู้เดียวกัน 
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        สองข้อน้ีจริงๆง่าย แต่หลายคนไม่เข้าใจ อาจท าให้สับสน ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
        สองประเด็นย่อยส าคัญ คือ การบริหาร ส านักนายกรัฐมนตรี  และ การบริหารกระทรวง  

 

              กระทรวง   
 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ข้าราชการการเมือง 
                                             รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   

 

 
             ส ำนักงำนรัฐมนตรี    ส ำนักงำนปลัดกระทรวง       กรม        
       เลขานุการรัฐมนตรี          ปลัดกระทรวง     อธิบดี 
                ข้าราชการการเมือง                ข้าราชการพลเรือนสามัญ         ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 
 

ตัวอักษรทึบ  คือ ช่ือส านักงาน (ช่ือส่วนราชการ) 
ตัวอักษรธรรมดา คือ ช่ือต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาในส านักงานน้ันๆ 
ตัวอักษรเอียง   คือ ช่ือประเภทข้าราชการของต าแหน่งน้ันๆ  

 
 

           ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 

  นายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี   ข้าราชการการเมือง 

                           รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 

     ส ำนักเลขำธิกำร             ส ำนักเลขำธิกำร         ส ำนักงำนปลัดส ำนัก         กรม 
      นำยกรัฐมนตรี         คณะรัฐมนตรี         นำยกรัฐมนตรี              อธิบดี 
     เลขาธิการนายกฯ       เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     ข้าราชการ    
     ข้าราชการการเมือง          ข้าราชการพลเรือนสามัญ       ข้าราชการพลเรือนสามัญ    พลเรือนสามัญ      
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7.  ผู้บังคับบัญชาของส านักนายกรัฐมนตรีคือใคร 
   ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
   ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ง.  นายกรัฐมนตรี 
 

ข้อสังเกต ข้อ 5  เขาถามถึง ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ขณะท่ีข้อ 7 ถามถึง ส านักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงคนละอย่างกัน 
 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี    คือ ระดับใหญ่  มีฐานะเป็นกระทรวงฯ  (เท่ากระทรวง) 
ผู้บังคับบัญชา คือ นำยกรัฐมนตรี  เป็นข้าราชการการเมือง 
 
ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี คือ ส่วนย่อยในส านักนายกรัฐมนตรีอีกทีหน่ึง 
มีฐานะในระดับเดียวกับกรม  ผู้บังคับบัญชา คือ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
เป็นข้าราชการการเมือง เช่นกัน 

 
 

           ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 

  นายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี   ข้าราชการการเมือง 

                           รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 

     ส ำนักเลขำธิกำร             ส ำนักเลขำธิกำร         ส ำนักงำนปลัดส ำนัก         กรม 
      นำยกรัฐมนตรี         คณะรัฐมนตรี         นำยกรัฐมนตรี              อธิบดี 
     เลขาธิการนายกฯ       เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     ข้าราชการ    
     ข้าราชการการเมือง          ข้าราชการพลเรือนสามัญ       ข้าราชการพลเรือนสามัญ    พลเรือนสามัญ      
 
 
   ขณะเดียวกันส านักงานท่ีออกข้อสอบด้วย คือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ลองดูในผังภาพ) 
   มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เป็นผู้บังคับบัญชา (เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ)  
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  ดังน้ัน  ข้อสอบถามพลิกไป พลิกมา ก็ควรจะตอบได้อย่างเข้าใจ 
 

      1. ข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง           2. ข้อใดเป็นข้าราชการท่ีแตกต่างจากข้ออ่ืน 
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตี      ก.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี      ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง. อธิบดี        ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 

      3. ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการใน   4. ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการใน 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือข้อใด    ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือข้อใด 
ก.  นายกรัฐมนตรี        ก.  นายกรัฐมนตรี   
ข.  รองนายกรัฐมนตรี        ข.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี      ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี        ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
เฉลย  1. ก   2. ง    3. ค    4. ง 
 

ใช้ผังการบริหารส านักนายกรัฐมนตรี ด้านล่างน้ีช่วยตรวจค าตอบ 
 

           ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 

  นายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี   ข้าราชการการเมือง 

                           รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 

     ส ำนักเลขำธิกำร             ส ำนักเลขำธิกำร         ส ำนักงำนปลัดส ำนัก         กรม 
      นำยกรัฐมนตรี         คณะรัฐมนตรี         นำยกรัฐมนตรี              อธิบดี 
     เลขาธิการนายกฯ       เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี     ข้าราชการ    
     ข้าราชการการเมือง          ข้าราชการพลเรือนสามัญ       ข้าราชการพลเรือนสามัญ    พลเรือนสามัญ      
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       ประกาศรับสมัครสอบ มีหัวข้อท่ีได้กล่าวถึง “หน้ำท่ีและควำมรับผิดในกำรปฎิบัติ
รำชกำร” ข้อน้ีทางหนังสือหลักสูตรสอบครูผู้ช่วย ไม่ได้เขียนผิด หรือพิมพ์ตกหล่น คือ ตกค าว่า 
“ชอบ” ไป ไม่ใช่นะ คิดว่าเป็นเรื่องหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการ แต่น่ันเป็น
การใช้เน้ือหาเดียวกันกับท่ีสอบ กพ.  มีสอบเรื่องหน้าท่ีและควำมรับผิดในการปฎิบัติราชการ  
 
 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดในกำรปฎิบัติหน้ำท่ีรำชกำร แบ่งออกเป็น 3 กรณี 
1.ควำมรับผิดทำงวินัย หรือควำมรับผิดทำงปกครอง 
2.ควำมรับผิดทำงแพ่ง(ละเมิด) 
3.ควำมรับผิดทำงอำญำ 
 
 

โดยข้าราชการท่ีประกอบวิชาชีพควบคุม จะมีความผิดอีกประการ คือความผิดตามแบบ 
ของจรรยาบรรณวิชาชีพน้ันๆ ซ่ึงมีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้ด าเนินการเรื่องน้ีอยู่ ดังน้ัน ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก็จะต้องมีสอบเรื่องความรับผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยอีกเรื่อง 
 

ข้ำรำชกำรคนใด ถ้ำผิดน้ันอำจจะผิดท้ังวินัย  วิชำชีพ ท้ังแพ่ง และอำญำ  
หรืออำจเป็นควำมผิดเฉพำะ เรื่องของวินัย หรือวิชำชีพก็ได้แล้วแต่กรณี  
 

       หัวข้อส าคัญท่ีจะกล่าวถึงในเบ้ืองต้น คือ เรื่องของวินัยข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
       จากน้ันจะเป็นความผิดอ่ืนๆ รวมถึงความผิดในการละเมิดซ่ึงเป็นข้อสอบส าคัญอีกตัวหน่ึง 

 

 
    ตัวอย่างแนวข้อสอบ       ข้อใดเป็นโทษในความรับผิดต่อหน้าท่ีราชการ 

     ในการกระท าผิดวินัยข้าราชการ 
     ก.  ไล่ออก       ข.   ตักเตือน   
     ค.  จ าคุก       ง.   เพิกถอนใบอนุญาต 

          ประกอบวิชาชีพ 
 

                 เฉลย ข้อ  ก.  เป็นโทษทางวินัย  ส่วนข้ออ่ืนๆไม่ใช่  
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แนวข้อสอบหน้าท่ีและความรับผิดในการปฎิบัติราชการ 

 

วินัย / จรรยาบรรณ / จริยธรรม / การละเมิด / อาญาในหน้าท่ี / ค าส่ังราชการทางปกครอง 
 

1.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย    
    ก.  การจัดการเรียนการสอน    ข.  บริหารจัดการช้ันเรียน  
    ค.  เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ง.  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
 
2.  ลักษณะงานท่ีปฎิบัติของครูผู้ช่วย ยกเว้นข้อใด 
    ก.  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ข.  ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
    ค.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน    ง.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
 
3.  ข้อใดไม่ได้ก าหนดอยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของครูผู้ช่วย ประเด็น วินัย คุณธรรม  
     จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ก.  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต    ข.  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
    ค.  มีจิตส านึกความรับผิดชอบ          ง.  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
         ในวิชาชีพครู                                             เศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.  ข้าราชการผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ต้องมีความรับผิดในการปฎิบัติราชการตามข้อใด 
    ก.  รับผิดทางอาญา     ข.  รับผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
    ค.  รับผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง   ง.   รับผิดทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
5.  ข้าราชการในข้อใดเมื่อถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วสามารถถูกลงโทษทางอาญาได้ 
     ก.  ทุจริต ยักยอกทรัพย์    ข.  ต าหนิผู้มารับบริการ 
     ค.  ผู้ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ   ง.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
 
6.  ข้าราชการกระท าตามข้อใด เป็นผู้ประพฤติช่ัวในหน้าท่ีราชการ 
     ก.  ทุจริต      ข.  ประพฤติฉันท์ชู้สาว 
     ค.  เมาสุราขณะปฎิปัติราชการ   ง.  ดูหมิ่น ดูแคลนผู้รับบริการ 
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7.  ความผิดทางวินัยข้าราชการ มีสถานโทษรวมก่ีสถาน 
    ก.  2  สถาน  ข.  3  สถาน     ค.  4  สถาน      ง.  5  สถาน 
 
8.  การรับผิดต่อหน้าท่ีราชการข้อใดท่ีสามารถเอาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงได้  
    ก.  เป็นครูด่ืมสุราและท าเส่ือมเสียนอกเวลาราชการ 
    ข.  เป็นครูแต่แอบเอาข้อสอบจริงท่ีจะใช้สอบมาบอกนักเรียนก่อน 
    ค.  ครูมาท างานสายเนืองๆ และก็ลาบ่อย ลาไปราวๆ 7 ครั้งได้แล้ว 
    ง.   ครูท่ีมีพฤติกรรมชอบพูดจาสองแง่สองง่ามและล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียน 
 
9. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญท าความผิดใดๆในหน้าท่ีแล้ว อาจไม่ต้องรับผิดตามข้อใด 
    ก.  รับผิดโทษทางอาญา    ข.  รับผิดโทษทางจรรยาบรรณ 
    ค.  รับผิดโทษทางแพ่ง    ง.  รับผิดโทษทางวินัย  
 
10. ข้าราชการเมื่อถูกลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว สามารถด าเนินการตามข้อใด 
    ก.  ร้องทุกข์ ต่อ ศาลปกครอง 
    ข.  อุทธรณ์ ต่อ ผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัด 
    ค.  ร้องทุกข์ กับ คณะกรรมการบุคคลของแต่ละสังกัด  
    ง.  อุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
 
 
       เฉลยข้อสอบ   
 
    1.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย   ตอบ    ง.  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
        อันน้ีเป็นหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งครู (ไม่ใช่ครูผู้ช่วย) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
    2.  ลักษณะงานท่ีปฎิบัติของครูผู้ช่วย ยกเว้นข้อใด   ตอบ   ค.  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  
        โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติด้านต่างๆ ดังน้ี   1. ด้านการจัดการเรียนการสอน   
        2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 

  3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
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3.  ข้อใดไม่ได้ก าหนดอยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของครูผู้ช่วย ประเด็น วินัย คุณธรรม  
     จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   ตอบ  ก.  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  (ไม่ได้ระบุไว้) 
 
      ท่ีก ำหนดไว้ คือ  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 
   มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตส านึกความรับผิดชอบใน
วิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
4.  ข้าราชการผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง ต้องมีความรับผิดในการปฎิบัติราชการตามข้อใด 
    เฉลย  ค.  รับผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  / ประพฤติช่ัวตามแบบราชการจะผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
                 แต่ถ้า ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง จะผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
5.  ข้าราชการในข้อใดเมื่อถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วสามารถถูกลงโทษทางอาญาได้ 
     ตอบ  ก.  ทุจริต ยักยอกทรัพย์   อันอ่ืนๆท าผิดแล้ว อาจไม่สามารถฟ้องเอาความอาญาได้ 
                 แต่ท่ีได้แน่ๆ คือ ทุจริต ยักยอกทรัพย์ ฟ้องอาญาด้วย ปัจจุบันรัฐบาลได้เน้นเรื่อง 
                 โทษของคนท่ีทุจริตไว้เยอะมากๆ (เอาให้หนักๆประมาณน้ัน) 
 
         ว่าด้วยความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีของประมวลกฎหมายอาญาระบุไว้ชัดมาก 
          เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
 
 
6.  ข้าราชการกระท าตามข้อใด เป็นผู้ประพฤติช่ัวในหน้าท่ีราชการ  ตอบ  ง. ประพฤติช่ัว 
     ก.  ทุจริต      ข.  ประพฤติฉันท์ชู้สาว 
     ค.  เมาสุราขณะปฎิปัติราชการ   ง.  ดูหมิ่น ดูแคลนผู้รับบริการ 
 
     ข้อ  ก   ข   ค   เป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  ต้องมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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7.  ความผิดทางวินัยข้าราชการ มีสถานโทษรวมก่ีสถาน   ตอบ   ง.  5  สถาน 
 
8.  การรับผิดต่อหน้าท่ีราชการข้อใดท่ีสามารถเอาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงได้    (ตอบ ง) 
    ก.  เป็นครูด่ืมสุราและท าเส่ือมเสียนอกเวลาราชการ 
         ไม่ร้ายแรง 
    ข.  เป็นครูแต่แอบเอาข้อสอบจริงท่ีจะใช้สอบมาบอกนักเรียนก่อน 
         ไม่ร้ายแรง 
    ค.  ครูมาท างานสายเนืองๆ และก็ลาบ่อย ลาไปราวๆ 7 ครั้งได้แล้ว 
         ยังไม่เข้าแบบผิดวินัยร้ายแรง 
    ง.   ครูท่ีมีพฤติกรรมชอบพูดจาสองแง่สองง่ามและล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียน 
         ล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมท่ีชัดเจน ถึง ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
9. เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญท าความผิดใดๆในหน้าท่ีแล้ว อาจไม่ต้องรับผิดตามข้อใด 
    ก.  รับผิดโทษทางอาญา    ข.  รับผิดโทษทางจรรยาบรรณ 
    ค.  รับผิดโทษทางแพ่ง    ง.  รับผิดโทษทางวินัย  
   
    ตอบ  ข   ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยท่ัวไป ไม่ได้ประกอบวิชาชีพควบคุมท่ีต้องมีเรื่อง 
                 จรรยาบรรณมาก าหนดโทษ  เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตฯ  ดังน้ัน  ข จึงไม่ต้องรับ 
         แต่ถ้าเป็นข้าราชการท่ีเป็นวิชาชีพควบคุม ต้องมีโทษเรื่องน้ันด้วยจากสภาวิชาชีพ 
                 คือ  ยกข้อกล่าวหา    ตักเตือน    ภาคทัณฑ์    พักใช้ใบฯ   เพิกถอนใบฯ  
 
10. ข้าราชการเมื่อถูกลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว สามารถด าเนินการตามข้อใด 
     ตอบ  ง.  อุทธรณ์  ท่ีกรรมการบุคคล  เช่น  ก.ค.ศ.  บางข้าราชการต้องไปอุทธรณ์ท่ี ก.พ.ค. 
 
    ก.  ร้องทุกข์ ต่อ ศาลปกครอง 
    ข.  อุทธรณ์ ต่อ ผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัด 
    ค.  ร้องทุกข์ กับ คณะกรรมการบุคคลของแต่ละสังกัด  
    ง.  อุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
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11.  รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เกิดข้ึนตามกฎหมายใดก าหนดไว้ 
    ก.  พระราชบัญญัติประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
    ข.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 
    ค.  หลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562 
    ง.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตราท่ี 76 
 
12.  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึงข้อใด 
    ก. ประมวลคุณธรรม   ข.  หลักแนวทางคุณธรรม 
    ค. มาตรฐานจริยธรรม   ง.   มาตรฐานวิชาชีพ 
 
13.  การจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการให้มีก่ีข้อ (ก่ีประการ)  
    ก.  5 ข้อ     ข.  7 ข้อ 
    ค.  10 ข้อ     ง.  12  ข้อ  
 
14. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมข้อแรกเก่ียวข้องกับด้านใด    
     มากท่ีสุด 
    ก.  ความซ่ือสัตย์ สุจริต   ข.  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ค.  ความกล้าตัดสินใจในการท าความดี ง.  การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 
15. ข้อใดไม่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการในกระการแรกสุด (ข้อแรกสุด)  
    ก.  แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ  ข.  ถวายพระพรสดุดีในหลวงในวันส าคัญ 
    ค.  เคารพความเห็นต่างทางศาสนา ง.  รักษาผลประโยชน์และภูมิใจในท้องถ่ิน 
 
16. การซ่ึงคนจ านวนหน่ึงไม่แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อจงใจ 
     โจมตีประเทศไทยผ่านส่ือออนไลน์ต้ังใจเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จเก่ียวกับชาติไทย 
     ถือว่าขาดคุณสมบัติของการรับราชการ เน่ืองจากขัดต่อประมวลจริยธรรมข้อใด  
    ก.  ข้อท่ี 1     ข.   ข้อท่ี 2 
    ค.  ข้อท่ี 3     ง.   ข้อท่ี 5 
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17.   ประมวลจริยธรรมข้าราชการข้อท่ี 2 เก่ียวกับการซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ได้กล่าวถึงข้อใด 
       ก.  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา  ข.  เคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
       ค.  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ง.  ไม่ท าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 
18.   การกล้าตัดสินใจ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ หมายถึงส่ิงใด 
       ก.  กล้าตัดสินใจในการด าเนินงาน  ข.   กล้าตัดสินใจยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
       ค.  กล้าตัดสินใจในการขัดขืนผู้บังคับบัญชา ง.   กล้าตัดสินใจและเส่ียงในการท างาน 
 
19.  ข้อใดสอดคล้องกับจริยธรรมของข้าราชการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
       ก.  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพกฎหมาย   
       ข.  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ค.  ประพฤติตนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
       ง.   ถูกทุกข้อ  
 
20.  นอกเหนือจากประมวลจริยธรรมแล้ว ข้าราชการท่ีมีแนวทางการปฏิบัติตนของวิชาชีพให้ 
      ด าเนินการตามข้อใด 
       ก.  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย    
       ข.  ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมก็เพียงพอ 
       ค.  ยึดถือในประมวลกฎหมายและรักษาวินัยข้าราชการด้วย 
       ง.  ยึดถือในข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

 
21.  ข้อใดเก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการมากท่ีสุด 
      ก.  ความรับผิดทางละเมิด                          ข.  ความรับผิดทางอาญา 
      ค.  ความรับผิดแพ่งและพาณิชย์                   ง.  ความรับผิดทางวิชาชีพ 
 
22.  เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี คือข้อใด 
     ก.  เพื่อบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าท่ีโดยเคร่งครัด 
     ข.  เพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
     ค.  เพื่อป้องปรามมิให้เจ้าหน้าท่ีใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในการกระท าความผิดอันไม่ควร 
     ง.  เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
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23.  ค าว่าเจ้าหน้าท่ีในกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด หมายถึงข้อใด 
     ก.  ข้าราชการ                                         ข.  พนักงาน 
     ค.  ลูกจ้าง                                              ง.  ถูกทุกข้อ 
 
24.  เมื่อเกิดความเสียหายข้ึนจากการละเมิดโดยเจ้าหน้าท่ีได้กระท าข้ึนในการปฏิบัติหน้าท่ี 
      ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้เสียหาย 
     ก. เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้ท าการละเมิดน้ัน                ข.  ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีน้ัน 
     ค. หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ี       ง.  ต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกข้อ 
 
25.  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี 
      แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้น้ัน 
      ท าละเมิดจ าต้องชดใช้ส่ิงใดเพื่อการน้ัน 
      ก.  ค่าเสียหาย                                       ข.   ค่าสินไหม 
      ค.  ค่าเสียทรัพย์                                     ง.   ค่าชดเชย 
 
26.  นายอ าเภอขับรถราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุท าให้บุคคลอ่ืน 
      ได้รับความเสียหาย หมายถึงส่ิงใด 
      ก.  การสร้างความเสียหาย                         ข.   การสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน 
      ค.  ความประมาทในการปฏิบัติหน้าท่ี            ง.   การละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
27.  ผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีได้กระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องใครได้    
      โดยตรง 
      ก.  ฟ้องเจ้าหน้าท่ีซ่ึงละเมิดได้โดยตรง            ข.   ฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ี 
      ค.  ฟ้องเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชาได้           ง.   ฟ้องได้ทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 
28.  ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าใคร 
      ต้องรับผิดชอบ 
      ก.  ตัวเจ้าหน้าท่ีน้ันเอง                             ข.   ส านักนายกรัฐมนตรี 
      ค.  ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย                ง.   กระทรวงการคลัง  
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29.  การกระท าของเจ้าหน้าท่ีตามข้อใดท่ีผู้เสียหายไม่อาจฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดได้ 
      ก.  การกระท าละเมิดด้วยความประมาท      
      ข.   การกระท าละเมิดในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
      ค.  การกระท าละเมิดท่ีมิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี  
      ง.  การกระท าการละเมิดท่ีไม่มีค าส่ังหน่วยงาน 
 
30.  ข้อใดไม่ได้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาการละเมิดโดยเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
     ก.  มีการกระท าละเมิดเกิดข้ึน                     ข.   โดยจงใจหรือประมาท 
     ค.  โดยผิดกฎหมาย                                 ง.   เกิดความเสียหายแก่ตนเอง 
 
31. การงดเว้นการกระท าการใดๆของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงตนเองมีหน้าท่ีตามกฎหมายต้องกระท า และ  
     การงดเว้นน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนตามกฎหมายความผิดในทางละเมิดข้อใด 
     ก.  ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ                           ข.  ละท้ิงหน้าท่ีราชการ 
     ค.  กระท าการละเมิด                                ง.  การไม่จงใจให้เกิดการละเมิด  
 
32. การกระท าโดยรู้ถึงผลหรือความเสียหายจากการกระท าของตน แต่ยังกระท า หมายถึงข้อใด 
     ก.  ละเมิดโดยจงใจ                                  ข.   ละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ 
     ค.  ละเมิดด้วยความต้ังใจ                           ง.   ละเมิดโดยสุจริตใจ 
 
33. การท าละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีน้ันต้องเป็นไปตามข้อใด 
      ก.   รับผิดตามการละเมิดนอกหน้าท่ี      
      ข.   รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
      ค.   ไม่ต้องรับผิดชอบจากการละเมิด      
      ง.   รับผิดตามกฎหมายอาญา 
 
34.  เมื่อหน่วยงานของรัฐเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดถูกต้อง 
      ก.  ให้ชดเชยเต็มจ านวน                     ข.  ให้ชดใช้ในอัตราครึ่งหน่ึง 
      ค.  ให้ชดใช้ไม่ต้องเต็มจ านวนก็ได้          ง.  เจ้าหน้าท่ีไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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35.  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของ 
      เจ้าหน้าท่ี  ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
      ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ จากกรณีใด 
     ก.  ถ้าเจ้าหน้าท่ีกระท าการน้ันด้วยความจงใจ     
     ข.  ถ้าเจ้าหน้าท่ีกระท าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
     ค.  ถ้าเจ้าหน้าท่ีกระท าการน้ันโดยไม่ได้ไตร่ตรองด้วยสติสัมปชัญญะ  
     ง.  ท้ังกรณี ก และ ข  
 
36.  ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
      ก.  ต้องรับผิดชอบร่วมกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
      ข.  ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่าน้ัน 
      ค.  ต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนโดยรวมและเฉล่ียค่าสินไหมให้เท่ากัน 
      ง.   ต้องรับผิดชอบครึ่งหน่ึงและหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดรับผิดชอบอีกครึ่งหน่ึง 
 
37.  กรณีผู้เสียหายยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรับ 
      ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ตนเอง ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการตามข้อใดก่อน 
      ก.  ออกใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน        
      ข.  พิจารณาค าขอ 
      ค.  ส่งค าร้องขอเข้าสู่หน่วยงานท่ีก ากับ   
      ง.  รายงายปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
 
38. ผู้เสียหายท่ีไม่พอใจในผลการวินิจฉัยค าต้องขอให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานรัฐ 
     มีสิทธิด าเนินการตามข้อใด 
      ก. ร้องทุกข์  ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
      ข. ร้องทุกข์  ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
      ค. อุทธรณ์  ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
      ง. อุทธรณ์  ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย 
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39.  การร้องทุกข์อันเน่ืองจากความไม่พอใจค าวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับค่าสินไหม  
      ทดแทนของเจ้าหน้าท่ี ผู้เสียหายสามารถด าเนินการร้องทุกข์แก่ข้อใดในปัจจุบัน 
      ก.  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม            ข.   ศาลฎีกา 
      ค.  ศาลปกครอง                                        ง.   ศาลอาญา 
 
40.  ขอบข่ายของความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงแยกออกจากการด าเนินการทางวินัยอยู่แล้ว  
       โดยการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ค านึงถึงประการใด 
     ก.  ความประมาท สะเพร่า                             ข.   จงใจให้เกิดความเสียหาย 
     ค.  ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง               ง.    ท้ัง ข และ ค  
 
41.  เมื่อมีผู้ยื่นค าขอให้เจ้าหน้าท่ีมีค าส่ังทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอตรวจสอบความ  
      พบค าขอไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขตามข้อใด 
      ก.  แจ้งทันทีหรือไม่เกิน 7 วัน   ข.   ภายใน 15 วัน 
      ค.  ภายใน 30 วัน     ง.   ภายใน 60 วัน 
 
42.  เจ้าหน้าท่ีไม่จ าเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐาน ค าช้ีแจงของคู่กรณีตามข้อใด 
      ก.  พยานบุคคลท่ีเพิ่งปรากฏตัว   ข.   พยานวัตถุท่ีมีบุคคลกล่าวอ้างถึง  
      ค.  เห็นว่าไม่จ าเป็น ฟุ่มเฟือย ประวิงเวลา ง.   ค าช้ีแจงหรือความเห็นของคู่กรณี 
 
 43. พยานท่ีเรียกมาให้ถ้อยค าหรือท าความเห็นมีสิทธิได้รับส่ิงใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
      ก.  ค่าเสียเวลา     ข.  ค่าป่วยการ 
      ค.  ค่าสินไหมทดแทน    ง.  ค่าชดเชยความร่วมมือ 
 
 44.  เป็นหน้าท่ีของใครท่ีจะก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกค าส่ังทางปกครอง 
        ก. ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป   ข.   ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงสุด 
        ค. หัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ี  ง.   ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล 
 
 45.   สิทธิในการเรียกให้อีกฝ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีอายุความก่ีปี 
        ก.  1  ปี    ข. 2  ปี  ค.  4  ปี  ง.  10  ปี  
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  46.  ค าส่ังทางปกครองข้อใดท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 
        ก.  วันท่ีของค าส่ัง    ข.   ค าส่ังท่ีมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย 
        ค.  ค าส่ังท่ีมีการเขียนผิดตลอดบรรทัด  ง.   ค าส่ังท่ีอาจพบข้อผิดพลาดจ าเป็น 
 
  47.  การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองโดยปกติให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองน้ันโดยยื่นต่อ 
        เจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ังทางปกครอง ภายในก่ีวัน 
         ก.  ภายใน 7 วัน    ข.   ภายใน 15 วัน 
         ค.  ภายใน 30 วัน    ง.   ภายใน 60 วัน 
 
  48.  บุคคลใดไม่อาจอ้างความเช่ือโดยสุจริตได้ 
        ก.  ผู้ท่ีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริง 
        ข.  ผู้ท่ีข่มขู่ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
        ค.  ผู้ท่ีได้ให้ข้อความซ่ึงไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ง.   ไม่สามารถอ้างความเช่ือโดยสุจริตได้ทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 
  49.  บุคคลท่ีได้รับลาภมิควรได้ และมีค าส่ังทางปกครองให้คืนเงินย้อนหลัง โดยท่ีผู้น้ันอยู่ใน 
        ฐานะไม่สุจริตต้ังแต่เวลาน้ัน ต้องรับผิดและคืนเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนเท่าใด  
        ก.  คืนเงินหรือทรัพย์สินเฉพาะท่ีมิควรได้ ข.  คืนตามอัตราท่ีตกลงกันได้ 
        ค.  คืนเงินหรือทรัพย์สินเต็มจ านวน  ง.  คืนตามอัตราเต็มพร้อมดอกเบ้ีย 
 
  50.  ค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าส่ังน้ัน 
        มีสิทธิได้รับส่ิงใดเน่ืองจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าส่ังทางปกครอง 
        ก.  ค่าสินไหม     ข.  ค่าทดแทนความเสียหาย 
        ค.  ค่าชดเชยการเสียเวลา   ง.  ค่าตอบแทนผลประโยชน์ 
 
      11. ง    12. ค   13. ข   14. ข   15. ง  16. ก   17. ง  18. ข   19. ง   20. ก    
      21. ก   22. ข   23. ง   24. ค   25. ข   26. ง   27. ข   28. ง   29. ค  30. ง   
      31. ค   32. ก   33. ข   34. ค   35. ง   36. ข   37. ก   38. ข  39. ค   40. ง 
      41. ก   42. ค   43. ข   44. ก   45. ก   46. ข   47. ข   48. ง  49. ค   50. ข 
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แนวข้อสอบควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีเพิ่มเติม ทบทวน 
 

1.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
    ก.  2  ส่วน      ข.   3   ส่วน      ค.  4  ส่วน  ง.   5   ส่วน 
 
2.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
    ข.   กระทรวง     ข.  ส านักนายกรัฐมนตรี ค.  เทศบาล  ง.    ทบวง    
 
3.  บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.  ประธานรัฐสภา 
    ค.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง.  นายกรัฐมนตรี 
 
4.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับส านักนายกรัฐมนตรี 
    ก.   มีฐานะเป็นกระทรวง    ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    ค.   มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
5.  การจัดต้ังกระทรวงให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
6.  การเปล่ียนช่ือกระทรวงหรือทบวงให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
 
    1.  ข          2.   ค        3.   ง          4.   ง          5.   ข        6.  ค            
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7.  การยุบกระทรวงและกรมให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
8.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรมหรือหน่วยงานท่ีมีช่ืออย่างอ่ืนในระดับกรมให้ท าลักษณะใด 
  ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
9.  ส านักใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 
  ก.   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ค.   ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี   ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
10.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ข.   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ง.   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
11.  ราชการท่ัวไปท่ีมิได้ก าหนดไว้เป็นหน้าท่ีประจ าของส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน้าท่ี 
      ของส่วนใด 
  ก.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข.   ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ค.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ง.   ส านักงานรัฐมนตร ี
 
12.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวงต้องประกอบด้วยส่วนใดเป็นอย่างน้อย 
  ก.  ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง   ข.  ส านักงานรัฐมนตรีและกรม 
  ค.  กรม และส านักงานปลัดกระทรวง    ง.  ทบวงและกรม 
 
13.  ส านักนโยบายและแผน ในกระทรวงต่างๆ ข้ึนตรงต่อผู้ใด 
  ก.  รัฐมนตรี     ข.  ผู้อ านวยการส านัก        ค.  ปลัดกระทรวง     ง.  อธิบดี 
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14.  ผู้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง คือข้อใด 
  ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรี    ค.  ปลัดกระทรวง    ง.  อธิบดี 
 

15.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี คือข้อใด 
   ก.  เลขาธิการ    ข.   รัฐมนตรีช่วย             ค.  ปลัดกระทรวง    ง.   อธิบดี 
 

16.   ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรัฐมนตรี 
   ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   เลขานุการรัฐมนตรี 
   ค.   เลขาธิการส านักงานรัฐมนตรี   ง.   ปลัดกระทรวง 
 

17.   บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง 
   ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   ปลัดกระทรวง  
   ค.   เลขานุการรัฐมนตรี       ง.   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 

18.   ส านักงานปลัดทบวง มีฐานะเป็นอะไร 
   ก.   กรม    ข.    ทบวง      ค.   กระทรวง          ง.   ส านักงาน 
 

19.   การแบ่งส่วนราชการแรกสุดของกรม คือ ข้อใด 
   ก.   กอง    ข.   ส านัก             ค.  หมวด      ง.   ส านักงานเลขานุการกรม 
 

20.  ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม 
   ก.   เลขาธิการ       ข.  อธิบดี         ค.  ผู้อ านวยการ       ง.  เลขานุการรัฐมนตรี  
 
21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
  ก.  ผู้ด ารงต าแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าท่ี แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
  ข.  ผู้ด ารงต าแหน่งมีภาระงานอย่างอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
  ค.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่กรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องด าเนินงานน้ัน จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน    
  ง.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน  
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22.  กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีด าเนินการแทน คือข้อใด 
  ก.   ปฏิบัติราชการแทน            ข.   รักษาราชการแทน        
  ค.   ท าหน้าท่ีแทน          ง.   รักษาการ  
 

23.  ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
  ก.  กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์   ข.   กระทรวงเก่ียวกับงานต่างประเทศ 
  ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร    ง.   กระทรวงท่ีส าคัญต่อการข่าว 
 

24.  ผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน 
      ต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึง 
      ประจ าอยู่ในประเทศอ่ืนๆ คือข้อใด 
  ก.  เอกอัครราชทูต  ข.   รัฐมนตรี           ค.  หัวหน้าคณะผู้แทน        ง.   กงสุล 
 

25.  ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  ก.   จังหวัด และ อ าเภอ    ข.   ภาค และ จังหวัด 
  ค.   จังหวัด  อ าเภอ และ ต าบล   ง.   เทศบาล และ เมืองพัทยา 
 

26.  การยุบและเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดให้กระท าได้แบบใด 
  ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย   
 

27.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
  ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.   ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากสภาจังหวัด 
  ค.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.   อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
 
         7.ค       8.ง        9.  ก        10.   ข    11.   ค     12.  ก    13.  ก     
        14.  ข    15.  ค     16.  ค      17.  ข     18.  ก     19.  ง     20.  ข 
         21.  ก    22. ข     23.  ค      24.  ค     25.  ก     26.  ข     27.   ก         
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28.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดใด 
  ก.  กรมการปกครองท้องถ่ิน    ข.   ส านักนายกรัฐมนตรี 
  ค.  ส านักงานส่วนภูมิภาค    ง.   กระทรวงมหาดไทย 
 
29.  ก.ธ.จ.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการธ ารงคุณธรรมจังหวัด  ข.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  ค.   คณะกรรมการธุรการจังหวัด   ง.   คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด 
 
30.   การต้ัง ยุบ  เปล่ียนแปลง เขตอ าเภอให้กระท าได้ลักษณะใด 
  ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
31.   การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถ่ินตาม พ.ร.บ. ใด ท่ีไม่มีแล้วในปัจจุบัน 
  ก.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข.   เทศบาล 
  ค.   สุขาภิบาล     ง.   องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
32.   ก.พ.ร.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมข้าราชการ  
  ข.   คณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการ 
  ค.   คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ  
  ง.   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
33.  ประธาน ก.พ.ร. คือ 
  ก.   นายกรัฐมนตรี     ข.   รัฐมนตรีคนหน่ึง      ค.   ผู้ทรงคุณวุฒิ        ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 
34.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.ร. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีก่ีคน 
  ก.   ไม่เกิน  5  คน     ข.   ไม่เกิน  9  คน        ค.   ไม่เกิน 10 คน      ง.   ไม่เกิน 12 คน 
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35.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.  
  ก.  มีสัญชาติไทย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย      ข.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ค.  พ้นจากต าแหน่งแล้ว ได้รับแต่งต้ังได้อีก       ง.  ด ารงต าแหน่งและมีส่วนได้เสียรัฐวิสาหกิจ 
 
36.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีปี 
  ก.   2  ปี                 ข.   4  ปี                ค.     5  ปี                 ง.   6  ปี 
 
37.  การประชุม ก.พ.ร.  ต้องมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมเท่าไร จึงถือเป็นองค์ประชุม 
  ก.  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง       ข.   สามในส่ี         ค.  หน่ึงในสาม         ง.   สองในสาม  
 
38.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด 
  ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
39.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ก.   ให้ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ 
  ข.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ทุกประการท่ีรัฐสามารถจัดหาให้ได้ 
  ค.   การก าหนดแผนปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการมีรายละเอียดชัดเจน 
  ง.   การจัดซ้ือจัดจ้างให้วิเคราะห์ผลเสียท่ีจะเกิดสังคม  
 
40.  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันโดยจัดท าเป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก.  2  ปี                    ข.   4   ปี                ค.   5  ปี    ง.   8  ปี 
           
       28.  ง      29.  ข       30.   ค       31.  ค      32.   ง      33.  ก        
       34.  ค      35.  ง        36.  ข       37.  ก       38.  ง      39.  ก     40.  ค        
 

 ระวังข้อ 40  เดิมทีแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แต่ปัจจุบัน ยกเลิก และให้ท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี ในพระราชกฤษฏีกาวิธีบริหารบ้านเมืองท่ีดี ฉบับท่ี 2 (2562) 
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41.  ใครเป็นผู้รักษาตามตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
      บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
      ก.  นายกรัฐมนตรี      ข.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       ง.  ประธานรัฐสภา  
 
42.  ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนตามมาตรา ๑๖  
      แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
      ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้จัดท าเป็นก่ีปี ห้วงระยะเวลาใดของระยะเริ่มแรก 
      ก.  แผนสองปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ข.  แผนสามปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ค.  แผนส่ีปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ง.  แผนห้าปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
43.  ในการบริหารบ้านเมืองท่ีดีต้องจัดให้มีส่ิงใดเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชน 
      และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ 
      ก.  เทคโนโลยีดิจิตัลกลาง    ข.  เว็บไซต์รัฐบาลกลาง  
      ค.  แฟลตฟอร์มดิจิตัลกลาง   ง.  สารสนเทศส่วนราชการกลาง 
 
44.  ใครเป็นผู้มีหน้าท่ีจะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงาน 
      ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปี 
      นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
      ก.  ปลัดอ าเภอ     ข.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
      ค.  ส่วนราชการ     ง.   หัวหน้าส่วนราชการ 
 
45.  เน่ืองจากมีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็นกลไก วิธีการ และข้ันตอนการ 
      ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ข้ึนแล้ว จึงยกเลิกแผนใดเพื่อไม่ต้องซ้ าซ้อน 
      ก.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ข.   แผนนิติบัญญัติ 
      ค.  แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ            ง.   ท้ังข้อ ก และ ข  
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46.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  กับยุทธศาสตร์ชาติ     ข.  แผนการปฏิรูปประเทศ  
      ค.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ง.  ถูกทุกข้อ  
 
47.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนโยบาย มีสถานะเป็นอะไร 
      ก.  องค์การมหาชน    ข.  นิติบุคคลในก ากับของรัฐ 
      ค.  ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี          ง.  รัฐวิสาหกิจ 
 
48.  การทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก  
      ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ อาจไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อใด 
      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
      ข.  ความต้องการของประชาชนท่ีร่วมลงช่ือให้กับส่วนราชการน้ันๆ 
      ค.  นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา    
      ง.  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  
 
49.  การยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดท้ังหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดต้ังส่วนราชการ 
      ท่ีมีภารกิจหรืออ านาจหน้าท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าว 
      ข้ึนอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ 
      ประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบจากใคร 
      ก.  รัฐสภา     ข.  สภาผู้แทนราษฎร                 
      ค.  ก.พ.ร.                ง.  ค.ร.ม. 
 
50.  แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อ 
      ประสานงานระหว่างกันได้ ต้องจัดท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
      เป็นหน้าท่ีของใครต้องจัดท าแพลตฟอร์มดิจิตัลกลางน้ี 
     ก. คณะรัฐมนตรี               ข.  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล 
     ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ง.  กระทรวงมหาดไทย  
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51.  ส่วนราชการท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการบริหารราชการลักษณะใด 
      ก.   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   
      ข.   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      ค.   เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
      ง.   เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 

52.  ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ 
      คณะรัฐมนตรีเมื่อใด 
     ก.  ระหว่างการเริ่มต้นปฏิบัติงานประจ าปี      ข.   เมื่อมีการจัดท าโครงการแต่ละแผนเสร็จ 
     ค.  เมื่อส้ินปีงบประมาณ        ง.   เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้จัดส่งแผนงาน 
 

53. หน่วยงานใดต้องร่วมกับส านักงบประมาณเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
    ก.  ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
    ข.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ 
    ค.  ส านักงานประเมินการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
    ง.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

54.  โดยปกติการส่ังราชการกระท าลักษณะใด 
    ก.   ท าค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร   ข.   กระท าโดยวาจา 
    ค.   แล้วแต่ความเหมาะสม    ง.   ท าโดยการใช้บันทึก 
 

55.  ส่วนราชการท่ีได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบค าถามภายในก่ีวัน 
    ก.  7  วัน                 ข.    10  วัน  ค.   15  วัน   ง.  30 วัน 
 
56.  ศูนย์บริการร่วมระดับอ าเภอให้จัดไว้ท่ีใด 
   ก.   ท่ีว่าการอ าเภอ    ข.   ส่วนราชการใดก็ได้ตามความเหมาะสม 
   ค.   ส านักงานปลัดอ าเภอ   ง.   หอประชุมราชการประจ าอ าเภอ 
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57.  การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องค านึงถึงส่ิงใด 
   ก.  แผนการปฎิรูปประเทศ        ข.   นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
   ค.  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ง.   ถูกทุกข้อ 
 
58.  เป็นหน้าท่ีของผู้ใดท่ีต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการ  
      ประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ข.  เลขานุการรัฐมนตรี 
    ค.   ปลัดกระทรวง    ง.  ผู้อ านวยการส านักงานบริการร่วม 
 
59.  ระบบเครือข่ายสาระสนเทศกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด 
   ก.  อ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว   
   ข.   ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ 
   ค.  สร้างฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่ส่วนงาน   
   ง.   แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบกัน 
 
60.  ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดส่ิงใดได้ 
  ก.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ข.  หัวหน้าส่วนราชการจะได้รับการเล่ือนวิทยฐานะหรือต าแหน่งทางราชการ 
  ค.  ข้าราชการจะได้รับเงินโบนัสประจ าปีเพิ่มเติม เป็นเงินเดือนให้เปล่า 1 – 3 เดือน 
  ง.  ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินพิเศษเพิ่มเติมเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 
 
 
    41. ก        42. ข        43.  ค      44.  ง    45.  ง    
    46. ง        47. ก        48.  ข      49.  ค    50.  ข   
    51.  ข       52.  ค       53.  ง      54.  ก    55.  ค            
   56.  ก      57.  ง        58.  ค     59.  ก    60.  ง  
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61. Good Governance หมายถึงอะไร 
      ก. ธรรมรัฐ       ข. ธรรมาภิบาล                  
      ค. การปกครองท่ีดี   ง. ถูกทุกข้อ 
 
62. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากท่ีสุด  
     ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     ค. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
     ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 
63. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร  
     กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีก่ีองค์ประกอบ 
     ก. 4 องค์ประกอบ    ข.    5 องค์ประกอบ 
     ค. 6 องค์ประกอบ    ง.   10 องค์ประกอบ 
 
64.  ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ .ศ. 2542 
     ก. หลักนิติธรรม     ข.   หลักประชาธิปไตย 
     ค. หลักคุณธรรม    ง.    หลักความโปร่งใส  
 
65.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
      ตลอดจนการเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท า  
      ของตน เป็นหลักธรรมาภิบาลตามข้อใด 
      ก.  หลักความมีส่วนร่วม   ข.   หลักความเอาใจใส่ 
      ค.  หลักความรับผิดชอบ   ง.    หลักความคุ้มค่า  
 
      เฉลย  61. ข   62. ค   63. ค   64. ข   65. ค 
      ข้อมูลควรรู้  ธรรมาภิบาล ของส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2542)  มี 6 หลัก ในข้อก่อนน้ี 
      แต่ข้อถัดไปจะเป็นการถามถึงหลักธรรมาภิบาลของ ก.พ.ร. (พ.ศ.2555)  ต้องแยกให้ออก  
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66.  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG  Framework)  ตามแนวทาง  
      ของ ก.พ.ร. คือข้อใด 
       ก.  6 องค์ประกอบ   ข.  10 ประการ 
       ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี  ง.  4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย 
 
67.  GG  ตามหลักธรรมมาภิบาล ย่อมาจากข้อใด 
       ก.  Good  Government  ข.  Good  Governance 
       ค.  Good  Governing    ง.  Good  Governmetal  
 
68. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของ ก.พ.ร. 
      ก.  ค่านิยมประชาธิปไตย   ข.  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่    
      ค.  ประชารัฐ    ง.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 
69. ข้อใดไม่ใชหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
      ก. ประสิทธิภาพ    ข. ประสิทธิผล 
      ค. การตอบสนอง    ง. ความประหยัด 
 
70. การกระจายอ านาจ มุ่งเน้นส่วนรวม และฉันทมติจัดอยู่ในองค์ประกอบหลักการใด  
     ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
     ค. ประชารัฐ    ง. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
 
71. ครูจัดท าโครงการอบรมพัฒนานักเรียนโดยค านึงถึงทรัพยากรและความคุ้มค่าตรงกับ 
     หลัก ข้อใด 
     ก. ประสิทธิภาพ    ข. ประสิทธิผล  
     ค. ความรับผิดชอบ   ง. ความโปร่งใส 
 
72. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด  
     ก. SMART      ข. STRONG          ค. 3R+8C   ง. I AM READY     
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73. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในค่านิยมของระบบราชการและพัฒนาข้าราชการ  
     ก.  Integrity    =  ท างานอย่างมีศักด์ิศรี 
     ข. Activeness   =  ขยันต้ังใจท างาน เชิงรุก 
     ค. Efficiency      =  ท างานอย่างมีความรับผิดชอบ 
     ง. Yield             =  มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
 
74. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการ     
     สาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มี  
     ความสอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล คืออะไร  
     ก. รัฐบาล 4.0    ข. รัฐบาลแพลตฟอร์ม  
     ค. รัฐบาลดิจิทัล    ง. รัฐบาลอีคอมเมิซ 
 
75. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
    ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
76.  ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานของรัฐ”ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ก.  รัฐวิสาหกิจ    ข. ราชการส่วนท้องถ่ิน  
    ค.  องค์การมหาชน    ง.  ศาล และ องค์กรอัยการ 
 
77.  ข้อใดหมายถึง “มาตรฐานทางจริยธรรม” 
    ก.  คุณงามความดีท่ีข้าราชการจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
    ข.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 
    ค.  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
    ง.  ข้อก าหนดในการปฏิบัติราชการอย่างมีจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ 
     
78.  มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีก่ีประการ 
    ก.  4  ประการ             ข.  6   ประการ           ค.  7  ประการ       ง.  10  ประการ 
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79.  มาตรฐานทางจริยธรรมข้อแรกสุด คือ ข้อใด 
    ก.  ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
    ข.  ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
    ค.  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
    ง.   ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
80.  ส่ิงท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงาม 
      ความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ 
      ท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความ 
      ช่ัวคือข้อใด 
     ก.  มาตรฐานทางจริยธรรม   ข.   ประมวลจริยธรรม 
     ค.  จรรยาบรรณวิชาชีพ    ง.   ข้อปฏิบัติตามจริยธรรม 
 
81.  ก.ม.จ. คือข้อใด 
    ก.  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
    ข.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
    ค.  คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยา 
    ง.  คณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
 
82.  ข้อใดคือประธาน ก.ม.จ. 
    ก.  นายกรัฐมนตรี         ข.    รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
    ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ         ง.    ก และ ข  
 
83. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ใด  
     ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
     ข. องค์กรท่ีใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
     ค. การด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา  
     ง. ถูกทุกข้อ 
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84. เจ้าหน้าท่ีคนใดสามารถท าการพิจารณาทางปกครองได้ 
     ก. ลูกหน้ีของคู่กรณี    ข. คู่สมรสของคู่กรณี 
     ค. นายจ้างของคู่กรณี    ง. ผู้บังคับบัญชาของคู่กรณี 
 
85. ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าส่ังน้ันร้องขอและการร้องขอ 
     ได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าส่ังต้องท าอย่างไร  
     ก. ไม่ต้องท าอย่างไร    ข. รายงานผู้บังคับบัญชา 
     ค. ยืนยันค าส่ังเป็นหนังสือ    ง. บันทึกการออกค าส่ัง 
 
86. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใด  
     มอบให้หรือหามาให้ซ่ึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน มีโทษสูงสุดคือข้อใด 
    ก. จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี    ข.จ าคุกตลอดชีวิต  
    ค. ปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท  ง. ประหารชีวิต 
 
 87. ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่าหน่วยงานใด  
      ต้องรับผิดชอบ 
    ก. กระทรวงการคลัง    ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
    ค. ส านักงานรัฐมนตรี    ง. คณะรัฐมนตรี 
 
88.  เจ้าพนักงาน ละท้ิงงานหรือกระท าการอย่างใดๆเพื่อให้งานหยุดชะงักหรือเสียหายโดยร่วม  
      กระท าการเช่นน้ันด้วยกันต้ังแต่ห้าคนข้ึนไป และความผิดน้ันกระท าลงไปเพื่อให้เกิดการ 
      เปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบังคับรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่ประชาชน ผู้กระท าต้อง 
      ระวางโทษเช่นไร 

ก. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  
ข. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ ท้ังจ าท้ังปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 
ง. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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89.  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซ้ือ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด แต่เอาทรัพย์น้ันเสียเอง 
      ต้องระวางโทษจ าคุกและปรับตามกฎหมาย หมายถึงความผิดฐานใด 
      ก.  เบียดบังทรัพย์    ข.   ยักยอกทรัพย์ 
      ค.  ทุจริตทรัพย์ของผู้อ่ืน   ง.   ลักทรัพย์ 
 
90.  การกระท าในข้อ 89 มีความผิดและระวางโทษสถานใด 
      ก.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
      ข.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
      ค.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 
      ง.  จ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
 
      66. ง   67. ข   68. ง   69. ง  70. ค  71. ก   72. ง  73.  ค  74. ค   75. ก   76. ง   
      77. ค   78. ค   79. ง   80. ข  81. ก  82. ง   83. ง  84. ง   85. ค   86. ง  87. ก 
      88. ง    89. ข   90. ง 
 
          อธิบำยเพ่ิมเติม ข้อ 89 – 90  
 
      เป็นข้อสอบจริง มีหลายคนตอบว่า “เบียดบังทรัพย์” ไม่ถูกต้องนะ ศึกษาโจทย์และกฎหมาย 
      ให้ดีๆ ให้เข้าใจภาษากฎหมาย เบียดบังทรัพย์ คือ พฤติการณ์ท่ีบุคคลกระท า เป็นหน่ึงในการ  
      กระท าท่ีเรียกการแอบจิ๊ก แอบเอาของเขามาเป็นของตนว่า เบียดบังทรัพย์ แต่ฐานความผิด 
      ของการกระท าในลักษณะเบียดบังทรัพย์ (คือไปจิ๊กของเขามา จิ๊กของราชการมาเป็นของตน)  
      เรียกว่า ควำมผิดฐำนยักยอกทรัพย์  เพราะในทางกฎหมายไม่มีความผิดฐานเบียดบังทรัพย์ 
 
           เราเป็นเจ้าหน้าท่ีแต่แอบจิ๊ก แอบเนียนเอาทรัพย์สินเงินราชการ จะเรียกการกระท า 
           น่ันว่า “เบียดบังทรัพย์” (น่ีแกเบียดบังทรัพย์ของทางราชการเหรอ)  และจะเรียกส่ิง 
           ท่ีท าน้ันเป็นความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” มีโทษ จ าคุก 5 - 20 ปี หรือ ตลอดชีวิต 
           และให้ปรับด้วยนะ ปรับ 100,000 – 400,000 บาท เพิ่มโทษจากเมื่อก่อน (เพิ่มมา 
           ในปี 2560)  สมัยก่อนกฏหมายเดิมระวางโทษปรับจ านวน 2,000 – 40,000 บาท  
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     ฐำนควำมผิดเก่ียวกับทรัพย์สิน โดยปกติมีดังต่อไปน้ี  
     ลักทรัพย์      วิ่งราวทรัพย์   ฉ้อโกงทรัพย์    โกงเจ้าหน้ี 
     ยักยอกทรัพย์    รับของโจร   ท าให้เสียทรัพย์  บุกรุก 
 
 
เจตคติ จริยธรรม ส ำหรับข้ำรำชกำร 
 
91.  ประมวลความประพฤติหรือธรรมท่ีควรประพฤติให้สอดคล้องกับความถูกต้องดีงาม  
      ตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก.  คุณธรรม    ข.   จริยธรรม   
      ค.  จรรยาบรรณ       ง.    อุดมการณ์ 
 
92. หลักความรับผิดชอบทางการบริหารใช้ข้อใด 
     ก.  ความซ่ือสัตย์ สุจริต   ข.   คุณธรรม / จริยธรรม 
     ค.  ความต้ังใจ และมุ่งมั่น   ง.   เอาใจใส่ ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
 
93. Ethical Value  หมายถึงข้อใด 
     ก. ข้าราชการท่ีมีความรับผิดชอบ           ข.   ข้าราชการมืออาชีพ 
     ค. ข้าราชการจิตสาธารณะ  ง.    ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
 
94.  ข้อใดเป็นค่านิยมสร้างสรรค์ส าหรับคุณลักษณะท่ีดีของข้าราชการยุคใหม่ 
      ก.  กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  ข.  ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
      ค.  โปร่งใส ตรวจสอบได้   ง.   ถูกทุกข้อ  
 
95.  ข้อใดสอดคล้องกับพันธกิจของข้าราชการยุค 4.0 มากท่ีสุด 
      ก.  ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิตัล 
      ข.  ท างานอย่างตรงไปตรงมาและซ่ือสัตย์ในหน้าท่ี 
      ค.  มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
      ง.  สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสาธารณะ  
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96.  ข้าราชการยึดมั่นในข้อใดท่ีจะช่วยให้การบริหารประเทศด าเนินไปในทางสายกลาง 
      ก.  กฎหมายและระเบียบวินัย   ข.   คุณธรรม จริยธรรม 
      ค.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ง.   อุดการณ์ของความเป็นข้าราชการท่ีดี 
 
97.  ข้อใดหมายถึงการเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
      ก.  ส่ือสารภาษาต่างประเทศได้    ข.  เคารพในความแตกต่างหลากหลาย 
      ค.  เน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ    ง.   พร้อมต่อการตรวจสอบจากทุกฝ่าย 
 
98.  การท่ีข้าราชการเป็นแบบอย่างของความดีงามในสังคม สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  ข้าราชการท่ีมีคุณธรรม   ข.   ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
      ค.  ข้าราชการท่ีมีความประพฤติดี  ง.    ข้าราชการมืออาชีพ 
 
99.  ความล าเอียง 4 ประการ เป็นข้อคิดจากหลักธรรมข้อใด 
      ก.  อบายมุข     ข.   อกุศลกรรม  
      ค.  โลกบาลธรรม              ง.   อคติ 
 
100.  แบบแผนท่ีวางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกล าดับ ถูกท่ีมีความเรียบร้อย  
        ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม คือข้อใด 
       ก.  คุณธรรมในการท างาน   ข.   ความมีสติ สัมปชัญญะ  
       ค.  ความมีระเบียบวินัย    ง.   ความรับผิดชอบ 
 
 

        เฉลย  91. ข   92. ข  93. ง  94. ง  95. ก  96. ค  97. ก  98. ข   99. ง  100. ค  
 

 
         สังเกตข้อ 97. ตอบตามท่ี ก.พ. ได้บัญญัติไว้ หากตอบตามความคิดตัวเองอาจผิดได้ 
         ก.  ข้ำรำชกำรมืออำชีพ            ข.  ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม    
         ค.  ข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ  ง.  ข้าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ 
 
         ข้อ 98 ก็เช่นกัน  แบบอย่างความดีงาม ก.พ. ก าหนดว่าน่ันคือ ข้าราชการท่ีมีจริยธรรม 
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                   ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
 

ตัวอย่ำงแนวข้อสอบจริงของ ครูผู้ช่วย สพฐ กรณีทั่วไป พ.ศ. 2563 
 
 

ข้อใดไม่ใช่อาหาร      ครูแจ้งว่าไม่เข้าสอนวันน้ี นักเรียนดีใจกัน 
ก.  ส้มฉุน   ข.  ส้มกล้ิง     จนออกนอกหน้า สอดคล้องกับข้อใด 
ค.  ส้มเช้ง   ง.  ส้มล้ิม     ก.   ก้ิงก่าได้ทอง    ข.  กระด่ีได้น้ า  
        ค.   หัวล้านได้หวี    ง.  หนุมานได้แก้ว 
  
ส่ิงท่ีทุกคนควรตระหนักก็คือ จากสถิติแล้วน่ัน ม.สวนดุสิต ไม่เคยออกข้อสอบซ้ าปีก่อน 

(หมายถึงครั้งก่อน) เช่น ถ้าเราสอบปี 2563 แล้วไปอ่านข้อสอบปี พ.ศ. 2563 เก็งว่าจะออกอีก 
ในปี พ.ศ. 2564 แทบเป็นไปไม่ได้เลย คุณจะเข้าไปไม่เจอข้อสอบจริงในปี 2564 ถ้ามุ่งอ่านเน้น 
ของปี 2563 นะ เพราะในประวัติจากข้อมูลท่ีรวบรวมมาน่ัน ไม่เคยมีการออกสอบด้วยข้อสอบ 
เก่าของปีก่อนเลย ถ้าเจอก็ฟลุ๊คเจอแค่ 1 – 2 ข้อ จาก 300 – 400 ร้อยข้อน่ันหน่ะ ท่ีเคยออก 
แบบใช้ของปีก่อนๆมาออกซ้ าในปีถัดไป ส่วนใหญ่จะมีแค่ “วิชาภาค ข ในทฤษฎีการศึกษา”  
 
 แต่ถ้าเป็นข้าราชการสังกัดอ่ืนๆ เช่น กทม ก็ดี ของท้องถ่ิน หรือของอะไรๆ แม้กระท่ัง 
ของครูผู้ช่วย สพฐ (กรณีพิเศษ) อันน้ียังพอมีแนวโน้มว่าได้ใช้ข้อสอบเก่าปีก่อน มาออกซ้ าอีก 
ในปีถัดไปอยู่บ้าง แต่ส าหรับ สพฐ กรณีท่ัวไป (โดยเฉพาะการออกสอบโดย ม.สวนดุสิต) แทบ 
จะเป็นไปไม่ได้เลย ท่ีเราจะพบข้อสอบเก่าของปีก่อน มาใช้ซ้ าของปีน้ีอีกครั้ง แต่มีโอกาสเป็น 
ไปได้ท่ีข้อสอบในปีก่อนหน้าน้ัน ย้อนไป 3 – 5 ปี จะถูกวนเลือกกลับมาใช้ซ้ าอีกครั้งในปีน้ีไง 
 
  ดังน้ัน ผู้เขียนจึงแนะน าว่าศึกษาข้อสอบเก่าปี 2563 เอาไว้บ้าง ตามสมควร ดูแนวทาง  
แต่ว่าควรเน้นไปท่ีข้อสอบส าคัญในปีก่อนหน้าน้ี เช่น ของปี 2561 ย้อนไป 2560 อะไรพวกน้ัน  
มีโอกาสเจอข้อสอบจริงปังๆ ในปี 2564 มากกว่าการท่ีไปเน้นอ่านแต่ข้อสอบของปี 2563 เนาะ  
แต่ปัญหาคือ ปี 2563 เป็นครั้งแรกท่ีใช้เกณฑ์ใหม่ สพฐ กรณีท่ัวไป ปี 2564 จึงเป็นครั้ งท่ีสอง 
ของการใช้เกณฑ์แบบน้ี ดังน้ัน ข้อสอบเก่าของเกณฑ์ใหม่จึงมีแค่ปีเดียว แต่อย่างไรก็ดี เราน า
ตัวอย่างข้อสอบจริงปี 2563 มาให้ศึกษา พร้อมสะสมข้อสอบย้อนหลังปีอ่ืนๆมาเพื่อฝึกฝนกัน  
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    ข้อสอบจริงปี 63  ข้อใดไม่ใช่ท่าร า 
ก.  พรหมส่ีหน้า     ข.  สอดสร้อยมาลา 
ค.  ชักแป้งผัดหน้า    ง.  หักงวงไอยรา 
 
ตอบ  ง. หักงวงไอยรา  อันน้ีเป็นท่าแม่ไม้มวย 
 

ท่าท่ีเหลืออีกสามท่าน้ัน นอกจากเป็นท่าร าของ “ท่าร าไทย” แล้วยังถือเป็น “ท่าร ามวย” ใช้ใน
การไหว้ครูมวยก่อนการชกด้วยนะ” แต่ท่าหักวงไอยรา ไม่มีในท่าร ามวย เป็นท่าใช้ต่อสู้ รับขา 
ของคู่ต่อสู้ขณะท่ีเขาเตะมา จับขาไว้แล้วใช้ศอกฟันลงไปท่ีหน้าขา  
 
 “สอดสร้อยมาลา” ถูกใช้เป็นข้อสอบจริงครูผู้ช่วย สพฐ มาแล้วหลายครั้ง  

ตัวอย่างข้อสอบจริงในปีก่อนๆ เช่น  
 

 การฟ้อนร าท่าสอดสร้อยมาลาใช้ในเพลงใด 
 ก.  หญิงไทยใจงาม  ข.  งามแสงเดือน    ตอบ  ข. งำมแสงเดือน 
         ค.  ดวงจันทร์วันเพ็ญ  ง.   ร าซิมาร า 
 
 
         ข้อใดคือท่าร าไทยในเพลงร าวงมาตรฐาน 
 ก.  กวางเหลียวหลัง  ข.   กวางเดินดง 
         ค.  แม่ลายกนก   ง.   สอดสร้อยมาลา    ตอบ ง. สอดสร้อยมำลำ 
 
 

      น่ีคือท่าสอดสร้อยมาลา  
เพราะอะไร “ท่าสอดสร้อยมาลา” จึงถูกใช้เป็นข้อสอบบ่อย  
เพราะว่า “เป็นท่าร าไทยพื้นฐานไง” ถามว่าร าไทย คืออะไร  
ทุกคนก็คงจะนึกไปถึง “สอดสร้อยมาลา” น่ันแหล่ะ เขาจึง 
ถือว่าทุกคนควรจะรู้จักท่าน้ี คือได้เรียนมาต้ังแต่ประถมแล้ว 
ไม่จ าเป็นต้องเรียนสายตรงนาฎศิลป์ก็ควรตอบข้อสอบได้นะ 
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ข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563 ท่ีน่ำสนใจคัดเลือกมำให้ศึกษำกัน 
 

 มีข้อสอบบางข้อท่ีง่ายมากๆ (อย่าไปพลาดง่ายขนาดน้ัน) โอเค ข้อสอบบางตัวอาจยากเว่อร์  
 เราก็ต้องยอมรับ แต่ข้อสอบท่ีง่ายระดับน้ี ไม่ควรพลาด เช่น ข้อสอบจริง  
 
       16xy = 23xy – 14   ให้หำค่ำของ xy  
       ก็เป็นเพียง สมการพื้นฐาน ย้ายข้างไปซะ ดังต่อไปน้ี 
 
       16xy – 23xy   =   -14       (23xy เป็นบวก ย้ายข้างไปก็ต้อง เป็นลบ) 
                 -7xy   =   -14       (16 – 23  ได้ติดลบ 7 นะ โอเคเนาะ ห้ามงง) 
                    xy   =  - 14       (-7 คูณตัวแปรอยู่ ก็ต้องย้ายข้างมาหาร) 
                                 - 7   
                    xy  =    2         (ลบหารลบ ได้ค าตอบเป็น บวก)  -14 หาร -7 ตอบ 2   
 
 ข้อน้ีตอบ  2  น่ันเอง เป็นความสามารถด้านการคิดตัวเลขเก่ียวกับสมการพื้นฐาน  
  
 
 แบบฝึกเพิ่มเติม จ าลองสมการคล้ายๆข้อน้ี      7xy + 5xy – 9xy =  30 + 6xy 
                จงหาค่าของ xy  
        ก.  6   ข.  -6 

 ค. 10   ง.  -10 
 
         วิธีท ำ    รวบด้านหน้าก่อน  7 + 5 – 9         จะเป็น   3xy   =  30 + 6xy 

 ย้ายข้างตัวแปรมา   จะเป็น  3xy – 6xy   =  30 
               -3xy    =  30 
 ย้าย –3ไปหาร (เพราะคูณอยู่)  จะเป็น   xy   =  30 
                                                                              -3 

          บวกหารลบ จะได้ค าตอบติดลบ            xy    =  -10    
 

     เฉลย  ค. -10 
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ทบทวน เพิ่มพูนควำมรู้ โจทย์สอบรำชกำรลกัษณะทีค่วรจะท ำคะแนนได้  
 
 

กำรคิดอัตรำเร็วคงท่ีกับกำรเดินทำงของวัตถุ 
การต้ังโจทย์ออกมาเป็นข้อความในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ผู้ออกสอบ โดยสูตรท่ีใช้ คือ   v = s / t 
 
      เมื่อ        v คือ  อัตราเร็ว                s  คือ  ระยะทาง                t  คือ  เวลา  
 
โจทย์จะแสดงถึงการเคล่ือนท่ีแบบคงท่ี อาจเลือกใช้เป็น “วัตถุช้ินหน่ึง” หรือ “รถยนต์คันหน่ึง” 
หรือ “เครื่องบิน” หรือ “นักวิ่งคนหน่ึง วิ่งไล่ทันอีกคน” หรือ “แมงหวี่ แมลงวัน” ได้หมดเลย 
ข้อสอบราชการก็มีการถามอัตราเร็วของแมลงวัน เช่น แมลงวันตัวหน่ึงบินด้วยความเร็วก่ีเมตร 
ต่อวินาทีจะทันแมลงวันอีกตัวหน่ึงในเวลาเท่าไหร่ เป็นต้น ผู้ออกสอบก าหนดโจทย์เป็นอะไรก็ได้ 
ท่ีมีลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบคงท่ี เพื่อให้ผู้สอบคิด โดยใช้ฐานการค านวณจากสูตร   v = s / t 
 

 
        ตัวอย่างการค านวณ        รถยนต์คันหน่ึงแล่นด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
                   ออกเดินทางเวลา 10.00 น. รถคันน้ีจะไปถึงท่ีหมายซ่ึง 

       อยู่ห่างออกไป 90 กิโลเมตร ในเวลาเท่าใด 
 
        ส่ิงท่ีเรารู้ คือ  v  มีค่าเป็น 60  และ  ระยะทาง s  มีค่าเป็น 90  
        ยังไม่รู้เวลาท่ีใช้ในการเดินทาง  ต้องค านวณหาเวลา  t  ว่าใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่  
       60  =  90 / t    (90 หาร t) 
                                 t  =  90 / 60  
                                 t   =  1.5 
 
  ใช้เวลำ 1.5  ชั่วโมงในกำรเดินทำง  ประเด็นตรงน้ีต้องระวังให้ดี เพราะ 0.5 ในการคิด 
      เวลาไม่ได้คิดเป็น 50 นาที แต่คิดเป็นครึ่งหน่ึงของช่ัวโมง ได้ 30 นาที คือ 1 ช่ัวโมง 30 นาที   
ถ้าเป็น (.5 = 30 นาที)  / (0.25 = 15 นาที) / (.75 = 45 นาที) / (.33 = 20 นาทีโดยประมาณ) 
ออกเดินทาง 10.00 น.  บวกเข้าไปอีก 1 ช่ัวโมงครึ่ง คือจะไปถึงท่ีหมายเวลา  11.30 น.  (ตอบ) 
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โจทย์ท่ีผู้สอบออกแบบโจทย์ บางทีก็มีความประหลาด อ่านแล้วตลก เช่น แมลงวันบินไล่แมงหวี่ 
เด็กคนหน่ึงคลานตามเด็กคนหน่ึงเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร อะไรแบบน้ี เป็นต้น เคยออกมาแล้ว 
เพื่อให้ผู้สอบรู้สึกขบขัน ฉงนกับลักษณะโจทย์ เพราะไปใช้ตรรกะในการคิด บางทีแค่โจทย์แบบ
ว่ารถคันหน่ึงแล่นตามรถอีกคัน บางคนเลยเถิดคิดไปแล้วว่าจะไม่จอดเลยเหรอ ไม่ติดไฟแดงเหรอ 
คิดไปเรื่อย ท าให้เสียสมาธิในการแก้โจทย์ ผู้สอบไม่ต้องค านึงว่าผู้ออกสอบเขาจะก าหนดตัวโจทย์ 
เป็นอะไร ผีเส้ือก็ได้ แมลงหวี่ก็ได้ ปูเดินตามปู ได้หมด แล้วแต่ พยายามต้ังสมาธิเทียบสูตรคิดเอา 
 
 
 สมมติไปเจอโจทย์น่าขบขัน ต้ังค าถามในการสอบว่า  ป้าคนหน่ึงเล่นสเก็ตด้วยความเร็ว 
         4 เมตรต่อวินาที ลุงอีกคน เล่นสเก็ตไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที 
         ระยะทางจากจุดเริ่มต้น ออกสตาร์ทพร้อมกันไปยังเส้นชัย 500 เมตร ลุงจะไปถึงเส้นชัย 
         ก่อนป้าเป็นเวลาห่างกันเท่าไหร่ 
 
  ผู้สอบนึกภาพตามว่า ลุง ป้า อะไรมาเล่นสเก็ตแข่งกันต้ัง 500 เมตร 
  (ครึ่งกิโลเมตรเลยนะ)  คิดไปคิดมา ขบขัน เสียสมาธิ ไม่ต้องไปสนใจ 
  สนใจแค่ว่า “หาค าตอบให้ได้ถูกก็พอแล้ว” ต้ังสูตร หาค าตอบให้ได้   
 
  ป้า    4  =  500 / t                    ลุง   5  =  500 / t 
                          t  =  500 / 4                t  =  500 / 5 
                             =  125                                   =  100  
            
       ป้าใช้เวลา 125 วินาที  (2 นาที 05 วินาที)     ลุงใช้เวลา  100  วินาที  (1 นาที 40 วินาที)  
       แสดงว่าลุงจะไปถึงเส้นชัยก่อนป้าห่างกัน 25 วินาที   ตอบ  ห่ำงกัน  25  วินำที 
 
 

         ดังน้ัน  ผู้สอบต้องรู้เลยว่า โจทย์สามารถใช้วัตถุใดๆก็ได้ซ่ึงบ่งช้ีการเคล่ือนท่ี 
จากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง ด้วยอัตราเร็วเท่าน้ัน เท่าน้ี ในเวลาแบบน้ัน แบบน้ี เพื่อให้ 
ผู้สอบใช้ความสามารถด้านตัวเลขในการคิดค านวณหาค าตอบ ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็น 
รถยนต์ รถบรรทุก แต่เคยมีออกสอบอ่ืนๆมาแล้ว แมลงก็เคย ลูกปิงปองกล้ิงก็เคยนะ 

         หมายถึงในการสอบราชการท่ีมีการวัดความสามารถด้านการคิดช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  
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ลองฝึกตัวอย่ำงข้อสอบกันเลย 
 
       พ่อข่ีรถจักรยานยนต์ไปท างานระยะทาง 24 กิโลเมตร ออกเดินทางเวลา 6.00 น. ข่ีไปด้วย 
       ความเร็ว 40 กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง ด้วยความเร็วคงท่ี พ่อจะไปถึงท่ีท างานตอนเวลาเท่าไหร่ 
       ก.  6.25 น.     ข.  6.30 น.       
       ค.  6.36 น.           ง.  6.40 น. 
 
 
       40  =  24 / t    ได้ค่า t  เป็น 0.6  คือเวลาท่ีพ่อใช้เดินทาง 
         t  =  24 / 40    แล้วต้องแปลง 0.6 จาก 1 ช่ัวโมง จะคิดเป็นก่ีนาทีกันล่ะ 
         t  =  0.6   0.6 = a / 60  (เพราะ 1 ช่ัวโมง มี 60 นาที)  a คือก่ีนาที 
                                                 a  =  0.6 x 60 
                                                     =  36 
 
 พ่อเดินทาง 36 นาที  แสดงว่า  6.00 + 36 = 6.36 น.  ตอบ ค. ไปถึงท่ีท างาน  6.36 น. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       รถหน่ึงคันวิ่งด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง อีกคัน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง สตาร์ท 
       พร้อมกัน ครึ่งช่ัวโมงผ่านไป รถท้ังสองคันจะห่างกันก่ีกิโลเมตร 
       ก.  15  กิโลเมตร ข.  20  กิโลเมตร ค.  30  กิโลเมตร ง.  60  กิโลเมตร 
 
       60  =  s / 0.5                                    90  =  s  /  0.5 
         s  =  60 / 0.5            s  = 90 / 0.5  
         s  =  30            s  = 45  
 
       คันแรกวิ่งไปได้  30  กิโลเมตร      คันท่ีสองว่ิงไปได้  45  กิโลเมตร 
   
       สรุป  ก.  ต่างกัน  15  กิโลเมตร  คันท่ีสองน าหน้าไปอยู่  15  กิโลเมตร  
               0.5  คืออะไร ก็คือ ครึ่งช่ัวโมง  ต้องคิดเป็นเลข 0.5 (ครึ่งหน่ึง) 
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      เครื่องบินล าหน่ึงออกเดินทางเวลา 08.45 น. ด้วยความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
      จะไปถึงสนามบินอีกแห่งซ่ึงมีระยะทางห่างจากจุดเทคออฟ 750 กิโลเมตร เวลาใด 
      ก.  9.45 น.  ข.  9.55 น.      ค.  10.00 น.       ง.  10.15 น. 
 
           600   =  750 / t      ค านวณเวลาได้  1.25  ช่ัวโมง 
              t   =  750 / 600   ไม่ได้แปลว่า  1  ช่ัวโมง 25 นาที นะ 
              t  =  1.25   ต้องแปลง .25 เป็นนาทีอีกครั้งหน่ึง 
      เพราะ .25 น้ีคือส่วน 100  แต่ว่าช่ัวโมงส่วน 60 
      สรุป   .25 =  15  นาที  (คือต้องคิดเป็น 1 ใน 4) 
 
  ดังน้ัน  เครื่องบินจะไปด้วยความเร็ว 1 ช่ัวโมง 15 นาที  
           สรุป  จะไปถึงตอนเวลำ  ค. 10.00 น.  
 
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       รถบรรทุกคันหน่ึงแล่นด้วยความเร็วคงตัว 80 กิโลเมตร / ช่ัวโมง ผ่านรถยนต์คันหน่ึง 
ซ่ึงก าลังเริ่มออกวิ่งด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในทิศทางเดียวกัน ณ เวลา 12.00 น.  
จงหาว่า เวลา 12. 45 น. รถท้ังสองคันจะห่างกันก่ีกิโลเมตร 
         ก.   5  กิโลเมตร    ข.    7.5  กิโลเมตร            
         ค.   9  กิโลเมตร    ง.    12  กิโลเมตร 
 

 
                     80 / 60  =  s / 45                                   90 / 60   =   s / 45 
         (80 x 45) หาร 60  =  s                              (90 x 45)  หาร 60  =  s 
                              s  =  60                                             67.5  =  s   
 
        รถบรรทุกวิ่งได้  60  กิโลเมตร     รถยนต์วิ่งได้  67.5  กิโลเมตร 
  
 
         ดังน้ัน  ต้องห่ำงกันอยู่   7.5 กิโลเมตร  ตอบ ข.  
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สูตร  n – 1  คือ พ้ืนฐำนกำรคิดท่ี  n เท่ำกับจ ำนวน  ต้องลบออก 1  
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรพบกันหมด (แลกกันหมดทุกคน)  ตัวอย่ำงเช่น 

 

 
 ในการแข่งขันฟุตบอลสาย A มี 4 ทีมในสาย ประกอบด้วย ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว 
 ทีมชาติไทยจะได้แข่งก่ีนัดในรอบแรกน้ี   (ใช้จ านวนท้ังหมด n = 4)  ลบด้วย 1  
         ตอบ  ในรอบแรกทีมชาติไทยจะได้แข่ง 3 นัด   
 
 การแลกของขวัญ เช่น  นักเรียนห้องหน่ึงมี 10 คน ต้องน าของขวัญมาแลกกัน 
 ทุกคน และคนหน่ึงๆจะได้แลกกับเพื่อนทุกคนในห้อง ดังน้ัน นักเรียนหน่ึงคนจะ 
 ต้องน าของขวัญมาก่ีช้ิน  (ใช้ n คือเลข 10 ลบออก 1 = ต้องน ามาคนละ 9 ช้ิน) 
 
 สูตร n – 1  จะเป็นพื้นฐานการคิด ในโจทย์ท่ีประยุกต์ข้ึน  
 เช่น โจทย์ก่อนน้ี 10 คน แลกของขวัญกัน ให้น ามาคนละ 9 ช้ิน 
 แต่ถ้าเกิดโจทย์ถามว่า จะมีของขวัญในห้องน้ีท้ังหมดก่ีช้ิน ผู้สอบก็ต้อง 
 เอา 9 ไปคูณด้วย 10 อีกที  ตอบ  90 ช้ิน (ท้ังหมดในห้อง) 
 
 แต่ถ้าโจทย์ถามว่า ต้องมีการแลกกันก่ีครั้ง (อันน้ีต้องมีการคูณ แล้วหาร 2 ด้วย)  
 เพราะการแลกกัน (หรือการแข่งขัน / การพบกัน) 1 ครั้ง จะท าให้เกิดการแลก 
 2 คน  กล่าวคือ 1 คน จะต้องได้ยื่นของขวัญให้เพื่อน 9 ครั้ง มีนักเรียน 10 คน 
         แสดงว่าการแลกกัน 90 ครั้ง แต่เราจะไม่นับเป็น 90 การแลก เพราะว่า การแลก 
         1 ครั้ง จะถือว่ามีการแลกของคนสองคนเกิดข้ึนใน 1 ครั้ง ค าตอบจะเป็น 45 ครั้ง 

สรุป 1 คน น าของขวัญมา คนละ 9 ช้ิน มีของขวัญรวม 90 ช้ิน มีการแลก 45 ครั้ง 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ลองย้อนไปดูโจทย์แรกท่ียกตัวอย่าง ทีมชาติไทยอยู่ในสายท่ีมี 4 ทีมในรอบแรก 
          ทีมชาติไทย (และทีมชาติอ่ืนๆ) จะได้แข่งทีมละก่ีนัดในรอบแรก :  ตอบ 3 นัด 
          จะมีการแข่งขันท้ังหมดก่ีนัด  (3 x 4)  แล้วหาร 2  ตอบ  6 นัด  (ไม่ใช่ 12 นัด) 
          เพราะการแข่ง 1 นัด ได้ใช้ไปแล้ว 2 ทีม (พบกัน) เช่น ไทย กับ มาเลเซียแข่งกัน 
          จะถือเป็นการแข่ง 1 นัด ไม่ใช่เป็นการแข่ง 2 นัด (ดังน้ัน ต้องมีการหาร 2 ด้วย)  
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แนวข้อสอบควำมสำมำรถในกำรกำรวิเครำะห์ (100 คะแนน) ฝึกฝน เพ่ิมเติม 
 

แนวข้อสอบท้ังหมดน้ีได้รวบรวมข้อเก่าท่ีเคยออก ตลอดจนข้อสอบท่ีน่าสนใจในภาษาไทย 
รวมถึงข้อสอบท่ีเคยออกจริงในปี 2563 ให้แล้ว สอดแทรกอยู่ในข้อต่างๆ ลองศึกษากันได้ 

 
1.   ข้อใดไม่ถูกต้อง  (ข้อสอบปี 2563) 
 ก.  ฝนตกจั๊กๆ     ข.  ตัวร้อนรุมๆ 
 ค.  ท างานง่กๆ     ง.  ปลาด้ินโดดๆ  
 

2.   ข้อใดไม่เข้าพวก 
         ก.  สู้ยิบตา     ข.   สู้ถวายหัว 
         ค.  สู้รบปรบมือ    ง.   สู้ตาย 
 

3.  ข้อใดตรงข้ามกับค าว่า งมเข็มในมหำสมุทร 
         ก.  ปอกกล้วยเข้าปาก    ข.  หนวดเต่า เขากระต่าย           
         ค.  ฝนท่ังให้เป็นเข็ม    ง.   พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ          
 
4.  นักมวยไทยต่อยชนะได้เพราะมีครูสอนมวยเป็นอดีตแชมป์โลก สอดคล้องกับข้อใด 
          ก.  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย             ข.  ศิษย์มีครู 
          ค.  ความพากเพียร    ง.  ขยันขันแข็ง 
 

5. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด 
         ก.  ร่ม – คัน     ข.  ขลุ่ย – เลา  
         ค.  ไฝ – จุด              ง.   ดินสอ – แท่ง  
 

        เฉลย  1.  ง    2. ค   3.  ก   4. ข   5.  ค  (ไฝ ต้องเรียกเป็น “เม็ด”) 
 

         ผู้อ่านสังเกตข้อแรกให้ดีๆ เป็นข้อสอบจริง ปี 2563  ท่ีไม่ถูกคือ ปลาด้ินโดดๆ  
แต่มีบางคนไม่เข้าใจ เลยคิดว่า ท างานง่กๆ ผิด (เพราะมีไม้เอก) ไม่ผิดนะครับ 
คือ งกๆ ในพจนานุกรม มีสองแบบ ได้แก่ งกๆ กับ ง่กๆ แปลคล้ายๆกัน ก็คือ 
ต้ังใจท าส่ิงใดอย่างขยันขันแข็งโดยไม่สนใจความเหน่ือยล้า อะไรประมาณน้ัน 
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    6.    โรงเรียนอยู่ในพื้นท่ีชนบท เดินทางไกลยากล าบาก สอดคล้องข้อใด  
 ก. ป่าดงพงพี     ข. ไกลปืนเท่ียง 
 ค. เข็นครกข้ึนภูเขา    ง. งมเข็มในมหาสมุทร 

 
   7.    เห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีความหมายตามข้อใด 

     ก.  เห็นส่ิงท่ีถูกต้องเป็นส่ิงท่ีผิด   ข.  ชอบท าความช่ัวมากกว่าท าดี  
     ค.  ลุ่มหลงอยู่ในอบายมุข   ง.  เห็นผิดเป็นชอบ 

 
    8.  รีดเลือดจากปูมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
         ก.  บีบเลือดเอาจากปูท้ังท่ีปูไม่มีเลือด      
         ข.  เรียกเก็บเงินจากคนยากจนซ่ึงไม่มีจ่ายแน่ๆ 
         ค.  เก็บเงินจากคนรวยมาช่วยคนจน      
         ง.  เก็บภาษีประชาชนสูงกว่าอัตราท่ีควรจะเป็น 
 
    9.  ข้อใดมีความหมายถึงการสู้รบกันเสียงดังกึกก้อง ไม่รู้ว่าผู้ใดจะแพ้หรือชนะได้ 
         ก.  เห็นประภาพเจ้าช้าง     เช่ียวกว่าเหลืออ้าง 
              เอิกเอ้ืออัศจรรย์       ยิ่งนา 
         ข.   สองฝ่ายหารใช่ช้า        คือสีหสู้สีหกล้า 
              ต่อแกล้วในกลาง       สมรนา 
         ค.   ดังตรลบโลกแล้       ฤาบ่ร้างรู้แพ้ 
              ชนะผู้ใดดาล              ฉงนนา 
         ง.   กองทัพตามกันเต้า       เสียงสน่ันล่ันเท้า 
              พ่างพื้นไพรพัง       เพิกฤา 
 
  10. ส านวนใดมีความหมายว่า”ขอเล่ือนเวลาไปเรื่อยๆ” 

ก.  ผ่อนส้ันผ่อนยาว   ข. ผ่อนหนักเป็นเบา 
  ค.  เผ่ือเหลือเผ่ือขาด   ง. ผัดวันประกันพรุ่ง  

 
     เฉลย   6.  ข    7. ง    8. ข    9. ค   10. ง 
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“ไกลปืนเท่ียง” เป็นข้อสอบจริงในปี 2563 แต่รู้หรือไม่ว่า “ค าๆน้ี” เป็นข้อสอบจริง 
ท่ีเคยออกตอนท่ีผู้เขียนสอบครูผู้ช่วยเมื่อเกินกว่าสิบปีท่ีแล้วด้วย “นานมากแล้วล่ะ” 
 
  ผู้เขียนจ าได้ดี ... เพราะว่าท าข้อน้ีได้ 
   เน่ืองจากชอบละครเรื่อง “หัวใจไกลปืนเท่ียง” ก็เลยค้นหาค าว่า 
  ไกลปืนเท่ียงแปลว่าอะไร ต้ังแต่สมัยเด็กๆ รู้ความหมายและมาเจอ 
  ข้อสอบจริงด้วย แสดงว่าข้อสอบส านวนน้ี ถูกน ามาใช้ตลอดๆเลย 
  เกือบยี่สิบปีแล้วท่ีสอบมาเจออีกทีในปี พ.ศ. 2563 และถ้าจ าไม่ผิด 

จะเคยออกครั้งหน่ึงในช่วงประมาณปี 2553 – 2555 ราวๆน้ีแหล่ะ 
 

ลองดูข้อสอบท่ีผู้เขียนเคยสอบเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาเล่าสู่กันฟัง    
     เป็นข้อสอบท่ีจ าได้แม่นเลย   เช่น ข้อสอบกฎหมาย  ถามว่า   
 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในเคหะสถาน 
ตามกฎหมายการศึกษาได้ในระหว่างเวลาใด  จ าได้ข้ึนใจเลย เพราะว่าข้อน้ีคิด 
ก.  ระหว่างตะวันข้ึน ถึงช่วงเวลาตะวันตก  นานมากๆ (ตอนน้ันไม่รู้ )ใช้เวลา 
ข.  ระหว่างตะวันออกและช่วงเวลาตะวันตก  ร่วมสองนาทีในการลังเลค าตอบ 
ค.  ระหว่างพระอาทิตย์ออกถึงพระอาทิตย์ตก  ของข้อน้ี เฉลยข้อ ง น่ันเอง 
ง.  ระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก   
 

 
 อีกข้อหน่ึงท่ีจ าได้ภาษาไทย  ถามว่า    ครูให้รางวัล ……. นักเรียนท่ีเรียนดี 

ก.  กับ   ข.  แก่ 
ค.  แด่   ง.  ส าหรับ 

 
   "แก่" ใช้น าหน้าค าท่ีเป็นฝ่ายรับอาการ  เช่น ครูให้รางวัลแก่นักเรียน 
   "แด่" ใช้แทนค าว่า "แก่" ในท่ีเคารพ  เช่น นักเรียนมอบพวงมาลัยแด่อาจารย์ 
 
  เหล่าน้ีก็เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างข้อสอบท่ีใช้กันมานานร่วมยี่สิบปีแล้ว ศึกษาไว้ก็คงดีนะ  
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     ข้อสังเกต คือ  ข้อสอบพวกน้ีล้วนเป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออกมาแล้วท้ังส้ิน  
     ในข้อ 9 เป็นบทประพันธ์ ลิลิตตะเลงพ่าย ซ่ึงเป็นบทท่ีถูกใช้เป็นข้อสอบ 
     ประจ าทุกปี ปีละ 1 – 3 ข้อ บางปี ก็ถามติดกันเลย กับลิลิตตะเลงพ่าย  
     เพราะเป็นบทท่ีมีการประพันธ์สละสลวย ความหมายลึกซ้ึง บางค ายาก 
     แก่การท าความเข้าใจ เป็นบทประพันธ์ท่ีมีคุณค่าทางภาษาอย่างแท้จริง 
 
 
 

 
ข้อน้ีถามถึงการสู้รบท่ีเสียงดังกึกก้อง ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ  
ตอบ ค. เพราะมีค าบ่งช้ีชัดอยู่และ   
เข้าถึงภาพบรรยากาศในการต่อสู้       “ดังตรลบโลกแล้” เสียงดังตลบโลกทีเดียว 
          ตรลบ (ใช้ในค าประพันธ์)  คือค าว่า ตลบ 
 
ฤาบ่ร้างรู้แพ้  ชนะผู้ใดดาล   ฉงนนา    =   ไม่มีรู้แพ้ รู้ชนะกันเลย  ใครจะชนะ  
           น่าฉงนใจ น่าสงสัยอยากรู้จริงๆนะ 
           ฉงน บางทีก็แปลว่า  “ไม่แน่ใจ” 
           ฉงนนา คือ ไม่แน่ใจว่า  ใครนะจะเป็นผู้ชนะ 
 
 

     เห็นข้อ 10.  ไหม เป็นข้อสอบจริงท่ีเฉลย ข้อ ง.  ผัดวันประกันพรุ่ง = เล่ือนเวลาออกไป 
     นอกจากจะถามแบบน้ีแล้ว ส านวนน้ีก็เคยเป็นข้อสอบจริงเช่นกัน โดยถามว่าข้อใด “ผิด” 
     ซ่ึงหลายคนไม่รู้ดูตัวเลือกในโจทย์ต่างๆแล้วตอบว่า “ผัดวันประกันพรุ่ง” เป็นข้อเขียนผิด 
     เพราะไปคิดว่าท่ีถูกน่าจะเขียน  ผลัดวัน (แต่ไม่ใช่นะ  จริงๆเขียนว่า  “ผัดวัน” ถูกแล้ว) 

 
 ผัด นอกจำกจะแปลว่ำ ผัดอำหำร ตำมท่ีเรำรู้กันแล้ว ข้ำวผัด ผัดไท เป็นต้น 

          ยังแปลว่ำ “ขอเลื่อนเวลำออกไป”  ส่วนค ำว่ำ  “ผลัด” แปลว่ำเปลี่ยน เช่น 
          ผัดวันประกันพรุ่ง   /  ขอผัดหน้ีไปก่อน /  ต้นไปผลัดใบ  /  เธอผลัดเสื้อผ้ำ 
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11.  พระอาทิตย์ลับของฟ้า แต่ยังเห็นท้องฟ้าสีแดงเข้ม คือข้อใด 
      ก.  ตะวันทอแสง   ข.   ตะวันยอแสง 
      ค.  อาทิตย์อัสดง   ง.   ฑิฆัมพร 
 
12.  ข้อใดหมายถึงตะวันยอแสง 
      ก.  ย่ ารุ่ง    ข.   ย่ าค่ า 
      ค.  พระอาทิตย์ข้ึน   ง.   พระอาทิตย์ตก 
 
13.  ข้อใดหมายถึงอาทิตย์อัสดง 
      ก.  ตะวันข้ึน    ข.   ตะวันฉายแสง 
      ค.  ตะวันลับฟ้า   ง.   ตะวันคล้อยบ่าย 
 
ข้อ  11 – 13 เก่ียวกับเรื่อง “พระอาทิตย์ตก” น ามาใช้เป็นข้อสอบบ่อยพอสมควรนะ 
ผู้อ่านควรได้ศึกษา แนวความรู้ ปี 2563 ถาม “ท้องฟ้าสีแดง” ก็ตอบ “ตะวันยอแสง”  
 
     อัสดง ก็คือ พระอาทิตย์ตก  /  ตะวันยอแสง น่ีก็ “พระอาทิตย์ตก” 
     แต่ค าว่าตะวันยอแสง จะเน้นท่ี “ท้องฟ้าสีแดงเรื่อๆหรือสีแดงเข้ม”  
     พระอาทิตย์ตกไป เราจะเห็นสีแดงขอบฟ้าน่ันคือ “ตะวันยอแสง” 
         ส่วนค าว่า “อัสดง” คือ การบ่งบอกว่าตะวันก าลังค่อยๆตกลงไป 
      มักใช้เป็น “อาทิตย์อัสดง” ไม่ได้เน้นเรื่องสีของท้องฟ้าอะไรมาก 
 
    ตะวันทอแสง (ช่วงเช้าใหม่ๆ)  จะตรงข้ามกับ  ตะวันยอแสง  (ช่วงเย็นๆค่ าๆ) 
    เพราะทอแสง คือ พระอาทิตย์ก าลังค่อยๆข้ึนมาช่วงเช้าๆแสงสีทองค่อยๆปรากฏ  
 

ตะวันทอแสง  ใช้แทนความรู้สึกแบบว่า มีความหวังใหม่ เริ่มต้นใหม่ งดงาม ความอบอุ่น  
ตะวันยอแสง  มักใช้แทนความรู้แบบว่า เหงา เดียวดาย หวิวๆ ก าลังจะผ่านวันน้ีไปแล้วนะ  
 
 

เฉลย  11.  ข   12.  ง   13.  ค   (ข้อ 12 โอกาสถูก คือ ค าว่า ย่ าค่ า กับ พระอาทิตย์ตก  
แต่ในโจทย์ มีค าว่า “ตะวัน” ไง ก็ตอบ ข้อ ง น่ันเอง) 
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แนวข้อสอบข้อ 14 – 15  จะเน้นมาท่ีเรื่องของการใช้ “ค า” หรือ “ค าศัพท์” ท่ีเคยออกจริง 
 
14. การสร้างบ้านหลังน้ีบานปลายมากค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าท่ีขีดเส้นใต้คือ 

        ก.  ก าไร          ข. ขาดทุน    ค.  รายจ่าย         ง.  รายรับ    
 
    15.  ค าใดเป็นค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า “เมตตา” มากท่ีสุด 
        ก. โหดร้าย  ข. ทารุณ   ค.  หยาบกระด้าง    ง.  ใจแคบ      
 
    16.  เขาคงไม่ยอม …………….. ง่ายๆแน่ ต้องหาทางแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นผู้ชนะให้ได้ 
         ก.  จนใจ  ข.  จนมุม  ค.  จนแต้ม    ง.  จนตรอก 
 
    17.  “ขัน” ในข้อใดเป็นค านาม 
        ก.  เขาชอบพูดข าขัน    ข.  ไก่ขันเสียงดังแต่เช้าตรู่ 
        ค.  ขันใบน้ีราคาแพงมาก   ง.  อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ 
 
    18.   การ………..…….. หมายถึง การส่ือความหมายของค าและขอความท้ังหมดตามท่ีผูเขียน 
         ตองการส่ือโดย……………ถึงความหมาย โดยนัยท่ีไมใชความหมายหลักหรือท่ีรูกันท่ัวไป 
 ก.  ส่งข่าว       ค านึง    ข.   ตีความ       พิจารณา   
 ค.  บรรยาย     ตระหนัก   ง.   อธิบาย       ช้ีแจง 
 
    19.   นักการเมืองท่ีมีข้อ ……… เก่ียวกับการทุจริต ก าลังถูก ………. โดยเจ้าหน้าท่ีปราบปราม 
 ก.  บ่งช้ี พิจารณา   ข.   กังขา ไต่สวน 
 ค.  เก่ียวพัน   สาวไส้   ง.   ครหา สอบสวน   

 
          เฉลย   14. ค   15.  ข    16.  ค  17. ค   18.  ข    19. ง 
 
 ผู้อ่านสังเกต ข้อ 15 และ ข้อ 16 ให้ดี แล้วดูว่าการใช้กับดักข้อสอบเป็นเช่นไร เขาเลือกใช้
ค าท่ีรู้ว่าคนไทยจ านวนมากน่าจะตอบผิด (แต่คิดว่าตัวเองถูก) เพราะมักใช้เซ้นส์ทางภาษามากกว่า
การใช้ความรู้ทางภาษาน่ันเอง  ดูวิธีอธิบายในหน้าถัดไป 
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ข้อ 15.  เขาถามหาค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เมตตา”  จริงๆเหมือนจะง่ายนะ  
         แต่ว่ามันเป็นกับดักข้อสอบ วางเอาไว้ให้ผู้เข้าสอบไปตกหลุมพราง ท าข้อน้ีผิดไป 
         ลองเมคเซ้นส์ดู เช่ือว่า คนไทยจ านวนมากคงอยากตอบ โหดร้ำย  ใช่หรือเปล่าล่ะ 

มันเป็นข้อสอบจริงท่ีคนเข้าสอบแล้วน าออกมาเผยแพร่ แล้วมีเพจต่างๆหลายเพจ 
น าไปเฉลย น าไปท าเป็นข้อสอบและเฉลยผิดด้วยนะ เฉลยว่า “โหดร้าย” อันน้ีผิด 
 
 
ท่ีถูกจริงๆต้องตอบว่า “ทำรุณ” เป็นค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า “เมตตำ” 
จริงๆมันใช้ได้ท้ัง “ทารุณ” และ “โหดร้าย” น่ันเอง ต่างถือว่าตรงข้ามเมตตาท้ังส้ิน 
แต่ตามหลักภาษาไทย เมื่อเลือกตัวเดียวท่ีตรงข้ามจะต้องเลือก  “เมตตา – ทารุณ”  
 

เขามีความเมตตา ต่อสัตว์  -   เขาทารุณสัตว์   
 
 
ในพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานได้ระบุค าตรงข้ามไว้ชัดเจน ดังน้ี 
เมตตา –  ทารุณ    /    โหดร้าย  -  ใจดี    /   ทารุณโหดร้าย  -  เมตตา  
ตามหลักภาษาไทย ตอบ ทารุณ  แต่ตามวิธีคิดของคนท่ัวไปคงตอบ โหดร้าย 
 
 
 
ข้อ 16. น่ีก็กับดักเช่นกัน เพราะเช่ือว่าคนมากมายคงอยากตอบจนตรอกหรือจนมุม 
แต่โจทย์ได้ระบุไว้ชัดในเงื่อนไขทางภาษา มีลักษณะท่ีว่า “ต้องการสู้ต่อ ไม่มีทางสู้” 
 
แม้ค าว่า  จนตรอก   จนแต้ม   จนใจ   จนมุม  จะมีความหมายใกล้เคียงกันมาก 
แต่ก็มีวิธีใช้อยู่  คือ    จนตรอก -  ไม่มีทางไป  

จนมุม    -  ไม่มีทางหนี 
จนแต้ม  -  ไม่มีทางสู้  (โดยเฉพาะท่ีใช้ส าหรับการแข่งขัน) 
จนใจ     -  ไม่มีทางท่ีจะท าได้อย่างท่ีคิด 
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ข้อ 20 – 24  ขอน าส านวนต่างๆท่ีออกสอบบ่อย และเป็นข้อสอบจริงมาให้ได้ศึกษากัน 
 
20.  ส านวนใดมีความหมายตรงข้ามกับ “มือถือสากปากถือศีล” 
      ก. หน้าเน้ือใจเสือ     ข.  ปากร้ายใจดี 
      ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว    ง.  ยุแยงตะแคงรั่ว 
 
21.  คุณสมพรเป็นคน  ...............  เมื่อเจอคุณครูท่ีสอนลูกของตนก็ยกมือไหว้คุณครูก่อน 
      แม้ว่าครูจะอายุน้อยกว่าตนเอง ค าในข้อใดถูกต้องเติมในช่องว่าง 
      ก.  มีสัมมาคารวะ    ข.   อ่อนน้อมถ่อมตน 

  ค.  มีมารยาท     ง.   รู้จักกาลเทศะ     
 

22.   “เขาต้ังใจเรียนขยันท าการบ้านและรับผิดชอบภาระงานท่ีครูมอบหมาย รวมถึงยังต้อง 
      ท างานบ้านทุกอย่างแทนพ่อและแม่ด้วย”  ข้อความน้ีสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
      ก.  น้ าข้ึนให้รีบตัก    ข.  โลภมากลาภหาย    
      ค.  หนักเอาเบาสู้     ง.  จับปลาสองมือ   
 
23.  ส านวนใดหมายถึง การท าตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
     ก. กาในฝูงหงส์     ข. เห็นช้างข้ีข้ีตามช้าง 
     ค. เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด   ง. เข้าเมืองตาหล่ิวต้องหล่ิวตาตาม  
 
24.  “คนเรามีจิตใจต่างกัน” สอดคล้องกับส านวนใดมากท่ีสุด 
      ก.  ลางเนื้อชอบลางยา    ข.  ขนมพอผสมน้ ายา 
      ค.  อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า   ง.  คอหยักสักแต่ว่าคน 
 
     เฉลย  20. ข   21. ก  22. ค   23. ง  24.  ก 
 
    ข้อ 24.  เป็นข้อสอบจริงท่ีหลายคนออกห้องสอบมาแล้ว มึนๆ เพิ่งรู้ว่า “อ๋อ มันตอบ ก น่ีเอง”     
    เพราะเอามาถามกันท่ีเพจต่างๆ หรือไปค้นหาข้อมูล พบ ส านวนลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง 
    คนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ชอบต่างกันไป ลาง (แปลว่า บาง)  คือ ยาบางตัวถูกกับคนบางคน 
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ข้อ 25 – 28  จงเรียงล าดับประโยคต่างๆท่ีก าหนดให้อย่างถูกต้อง 
25.  1. ความงามคือคุณสมบัติของส่ิงตางๆ   2. ติดตรึงใจอยูเปนนิจ  
      3. ท าใหผูไดเห็น ไดสัมผัส    4. เกิดความช่ืนชมยินดีเบิกบาน  
 
   

      ก. 2 3 4 1                       ข. 1 3  4  2             
      ค. 3 2 1 4               ง. 1 3  2  4  
 
26.   1.  ความเครียดเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนได้กับทุกคน  
       2.  ท่ีเกิดความต่ืนตัวรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  
       3.  ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจ 
       4.  จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา การคิด การประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน  
 
 ก.   1   2   3   4    ข.   3   2  1   4        
         ค.   1   4   3   2     ง.   3   4   1   2 
 
 
27.     1.  ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถจึงจะท าคะแนนสอบ ภาค ก ได้ดี 

2.  ในการสอบจะเป็นการวัดพื้นฐานและทักษะความรู้เบ้ืองต้น 
3.  การคัดเลือกเข้ารับราชการจะมีเน้ือหาของการสอบหลากหลาย 
4.  ปกติแล้ว ภาค ก จะเป็นการทดสอบเก่ียวกับความสามารถท่ัวไป 
 

 
ก.   3   4    1    2       ข.   3   4   2   1        
ค.   3   2    4    1      ง.   3   2   1   4 

 
 
28.   1.  ท าให้รถยนต์ราคาถูกลง            2. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี 
       3.  เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน   4. และคงจะถูกลงกว่าน้ีอีก  
           ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 3  
 
       ก.  ข้อความท่ี 1     ข.   ข้อความท่ี  2 
       ค.  ข้อความท่ี 3     ง.   ข้อความท่ี  4    
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29.   ประโยคในข้อใดเรียงค าขยายได้ถูกต้อง 
         ก.   การท างานให้ส าเร็จต้องมีวินัย        ข.   ต้ังแต่เช้าฝนตกหนัก 
 ค.   ขยันให้มากๆและต้ังใจอ่านหนังสือ     ง.   ละครไทยพัฒนาไม่เท่าท่ีควร 
 
30. ข้อใดไม่เป็นประโยคกรรม 
         ก. หนังสือเล่มน้ีวางอยู่ตรงน้ันมาหลายวันแล้ว 
         ข. จดหมายหลายฉบับส่งมาโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
         ค. คนไทยสมัยน้ีต่างก็ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือกันท้ังน้ัน   
         ง. รถคันใหญ่ของใครก็ไม่รู้จอดอยู่หลังตึกโรงงานด้านโน้น 
 
31. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
         ก. ผู้ชายท่ีฉันแอบชอบไม่ได้ให้กุหลาบฉัน          ข.  เขาบอกกับเธอว่าอย่างไรเหรอ 
         ค. มันไม่ค่อยยุติธรรมกับพวกเราสักเท่าไร          ง.  สุพจน์รักเธอแต่เธอกลับรังเกียจเขา 
 
32.  ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม 
         ก.  ถ้าเขาไม่รักเธอ เขาก็คงรักฉันแล้วล่ะ          ข.  ฝนตกหนักมากเลยนะน่ัน   

ค.  เด็กน้อยร้องไห้งอแงก่อนจะหลับไป      ง.  เมื่อวานแก้วมาท่ีน่ีแต่ฉันไม่อยู่ 
 
33.  ประโยคใดมีจุดประสงค์การใช้ท่ีแตกต่างจากข้ออ่ืน 
         ก.  อย่าเดินช้าได้ไหม               ข.  ช่วยเดินให้เร็วๆหน่อยสิ 
         ค.  ลองเดินเร็วๆกันไหม                ง.  เราต้องเดินเร็วกว่าน้ีแล้วละ 
 
34.  ค าท่ีอยู่ในวงเล็บในข้อใดเป็นค าบุพบท 
         ก. ฉันอยากได้หนังสือ (ท่ี) เธออ่าน             ข.  มันไม่เห็นจะต่างกัน (เลย) 
         ค. คุณนายคงรู้เรื่องเก่ียวกับคดี (น้ี)             ง.  เขาอยากจะน่ัง (ใกล้) เธอ  
 
35.   ข้อใดต่อไปน้ีเป็นวลี 
        ก.  เธอถามหาอะไร      ข.  จากน้ีจนนิรันดร์    
        ค.  ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ      ง.   ไก่เห็นตีนงู  
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36.  ข้อใดมีอกรรมกริยา 
         ก.  นางร้ายตบนางเอกอย่างแรง           ข.  เมื่อคืนเธอหลับสบายเกินไป  
         ค.  มีคนขโมยอะไรบางอย่างจากห้องน้ี     ง.  พวกเราพบเขาในกระท่อมร้าง 
 
37.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีสหกรรมกริยา 
 ก.  ลูกสาวเธอร้องไห้กระจองอแง  ข.   นกบางชนิดบินได้ไกลมาก 
 ค.  เขาสามารถดูแลตัวเองได้     ง.   พวกเด็กๆก าลังน่ังอยู่ท่ีใต้ต้นไม้ 
 
38.  ประโยคใดไม่มีกรรม 
         ก.  เธอควรจะบอกฉันให้เร็วกว่าน้ี           ข.  เขากระโดดโลดเต้นท้ังว่ีท้ังวัน   
         ค.  อย่าเปิดประตูบานน้ันเด็ดขาด           ง.  พวกเราเห็นคนแปลกหน้าด้านโน้น 
 
39.  ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค 
         ก.  นักเรียนหญิงมัธยมปลายใส่กระโปรงสีด า ส่วนมัธยมต้นกระโปรงสีน้ าเงิน 
         ข.  นักฟุตบอลสามคนขาดซ้อม อย่างไรก็ดีโค้ชไม่ได้ลงโทษท้ังสามคน 
         ค.  พวกเราไปดูคอนเสิร์ตวงแอบรักมา และจะไปดูวงลาบานูนด้วย 
         ง.  คุณอาของฉันอาศัยอยู่กับฉัน แต่คุณอาของเธอไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ   
 
40. ส านวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกัน 
         ก.  ก้ิงก่าได้ทอง  หัวล้านได้หวี     ข.  ข่ีช้างจับต๊ักแตน   จับเสือมือเปล่า 
         ค.  หาเหาใส่หัว  เขียนเสือให้วัวกลัว           ง.  เห็นข้ีดีกว่าไส้   เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ 
 
41.  เด็กชายธรรมนูญเช่ือฟังครูบาอาจารย์ และส่ิงท่ีคุณแม่คอยบอกกล่าว สอดคล้องกับส านวนใด 
 ก.  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น   ข.   ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ 
 ค.  ว่านอนสอนง่าย      ง.   รู้จักผิดชอบช่ัวดี 
 
42.  ค าใดสะกดผิด   

ก. ฌาปนกิจ     ข.  วัดวาอาราม 
ค. ท าทัณฑ์บน     ง.  เกษรดอกไม้   
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43. ข้อใดใช้ถ้อยค าผิด 
ก.  อะไรก็เกิดข้ึนได้อย่างไม่คาดคิด  ข.  คุณสามารถท าอะไรได้ตามสะดวก 
ค.   ฉันสอบได้ด้วยความรู้ความสามารถ  ง.  วันเสาร์เด็กๆอยู่กันเองโดยล าพัง  
 

44.   ประโยคในข้อใด ใช้ลักษณนามผิด 
 ก.  ขลุ่ยอันน้ี เป่าเพราะจัง     ข.   ปากกาด้ามน้ีราคาแพงมาก 
 ค.  ปิศาจตนน้ันอาละวาดหนัก   ง.   ร่มท้ังสองคันไม่ได้ใช้มานานแล้ว 
 
45.    การออกเงินส ารองล่วงหน้าไปก่อน คือข้อใด  (ข้อสอบจริงปี 2563)  
        ก.   ทดลองจ่าย     ข.   ทดรองจ่าย  
        ค.   จ่ายคืน     ง.   เบ้ียประกัน 
 
อ่านบทความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 46 – 50 
  พื้นท่ีทางภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ีป่าจะถูกไฟไหม้……..พื้นท่ีหลายตารางกิโลเมตร 
ส่งผลกระทบให้พื้นท่ีป่าหายไปเป็นจ านวนมาก สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์และเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกปี  
การป้องกันคือการท าแนวก้ันไฟ การรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ พื้นท่ีเส่ียงต่อภัยแล้งจะเป็น 
พื้นท่ีประสบปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรง ดังน้ัน ข้อสรุปในตรงน้ีคือไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด 
 
46.   จาก ……… ท่ีหายไปควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
 ก.   ใน   ข.  กับ   ค.   กิน     ง.  ตลอด 
 
47.  จากบทความปัญหาคืออะไร 

ก.  สัตว์ป่าสูญพันธ์    ข.  พื้นท่ีป่าโดนท าลาย 
ค.  ชาวบ้านท าลายป่าไม้   ง.  เกิดไฟป่าทางภาคเหนือ   

 
48.  ข้อมูลใด ไม่เก่ียวข้องกับบทความ 

ก.   ไฟป่าเกิดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่    ข.  ไฟป่าเกิดจากชาวบ้านจุดข้ึน 
ค.   ไฟบ่าป้องกันได้โดยขุดแนวก้ันไฟ  ง.  ไฟป่าท าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
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49.  “ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด”  จากข้อสรุปมีหลักการอะไรท่ีท าให้เป็นจริง 
ก.   มีใบไม้เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี  ข.  มีลมพัดท าให้ไฟลุกไหม้เร็ว 
ค.   ฤดูแล้งอากาศแห้งจะท าให้ไฟติดดี   ง.  เกิดการเสียดสีของก่ิงไม้ท าให้ไฟติด 

 
50.  ส่ิงใดส่งผลกระโดยตรงท าให้พื้นท่ีป่าหายไปจ านวนมาก 

ก.   การตัดไม้ท าลายป่า   ข.  การท าไร่เล่ือนลอย 
ค.   ไฟป่าและความแห้งแล้ง     ง.  การเพิ่มจ านวนของประชากร 

 
 
อ่านบทความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 51 – 53  
 

สจ. หนุ่มอุบลราชธานีเส้นเลือดในสมองแตก วูบดับคารถลือเหตุเพราะผีแม่ม่ายท าผู้ชาย
ตายมาแล้วหลายคน จนต้องหาเครื่องรางของขลังป้องกันปลัดขิก ทาเล็บแดง นุ่งผ้าถุง 

 

 ผู้ใหญ่บ้านเผยเหตุชาวบ้านไหลตาย………..ยาฆ่าแมลงท่ีชาวบ้านใช้ แพทย์ลงความเห็นว่า 
เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน และหัวใจหยุดเต้นทันที  
 
51.   จาก ……………………. ท่ีหายไปควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
 ก.   ด้วย  ข.   โดย      ค.   เป็นเพราะ    ง.   จาก 
 
52.   จากบทความใจความส าคัญคืออะไร 

ก.   สจ. ตายเพราะผีแม่ม่าย   ข.  สจ. ตายเพราะยาฆ่าแมลง 
ค.   สจ. ตายเพราะไม่มีเครื่องรางของขลัง ง.  สจ. ตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตก   

 
53.   บุคคลใดน่าเช่ือถือมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
        ก.  ผู้ใหญ่บ้าน เพราะเป็นผู้มีความรู้และใกล้ชิดชาวบ้านมากท่ีสุด 
        ข.  แพทย์ เพราะแพทย์มีความรู้เก่ียวกับเรื่องโรคต่างๆ   
        ค.  ชาวบ้าน เพราะเช่ือว่าผีแม่ม่ายจะฆ่าผู้ชายเท่าน้ัน 
        ง.  พยาบาล เพราะพยาบาลเป็นบุคคลท่ีให้การรักษาผู้ป่วย 
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54.   ข้อความใดเป็นค าโฆษณา 
 ก.  เรามีส่ิงของท่ีดีกว่าร้านน้ัน   ข.   เชิญมาร่วมงานเล้ียงด้วยกันนะครับ 
 ค.  สินค้าลดราคากระหน่ าวันน้ี  ง.   เครื่องครัวชุดน้ี ใช้งานง่าย ทนทาน   
 
55.   ประโยคส้ันดีกว่าประโยคยาวเพราะ 
 ก.  มีความสละสลวยกว่า   ข.   ใช้ถ้อยค าไม่ฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ   
 ค.  ท าความเข้าใจได้ง่ายกว่า   ง.   ได้ความหมายครอบคลุมมากกว่า 
 
56.   ประโยคใดใช้ค าก ากวม 
 ก.  เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายแล้ว   ข.   อากาศเสียมากข้ึนทุกวัน 
 ค.  คุณยายเสียแล้วจริงๆเหรอ   ง.   ฉันรับไม่ได้กับการสูญเสียเธอไป 
 
57. ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 1 
         ก.  ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้น าคอยช้ีน า   
         ข.  ซ่ึงท าให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ นอกจากการท าตามค าส่ัง 
         ค.  แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
         ง.  ท าให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีท่ีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ 

 
58.    ข้อความใดควรอยู่ล าดับท่ี 3 
         ก.  เพื่อเป็นท่ีเสด็จประพาส 
         ข.  วังพญาไทยสร้างในรัชกาลท่ี 5 
         ค.  ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
         ง.  และให้เป็นแหล่งเพาะปลูกทดลองธัญพืชต่างๆ    

 
59.     ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 4 

 ก.   สะท้อนให้เห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาท่ีทวีความส าคัญ 
 ข.   แม้ว่าสถิติโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิได้มีอัตราเพิ่มข้ึนมาก 
 ค.   และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย   
 ง.   แต่การเพิ่มปริมาณการใช้วัคซีนในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 
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60.      เรียงล าดับข้อความน้ีให้เหมาะสม 
1. การใช้ส่ิงของ  เครื่องมือ เครื่องใช้  ทุกอย่างท่ีให้บริการ 
2. ท้ังน้ีเพื่อให้ส่ิงของ  เครื่องใช้  เหล่าน้ันเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
3. และให้ประโยชน์แก่เราน้ัน 
4. จ าเป็นท่ีผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น 

ก.  1 – 2 – 3 – 4   ข.  1 – 4 – 2 – 3 
ค.  1 – 3 – 4 – 2  x  ง.  1 – 3 – 2 – 4  

  
อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 61 – 62 
 หากท่านไม่อาจหลับใหลในยามราตรีน้ี ใคร่ครวญให้ดี ยังมีผู้ไร้ซ่ึงท่ีซุกหัวนอน จะรันทดไปใย 
 หากท่านอยู่ในรถท่ีติด ไม่เขยื้อนไปไหน  คิดก่อน ยังมีคนอีกมากมายไม่มีโอกาสได้น่ังในรถ 
 หากท่านวันน้ีท่านมีงานกวนใจ เหน่ือยหนักมาก แต่ยังไม่เท่าคนทุกข์ใจไม่มีงานท ามาหลายเดือน 
 หากท่านหัวเสียเดินไกลลิบเพราะรถพัง ลองนึกถึงคนท่ีน่ังขาพิการ ไม่มีโอกาสแม้จะเดินแทนท่าน 
 
61.    ข้อความท่ีอ่านสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก.   มองต่างมุม     ข.    อย่าท้อใจในส่ิงท่ีพบเจอ   
 ค.   ทุกข์ สุข อยู่ท่ีใจ     ง.    แต่ละคนล้วนมีหนทางของตน 
 
62.    ผู้เขียนมีเจตนาเช่นไรกับข้อความดังกล่าว 
 ก.   บอกเล่าสู่กันฟัง    ข.    บรรยาย และ พรรณนา 
 ค.   ให้ข้อคิดเตือนใจ      ง.    แสดงทัศนะและความคิดเห็น 
 
จากข้อความต่อไปน้ี ตอบค าถามข้อ 63 – 65 
             ทรัพย์ท่ีเสียไปแล้ว อาจหาได้ใหม่ด้วยความเพียร ความรู้ท่ีเส่ือมไปแล้ว อาจบ ารุงได้อีก
ด้วยการเล่าเรียน  ความส าราญอันตรธานไปแล้ว อาจท าให้เกิดได้อีกด้วยรู้ประมาณในการบริโภค
แลกินยา ส่วนเวลาท่ีเสียไปแล้ว…………….ไปเลย เอาคืนไม่ได้ 
 
63.   จาก ………………… ท่ีหายไป ควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
        ก.   ก็          ข.   ล่วง         ค.  จาก   ง.    หมด 
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64.   ข้อใดคือสาระส าคัญของข้อความท่ีอ่าน 
 ก.  เงื่อนไขของเวลา    ข.   คุณค่าของเวลา   
 ค.  การเสียเวลา    ง.   การเส่ือมสลายของส่ิงต่างๆ 
 
65.   เจตนาของผู้เขียนคือข้อใด 
 ก.   ให้ท าเวลาต่างๆอย่างรวดเร็ว        ข.  บอกให้เข้าถึงการเส่ือมถอยของเรื่องใดๆ 
 ค.   ให้ตระหนักในคุณค่าของเวลา          ง.  ตักเตือนให้คนท าส่ิงต่างๆด้วยความต้ังใจ 
 
        ข้อสอบการคิดเชิงภาษา (ภาษาไทย)  มีการอ่านบทความยาวมากๆ ควรฝึกฝนบ่อยๆ  
 
อ่านบทความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 66 – 67 
          มนุษย์มักพาตัวเองให้เข้ามาพัวพันกับวังวนของความ "ไม่จีรังย่ังยืน" แล้วยึดส่ิงนอกกาย 
เป็นสรณะ มนุษย์จึงด้ินรนและเป็นทุกข์อย่างย่ิง เพราะตกเป็นทาสของ "บ่วง"ท่ีตนเองสร้างข้ึนมา 
แต่ "บ่วง" จะท าอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราเป็นนายมัน ช่ือเสียง เงินทอง เกียรติยศ ความรัก ไม่ได้เป็น
ตัวการท่ีท าให้ทุกข์ แต่เราทุกข์ เพราะครอบครอง "บ่วง"เหล่าน้ี "ไม่เป็น"  จึงตกเป็นทาสของมัน 
 

มนุษย์ท่ีไม่ใช่ผู้ละแล้วซ่ึงกิเลส อย่างไรก็คงหนีไม่พ้นจะต้องพบเจอ อยากได้ และแสวงหา 
ความอยากแต่พอประมาณเป็นเหตุเป็นผลท าให้การแสวงหาไม่กระเสือกกระสนทุรนทุรายไขว่คว้า
จนเกินก าลัง อะไรท่ีเรามีสิทธิ์ได้มาตามความสามารถโดยไมไ่ปแย่ง ท าร้าย ท าลายหรือเบียดเบียน
ผู้อ่ืนมาเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นสิทธิ์พึงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิเสธ เพราะการแสวงหาน้ีมิได้สร้าง
ทุกข์ให้ตนเองและผู้อ่ืน เมื่อได้มาควรมีจิตพิจารณาว่าส่ิงเหล่าน้ี ไม่จีรังย่ังยืนแต่อย่างใด แต่มิได้
บอกให้ปล่อยท้ิงไว้ไม่ดูแลรักษา เพราะเห็นว่าสักวันก็หายไปไม่ใช่ของเรา ในทางตรงข้ามเรากลับ
ต้องรักษาไว้ ให้สมกับตัวเราท่ีได้สิทธิ์มา มีรักก็ถนอมรัก มีวาสนาบารมี เงินทอง ก็ใช้เก้ือกูลผู้อ่ืน 
ใช้มันต่อยอดความดีให้สมกับท่ีเราเกิดมามีวาสนาท้ังที เมื่อมีอ านาจวาสนาอยู่ควรสร้างสมบารมี
คุณงามความดีไว้ให้มากๆ เวลาท่ีผ่านไปไม่มีวันหวนคืนกลับมา  อ านาจวาสนาท่ีให้มาน้ันไม่ได้ติด
ตัวไปตลอดชีวิต ทุกอย่างมีเวลาจ ากัด จงท าวันน้ีให้ดีท่ีสุด บ้ันปลายชีวิตจะได้หันกลับมามองชีวิต
ท่ีผ่านมาอย่างมีความสุขและภาคภูมิใจในโอกาสดีๆ ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต สุดท้ายเมื่อทุกส่ิงหายไป 
เราจะไม่ทุกขเวทนา เพราะเราครอบครองอย่างดีท่ีสุด ท าประโยชน์สูงสุดแล้ว 

การคลายมือท่ียึด "บ่วง" ไว้จะไม่ท าให้เรา "บาดเจ็บ" แต่อย่างใดเลย 
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66.   อารมณ์ของผู้เขียนบทความน้ี ก าลังพยายามถ่ายทอดส่ือความหมายถึงผู้อ่านลักษณะใด 
 ก.   ก าลังพากเพียรท างาน เพื่อสร้างอนาคต 
 ข.   อกหัก รักผิดหวัง ถูกคนรักท้ิงไป หรือก าลังจะถูกยึดบ้าน ยึดรถ ส่งค่างวดไม่ทัน   
 ค.   คนท่ีก าลังเข้าสู่วัยชรา และหาทางเข้าหาธรรมะเพื่อจิตใจท่ีสงบในบ้ันปลายชีวิต 
 ง.   คนท่ีรู้สึกท้อ พยายามท าความดี แต่ดูเหมือนไม่ได้รับส่ิงดีๆตอบแทนกลับให้สมควร 
 
67.   “บ่วง” จากบทอ่านข้างต้น หมายถึงข้อใด 
 ก.  รัก โลภ  โกรธ  หลง    ข.  ทรัพย์สิน เงินทอง อ านาจ วาสนา   
 ค.  คนรัก ครอบครัว เพื่อน ญาติมิตร  ง.  ส่ิงใดๆท่ีท าให้เราจมทุกข์เวทนา 
 
68.   บทความบางเรื่อง…….……มีเน้ือหาไม่ถูกต้อง ขาดเหตุผล แต่ก็………..เป็นบทความท่ีดีได้ 
 ก.  แม้          อาจ      ข.    ถึง            ยัง 
 ค.  ซ่ึง  กลาย    ง.    ยัง   สามารถ 
 
69.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …………….  ยังความโศกเศร้าแก่ไพร่ฟ้าประชาชนท้ังแผ่นดิน 
 ก.   ทรงสวรรคต    ข.   ทรงส้ินพระชนม์ 
 ค.   เสด็จสวรรคต      ง.   ส้ินพระชนม์  
 
70. ต่อหน้าท าดี ลับหลังท าช่ัว หมายถึงอะไร 
 ก. ผักชีโรยหน้า    ข. ซ่ือเหมือนแมวนอนหวด 
 ค. ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก      ง. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก 
 
71. ข้อใดมีความหมายผิดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. ฉันท าเงินหาย    ข. ปรีชาหายหน้าไปนาน 
 ค. คนป่วยหายใจไม่ออก     ง. ภาพเก่าๆหายไปหมดเลย 
 
72. ข้อความใดมีความหมายต่างจากพวก 
 ก. ก้ิงก่าได้ทอง     ข. หัวล้านได้หว ี  

ค. ตาบอดได้แว่น                 ง. ใกล้เกลือกินด่าง   
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73.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบรางวัล.........พลเมืองดีท่ีให้ความร่วมมือ........เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 ก. ต่อ,แก่  ข. แก่,กับ   ค. กับ,ต่อ  ง. แก่,แด่ 
 
74.  คนจะมาเป็น........ ควรผ่านการศึกษา...........จากสถาบันผลิตครู 
 ก. ครู, อบรม   ข. ครู,ส่ังสอน  ค. ครู, วิชาการ  ง. ครู,ฝึกฝน 
 
75. รัฐบาลมี..................ท่ีจะต้องจัดบริการ.....................ให้แก่ประชาชน  
 ก. ความรับผิดชอบ,รักษาโรค   ข. ความรับผิดชอบ,การศึกษา 
         ค. หน้าท่ี,สาธารณประโยชน์     ง. หน้าท่ี,พยาบาล 
 
 
 เฉลยค าตอบ  

1. ง 2. ค 3. ก 4. ข 5. ค 6. ข 7. ง 
8. ข 9. ค 10. ง 11. ข 12. ง 13. ค 14. ค 
15. ข 16. ค 17. ค 18. ข 19. ง 20. ข 21. ก 
22. ค 23. ง 24. ก 25. ข 26. ข 27. ข 28. ง 
29. ก 30. ค 31. ก 32. ข 33. ค 34. ง 35. ข 
36. ข 37. ค 38. ข 39. ง 40. ก 41. ค 42. ง 
43. ง 44. ก 45. ข 46. ค 47. ง 48. ก 49. ค 
50. ค 51. ค 52. ง 53. ข 54. ง 55. ข 56. ก 
57. ก 58. ง 59. ค 60. ค 61. ข 62. ค 63. ข 
64. ข 65. ค 66. ข 67. ข 68. ก 69. ค 70. ค 
71. ค 72. ง 73. ข 74. ก 75. ค     

 
 รวบรวมแนวข้อสอบ อัพเดตข้อมูล โดยสถำบันส่งเสริมอุดมศึกษำและข้ำรำชกำรไทย 
 ต้ังใจท างานและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้เกิด 
 องค์ความรู้ท่ีดีมีแนวทางในการเตรียมสอบอย่างมีคุณภาพ เราก็ขอเป็นก าลังใจให้ทุกคน 
 หากมีเน้ือหาหรือข้อสอบส่วนใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ท่ีน่ี  โดยท่านสามารถสอบถาม  
 ข้อสอบหรือค าตอบท่ีสงสัยได้ตามสมควรท่ีเพจ www.facebook.com/sobkroothaii 
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แนวข้อสอบ 
 
      ข้อสังเกต : การคิดวิเคราะห์ทางภาษาจะเป็นลักษณะของข้อความหรือประโยค 
      เป็นส่วนใหญ่ ต้องอ่านประโยค อ่านข้อความ แล้ววิเคราะห์หาค าตอบ 
 

 ผู้อ่านจะต้องสามารถจับใจความได้ รวมถึงสรุปความได้ถูกต้อง 
 บางครั้งอ่านข้อความยาวๆ เพื่อจะตอบค าถามเพียงแค่นิดเดียว 

 
76.  "ข้าราชการคือผู้ท่ีท างานเพื่อประชาชน โดยได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก 
     งบประมาณแผ่นดิน อีกท้ังยังมีโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อยกย่อง  
     เชิดชูเกียรติข้าราชการผู้จงรักภักดี และท างานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต อันเกิดคุณ 
     ประโยชน์แก่ราษฎร” สาระส าคัญข้อความน้ีเก่ียวข้องกับข้าราชการในเรื่องใด 
      ก. หน้าท่ี             ข. สวัสดิการ            ค. เกียรติ              ง. ภารกิจ 
 
 
77.   “ตอนน้ีเราคงหวังพึ่งวัคซีนส าหรับโควิดได้ยาก ถ้าโชคดีมาก วัคซีนท่ีทดลองอยู่   
       ได้ผลดี ก าลังผลิตก็ไม่น่าพอในเร็ววัน ต้องใช้เวลาอีกมากในการผลิตให้พอใช้ 
       ขนาดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดกันทุกปี เรามีโรงงานผลิตวัคซีนน้ีอยู่ท่ัวโลก   
       ข้ันตอนการผลิตก็รู้หมดอยู่แล้ว ยังต้องใช้เวลาในการผลิตถึงครึ่งปีนับจากท่ี 
       องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ส าหรับท าวัคซีนในปีน้ันๆ ถึงจะใช้เวลา  
       ขนาดน้ันแล้ว เราก็ยังเห็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขาดตลาดอยู่บ่อยๆ” ข้อความน้ี 
       สอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
       ก. บทความวิชาการ       ข.  ความคิดเห็น 
       ค. บทวิจารณ์        ง.  ข้อมูล ข่าวสาร 
 
 
78. “เด็กยากจนอายุแรกเกิดถึง 3 ปีประมาณ 400,000 คน ได้รับเงิน อุดหนุนท่ีจะช่วย 
     ให้พวกเขาเข้าถึงโภชนาการและการดูแลสุขภาพท่ีดีข้ึน  ผู้ปกครองอย่างน้อยร้อย 
     ละ 80 เข้าใจถึงความส าคัญของนมแม่และโภชนาการเด็กท่ีมีต่อการพัฒนาสมอง  
     สภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาของเด็กในอนาคต” ข้อความน้ีเก่ียวข้องกับข้อใด 
     ก.  นมแม่       ข.  การพัฒนาความรู้ของเด็กเล็ก 
     ค.  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย    ง.  โภชนาการและการพัฒนาเด็กเล็ก 
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79.  “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย 600 แห่ง มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ   
      องค์รวมท่ีมีคุณภาพและบุคลากรของศูนย์ฯกว่า 2,300 คน มีขีดความสามารถ 
      ในการน าสมรรถนะเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาตามวัยไปใช้ ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากเพียง  
      214 คนในปีก่อน” ข้อความน้ีสรุปได้ว่าอย่างไร  
      ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพมาก     
      ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
      ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนบุคลากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
      ง. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ยกระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน 
 
80.   “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนท่ี  
       ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการพัฒนา 
       ประเทศในท่ีสุด" ข้อความน้ีสรุปว่าอย่างไร 
       ก. การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยทันที  
       ข. การพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ  
       ค. การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศมีความส าคัญเท่าๆกัน  
       ง. จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อไปพัฒนาประเทศ  
 
81.  "การสนองคุณชาติน้ัน หาได้จ ากัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ 
     ชาติก็พอ จึงมีการก าหนดเพียงเป็นกรอบกว้างๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 
     กลับเข้ามาท างานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจ านวนปีท่ีไปเล่าเรียนมา" สาเหตุ 
     ส าคัญของข้อความน้ีเก่ียวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด 
      ก. สิทธิ             ข. เงื่อนไข            ค. โอกาส              ง. ข้อจ ากัด 
 
 
จงอ่านบทความท่ีก าหนดให้แล้วใช้เน้ือความจากบทความตอบค าถามในแต่ละข้อ 
 
กฎหมายไทยอนุญาตให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ ไม่ว่าจะ
มีหรือไม่มีสัญชาติ หรือมีสถานะใด แม้ปัจจุบันน้ีมีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทย
ร้อยละ 95 ก าลังเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา แต่ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษาเห็นได้
อย่างชัดเจนข้ึนในระดับมัธยมศึกษา โดยเด็กท่ีอยู่ในวัยมัธยมร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ 
เด็กท่ีไม่ได้เข้าเรียนส่วนใหญ่คือเด็กท่ียากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กพิการ   
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82. สาระส าคัญของเรื่องน้ี คือข้อใด 
    ก. จ านวนเด็กแต่ละช่วงวัยท่ีเข้ารับการศึกษา 
    ข. โอกาสและความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาของเด็ก 
    ค. ยิ่งมีอายุเพิ่มข้ึนจ านวนเด็กท่ีได้รับการศึกษายิ่งน้อยลง 
    ง.  เด็กจากชาติพันธุ์อ่ืนๆ แทบจะไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา 
 

 
83. “เด็กท่ีไม่เข้าเรียนส่วนใหญ่ คือเด็กท่ียากจน” ข้อความน้ีบ่งช้ีอะไร 
    ก. รายได้      ข.  สิทธ ิ            ค.  ฐานะ     ง.  โอกาส 
 

 
84.  “แม้ปัจจุบันน้ีมีเด็กช่วงวัยประถมศึกษาในประเทศไทยร้อยละ 95 ก าลังเรียนใน 
      ระดับช้ันประถมศึกษา”  เป็นผลมาจากข้อใด 
      ก.  การสนับสนุนของภาครัฐ 
      ข.  ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนดูแลบุตรหลาน 
      ค.  กฎหมายไทยให้เด็กทุกคนต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
      ง.  การศึกษาระดับประถมศึกษา มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สูงจนเกินไป 
 
 

85.  “โดยเด็กท่ีอยู่ในวัยมัธยมถึงร้อยละ 14 ไม่ได้เรียนหนังสือ” ข้อความน้ีสามารถ 
       บ่งช้ีถึงส่ิงใดตามมาเมื่อเด็กท่ีไม่ได้เรียนหนังสือเหล่าน้ีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
      ก.  คุณภาพของคน   ข.  อาชญากรรม 
      ค.  ความยากจน    ง.  ปัญหาสังคม 
 
 
แนวข้อสอบการเลือกใช้ค าท่ีถูกต้องเติมลงในช่องว่าง  
 
จงอ่านข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม 
หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้น้ัน 
 
86. สังคมในยุคปัจจุบัน มีสองคมคู่ขนานข้ึนมาพร้อมๆกับสังคมจริง ซ่ึงคนสังคมใหม่ 
     ท่ีว่าน้ันเป็นโลกโซเชียล โดยผู้คนท่ีเข้าสู่โลกโซเชียลจะถูก ………… ว่า “ชาวเน็ต”  
     ชาวเน็ตมักมีบทบาทในส่ือออนไลน์และสังคมต่างๆหรือกลุ่มท่ีตนเองสนใจ 
     ก.  กล่าวขาน         ข.  นิยาม            
     ค.  ขนานนาม            ง.  บ่งบอก 
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87. การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ได้น าเทคโนโลยีและส่ือการศึกษาดิจิตัลเข้ามา 
     ช่วยในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน ท าให้ผู้เก่ียวข้องต้องมีการปรับตัวกันครั้งใหญ่ท้ัง 
     ในส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากร ……….. ผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
     ก.  กับ     ข.  ร่วมด้วย   
     ค.  ตลอดจน    ง.  ประกอบกับ 
 
88. ช่วงเริ่มต้นในการเรียนแบบออนไลน์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 
     โควิด-19 ต่างเกิดเสียง ……………… ถึงปัญหาหลายเรื่องเก่ียวกับการเรียนดังกล่าว 
     ก.  วิพากษ์วิจารณ์    ข.  ครหา 
     ค.  ต าหนิ     ง.  สะท้อน 
 
89.  ราคาน้ ามันผันผวนไปตามสถานการณ์ของโลก สงครามก็มีผลต่อราคาน้ ามัน 
      เช่น สหรัฐอเมริกา มีข่าวจะโจมตีฐานทัพอิหร่าน ก็จะส่งผลให้ราคาน้ ามันพุ่ง 
      สูงข้ึนในคืนเดียว ……….. ตลาดหุ้นพลังงานจะได้รับการคาดหมายว่าท าเงินได้ 
      นักลงทุนจึงเส่ียงเทขายหุ้นอ่ืนๆมาลงทุนกับหุ้นพลังงาน ราคาน้ ามันจึงสูงข้ึน 
      ก.  เน่ืองจาก    ข.  ด้วยความท่ี 
      ค.  เป็นเรื่องของ    ง.  ดังน้ัน  
 
90.  ถ้าไม่มีฝ่ายใดท าอะไร เพื่อลดความ ......... ลง ผลสุดท้ายคงต้องใช้อาวุธกัน 
      ก.  เคร่งเครียด        ข. เข้มงวด    
      ค.  เคร่งครัด     ง. ตึงเครียด  
 
 

91.  การออมทรัพย์ไว้เป็นทองค า อาจเป็นวิธีท่ีฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถ 
      คาดหมาย ......... ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปท า 
      อะไรจึงจะดีท่ีสุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนรูปแบบใด 
      ก.  ราคา            ข.  ตลาด              
      ค.  เหตุการณ์              ง.  ความนิยม 
 
92.  ความเป็นข้าราชการท่ีดี ต้องอาศัยจิตส านึกของข้าราชการเป็นส าคัญ ไม่ใช่ 
      เพียงแต่ต้องรักษากฎ ระเบียบ ตามหน้าท่ี แต่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมใน 
      การท างานเพื่อ ………. ประชาชน 
      ก.  สนองคุณ    ข.  ตอบแทน 
      ค.  รับใช้     ง.  ให้บริการ 
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93.  การท างานเพื่อให้บรรลุผลตามแนวนโยบบายของฝ่ายการเมือง ย่อมน ามาซ่ึง 
      ความช่ืนชมของประชาชนฝ่ายหน่ึงและค าติฉิน ไม่พึงพอใจของอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 
      ธรรมดาในการท างาน ข้าราชการผู้ปฎิบัติหน้าท่ีจึงจ าเป็นต้อง …….. เป็นกลาง 
      ทางการเมืองและท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
      ก.  วางตัว          ข.   ท าตัว            ค.  วางใจ           ง.   ท าใจ 
 
 

        ศาลเป็นสถาบันท่ีต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย 
โดยพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆตามพยานหลักฐาน ในส านวนศาลจะน าข้อเท็จจริงนอก
ส านวนมาพิจารณามิได้ คดีอาญาน้ันเป็นหน้าท่ีของโจทก์ท่ีจะต้องน าสืบพิสูจน์ความผิด
ของจ าเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ าเลย  
 
94. สาระส าคัญของบทความน้ีกล่าวถึงศาลในเรื่องใด 
    ก. หน้าท่ี         ข. อ านาจ  
    ค. วิธีการน าสืบพิสูจน์ความผิด       ง. หลักการในการพิจารณาคดีอาญา 
  
95  "หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่" สอดคล้องกับข้อใด 
    ก. แม้เข้าใจว่าจ าเลยกระท าผิด       ข. หากเช่ือว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด  
    ค. หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจ าเลยกระท าผิด       ง. แม้แน่ใจว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด 
 
จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงล าดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบค าถาม 
96. ข้อความใดเป็นล าดับแรก 
     ก.  ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน   
     ข.  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
     ค.  และส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างครอบคลุม 
     ง.  จะมุ่งเน้นไปท่ีการสอนบูรณาการทักษะ 
 
97. ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 3 
     ก. ท าให้รถยนต์ราคาถูกลง       ข. เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี    
     ค. และคงจะถูกลงกว่าน้ีอีก          ง. เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 
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98. ข้อความใดเป็นล าดับสุดท้าย  
     ก.  ของมนุษย์โดยไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม 
     ข.  อุณหภูมิโลกเริ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
     ค.  อันเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
     ง.   สภาพแวดล้อมของโลกจึงเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วเพียงสองศตวรรษ 
 
99.  ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 2 
    ก. เพราะเป็นรากฐานในการยกระดับ ข.  ความรู้ ความสามารถในการท างาน 
    ค. ต้องให้ความส าคัญของการศึกษา ง.  การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 
 
100. 1. ซ่ึงเป็นวัคซีนโรคโควิด-19 ตัวแรกท่ีผ่านการทดลองทางคลินิกระยะท่ี 1  
     2. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีน  
     3. ปรากฏผลว่าปลอดภัย ทนทาน  
     4. วารสารการแพทย์เดอะเปิดเผยการทดลองวัคซีน 
     5. และสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเช้ือไวรัสฯในมนุษย์ได้ 
 

    ข้อใดเรียงล าดับข้อความท่ีให้มาได้ถูกต้อง 
     ก.  4   2   1   3   5   ข.   4  2   3   5  1 
     ค.  2   4   1   3   5    ง.   2  4   3   5  1 
 
เฉลย  76. ค    77. ข   78.  ง    79. ง    80. ง    81. ข    82. ข    83. ง      
        84. ค    85. ก   86. ข     87. ค   88. ง    89. ก    90. ง    91. ค   92. ง   
        93. ก    94. ง    95. ค    96. ข   97. ค    98. ง    99. ค    100. ก 
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101.   คนท่ีมีความเมตตาทุกคน มีความสุข  ฉันเป็นคนมีเมตตา ดังน้ัน 
  ก. ฉันมีความสุข   ข.  ฉันไม่มีความสุข 
  ค. คนมีความสุขมีเมตตา   ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
102.   ค าดีสูงกว่าด ารัส  ด ารัสสูงกว่าประไพ  ดังน้ัน 
  ก. ประไพสูงกว่าค าดี   ข. ค าดีสูงกว่าประไพ 
  ค. ค าดีสูงเท่าประไพ   ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
103.   คนไม่นับถือศาสนาใดๆเลยทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์  ฉันนับถือศาสนาพุทธ ดังน้ัน 
  ก. ฉันเป็นคอมมิวนิสต์   ข. ฉันไม่เป็นคอมมิวนิสต์ 
  ค. ฉันจะไม่นับถือศาสนาอิสลาม ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
104.    คนไทยบางคนมั่งมี  คนมั่งมีทุกคนใจบุญ  ฉะน้ัน 
  ก. คนมั่งมีบางคนเป็นคนไทย  ข. คนไทยบางคนใจบุญ 
  ค. คนมั่งมีบางคนใจบุญ  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
105.     สัตว์เลือดอุ่นเท่าน้ันท่ีเล้ียงลูกด้วยนม ช้างไม่ใช่สัตว์เลือดอุ่น  ฉะน้ัน 
  ก. ช้างเล้ียงลูกด้วยนม   ข. ช้างไม่ได้เล้ียงลูกด้วยนม 
  ค. ช้างอาจเล้ียงลูกด้วยนม  ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
106.    เลข  3  ตัวเดียวเท่าน้ันท่ีหาร 28 ลงตัว  A  หาร  28 ลงตัว  ฉะน้ัน 
  ก.  3  หารด้วย  28  ไม่ลงตัว  ข. A  ไม่ใช่เลข  3 
  ค.  A  เป็นเลข 3    ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
107.    A  ต้ังฉากกับ  B    C ต้ังฉากกับ  B   ดังน้ัน  
  ก.  A  ขนานกับ B    ข.  A  ต้ังฉากกับ  C  
  ค.  A  ขนานกับ  C     ง.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
    
         เฉลย  101. ก  102. ข   103. ง   104. ข   105. ข   106.  ค   107.  ค    
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108.   
           รูปถัดไป คือข้อใด 
 

ก.                           ข.       ค.     ง. 
 

         
 
109.       +    +                    +                 =  ? 
 
 
     ก.                           ข.       ค.      ง. 
 
 
                                                         
110.     

        ถ้าพับรูปน้ีตามรอยจะมองเห็นรูปใด 
 
 
 
 
 
 

ก.                                               ข. 
 
 

 
ค.         ง.    

 

D C B 

A 

 

A B 

C D 



137 

 

111.  ปลาวาฬทุกตัวเล้ียงลูกด้วยน้ านม  ช้างเป็นปลาวาฬ ฉะน้ัน 
     ก. ช้างไม่ใช่ปลาวาฬ     ข. ช้างเล้ียงลูกด้วยน้ านม 
     ค. ช้างไม่ได้เล้ียงลูกด้วยน้ านม   ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
112.  ธนบัตรทุกฉบับมีเลขอารบิก กระดาษใบน้ีมีเลขอารบิก ฉะน้ัน 
     ก.  กระดาษใบน้ีเป็นธนบัตร   ข.  กระดาษใบน้ีไม่ใช่ธนบัตร 
     ค.  กระดาษใบน้ีอาจเป็นธนบัตร  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
113.  คนข้ีเหร่ทุกคนสนใจฉัน  ภรรยาของฉันไม่ได้เป็นคนข่ีเหร่ ฉะน้ัน 
     ก.  ภรรยาของฉันสวย   ข.  ภรรยาของฉันไม่สนใจฉัน 
     ค.  ภรรยาของฉันสนใจฉัน   ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
114.  สัตว์ท่ีค ารามเสียงดังทุกตัวจะกลัวหนู เสือไม่ได้กลัวหนู ฉะน้ัน 
      ก. เสือเป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง  ข.  เสือไม่ได้เป็นสัตว์ท่ีค ารามเสียงดัง 
      ค. หนูไม่กลัวเสือ    ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
115.  ฉันรักพ่อมากกว่าพี่รักพ่อ พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ฉะน้ัน 
     ก. ฉันรักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ  ข. พี่รักพ่อมากกว่าน้องรักพ่อ 
     ค. พี่รักพ่อมากกว่าฉัน   ง. ฉันรักพ่อมากกว่าพี่ 

  
       116.  ด าสูงกว่าแดง แต่แดงสูงกว่าเขียว ฉะน้ัน 

   ก. ด าสูงกว่าเขียว     ข. เขียวสูงกว่าแดง 
   ค. เขียวสูงกว่าด า     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 
117. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่า  งูดินมีพิษมากกว่างูเห่า  ฉะน้ัน 
   ก. งูจงอางมีพิษมากกว่างูดิน   ข. งูจงอางมีพิษมากกว่างูเห่าและงูดิน 
   ค. งูจงอางและงูดินมีพิษมากกว่างูเห่า  ง. งูดินมีพิษมากกว่างูจงอาง 
 

         108. ง  109. ง 110. ก  111. ข  112. ง  113. ง  114. ข   115. ก  116. ก  117. ค   
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118.  คนจีนในเมืองไทยหลายคนร่ ารวย คนร่ ารวยเป็นคนใจบุญ ฉะน้ัน 
    ก. คนร่ ารวยบางคนเป็นคนจีน   ข. คนจีนหลายคนในเมืองไทยใจบุญ  
    ค. คนร่ ารวยบางคนใจบุญ    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 
119.  คนท างานออฟฟิศบางคนขับรถยนต์มาท างาน ฉันไม่ได้ท างานออฟฟิศ ฉะน้ัน 
     ก. ฉันขับรถยนต์มาท างาน   ข.  ฉันไม่ได้ขับรถยนต์มาท างาน 
     ค. คนขับรถยนต์มาท างานไม่ใช่ฉัน  ง.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  
 
120.  เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนก็ชอบฟุตบอล เด็กท่ีชอบแบดมินตันบางคนก็ชอบเทนนิส  
       เด็กท่ีชอบฟุตบอลทุกคนต่างก็ชอบเทนนิส ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล 
      ก. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
      ข. เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ค. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบแบดมินตัน และบางคนชอบฟุตบอล 
      ง. เด็กท่ีชอบเทนนิสทุกคนชอบฟุตบอล และบางคนชอบแบดมินตัน 

         
             118. ข  119. ง   120. ข 

 
ข้อ 120 เป็นข้อสอบจริง สรุปความ เหตุผล ตรรกะ ซ่ึงต้องขออธิบายวิธีคิดแยกข้อ  
ก.  ไม่ถูก เพราะ เด็กท่ีชอบเทนนิสบางคนชอบแบดมินตัน แต่ทุกคนชอบฟุตบอล 
    แสดงว่าเด็กท่ีชอบเทนนิส (ซ่ึงบางคนชอบแบดมินตันด้วย) ก็ชอบฟุตบอลน่ันเอง 
    ข้อความน้ีก็เลยผิด เพราะในโจทย์บอกว่า “ไม่มีเด็กท่ีชอบแบดมินตันและฟุตบอล” 
    คือถ้าชอบแบดมินตันแล้วจะไม่ชอบฟุตบอล ถ้าชอบฟุตบอลก็จะไม่ชอบแบดมินตัน 
 

ข.  อันน้ีได้ บางคนท่ีเล่นเทนนิสก็ไปตีแบดด้วย บางคนเล่นเทนนิสก็ไปเตะบอลด้วย 
    ข้อน้ีไม่มีอะไรขัดแย้งกับโจทย์ จึงเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง (เฉลย ข้อ ข)  
 

ค.  ชอบเทนนิส ต้องเล่นแบด (ชอบ) ทุกคนเลย ดังน้ัน คุณจะมาชอบฟุตบอลได้ยังไง 
     เมื่อโจทย์ระบุว่า “ถ้าเธอเป็นคนท่ีชอบตีแบดแล้ว เธอจะไม่ชอบฟุตบอล” ค. ไม่ถูก 
 

ง.   ใครท่ีตีเทนนิสต้องเตะบอลด้วย เมื่อทุกคนเตะบอล จะไม่เล่นแบด (เพราะเงื่อนไข 
     ในโจทย์คือ ต้องไม่มีการเตะบอล และเล่นแบดในตัวคนๆน้ัน)  ดังน้ันข้อ ง. จึงไม่ถูก  
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121.   คน : อาหาร   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ต้นไม้   ปุ๋ย   ข.   ดิน   หญ้า 
    ค.   น้ า   ราก   ง.    ใบ   ก่ิง 
  
122. เต้าเจี้ยว : ถ่ัวเหลือง   ->   …………..  :  ……………. 
    ก.   ข้าว   เกลือ       ข.   น้ าเช่ือม   น้ าตาล 
    ค.   นม   ขนม       ง.   น้ าปลา   ซีอ๊ิว 
  
123.  สะใภ้ : พี่     -> …………..  :  ……………. 
    ก.   ย่า   ปู่       ข.  อา   เขย 
    ค.   ลุง   พ่อ    ง.  ป้า   หลาน 
  
124.  ธุรกิจ : ค้าขาย   -> …………..  :  ……………. 
    ก.   ครู   นักเรียน   ข.  ศิลปิน   นักแสดง 
    ค.   แพทย์   พยาบาล      ง.  ช านาญ   เช่ียวชาญ 
  
125. ผู้ว่าราชการจังหวัด  : 7  -> …………..  :  ……………. 
     ก. นายอ าเภอ : 6     ข. เจ้าพนักงานปกครอง  : 3         
     ค. เจ้าหน้าท่ีทะเบียน :5       ง. ปลัดจังหวัด : 3 
 
126.  ข้าวหลาม : ไม้ไผ่ -> …………..  :  ……………. 
     ก.  ร า : ข้าวเปลือก   ข.  ถ่าน : ไม้ 
     ค.  พวงมาลัย : รถยนต์  ง.  ด้าย : เทียนไข 
 
127. กีฬา : พระ  ->     กติกา : ………………… 
    ก.วัด                ข. ศีล           ค. ข้อก าหนด               ง. ธรรม 
 
128. รุ้งกินน้ า : เขียว  ->   ธงชาติไทย  :  …………………. 
   ก. ขาว             ข. แดง                   ค. น้ าเงิน                ง. เหลือง  
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129.   ป่วย : โรงพยาบาล  ->  …………..  :  ……………. 
   ก.  แจ้งความ : ยาม     ข.  เรียน : วัด 
   ค.  บวช : โบสถ์     ง.  หิว : ภัตตาคาร 
 
130. แสง:เสียง  -> ……………. : …………….. 
     ก. จักรยาน : จักรยานยนต์        ข. เครื่องบิน : รถยนต์       
     ค. เดินเท้า : วิ่ง          ง. วิ่ง :  จักรยาน 
 
131. ราชสีห์ : สิงโต    -> …………..  :  ……………. 
    ก. พยัคฆ์ : เสือโคร่ง                      ข. นก : วายุภักษ์ 
    ค. ช้าง : คชสาร                           ง. มังกร : งู 
 
132. คน : กวน      -> …………..  :  ……………. 
     ก. สุนัข : เช่ือง                             ข. ป้ิง : ย่าง 
     ค. แมว : นอนหวด                        ง. ทอด : ผัด 
 
133. รถเมล์ : โรงเรียน   ->  …………..  :  ……………. 
     ก. เบาะท่ีน่ัง   :  ห้องเรียน                  ข.  เท้า :  ร่างกาย 
     ค. พนักงานขับรถ :  ผู้อ านวยการ             ง.  ผู้โดยสาร  :  บุคลากร 
 
134. ดอกหญ้า : ดอกฟ้า   ->    กระต่าย  :  ……………. 
     ก. กระรอก                                     ข. ดวงจันทร์ 
     ค. ดวงดาว                                  ง. ดวงอาทิตย์ 
 
135. บาท  :  สตางค์  :  -> …………..  :  ……………. 
    ก.  ขีด :  กิโลกรัม                         ข. เมตร : เซนติเมตร 
    ค.  นาที : วินาที                          ง. เดือน : วัน 
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136. ไข่แดง : ไข่ไก่ -> …………..  :  ……………. 
     ก. ใยแมงมุม : แมงมุม                  ข. กะลา : มะพร้าว 
     ค. นิวเคลียส : เซลล์                    ง. ซัง : ข้าวโพด 
 
137.   ……. : ปุ๋ย  ->   การขาย : ………… 
     ก.  พืช : การโฆษณา   ข.  ขยะมูลฝอย : ตลาด 
     ค.  ข้าวโพด : ผู้ซ้ือ    ง.  อินทรีย์ : ปากกา 
 
138.    ………… : รถยนต์  ->   ปรอท :  ………… 
     ก.  ถนน : องศา         ข.  เครื่องยนต์ : เทอร์โมมิเตอร์ 
     ค.  เบาะ : อุณหภูมิ    ง.  สัญญาณไฟ : จราจร 
 
139. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ  ->  สุขอนามัย  :  ……………. 
     ก.  โรคภัย     ข.   ความอันตราย 
     ค.  โรงพยาบาล                    ง.   การเสียชีวิต 
 
140. ถ่ี  :  ห่าง  ->  ละเอียด :  ……………. 
     ก.  ป่น     ข.  ละออง   
     ค.  หยาบ     ง.   ไกล  
 
141.  ครูเดินทางจากโรงเรียนไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร 
       จากน้ันข้ึนทางเหนืออีก 1 กิโลเมตร และหักศอกกลับไปทางทิศตะวันออกอีกครั้ง 
       รวมระยะทางท้ังหมด 3 กิโลเมตร จงหาว่าบ้านนักเรียนต้ังอยู่ทิศใดของโรงเรียน 
       ก.  ทิศเหนือ    ข.   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
       ค.  ทิศตะวันออก    ง.    ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 
142.  มานีบอกมานะว่าปิติเป็นลูกค้าคนเดียวของแม่ของแม่ฉัน มานีเป็นอะไรกับปิติ 
       ก.  น้า     ข.   น้องสาว 
       ค.  ลูกพี่ลูกน้อง    ง.    หลานสาว  
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143.  เครื่องจักร A และ เครื่องจักร B  ท างาน 240 ช้ิน  รวมกันใช้เวลา 24 ช่ัวโมง  
ถ้าใช้เครื่องจักร A จ านวน 2 เครื่อง และ เครื่องจักร A จ านวน 1 เครื่องใช้เวลา 
18 ช่ัวโมง แต่ถ้าใช้เครื่องจักร A จ านวน 1 เครื่อง และ B จ านวน 2 เครื่องจะ 
 ใช้เวลาประมาณก่ีช่ัวโมง  
ก.  10   ช่ัวโมง     ข.   12  ช่ัวโมง 
ค.  14   ช่ัวโมง     ง.   16  ช่ัวโมง 
 

 144.   32563    มีหลักหน่วยเป็นเลขใด 
       ก.  1                    ข.   3           ค.   7     ง.   9 
 
145.  หมูกับห่าน มีหัวรวมกัน 100 หัว และมีขารวมกันท้ังหมด 280 ขา มีหมูก่ีตัว 
     ก.  30 ตัว       ข.  40  ตัว   
     ค.  60 ตัว          ง.  80  ตัว 
 
146. เครื่องบิน A บินด้วยความเร็ว 580 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ออกเดินทางเวลา 6.00 น. เครื่องบิน B 
    บินด้วยความเร็ว 700 กิโลเมตร / ช่ัวโมง ออกเดินทาง 7.30 น. เครื่องบิน A และเครื่องบิน B 
    จะบินมาพบกันเวลาใด 
    ก.  14.15 น.         ข.  14.35 น.     
    ค.  14.45 น.        ง.  15.15  น.  
 
147. ซ้ือผลไม้ 45 กิโลกรัม ราคา 600 บาท  ขายผลไม้ไป 27 กิโลกรัมแรก กิโลกรัมละ 18 บาท 
     ท่ีเหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท จะได้ก าไร หรือขาดทุน คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 
    ก.  ขาดทุน 20 %     ข.  เท่าทุน   
    ค.  ก าไร 15 %     ง.  ก าไร 20 % 

 
148. สนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 150 x 200 ม. คนยืนท่ีมุม เดินตามวงรอบขอบสนาม 1 รอบ  
    แล้วเดินตามเส้นทแยงมุมไปมุมตรงข้าม จงหาระยะทางท้ังหมด  
    ก.  750 เมตร     ข.  850  เมตร   
    ค.  950  เมตร     ง.  1,050  เมตร 
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149.  ดินสอแท่งละ 3 บาท ปากกาแท่งละ 5 บาท ซ้ือดินสอและปากกาด้วยจ านวนเงินเท่ากัน  
        จะได้จ านวนรวมท่ีน้อยท่ีสุดก่ีแท่ง 
       ก.  3  แท่ง     ข.  5  แท่ง   
       ค.  8  แท่ง     ง.  12  แท่ง  
 
150.  รูปทรงสามเส่ียมมีมุมภายใน 180 องศา รูปทรงหกเหล่ียมมีมุมภายในเท่าใด  
       ก.  360 องศา     ข.  450  องศา   
       ค.  720 องศา     ง.  900 องศา 
 
151.  1o + 2o + 3o +  … + 100o  มีค่าเท่าใด 
       ก.  0             ข.  1    
       ค.  100      ง.  101  
    
152.  ค่าเฉล่ียของ 15 , 29 , 43 , 57 , … , 169  คือข้อใด 
      ก.  90           ข.  91    
      ค.  92      ง.  93  
 

153.  7  8  9  10   18   66   …….. 
     ก.  384            ข.  450            
     ค.  540      ง.  650 
 

154.  5  6  11  22  41  …… 
     ก.  50           ข.  60    
     ค.  70      ง.  80 

 
155.  121    143   165  …….  209  
      ก.  187            ข.  192            
      ค.  200      ง.  205 
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156.  ล าดับ  -43 , -34 , -25 , - 16  , …… มีก่ีพจน์ ท่ีน้อยกว่า 300 
      ก.  30           ข.  32    
      ค.  39     ง.  72 
 
157. เส้นขนานแนวนอน 4 เส้น และ แนวต้ัง 4 เส้น ตัดกัน จะเกิดเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านขนานก่ีรูป 
      ก.  16 รูป     ข.  28 รูป   
      ค.  32  รูป    ง.  36 รูป 
 

158. เมื่อ 18 ปีท่ีแล้ว อัตราส่วนอายุบุตรชายต่อบิดา ท่ี 2 : 5  ปัจจุบันอายุบิดาต่อบุตรเป็น 7 : 4 
      ถามว่าปัจจุบันบิดาอายุก่ีปี  
      ก.  55 ปี        ข.  63 ปี   
      ค.  65 ปี     ง.   68  ปี 
 

159.  สารละลายปริมาตร 60 ลิตร มีความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 10% ถ้าต้องการปรับความเข้มข้น 
      แอลกอฮอล์เป็น 60 % จะต้องเติมแอลกอฮอล์เท่าใด  
      ก.  35  ลิตร       ข.  50 ลิตร   
      ค.  60  ลิตร    ง.  62.5  ลิตร 
 

160.   21    22    24    27    31     36     42     ……………..   ตัวเลขถัดไปคือข้อใด 
       ก.   44                    ข.   48              
       ค.   49              ง.   52 
 
161. นักเรียน 24 คน แลกของขวัญซ่ึงกันและกัน ได้รับของจากทุกคน จะมีของขวัญท้ังหมดก่ีช้ิน 
       ก.  24  ช้ิน       ข.  32  ช้ิน        
       ค.  48  ช้ิน           ง.  552  ช้ิน 
 
162.   เงินจ านวน  50  สตางค์  คิดเป็นอัตราเท่าไหร่ของเงิน 10 บาท 
        ก.  1/2     ข.   1/4        
        ค.  1/20        ง.    1/50 
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163.   เงาะกิโลกรัมละ 18 บาท  มีเงิน 100 บาท ซ้ือเงาะ 2.5 กิโลกรัม จะเหลือเงินทอนก่ีบาท 
       ก.  45  บาท    ข.  55  บาท       
       ค.  58   บาท        ง.  62   บาท 
 
164.  13   11   15   14   10   16   15   9   ............ 
      ก.  8      ข.  12    
      ค.  17     ง.  19 
 
165.  ตอนน้ีพ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก แต่เมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ลูกมีอายุ 1 ใน 7 ของพ่อ  
       ตอนน้ีลูกมีอายุกี่ปี 
      ก.  10 ปี     ข.  15  ปี   
      ค.  18  ปี    ง.  21 ป ี
 
166.  ร้อยละ 12 ของ  25  ต่างจากร้อยละ  10  ของ  50  อยู่เป็นจ านวนเท่าใด 
      ก.  1     ข.  2    
      ค.  3     ง.  5 
 
167.  ประกาศป้ายราคาสินค้าชนิดหน่ึง 1,200 บาท และมีส่วนลดให้ 20 %  หากซื้อสินค้า 
      ชนิดน้ันด้วยธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท จะได้รับเงินทอนกี่บาท 
      ก.  พอดี     ข.  20 บาท   
      ค.  40 บาท    ง.  60 บาท 
 
168.  ไก่ หมู  งู  สุนัข  อยู่รวมกัน นับหัวได้ 15 หัว  ไก่มีขารวมกันมากกว่า หมูมีขารวมกัน 
      อยู่ 4 ขา  สุนัขนับหางรวมกันได้ 3 หาง ดังน้ัน มีงูทั้งหมดกี่ตัว 
      ก.  1  ตัว    ข.  2 ตัว   
      ค.  3  ตัว    ง.  5  ตัว 
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169.  ปักเสาเป็นแนวเส้นตรง ระยะทางระหว่างเสาต้นแรก ถึงต้นสุดท้าย 24 เมตร โดยมี  
       ระยะห่างระหว่างเสาต้นละ 3 เมตร จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น 
      ก. 6 ต้น     ข.  7 ต้น   
      ค.  8  ต้น    ง.  9 ต้น 
 
170.   ร้อยละ 24  ของ  500   มีค่ามากกว่า  100  อยู่เท่าไหร่  
       ก.  10       ข.   14    
       ค.   20           ง.   24 
 
171.   ราคาสินค้าชนิดหน่ึงต้ังไว้ท่ี  720  บาท  ลดราคาลงจากราคาท่ีต้ังไว้ เท่ากับราคา 
       ก าไรท่ีได้รับ ถ้าต้นทุนของสินค้าชนิดน้ีคือ  600 บาท แสดงว่าราคาขายจริงก่ีบาท 
       ก.  620  บาท      ข.  640  บาท  
       ค.  660  บาท           ง.  680  บาท 
 
172.   ปีน้ีแดงอายุ เป็นสองเท่าของด า อีก 10 ปี แดงจะอายุ 34 ปี ตอนน้ันด าจะมีอายุเท่าไหร่ 
       ก.  12  ปี       ข.  17   ปี   
       ค.  22  ปี           ง.  24  ปี 
 
 

121.ก  122.ข  123.ก  124. ข  125. ค  126. ง  127. ข  128. ค  129. ง  130. ข 
 131. ก  132. ข  133. ค  134. ก  135. ข  136. ค  137. ก  138. ข  139. ก 140. ค 
 141. ข   142. ง  143.  ค  144.  ค   145.  ข    146.  ค   147. ง   148. ค  149.  ค        
 150.   ค   151.  ค  152. ค   153. ข   154. ค   155. ก  156. ค   157. ง   158. ข     
159. ง    160. ค   161. ง   162. ค   163.  ข  164. ค   165. ข  166. ข  167. ค  
168. ก    169. ง   170.  ค   171.  ค   172.  ค    
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ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย 
 
1.  ข้อใดไม่เป็นประโยค  

 ก.  เขาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 ข.  การชุมนุมประท้วงรัฐบาลต่อต้านการรัฐประหาร 
 ค.  รูปภาพท่ีแขวนข้างฝารูปน้ันเป็นรูปแมวไล่จับหนู  
 ง.  การกระท าของเขาก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  
 

2.  ข้อใดไม่เป็นประโยค  
 ก.  คณะผู้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนมีถึงหน่ึงหมื่นคน  
 ข.  รัฐบาลเร่งหน่วยราชการบรรจุคนเข้าท างานไม่ต่ ากว่าแสนอัตรา 
 ค.  กระทรวงสาธารณสุขต้ังเป้าการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 
 ง.  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการจ านวนสองหมื่นห้าพันคน  
 

3.  ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์  
 ก.  ฉันผู้ชายนะยะ     ข.  อะไรอยู่ในตะกร้า  
 ค.  เธอกับเขาและรักของเรา    ง.  สมุนไพรใช้รักษาโรค 
 

4.  ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน  
 ก.  นายกรัฐมนตรีพูดเร็วจนนักข่าวจับประเด็นไม่ถูก  
 ข.  เขาต้องการแสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว  
 ค.  ไม่มีใครกล้าตัดต้นไม้รูปพญานาคข้างสระหน้าวัด 
 ง.  ส่ือมวลชนบางส านักมักบิดเบือนข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน  
 

5.  ข้อใดเป็นได้ท้ังประโยคและกลุ่มค า  
     ก. บริเวณสวนอันร่มรื่นมีดอกไม้นานาพันธุ์  
     ข. ผู้จัดการส านักงานจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรม  
     ค. นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่อายแต่แฟนบอลอาย  
     ง. นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดสรรการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน  
 

 1.  ข   2.  ง   3. ง   4. ก  5. ข 
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6.  ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ 
     ก.  จากวันท่ีเขาพบเธอจนถึงวันน้ี          ข.  เขาเคยร้องขอต่อศาล 
     ค.  น้องของฉันไม่กลัวแมลงสาป          ง.  ท าไมเธอชอบร้องไห้เป็นประจ า 
 
7.  ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ 
     ก.  กรุณาติดแสตมป์ท่ีจดหมายด้วยนะ    ข.  เจ้าหน้าท่ีลงประทับตราหนังสือให้แล้ว 
     ค.  หัวหน้ายังไม่ได้แทงเรื่องลงมาให้เลย      ง.   เลขานุการไม่อาจออกความเห็นในท่ีประชุม 
 
8.  ข้อใดเป็นประโยคก ากวม ไม่ถูกต้อง 
    ก.  เขาไม่หลับไม่นอน      ข.  เธอไม่เคยจะตายจากไปในใจฉันยังมีเธอ 
    ค.  ช่วงน้ีของปีท่ีแล้วร้อนกว่าปีน้ี     ง.  ต ารวจนายน้ันวิ่งกรูกันเข้าไปจับคนร้าย 
 
9.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีใจความกะทัดรัด 
    ก.  หนทางเส้นน้ีขรุขระไม่เรียบเดินล าบาก  ข.  พวกเขาเดินพลางว่ิงพลางตลอดทาง 
    ค.  บ้านคนหลังน้ันไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในไหม ง.  เด็กๆต่างร้องตะโกนเสียงดังจนสุดเสียง 
 
10. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ 
    ก.  เทคโนโลยีพัฒนามาตลอดเวลา   ข.  ความอลเวงแห่งปราสาทดอกไม้ 
    ค.  หญิงชาวต่างชาติตัวสูงผิวขาวคนน้ัน  ง.  หนองน้ าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเก่า 
 
11. “นอนหลับทับสิทธิ” มีความหมายเหมือนข้อใด 
    ก.  ไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนน                               ข.  ไม่แสดงหน้าท่ีของตนในการออกเสียง 
    ค.  ไม่เอาใจใส่ท่ีจะกระตือรือร้นไปใช้สิทธิ           ง.   ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิในการออกเสียง  
 
12.  ค าใดท่ีมีความหมายแตกต่างไปจากค าอ่ืน 
    ก.  กรุณา      ข.  เมตตา  
    ค.  ปราณี              ง.  เข้าอกเข้าใจ 
 
   6.  ค   7.  ข   8. ง    9. ข    10. ก   11.  ข   12. ง    
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13. หลายคนต้องติดคดีความเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ค าท่ีขีดเส้นใต้สอดคล้องกับค าใด 
    ก.  เขลา   ข.  รู้ไม่จริง         ค.  ประมาท สะเพร่า        ง.  แกล้งไม่รู้ 
 
14.  ครูไม่ได้สอนให้เธอเป็นคนข้ีตืดหรอกนะ ค าท่ีขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 
      ก.  ข้ีบ่น ข้ีน้อยใจ     ข.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
      ค.  ประหยัด พอเพียง    ง.  ตระหน่ีถ่ีเหนียว 
 
15.  เจ้านายคนน้ีถือหางลูกน้องคนสนิทจริงๆเลย ข้อความน้ีมีความหมายคล้ายคลึงกับข้อใด 
      ก.  ช่ืนชม ยกย่อง  ข.  เข้าข้าง             ค.  ให้เกียรติ  ง.  ภาคภูมิใจ 
 
16.  “เส้ียมเขาควายให้ชนกัน” มีความหมายเหมือนส านวนใด 
      ก.  จับแพะชนแกะ                               ข.  ยุให้ร าต าให้รั่ว 
      ค.  เข้าด้ายเข้าเข็ม                                    ง.  เรือล่มในหนองเงินทองจะไปไหน 

 
17.  อดใจไว้ก่อนเพื่อรอส่ิงท่ีดีกว่า สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  อดรนทนไม่ได้     ข.   ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม 
      ค.  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน    ง.    พูดไปสองไพเบ้ีย น่ิงเสียต าลึงทอง 
 
18.  วัวสันหลังหวะ มีความหมายตามข้อใด 
      ก.  อาการหวาดระแวง    ข.   อาการเจ็บปวดจากบาดแผล      
      ค.  การถูกเพื่อนหรือคนไว้ใจแทงข้างหลัง  ง.   การไม่ยอมไว้เนื้อเช่ือใจใครอีกต่อไป    
 
19.  ผู้หญิงคนน้ันเป็นคนท่ีข้ีอายน่าดูเลยนะ ค าท่ีขีดเส้นใต้ตรงข้ามกับค าใด 
      ก.  ไม่หวั่นไหว  ข.  ชอบพูดคุย         ค.  หน้าด้าน     ง.   หลักแหลม 
 
20.  เธอจ าเป็นต้องช่วยฉัน ปิดบัง เรื่องน้ีเอาไว้ ไม่ให้ใครรู้  ตรงข้ามกับข้อใด 
     ก.  หมกเม็ด  ข.  ตีแผ่                ค.  ขยายความ     ง.  หลบซ่อน 
 
     13. ก   14. ง  15. ข   16. ข   17. ค  18. ก   19. ค   20. ข 
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21 – 25  จงเลือกค าตอบท่ีถูกเพียงค าตอบเดียว ข้อใดเป็นค าอ่านท่ีถูกต้อง  
 

21. “กรกฎาคม” 
ก. กอน – กะ – ดา – คม                     ข.  กะ – รัก – กะ – ดา – คม 
ค. กอ – ระ – ดา – คม                       ง.  กอ – ระ – กะ – ดา – คม 
 

22. “ญาติวงศ์” 
ก. ยาด – ติ – วง                        ข.   ยาด – วง  
ค. ยาด – ติ – กะ – วง                       ง.   ยา – ติ – วง  
 

23. “ธารก านัล” 
ก. ทา – ระ – ก า – นัน                       ข.   ทาน – ก า – นัน 
ค. ทาน – ระ – ก า – นัน                     ง.   ทา – ก า – นัน 
 

24.  “พระบรมราชินี” 
ก.  พระ – บรม – รา – ชิ – นี               ข.  พระ – บะ – รม – รา – ชิ – นี 
ค.  พระ – บอน – รา – ชิ – นี               ง.  พระ – บอ – รม – มะ – รา – ชิ – นี  
 

25. “จรดพระนังคัล” 
ก. จะ – รด – พระ – นัง –คัน               ข.  จด – พระ – นัง – คัน 
ค. จะ – หรด – พระ – นัง – คัน            ง.  จรด – พระ – นัง – คัน 

 
26.  ฉันได้ซ้ือระนาดสอง………………. มอบให้แก่ชมรมดนตรีไทย 

ก.  ช้ิน         ข.  ตัว    
ค.  เครื่อง        ง.  ราง 

 
27.  รอคอยไม่หวั่นไหวแม้แสนนานโดยยังหวังว่า ……….…… เขาคงจะต้องกลับมา 

ก.  ในไม่ช้า        ข.  ไม่นานนัก   
ค.  ไม่ก่ีวัน        ง.  สักวันหน่ึง 
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28.  ถึงชีวิตจะล าบากยากเย็นเช่นไรเราก็ต้อง …….………… ให้ผ่านพ้นไป 
ก.  ทนทุกข์ทรมาน        ข.  แข็งขืน ยืนหยัด   
ค.  อดทน             ง.  ต้ังใจ 

 
29.  น้ าผ้ึงเป็น ………..……ของน้ าหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ าหวานอ่ืนๆ 
         ก.  ส่ิงตอบแทน       ข.  ผลิตผล    
         ค.  สารคัดหล่ัง         ง.  ผลพลอยได้ 
 
30.  นโยบายใหม่ของรัฐบาล ได้ก าหนดเป้าหมายให้ข้าราชการท างานอย่างมี .......................  

ก. หลักการ         ข. คุณภาพ    
ค. วัฒนธรรม         ง. ประสิทธิภาพ 

 
31.   ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 1 
        ก.  ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้น าคอยช้ีน า 
        ข.  ซ่ึงท าให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ นอกจากการท าตามค าส่ัง 
        ค.  แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
        ง.  ท าให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีท่ีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ 

 
32.   ข้อความใดควรอยู่ล าดับท่ี 2 
        ก.  เพื่อเป็นท่ีเสด็จประพาส 
        ข.  วังพญาไทยสร้างในรัชกาลท่ี 5 
        ค.  ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
        ง.   และให้เป็นแหล่งเพาะปลูกทดลองธัญพืชต่างๆ 
 
33.    ข้อความใดควรอยู่ในล าดับท่ี 3 
        ก.  ภาษาไทยเรียกว่าเป็นภาษาท่ีมีความสวยงาม  
        ข.  อย่างเช่นการใช้ค าลงท้าย 
        ค.  สามารถแบบความเป็นทางการได้ด้วยการใช้ค าต่างๆ  
        ง.  ท่ีบ่งบอกได้ชัดเจนถึงความสนิทหรือมารยาทของผู้พูดได้เป็นอย่างดี 
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34.     ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 4 
 ก.   สะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหาท่ีทวีความส าคัญระดับโลก 
 ข.   จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปัจจุบัน 
 ค.   และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไม่ได้ 
 ง.   ท่ีมีผู้ป่วยเกินร้อยล้านคนและผู้เสียชีวิตจ านวนหลักล้านคน 

 
35.    ข้อความใดควรเป็นข้อความในล าดับแรกสุด 
         ก.   เป็นจ านวนสามแสนล้านบาท จากเงินกู้ท้ังหมดรวมห้าแสนล้านบาท  
         ข.   และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
         ค.   ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
         ง.   เงินกู้ตามแผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
 
36.    ข้อความใดควรเป็นข้อความในล าดับสุดท้าย 
         ก.   แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือ 
              ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
         ข.  เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
              แบ่งออกเป็นสามส่วนรวมห้าแสนล้านบาท โดยส่วนแรกคือ  
         ค.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน  
              และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ  
         ง.  รวมท้ังการปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
             และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจ านวนสามหมื่นล้านบาท 
   
37.    จงเรียงล าดับข้อความต่อไปน้ีให้เหมาะสม 
        1.   ด้วยการให้กระทรวงการคลังมีอ านาจในการกู้เงินฉุกเฉิน 
        2.   ส าหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบของประชาชน 
        3.   แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ท้ังหมดต้องไม่เกินห้าแสนล้านบาท 
        4.   รัฐบาลได้มีความพยายามน าเสนอร่างพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
        ก.  1 – 2 – 3 – 4    ข.  4 – 3 – 2 – 1 
        ค.  1 – 3 – 2 – 4    ง.  4 – 2 – 1 – 3 
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38.    จงเรียงล าดับข้อความต่อไปน้ีให้เหมาะสม 
        1.   สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุดในโลก โดยในทวีปเอเชียเป็นอินเดียท่ี 
             สูงสุดและอาเซียนท่ีมีผู้ติดเช้ือสูงสุดคือประเทศอินโดนีเซีย 
        2.   แม้ว่าข่าวการระบาดของโรคโควิด19 จะเริ่มต้นจากประเทศจีน 
        3.   การแพร่ระบาดก็กระจายไปยังประเทศต่างๆท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว 
        4.   กลางปี 2021 มีผู้ติดเช้ือเกินกว่า 180 ล้านคน และเสียชีวิตเกินกว่าสามล้านคน 
 
        ก.  1 – 4 – 3 – 2    ข.  2 – 3 – 4 – 1 
        ค.  1 – 2 – 4 – 3    ง.  2 – 4 – 1 – 3 
 
39.   เรียงล าดับข้อความน้ีให้เหมาะสม 

1. การใช้ส่ิงของ  เครื่องมือ เครื่องใช้  ทุกอย่างท่ีให้บริการ 
2. ท้ังน้ีเพื่อให้ส่ิงของ  เครื่องใช้  เหล่าน้ันเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
3. และให้ประโยชน์แก่เราน้ัน 
4. จ าเป็นท่ีผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น 

 
ก.  1 – 2 – 3 – 4    ข. 1 – 4 – 2 – 3 
ค.  1 – 3 – 4 – 2    ง. 1 – 3 – 2 – 4  
 

40.     เรียงล าดับข้อความให้ถูกต้อง 
1. พรรคการเมืองท่ีได้สิทธิในการเป็นพรรคแกนน าจัดต้ังรัฐบาล 
2. กระทรวงต่างๆให้กับพรรคร่วมรัฐบาล 
3. ควรประชุมและปรึกษาหารือเพื่อจัดสรรโควต้า 
4. อย่างเหมาะสมกับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค 

 
ก.  2 – 3 – 1 – 4    ข.  1 – 4 – 3 – 1 
ค.  1 – 3 – 2 – 4    ง.  4 – 3 – 1 – 2  
 

          
          21. ข  22. ก  23. ก  24. ง  25. ค   26. ง   27. ง   28. ค   29. ข   30.  ง 
          31. ก  32. ก  33.  ข   34. ค   35. ง   36. ง   37. ง  38. ข   39. ค   40. ค 
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จำกข้อมูลต่อไปน้ี จงตอบค ำถำมและกำรสรุปควำม ข้อ 41 – 44  
    บัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

แผนงานหรือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ วงเงิน (ภายใต้
บังคับมาตรา 6) 

๑. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย 
พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
รวมท้ังการปรับปรุงสถานพยาบาล 
ส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

30,000 ล้านบาท 

๒. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซ่ึงได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถ
ประกอบอาชีพหรือด าเนินธุรกิจได้ 
อย่างต่อเน่ือง 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

300,000 ล้านบาท 

๓. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับแผนงานหรือโครงการเพื่อรักษา
ระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค ใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

170,000 ล้านบาท 
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41.  จากตารางดังกล่าวผู้อ่านจะสามารถสรุปได้ว่าการตรากฎหมายลักษณะใดเพื่อใช้ในกรณีท่ีมี 
      สถานการณ์ฉุกเฉิน 
      ก.  พระราชบัญญัติ     ข.   พระราชก าหนด 
      ค.  พระราชกฤษฎีกา     ง.   กฎกระทรวงการคลัง 
 
42.  กระทรวงใดมีอ านาจในการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับโรคระบาดโควิด19 
      ก.  กระทรวงการคลัง     ข.   กระทรวงสาธารณสุข 
      ค.  หน่วยงานของรัฐท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
43.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องจากตารางดังกล่าวน้ัน 
      ก.  วงเงินกู้ท่ีกระทรวงการคลังสามารถกู้ได้รวม 5 แสนล้านบาท 
      ข.  วงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย (อาจมีในรูปแบบการแจกเงินหรือโครงการ  
           บัตรสวัสดิการต่างๆดังท่ีเคยได้รับมา) จ านวนรวม 30,000 ล้านบาท 
      ค.  วงเงินกู้ดังกล่าวให้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับภาระงานของกระทรวงสาธารณะสุขเป็น 
           จ านวนสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุดในบรรดาแผนงานหรือโครงการท้ังสามแผนงานหรือโครงการ  
      ง.   เงินกู้จ านวน 170,000 ล้านบาทจะถูกใช้ในแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการกระตุ้น 
           การลงทุนและเศรษกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19  
 
44.  จากตารางน้ีสรุปได้ว่า 
      ก.  รัฐบาลต้องการกู้เงินมาบริหารจัดการเก่ียวกับวัคซีนโรคโควิด19 
      ข.  ประชาชนจะได้รับการแจกเงินและลงทะเบียนในโครงการต่างๆจากเงินกู้ท่ี 
           กระทรวงการคลังกู้มาเพื่อชดเชยและเยียวยาผลกระทบในปี พ.ศ. 2564  
      ค.   กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินได้จ านวนห้าแสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
           ประชาชน 
      ง.   รัฐบาลต้องการให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศอันเกิดจาก 
           การระบาดของโรคโควิด19 ระลอกส าคัญในปี พ.ศ. 2564 จึงได้ตราพระราชก าหนด 
           กู้เงินข้ึนมาจ านวนห้าแสนล้านบาทแบ่งเป็นแผนงานและโครงการต่างๆสามแผนงาน 
 
      41. ข    42. ก     43. ข   44.  ง   ( 43 ผิด เพราะไม่ใช่ 30,000 แต่ต้องเป็น 300,000)  
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ข้อ 45 – 50  เป็นการสรุปความจากเรื่องท่ีอ่าน (ข้อมูลเหล่าน้ีก็อยู่ในกลยุทธ์อ่านเตรียมสอบด้วย)  
คือเป็นข้อมูล ข้อความจริง ท่ีต้องอ่านเพื่อใช้ในการสอบ ภาค อ่ืนๆด้วย เช่น ในภาคกฎหมายการ
ละเมิดถ้าอ่านแล้วสรุปความในวิชาภาษาไทยข้อ 46 – 50 น้ีได้ ก็จะช่วยให้ท าข้อสอบ ภาคน้ันได้ 
 
45.   เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ  
       เพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล (rational) กล่าวคือ  
       ภาระหน้าท่ีเงินเดือน และความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีน้ัน รัฐต้องก าหนดให้ได้สัดส่วนกันอัน 
       จะสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ  
 
      ผู้อ่านสามารถสรุปสาเหตุของการตรากฎหมายน้ีจากข้อความน้ีได้อย่างไร 
      ก. เพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นเหตุผล 
      ข. เพื่อให้ความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีถูกต้องตามกระบวนการ 
      ค. เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
      ง.  เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของรัฐ 
 
 
46.   “หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้กระท าใน 
       การปฏิบัติหน้าท่ี  ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะ 
       ฟ้องเจ้าหน้าท่ีไม่ได้”  ข้อใดสรุปได้ถูกต้องและสรุปความได้ดีท่ีสุดจากข้อความน้ี 
       ก.  ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้  
       ข.  เจ้าหน้าท่ีผู้ท าการละเมิดในการขณะปฏิบัติหน้าท่ีต้องถูกฟ้องพร้อมหน่วยงานต้อง 
            ถูกฟ้องได้ 
       ค.  การละเมิดท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีผู้เสียหายฟ้องแก่หน่วยงาน ไม่อาจฟ้อง 
            เจ้าหน้าท่ี 
       ง.  ห้ามให้ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ีหากถูกท าการละเมิดขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าปฏิบัติงาน 
           ตามปกติ 
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47. “ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าท่ีมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดใน 
      การน้ันเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง แต่จะฟ้อง 
      หน่วยงานของรัฐไม่ได้”   จากข้อความดังกล่าวน้ี ข้อใดไม่ถูกต้อง 
    ก. การละเมิดของเจ้าหน้าท่ีสามารถฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าท่ีได้ 
    ข. การละเมิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ใช่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีไม่อาจฟ้องร้องหน่วยงานได้ 
    ค. ผู้เสียหายสามารถฟ้องเจ้าหน้าท่ีโดยตรง หากเกิดการกระท าละเมิดท่ีไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ี 
    ง. ผู้เสียหายห้ามฟ้องหน่วยงานของรัฐถ้ามีการกระท าละเมิดจากเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 
ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีในการตอบค าถามสรุปความข้อ 48 – 50  
 
              ผู้เสียหายอาจใช้สิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรง  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการดังน้ี 
       (๑)  ออกใบรับค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เสียหายได้ยื่นค าขอวันและปีใด 
       (๒)  หน่วยงานของรัฐจะต้องรีบด าเนินการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายโดยเร็ว ซ่ึงข้ันตอน
และวิธีการพิจารณาค าขอของผู้เสียหายน้ัน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีพ.ศ. ๒๕๓๙  โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องพิจารณาทุกข้ันตอนให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่รับค าขอจากผู้เสียหาย 
แต่ถ้าไม่อาจพิจารณาให้เสร็จตามเวลาดังกล่าวหน่วยงานของรัฐอาจขอขยายเวลาการพจิารณา
ออกไปอีกได้  แต่รัฐมนตรีจะขยายให้ได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
       (๓) ออกค าส่ังแจ้งผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับค าขอได้ด าเนินการพิจารณา
ค าขอตามหลักเกณฑ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯแล้วต้องจัดท าค าส่ังแจ้งให้ผู้เสียหายท่ีมีค า
ขอทราบ ซ่ึงค าส่ังแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวต้องปฏิบัติตามแบบการจัดท าค าส่ังในทางปกครอง 
       (๔) กรณีท่ีผู้เสียหายไม่พอใจในผลการพิจารณา ผู้เสียหายสามารถน าคดีข้ึนฟ้องร้องต่อศาล 
ซ่ึงจะเป็นศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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48.  จากข้อความดังกล่าว สรุปได้ว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับข้อใด 
      ก.  ข้ันตอนการชดเชยสินไหมทดแทน 
      ข.  ข้ันตอนการเจรจาเพื่อความยุติธรรมในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน    
      ค.  ข้ันตอนการรับเรื่องเมื่อผู้เสียหายร้องขอการชดเชยค่าสินไหมทดแทน 
      ง.  กระบวนการท่ีผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน 
 
49.  จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่ากระทรวงการท้ังหมดต้องแล้วเสร็จได้สูงสุดไม่เกินก่ีวัน 
      ก.  90 วัน   ข.   180 วัน     ค.   240  วัน    ง.  360  วัน 
 
50.  ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทอ่านน้ี 
      ก. สิทธิท่ีผู้เสียหายสามารถด าเนินการได้     ข.  หลักฐานของการยื่นค าร้อง 
      ค. กระบวนการหลังทราบผลการพิจารณา    ง.  หน่วยงานของรัฐท่ีถูกยื่นค าร้อง 
 
     45. ง   46. ค    47. ง  48. ค  49. ง  50. ง   
 
ข้อมูล 45 – 50 บทอ่านน้ี ควรอ่าน จ า และศึกษา เน้ือหาใช้สอบตอบ ความเป็นข้าราชการท่ีดีได้ 
 
 
 
         ในบางข้อเราจะพยายามใส่ กลยุทธ์พิเศษ เพิ่มให้  โดยการฝึกเน้นแนวข้อสอบภาษาไทย 
แต่แทรกข้อมูลเตรียมสอบวิชาอ่ืนๆให้ด้วย เช่น วิชากฎหมาย วิชาการศึกษา แผนการศึกษาต่างๆ  
ถ้าอ่านเพื่อฝึกความสามารถด้านภาษาไทยน้ีแล้ว ก็ควรจดจ าข้อมูลเหล่าน้ันด้วย  เพื่อใช้เป็นการ  
ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวส าหรับเตรียมสอบวิชาอ่ืนๆได้ด้วยน่ันเอง จึงแจ้งให้ผู้อ่านทราบน้ี 
 
51.  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง"   
      ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหน่ึง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
      เลขาธิการ  คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน เลขาธิการ 
      คณะกรรมการกฤษฎีกา  และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคน.............เก้าคน เป็นกรรมการ 
      ก.   โดยห้ามเกิน    ข.  แต่ไม่เกิน 

ค.   ซ่ึงไม่เกิน    ง.   ต้องไม่ถึง 
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52.  ค าส่ังทางปกครองจะต้องกระท าโดยเจ้าหน้าท่ี............มีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องน้ัน 
     ก.  ผู้     ข.    อัน 
     ค.  คนท่ี     ง.    ซ่ึง 
 
53.  บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้....... 
     ขอบเขตท่ีสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
      ก.  ตาม     ข.   กับ 
      ค.  ใน     ง.   ด้วย 
 
54. อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วสรุปจากข้อความท่ีให้อ่าน “ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังประธาน 
     กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมี 
     ความเช่ียวชาญ ในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการ  
     บริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้น้ันต้องไม่เป็น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” ข้อใดสรุปถูกต้อง 
     ก.  ประธานคณะกรรมการอาจเป็นนักการเมือง 
     ข.  ประธานคณะกรรมการต้องมีความเช่ียวชาญในหลายด้าน 
     ค.  ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีความเช่ียวชาญในด้านกฎหมายและไม่มตี าแหน่งทาง 
          การเมือง 
     ง.  ประธานคณะกรรมการต้องเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีไม่มีต าแหน่งทาง 
         การเมือง 
 
55. “ในกรณีท่ีมีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงช่ือร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นค าขอ 
      ท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทน 
      ของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นน้ัน ให้ถือว่าผู้ท่ีถูกระบุช่ือ 
      ดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่าน้ัน”  ข้อใดสรุปได้ไม่ถูกต้องจากข้อความน้ี 
      ก.  คนเกินห้าสิบคนจะยื่นค าขอโดยให้มีตัวแทนร่วมได้ 
      ข.  การยื่นค าขอเพื่อให้มีตัวแทนร่วมของคนจ านวนมากต้องเป็นค าขอในเรื่องเดียวกัน 
      ค.  ผู้ท่ีถูกระบุช่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของคู่กรณีเหล่าน้ัน 
      ง.  การยื่นค าขอท่ีมีบุคคลเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่าน้ันต้องเป็นการร่วมลงช่ือเกิน 
          ห้าสิบคน  
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56.  “คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมด าเนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ 
      เจ้าหน้าท่ีทราบและด าเนินการใดๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง 
      ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบกับ 
      ต้องแจ้งให้คู่กรณี ทุกรายทราบด้วย” จากข้อความท่ีอ่านน้ีข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 
      ก.  คู่กรณีไม่อาจบอกเลิกตัวแทนร่วมได้ แม้จะมีหนังสือแจ้งเรื่อง   
      ข.  ตัวแทนร่วมไม่อาจบอกเลิกเป็นตัวแทนได้ ต้องด าเนินการให้เสร็จในเรื่องน้ันก่อน 
      ค.  ตัวแทนร่วมจะเลิกเป็นตัวแทนได้เลยทันทีเมื่อไม่ประสงค์จะเป็นตัวแทนร่วมอีกต่อไป  
      ง.  ตัวแทนร่วมและคู่กรณีบอกเลิกการด าเนินงานกันได้แต่ต้องมีการท าเรื่องแจ้งตาม    
          กฏหมาย  
 
57.  “เอกสารท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ีให้จัดท าเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารท่ีท าข้ึนเป็น 
       ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยท่ีมีการรับรองความถูกต้องมาให้ 
      ภายในระยะเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีก าหนด ในกรณีน้ีให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
      ในวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับค าแปลน้ัน” 
      ข้อใดสรุปได้ถูกต้องในใจความส าคัญของข้อความท่ีได้อ่านน้ี 
      ก.  เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เข้าใจ   
      ข.  เจ้าหน้าท่ีไม่ประสงค์อ่านเอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ 
      ค.  เจ้าหน้าท่ีเมื่อได้รับค าแปลภาษาไทยจากเอกสารภาษาต่างประเทศแล้วจึงพิจารณาให้ 
      ง.  เจ้าหน้าท่ีจะใช้เอกสารภาษาไทยในการด าเนินการพิจารณา หากเป็นเอกสาร 
          ภาษาต่างประเทศผู้ยื่นต้องท าการแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยถือว่าเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
          ในวันท่ีได้รับเอกสารแปล 
 
    เฉลย  51. ข  52. ง   53. ก   54. ค  55. ค   56. ง   57. ง  
 

โจทย์ข้อ 51 – 60 ควรอ่านและจดจ า ทบทวนใช้สอบเรื่อง “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ด้วย 
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58.   จงเรียงล าดับข้อความต่อไปน้ี 
       1. เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีจะยอมรับเอกสารท่ีท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ  
       2. ถ้าเป็นเอกสารท่ีท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศให้ ท าค าแปลเป็นภาษาไทยด้วย  
       3. เป็นวันท่ีเจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารดังกล่าว 
       4. เอกสารท่ียื่นต่อเจ้าหน้าท่ีให้จัดท าเป็นภาษาไทย  
       5. ในกรณีน้ีให้ถือว่าวันท่ีได้ยื่นเอกสารฉบับท่ีท าข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ 
        

       ก.  4   2   1   5   3    ข.   4   2   3   1   5 
       ค.  3   5   2   1   4    ง.    3   2   1   4   5 
 
59.   จงเรียงล าดับข้อความต่อไปน้ี  
       1.  และแสดงพยานหลักฐานของตน  
       2.  เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมีโอกาสท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ 
       3.  ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี  
       4.  และมีโอกาสได้โต้แย้ง 
        

       ก.  4   1   2   3     ข.   4   2   3   1    
       ค.  3   2   4   1     ง.   3   2   1   4    
 
60.  จงเรียงล าดับข้อความต่อไปน้ี  
    1. แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้  
    2. ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าส่ังด้วยวาจาถ้าผู้รับค าส่ังน้ันร้องขอ 
    3. ค าส่ังทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได้  
    4. เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าส่ังต้องยืนยันค าส่ังน้ันเป็นหนังสือ 
    5. และการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าส่ังดังกล่าว 
       

       ก.  1   2   4   5   3    ข.   2   1   4   3   5 
       ค.  3   5   2   1   4    ง.    3   1   2   5   4 
 
  58. ก   59.  ค   60.  ง  (อ่านโจทย์ข้อ 51 – 60 ช่วยทบทวนเรื่องเก่ียวกับค าส่ังทางปกครอง) 



162 

 

   ปัจจุบันสอบราชการความสามารถด้านการคิดทางภาษา (ซ่ึงก็จะใช้ค าแบบกันเองว่าภาษาไทย)  
   จะเน้นท่ีการสรุปความ ตีความ อ่านเรื่อง วิเคราะห์ คิดตอบค าถามน่ันเอง โดยจะไม่ใช่การสอบ 
   แบบลักษณะของหลักภาษาอะไรมากมายนัก (อันน้ัน อาจออกในวิชาเอกภาษาไทย)  แต่ว่าถ้า 
   ภาษาไทยรวมๆแบบภาค ก “ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ” จะเป็นการคิดหาค าตอบ สรุป ตีความ 
   เรียงล าดับความ เน้นท่ี “การคิด” ไม่ได้เน้นท่ีความรู้เชิงภาษาไทย ควรฝึกฝนกันเยอะๆน่ันเอง 
 
ข้อ 61 – 70  อ่าน ฝึก ข้อสอบ ภาษาไทยแล้ว ใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นความรู้ใน ภาค ก ได้ด้วยนะ  
กฎหมายการละเมิด กฎหมายค าส่ังราชการทางปกครองน่ันเอง ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว 
 
    “ค ำสั่งทำงปกครอง” หมายความว่า  กำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีผลเป็น
กำรสร้ำงนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่ำงบุคคล ในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น 
การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 
61.   ข้อใดสรุปได้ถูกต้องจากข้อความท่ีอ่านน้ี 
       ก.  ค าส่ังทางปกครอง คือ การใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีในการส่ังการต่างๆต่อบุคคล 
       ข.  ค าส่ังทางปกครอง คือ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงไม่ใช่การออกกฎหมาย 
       ค.  ค าส่ังทางปกครอง คือ การท าเอกสารส่ังการต่างๆส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ 
           ต่อมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวข้องกับการออกกฏหมาย 
       ง.  ค าส่ังทางปกครอง คือ การส่ังการ หรือด าเนินการใดๆของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายอัน 
           ส่งผลต่อบุคคลอ่ืน โดยไม่นับการออกกฏว่าเป็นค าส่ังทางปกครอง 
 
62.   ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อบุคคลซ่ึงเก่ียวกับค าส่ังทางปกครองจากข้อความน้ี 
       ก.  การเสียสิทธิบางประการเพราะค าส่ังการบางอย่างของเจ้าหน้าท่ี 
       ข.  การต้องโอนทรัพย์สินของตนให้บุคคลอ่ืนไปเน่ืองจากมีการส่ังให้ต้องโอน 
       ค.  การไม่สามารถเข้าไปในสถานท่ีใดๆได้เพราะมีพระราชบัญญัติซ่ึงเป็นกฎห้ามไม่ให้เข้า  
       ง.  การไม่อาจรับรองใครบางคนให้อยู่ในอุปการะเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีพิจารณาว่าท าไม่ได้ 
 
 61.  ง   62. ค  (เข้าไม่ได้เพราะ พ.ร.บ. ไม่ให้เข้า อันน้ีเป็นการออกกฎ ไม่ใช่ค าส่ังทางปกครอง) 
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ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้อัน
เน่ืองจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
หรือมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง และ
การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งน้ัน ผู้น้ันมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง 
 

63.  ข้อใดสรุปได้ถูกต้องจากข้อความท่ีอ่านน้ี 
      ก.  ผู้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนมีสิทธิฟ้องคดี 
      ข.  ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นเพราะไม่อาจหลีกเล่ียงได้เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี 
      ค.  ผู้ไม่เสียหาย แต่แค่อาจเดือดร้อน ไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้ เพราะยังไม่ได้เสียหาย 
      ง.  ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย เดือดร้อน อาจเดือดร้อนเพราะเจ้าหน้าท่ีก็มีสิทธิฟ้องศาลปกครอง 
 
64.  ข้อความน้ีให้สิทธิเพื่อคุ้มครองบุคคลใด 
      ก.  เจ้าหน้าท่ี     ข.  ผู้ท่ีอาจยังไม่เดือดร้อน เสียหาย  
      ค.  ศาลปกครอง     ง.  ประชาชนท่ีมีผลกระทบจากเจ้าหน้าท่ี 
 
65.  อะไรท่ีอาจส่งผลให้บุคคลเดือดร้อนได้ 
      ก.  การไม่รับค าฟ้องของศาลปกครอง  ข.  การงดเว้นการกระท าของเจ้าหน้าท่ี 
      ค.  ความพยายามของเจ้าหน้าท่ี   ง.  การไม่ยอมหลีกเล่ียงผลท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

 
ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดข้ันตอนอุทธรณ์
ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองน้ันโดย........ต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าส่ังทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตนได้รับแจ้งค าส่ังดังกล่าว 
 

66.  จากข้อความน้ีเน้นไปท่ีเรื่องใด 
      ก.  การระบุเวลาในการยื่นเรื่องอุทธรณ์  ข. การบอกข้ันตอนการด าเนินการ 
      ค.  การระบุบุคคลผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์  ง. ก าหนดหน่วยงานท่ีรับเรื่องอุทธรณ์ 
 
67.  ใครต้องย่ืนอุทธรณ์ภายในห้าสิบวัน 
      ก.  รัฐมนตรี     ข.  คู่กรณี 
      ค.  เจ้าหน้าท่ี     ง.  ฝ่ายปกครอง 
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68.  ค าใดเหมาะสมในการเติมท่ี …………. 
      ก.  แจ้ง      ข.  ส่ง 
      ค.  ย่ืน      ง.  ให้ 
 
 
  คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 
  9 คน เพื่อเป็น กรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมี 
  ความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  หรือการบริหาร  
  ราชการแผ่นดิน แต่ผู้น้ันต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
69.  ข้อใดสรุปถูกต้องท่ีสุดเก่ียวกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว 
      ก.  จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
      ข.  คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากการสรรหาผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
      ค.  ผู้ไม่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และมีความเช่ียวชาญในทางกฎหมายการปกครอง 
      ง.   ถูกทุกข้อ  
 
70.  บุคคลใดไม่อาจเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้จากข้อความท่ีให้มา  
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.  สมาชิกพรรคการเมือง 
      ค.  ผู้ท่ีไม่ความเช่ียวชาญในทางการเมือง  ง.  บุคคลธรรมดาท่ีเป็นประธานบริษัท 
 
เฉลย    63. ง   64. ง  65. ข   66. ก   67. ข   68. ค    69. ง   
          70.  ตอบ  ก  (ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้อน้ี ไม่ได้เลย) 
                        ข   สมาชิกพรรค ได้นะ ถ้ามีความรู้ ความเช่ียวชาญดังกล่าว 
                        ค.  ผู้ไม่เก่งทางการเมือง แต่เก่งการบริหาร และกฎหมายปกครอง ก็ได้ 
                        ง.  ประธานบริษัทใดๆ ท่ีเก่งทางกฎหมายปกครอง ก็มาเป็นกรรมการน้ีได้ 
   
 
ข้อ  71 – 80  เป็นเรื่องราวการสรุปความ ตีความจากเน้ือหา “ประมวลจริยธรรมข้าราชการ”  
ฝึกความสามารถด้านการคิดเชิงภาษา (ภาษาไทย) และยังทบทวนเรื่องความเป็นข้าราชการท่ีดี 
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 71.    มำตรฐำนทำงจริยธรรม  คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และให้ใช้เป็นหลักส าคัญส าหรับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ 
         จัดท าประมวลจริยธรรมของแต่ละสังกัด ข้อใดสรุปได้ถูกต้องจากข้อความน้ี 
         ก.  คุณธรรม     ข.   จรรยาบรรณ 
         ค.  ความรับผิดชอบ    ง.    หน้าท่ี  
 
 
นอกจากความสามารถในการคิด ตีความ สรุปเหตุผลจากข้อความแล้ว ข้อสอบยังมีการทดสอบ 
ความสามารถในการคิดทางภาษาเพื่อให้หาค าไปเติมในประโยคหรือบทความได้ถูกต้องเหมาะสม  
 
72.    มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐประกอบด้วย 7 ข้อ ในขณะท่ีประมวลจริยธรรม 
        ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีเพิ่มเติมมากกว่าน้ันอีกสองข้อ  โดยได้ 
        ผ่านมติของ ก.ค.ศ. แล้ว เพียงรอประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ข้อใดสรุปได้ดีท่ีสุด 
         ก.  มาตรฐานทางจริยธรรมเน้น 7 ข้อ      ข.  ข้าราชการครูมีมาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ 
         ค.  เจ้าหน้าท่ีรัฐรักษาคุณธรรม 7 ข้อ        ง.  เจ้าหน้าท่ีรัฐมีหลักปฏิบัติในหน้าท่ี 7 ข้อ 
 
73.   มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ประการแรก  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  
       อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
       พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อใดสรุปได้ถูกต้องท่ีสุดจากข้อความน้ี 

ก. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดมั่นใน 3 สถาบันหลักของประเทศ  
ข. ข้าราชการกระท าการลงช่ือเพื่อเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองประเทศได้ 
ค. เจ้าหน้าท่ีรัฐบิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ผิดจริยธรรม  
ง. จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
74.  มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐในข้อท่ี 2 ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบ 
      ต่อหน้าท่ี สอดคล้องกับค าในข้อใดมากท่ีสุด 
      ก.  บรรทัดฐาน     ข.   ค่านิยม 
      ค.  ศรัทธา     ง.   ความเช่ือ 
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75.  มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ ข้อท่ี 3 กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ...............   
      ควรเติมค าใดในช่องว่าง  
      ก.  ยุติธรรม     ข.   เท่ียงธรรม 
      ค.  ชอบธรรม     ง.    เป็นธรรม 
 
76.  มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ ข้อท่ี 4 คิดถึงประโยชน์……………. มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
      และมีจิตสาธารณะ  ข้อใดควรเติมในช่องว่าง 
      ก.  สาธารณะ     ข.   ของผู้อ่ืน 
      ค.  ของชาติ     ง.   ส่วนรวม 
 
77.  มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ ข้อท่ี 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และข้อท่ี 6 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 
      เป็นธรรมและ.............................. 
      ก.  ถูกต้อง     ข.   มีคุณค่าต่อสังคม 
      ค.  ไม่เลือกปฏิบัติ      ง.   ไม่เอารัดเอาเปรียบ  
 
78.  มาตรฐานจริยธรรม ข้อท่ี 7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษา...............ของทางราชการ 
      ก.  ภาพลักษณ์     ข.   เอกลักษณ์ 
      ค.  อัตลักษณ์     ง.   คุณลักษณะ 
 
79.  “ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีจะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของ 
       เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับสภาพคุณงามความดีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือส าหรับการ 
       ปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติท่ีควรกระท า หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการ  
      ด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความช่ัว” ข้อใดสรุปลักณะของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ 
      ข้าราชการได้เหมาะสมตามหลักการน้ี 
      ก.  เป็นคนท่ีต้ังใจท าหน้าท่ีอย่างดี   ข.   ยึดมั่นการเป็นคนดีในการปฏิบัติงาน 
      ค.  ด ารงตนเป็นผู้ไม่ประพฤติช่ัวในหน้าท่ี  ง.   ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเส่ือมเสีย  
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80.  “หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน   
       หน่วยงานน้ันเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของ 
       หน่วยงานของรัฐน้ันด้วยก็ได้” จากข้อความน้ีท าให้ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา โดย ก.ค.ศ. มี 9 ข้อ เพิ่มเติมจากมาตรฐานจริยธรรมโดยท่ัวไป 
        ท่ีก าหนดไว้ 7 ข้อ  
       ข้อใดสรุปถูกต้องจากข้อความดังกล่าวน้ี 
      ก.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ท าตามหลักเกณฑ์จริยธรรม  
      ข. ก.ค.ศ. เห็นสมควรมีจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐอ่ืน  
      ค.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนข้อมากกว่าทุก 
          หน่วยงาน 
      ง.  จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีรัฐทุกหน่วยงานของรัฐจะมีเกณฑ์ต้องก าหนดให้เท่ากันและ   
          เหมือนกัน 
 
      71. ก  72. ข  73. ก  74. ข  75. ค   76. ง  77. ค  78. ก  79. ข   80. ข  
 
     ข้อ 80. ท่ีดูๆแล้ว อาจจะถูก ข และ ค ใช่ป่ะ  แต่ ค ไม่ถูก เพราะว่า จากข้อความท่ีอ่านน้ีน้ัน 
     เขาไม่ได้ให้มาว่าหน่วยงานอ่ืนๆมีก่ีข้อ เช่น ทางการแพทย์ ทางอะไรๆ อาจจะมีมากกว่า 9 ข้อ 
    ดังน้ัน ในทางการสรุปเหตุและผลจากภาษาเท่าท่ีให้มาจึงสรุปได้ว่า ข ถูกท่ีสุด จาก 4 ช้อยส์น้ี 
 
 
ข้อ 81 – 100  เป็นแนวข้อสอบการคิดทางภาษา (ภาษาไทย) ท่ัวไป ไม่ได้อ้างอิงกับกฎหมายใดๆ  
ประยุกต์จากลักษณะแนวข้อสอบเก่าท่ีเคยออกมาแล้วช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมา น ามาฝึกฝนเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 



168 

 

ข้อใดไม่ใช่อาหาร  ลักษณะนามข้อใดผิด   ข้อใดต่างจากพวก 
ก. ส้มฉุน       ก. ไฝ : จุด    ก. เอดส์  
ข. ส้มเช้ง   ข. เปียโน : หลัง   ข. มะเร็ง 
ค. ส้มล้ิม        ค. คอมพิวเตอร์ : เครื่อง  ค. อหิวาตกโรค 
ง. ส้มกล้ิง   ง. ปืน : กระบอก   ง. ไข้หวัดใหญ่  
 
มะม่วง  อินทผลัม   มะกอก     อะไรเหล่าน้ีเป็นต้น  
ข้อใดอยู่กลุ่มเดียวกันกับผลไม้ข้างต้น   เป็นตัวอย่างด้านการคิดเชิงภาษา 
ก. มะละกอ     ข. มะยงชิด  แบ่งกลุ่ม แยกกลุ่ม จัดกลุ่มต่างๆ 
ค. มะนาว    ง. มะยม 
 
ลองฝึกฝนลักษณะข้อสอบประเภทน้ีกันเถอะ (อ้างอิงข้อสอบจริงจากราชการสังกัดอ่ืนๆด้วย) 
 
81.  ข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
      ก. กระดาษ                            ข. โต๊ะ           
      ค. ดินสอ              ง. ปากกา           
 
82.  ข้อใดไม่เข้าพวก 
      ก.น้ าค า          ข. น้ าใจ             
      ค.น้ ามือ               ง. น้ าคร า 
 
83.  ข้อใดแตกต่างจากพวก  
      ก. ปากบอน               ข. ปากพล่อย                         
      ค. ปากแข็ง       ง. ปากจัด      
 
 
84.  ข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 
      ก.  น้ ามะนาว         ข.  น้ าตาล          
      ค.  น้ าอ้อย          ง.  น้ าผ้ึง 
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85.  บาสเกตบอล  แชร์บอล  แฮนด์บอล   ข้อใดควรจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเหล่าน้ี 
      ก. ปิงปอง                ข.  ฟุตซอล 
      ค. ตะกร้อ     ง.  วิ่ง  
 
86.  อิหร่าน   อิรัก   ซีเรีย  ค าใดควรอยู่ในกลุ่มค าเดียวกันน้ี 
      ก. ออสเตรเลีย    ข.  เยอรมัน 
      ค. เนปาล     ง.  สโลวาเกีย 
 
87.  ลักษณะนามข้อใดไม่ถูกต้อง 
      ก. ฉันเขียนจดหมายไปหลายฉบับ       ข.  เพื่อนของเธอหอบหนังสือมาต้ังหลายฉบับ 
      ค. เด๋ียวน้ีมักมีเช็คเด้งต้ังหลายฉบับ ง.  เศรษฐีคนน้ันมีโฉนดท่ีดินอยู่หลายฉบับ 
 
88.  ลักษณะนามข้อใดถูกต้อง   
      ก.  เส่ือ – ใบ    ข.  ดินสอ – ด้าม 
      ค.  กระเบ้ือง – แผ่น    ง.  ปืน – คัน  
 
     ท่าร าน่ีก็ออกบ่อยเหลือเกินในส่วนของวิชาความสามารถ ลองท าดูเพิ่มเติม  
 
89.  ข้อใดไม่ใช่ท่าร า 
      ก.  กวางเหลียวหลัง   ข.  มัจฉา 
      ค.  ภมรเคล้า    ง.  กินรี  
 
90.  ข้อใดแตกต่างจากพวก 
      ก.  ดอกไม้ของชาติ   ข.  หญิงไทยใจงาม 
      ค.  ยอดชายใจหาญ   ง.  เทวาพาคู่ฝัน 
 
91.  “ดวงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า อีกไม่นานถึงเวลาจะล่าฝัน” สอดคล้องกับข้อใด 
        ก.  ตะวันยอแสง   ข.  ตะวันทอแสง 
        ค.  ยามอัสดง    ง.  สนธยา  
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92.   ข้อใดต่างจากพวก 
       ก.  เด๋ียวจะโดนไม่ใช่น้อย   ข.  ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ 
       ค.  อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน   ง.   ดูตาม้าตาเรือด้วยล่ะ 
 
93.  ข้อใดไม่เข้าพวก  
       ก.  เกิดอะไรข้ึน     ข.   ใครเป็นคนท า 
       ค.  ใครๆเขาก็รู้     ง.   ใครจะท าไมล่ะ 
 
94.  ข้อใดใช้ค าซ้ าไม่ถูกต้อง 
       ก.  มีความรู้งูๆปลาๆ    ข.  เรื่องแบบน้ีเป็นของกล้วยๆ   
       ค.  เขาเปียกฝนน่ังส่ันงั่กๆ    ง.  มองไปเห็นยายเค้ียวหมากหยักๆ  
 
95.  “อะไรๆก็ฉันน่ีแหล่ะ กวาดห้อง ท้ิงขยะ จัดบอร์ด เยอะแยะไปหมด” สอดคล้องกับข้อใด 
       ก.  กระโถนท้องพระโรง    ข.  กระเชอก้นรั่ว 
       ค.  กินน้ าใต้ศอก     ง.  ได้ทีข่ีแพะไล่ 
 
96.  “โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ไม่มีสัญญาณเน็ตในการเรียนออนไลน์ เครื่องมือ อุปกรณ์ก็ไม่มี 
        บางคนไม่รู้ด้วยซ้ าว่าท าไมไม่ได้ไปโรงเรียน ต้องเรียนผ่านระบบส่ือสาร” ตรงกับข้อใด 
       ก.  ใกล้ไกลหัวใจเดียวกัน    ข.  ไกลปืนเท่ียง 
       ค.  หญ้าปากคอก    ง.  สร้างวิมารในอากาศ  
 
 
            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ส่ือข่าวเก่ียวกับการ
กวดขันจรรยาของครูว่ากระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าครูและบุคคลท่ัวไป เห็นแบบฉบับ
ของความดีงาม ถูกต้องของสังคม กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กวดขันในเรื่องจรรยามารยาทครู 
นับต้ังแต่การแต่งกาย ควรจะเป็นระเบียบเรียบร้อยสมแก่ต าแหน่งฐานะ ไม่ใช่แต่งกันตามสบาย
อย่างอาชีพอ่ืนซ่ึงเครื่องแต่งกายอ่ืน นอกจากจะเป็นการสร้างบุคลิกภาพแล้วยังบอกความเป็นครู
ด้วย  นอกจากเส้ือผ้าอาภรณ์การแต่งกาย แล้วการวางตัวของครูเป็นเรื่องท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
จะพิจารณาเข้มงวดกวดขันด้วยให้พยายามละเว้นอบายมุข เช่น การสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา เล่นการพนัน 
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เป็นต้น โดยจะขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาด้วย ท้ังน้ีเพื่อให้ภาพพจน์ 
เกียรติยศ ช่ือเสียงของครูเป็นท่ีน่า.................... แก่บุคคลในวงการท่ัวไป”  (ค าถามข้อ 97 – 100) 
 
97. ข้อความข้างบนมีใจความโดยย่อความกับข้อใด 
    ก.  กระทรวงศึกษาธิการกวดขันในเรื่องการแต่งกายของครู 
    ข.  กระทรวงศึกษาธิการตักเตือนให้ครูด ารงตนเป็นปูชนียบุคคลและพยายามละเว้นอบายมุข 
    ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ครูช่วยสร้างภาพพจน์ เกียรติยศ ช่ือเสียงของครู 
    ง.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบข้อซักถามของผู้ส่ือข่าวเก่ียวกับการกวดขัน 
         จรรยาของครู 
 
98. ข้อความข้างต้นน้ีควรต้ังช่ือเรื่องตามข้อใดจึงเหมาะสมท่ีสุด 
     ก. คุณค่าแห่งปูชนียบุคคล                            ข. การกวดขันจรรยาของครู              
     ค. การแต่งกายของครู           ง. ภาพพจน์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
99.  ในย่อหน้าท่ี 2 เน้น เรื่องใดเป็นส าคัญ 
      ก.  บทลงโทษข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการท่ีแต่งกายไม่เหมาะสม    
      ข.  การบอกกล่าวให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ละเว้นอบายมุขเป็นตัวอย่าง 
      ค.  ขอความร่วมมือครู ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในการวางตัว 
      ง.  บังคับให้ครู ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ 
 
100.  ช่องว่าง ....................... ท่ีหายไปควรเติมข้อความใด 
      ก.  นิยมยกย่อง     ข.   ย าเกรง 
      ค.  ช่ืนชมยินดี     ง.   จดจ า  
 
 
     81. ข   82. ง  83. ค   84. ก  85. ข  86. ค  87. ข  88. ค  89. ก  90. ง  
     91. ข  92. ง  93. ค  94. ง  95. ก  96. ข  97. ง   98. ข   99. ค  100. ก  
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2.  ทักษะภำษำอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
       ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการส่ือสาร โดย 
ใช้ศัพท์ ส านวน โครงสร้างประโยคท่ีเหมาะสม ท้ังในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความ 
สามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการท า
ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น 
 

   Conversation   

 
1.   Mother  :  Come and get your  breakfast,  Bobby.        
     Bobby    :  .......... 
     a.  I’m coming.   b. I shall come! 
     c.  Come!   d. Coming and getting 
 

2.   Jane : ........................ Bangkok?     
      Ben : Until next  Sunday. 
      a. When are you leaving  b. How long have you lived in 
      c. How long is he staying in     d. When will he reach 
 

3.   Bob :  You've met  Joy  before, haven't you? 
      Ray :  Oh, yes. I  remember ............. her last year at our picnic. 
      a.  to have met   b. meeting                
      c.  met   d. to meet 
 

4.   Pop : I like drinking my tea hot.    
     Benney  : .............. 
      a. So am I  b. So do I                
      c. Also I do       d. I am too 
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5.   Donald : When did your sister  get his university degree? 
      Kathy :  She............a year ago. 
       a.  graduates  b.  has  graduated 
       c.  will  graduate  d.  graduated 
 
6.   Toy :  Jack  has  worked   for  this  company,  …………….?  
      Ken :  Yes,  sir.   
      a.  is  he  b. hasn’t  he  
      c.  does  he       d. hasn’t  been  he 
7.  Henry : Can  I  feed  those  geese?       
    Lord  : It’s  OK  to  feed _______. 
     a.   them                   b.   it       c.   him                   d.   her 
 
8.   Linda  :  The  door  was  locked.  Who  closed  it?     
     Beam  :  I  don’t  known  It  …………………….  before  we  arrived.   
       a.   closing   b.   was   locking  
       c.   had  been  closed    d.   might  be  locking  
 
 
John  :   If  you  …..9..….  about   Jim,  I  would  have  invited  him  to  the party.     
Peter :    I  ………10……….  you  because  I  thought  you  had  known.  
 
9.     a.  tell  me   b.  was  telling  me 
        c.  had  told  me  d.  have  been  telling   me 
 
10.   a.   told     b.   didn’t  tell 
        c.   haven’t  been  told   d.   wasn’t  telling 
 
   เฉลย  ข้อ  1. a    2. b   3.  a   4.  c    5.  d    6. b    7. a    8.  c    9.  c   10.  b 
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ข้อ 11 – 20  จะเป็น บทสนทนาในลักษณะของ “ความหมาย”  คือ  ประโยคท่ีมีความหมาย
สอดคล้องหรือถูกต้องกับการส่ือสาร  สนทนาลักษณะน้ี จะไม่อ้างอิงเชิงไวยากรณ์มาก แต่เน้น 
ท่ีว่า ใครรู้ประโยค รู้วิธีการใช้ส านวน คนน้ัน ก็จะตอบถูก  ใครรู้แบบผิดๆ เข้าใจประโยคผิดไป 
ก็อาจตอบได้ผิด  ผู้สอบต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านและเรียนรู้ประโยคบ่อยๆ สังเกตว่า   
บางข้อจะง่ายมากๆ  ง่ายจนน่าตกใจ บางข้อดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆคือเป็นตัวหลอก บางข้อ 
ก็ยากมากๆ ส านวนไม่คุ้นเลย  ผู้อ่านควรศึกษา และสังเกต แยกแยะ แต่ละแบบให้ดี ท่ีส าคัญ  
ถ้าเจอข้อง่ายมากๆ หากมั่นใจ ก็เลือกค าตอบเลย ไม่ต้องคิดเยอะ บางข้อก็ง่ายจนไม่กล้าตอบ 
 
11.   Billy : Tomson looks very run down these days, doesn't he? 
        Barkley : Yes, he ............. 
        a.  was hit by a car   b.  has been working too hard 
        c.  is feeling very relaxed  d.  will finish his vacation tomorrow 
 
12.   Joy :  I  think  the  English  examination  we took  this morning  was  easy. 
        Ben :  ………………  I  did   okay.  
     a.   That  is  not  true  b.  I  couldn’t  agree  more 
        c.   Not  in  the  least  d.   Not  on  your   mind.  
 
13.    Kate :  I 'm sorry to have to tell you  that you're  overdrawn. 
        Pert  :  Oh!  I'm sorry 
        This  conversation  could  probably  take  place……….... 
        a.  in a  classroom  b. at a doctor's clinic  
        c.  in a bank   d. at a restaurant 
      
14.   Jim  : I really had a good time at your party tonight. Thanks very much. 
       Robby : ............. 
        a.  Don't worry.   b.  Not at all. 
        c.  Never mind.  d.  It doesn't matter 
 



175 

 

15.   Tommy  : What's on the menu?               
        Linsy : .................. 
         a.  It's on menu  b. The  menu  is  on  the  table. 
         c.  We'll go to  see  the  menu.  d. Lots of delicious dishes. 
 
16.    Robert  : I'm starving!            Pep : .......... 
         a. It's a shame   b.  Serve you right. 
         c. Let's eat now.   d.  Wonderful news!  
 
17.   Jimmy  :  You  shouldn’t  have  done  that.  …………. 
       John     :  It’s none  of  your  business. 
       a.  you  should  never  mind.  b.   Have  you  lost  your  mind? 
       c. I  couldn’t  agree  more.  d.   I  wouldn’t  tell  you  more. 
 
18.  Your  friend  apologizes  for  not  coming  to your  party.   
      You  say,  “ ……………………. ” 
      a.  Don’t  say  so.  b.   Your  excuse  is  convincing. 
      c.  Don’t  worry  about  it.   d.   I  don’t  care  anything.  
 
19.   Ploy   : .......             Anne  : Yes. Could you tell me where the Siam Bank is? 
       a. Would you do me a favour?  b.  Can I help you? 
       c. May I go with you?   d.  Will you come this way? 
 
20.     You  want  to  ask  your  friends  out   for  dinner.  What   will  you  say? 
         a.   Where  is  the  restaurant? b.  Are  you  hungry  now? 
         c.   When  will you  go  out?     d.  Let’s go out  for dinner, shall we? 
 
    11.  b   12.  b    13. c    14. b    15. d      16.  c   17.  b   18.  c    19.  b   20. d  
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ข้อสอบท่ัวไป  ไวยำกรณ์  ค ำศัพท์  ข้อควำม  ประโยค  
21.  In the future, there …….…... lot of digital products. 
  ก.  are  having   ข. will be 
  ค.  are being to  ง. had  been   
 
22.  Two  Chinese  tourists  died  in Thailand after ….... from COVID – 19.  
  ก. suffering  ข. suffered 
    ค. suffer ง. was suffered 
 
23.  Yesterday  before Linda arrived  at 1 p.m, she ………….…... her lunch. 
  ก.  will  eat  ข. eats 
  ค.  has  had  ง. had  had 
 
24.  Benobert  …….……... in New York  for  nine  years. 
  ก.  lives  ข.  lived 
  ค.  has lived  ง.  was living 
 
25.  We like to travel either  Japan …….  South  Korea. 
  ก.  to                    ข.   and             
    ค. or                      ง.  with 
 
26.  My house is ……... the end of street in the right. 
  ก.  on   ข. at    
   ค. from   ง. in 
 
27.  There is a garden ……... the back of the house. 
  ก. to   ข. of    
    ค. on   ง. over 
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28.  My birthday  is ............ October.  
  ก. from   ข. at    
    ค. on   ง. in 
 
29. It i s expected that the cooperative of the future will be …... than 
     today’s  cooperative. 
    ก. more efficient  ข. more efficiently 
    ค. most efficient  ง. such efficient 
 
30.  They were too late. The plane ….... off ten minutes earlier. 
    ก. has taken   ข. was taking 
    ค. had taken   ง. taking 
 
31.  It  ……………………….. under  your  car  for  an  hour.  
   ก.   sleep  ข.  was  slept 
      ค.   slept    ง.   has  been  sleeping  
 
32.  ……..... he …………….. here this morning ? 
  ก.  Did, arrive   ข.  Did, arrived 
  ค.  Do, arrive   ง.  Does, arrives 
 
33.  The car is very old; …………….. , it runs well. 
    ก. still   ข. finally 
    ค. consequently   ง. therefore 
 
34. They ………………... their homework yesterday. 
     ก. did not look   ข. did not make 
     ค. did not do.   ง. do not do 
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35.  .. …………. has  Jacky’s  father  lived? 
  ก. What  place  ข. Where 
  ค. How many   ง. How much 
 
36.  ……………..... time do you get up? 
    ก. What   ข. Where 
    ค. How many   ง. How much 
 
37.  …………..... can we find a knife ? 
  ก. How many   ข. How much 
  ค. What   ง. Where 
 
38.  Is there ……….….. way to get the money back ? 
  ก.  much     ข. many  
 ค. some  ง. any 
 
39.  The thief is running ……... the cinema hall. 
   ก. at   ข. for    
     ค. with   ง. into 
 
40.  She speaks English. She comes ….... England. 
    ก.  from   ข. at    
     ค. in   ง. on 
 
41.  He works hard ……... he wants money. 
   ก. with   ข. and    
    ค. but   ง. because 
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42.  As president of  the  company, I would like to thank our  partners ………….  
      contributed to our success. 
   ก. where                    ข. who               
    ค. whose                 ง. how 
 
43. Manee  doesn’t  know  the  girl  ……………..  mother  is  the  director.  
  ก.  what    ข. who   
    ค.  whose   ง.  which 
 
44.  The  teachers  must  ………………...  their student’s  homework  every  morning.d     
      ก.   be  checking    ข.  check 
    ค.   have  been  checked  ง.  checks   
 
45.  My  brother  and  I walk ……..  the  road   to  school every day. 
  ก. on    ข.  at    
    ค.  along     ง. from to 
 
46. The soldiers  fight ………. their country. 
  ก. into    ข.  with  
 ค. for    ง. out of 
 
47.   If  I  ……………...  you   I  would   buy  a  new  car. 
  ก.  were    ข. was    
   ค.  are    ง. am 
 
48.  Bobby  has  ………………  finished  his  homework. 
  ก.  just    ข.  always 
    ค.  don’t   ง.   for   
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จ ำลองแนวข้อสอบบทอ่ำนภำษำอังกฤษและเลือกค ำศัพท์ 
 
Millions of people have safely received a COVID-19 vaccine 
 Over 302 million doses of COVID-19 vaccine have been given in the United States 
from December 14, 2020, through June 7, 2021. 
 
 COVID-19 vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines were …….. 49 ……….. 
in tens of thousands of participants in clinical trials. The vaccines met the Food and 
Drug Administration’s (FDA) rigorous scientific standards for safety, effectiveness, and 
manufacturing quality needed to ……… 50 …..….  emergency use authorization (EUA). 
Learn more about EUAs in this videoexternal icon. 
 
     Millions of people in the United States have received COVID-19 vaccines since 
they were authorized for emergency use by FDA. These vaccines have undergone 
and will continue to undergo the most intensive safety monitoring in U.S. history. 
This monitoring includes using both established and new safety monitoring systems 
to make sure that COVID-19 vaccines are safe. 
 
49.  ก.  found   ข.  evaluated  
     ค.  provided    ง.   used 
 
50.  ก.  get   ข. study 
     ค.  know   ง. support  
 

 

21. ข 22. ก 23. ง 24. ค 25. ค 26. ข 27. ค 28. ง 
29. ก 30. ค 31. ง 32. ก 33. ก 34. ค 35. ข 36. ก 
37. ง 38. ง 39. ง 40. ก 41. ง 42. ข 43. ค 44. ข 
45. ค 46 ค 47. ก 48. ก 49. ข 50. ง     
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51.  They  play  football   very  …………   
      ก.  good                     ข.  well    
      ค.   nice  ง.   famous 
 
52.  She ..… comes  here  in  the  morning. You  can  come  to  see  her  tomorrow.  
      ก.  never                    ข.  usually  
      ค.  like ง.   normal 
 
53.  The  lemon  is  very  ……………. . 
      ก.  salty                      ข.   bitter  
      ค.  sour ง.   spicy 
 
54.  Everybody  in  the  village  has  known  him  because  he  is  ……….. 
     ก.  famously                ข.  popularly  
     ค.  delicious ง.   friendly.  
 
55.  He  works  …………. , but   he  makes  some  mistakes.  
     ก.  careless                    ข.  carelessly  
     ค.  careful ง.   carefully 
 
56.  Jonh’s  family  is  warm.  He  has  a  nice  wife  and  two  good  children. 
      They  live  …………. together.  
     ก.  happily ข.   happy 
     ค.  alone ง.   lonely  
 
57. He  is  eating   so  …………. ,  because  he  didn’t  have  anything  for  a day.  
     ก.   hungry ข.  hungrily 
     ค.   thirsty ง.  greedy 
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58.  The  driver  of  that  bus   had  ……….. injuries. 
       ก.  serious ข.   seriously 
       ค.  badly ง.   quickly 
 

59.  Tommy  is  tired   because  he  has  been  working ……………  
      ก.  slow ข.   slowly 
      ค.  hard ง.   hardly  
 

60.  As  …………..  a  month  has  passed  since  I  tried  to  contact  him,  he  never   
      called   back.  
     ก.   near ข.   nearly 
     ค.   immidiately  ง.   longly  
 

61.   We  …………  the  problems of  government  officer  entrance  exam  system 
        and  the  selection  factors of the new entrance  system.   
        ก.  argue              ข.  disscuss                
     ค.  prepare  ง.  classify  
   

62.   With  angrily, Jonathan  left  the  meeting  room  without …………… a word.  
        ก.  writing             ข.   listening               
        ค.  speaking   ง.   reading.  
 

63.  The  government   will  ………………  more  living  space  for  poor  people   
        in  the  big  city.  
        ก.  provide           ข.   available              
     ค.  divide ง.    arrange  
 

64.  They  quarreled ………..  the  choice  of  house. 
        ก. on                                  ข.  to                  
        ค. for      ง.  over 
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65.  The  educational  system  may  use  a …………………. of  formal,  informal, and  
       non – formal  learning methods.  
       ก.  combination      ข.  compliment        
       ค.  composition ง.  compound 
 
66.  Tangential  learning  is  the …………… by  which  people  self – educate if 
       a  topic  is  exposed  to  them  in a context  that  they  already  enjoy. 
       ก.  progress            ข.  process               
       ค.  position ง.  pottery  
 
67.  Reading  directions   helps  a  player  learn  the  patterns  that  …………….  
       the  Rubik’s cube.  
       ก.  manage              ข.  practice              
       ค.  solve ง.  mistake  
 
68.  I  know  you  feel dizzy but I expect  your  feeling  will …………... soon.  
       ก. pass off ข. pass on   
       ค. pass by ง. pass from 
 
69.  It took him a long time to…………..his illness. 
       ก. get over ข. get off   
       ค. get away ง. get on 
 
70.   The  government  has  allocated  1 billion  baht  ………  its  115 – billion  baht   
        stimulus  package  to  lure  more  tourists. 
        ก.   in                        ข.  on   
        ค.   of ง.  from 
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71.  Man : Do you mind if I smoke?      Woman : Please don't. 
The woman means she doesn't...... 
ก. want him to smoke    ข. smell any smoke 
ค. have a cigarette    ง. smoke much 
 

72.   Someone  is  seriously  ill  and  is  now  in  a  hospital.   
        What  will  you  say  when  you  visit  him? 
        ก.  Lucky     ข.  Don’t  think  anything 
        ค.  Should  be  happy.     ง.  Get  well  soon.  
 

73.   You  want   to  tell  the  student  who  can  do  his  good  job?   
        You  say … 
        ก.   Lucky  you.    ข.   Well  done 
        ค.   Happy  for  this  job.   ง.   You  are   good  student. 

 

74.   You  want  to  ask  for   directions.  What   will  you  say? 
         ก.  How  far  is  here  to   Sanam  Luang? 
         ข.  How  long  does  it  take  to  get   to  Sanam  Luang? 
         ค.  How  can  I   get  to  Sanam  Luang? 
         ง.  Can  I  take  a  skytrain  to  Sanam  Luang? 
 

75.   How  many  people  are  there  in  your   family? 
        ก.   There  are  two  boys.          ข.  There  are  two  girls. 
        ค.   There  are  four  people.         ง.   There  are  two  younger sisters. 
 

76.   Berb   :  …………………………  
       Jack  :  It’s on Sukhumvit Road. 
        ก.  Where  are  you  going ?        ข.   Where  is  the  hotel? 
        ค.  Which  one  is  your   car?        ง.   What  road  is   your  home? 
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77.    Sarah  wants  to  open  the  window,  but   Tom  is sitting  in  her  way. 
         Sarah :  Tom ,  …………………….  I  want  to  open  it. 
         Tom :  No problem,  but  let  me  do  it  for  you. 
         ก.   Can  I  open  the  window?   

ข.   You  didn’t  open  the  window. 
         ค.   Would  you  mind  moving  away  from  the  window. 

 ง.   You  should  not  sit  near  the  window  like  that.  
 

78.   Lisa  forgot  to  tell  her  host  family  that   she  would  not  be  back   
       for dinner.  When she  returns home  she  says :   ………….. 
        ก.  Sorry  that   you  have  to  wait  for  me. 
        ข.  I  must  apologize  for  not  calling 
        ค.  Pardon me.  Am  I  late   for  dinner. 
        ง.  Too  bad.  I  forgot  to  have  dinner   at  home.  
 

79. Situation : At the Department Store  
     James : _______________ Where’s the toilet?  
     Bob : It’s on the third floor. 
      ก. Oop!      ข. I’m sorry 
      ค. Excuse me.     ง. Good morning. 
 

80.    Sarah : Oops! I’ve broken your glass.         
        Ken :  Don’t worry, dear. ………… 

ก.  I haven't got any.   ข.  I  don’t   care  about  it. 
ค.  I have got another one.  ง.  I  will  not  buy  a new  one. 

 

81. We have never seen the boy ..... lives with Danny. 
      ก. which     ข. who   
      ค. whom     ง. Whose 
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82.   I  want  to   see  the  man  ……… you  like.  
       ก. which     ข. who 
       ค. whose                       ง.  Whom 
 
83.  He  is playing  with  the  girl  ……….. father  is  a  teacher.  
       ก. who       ข. whom 
       ค. whose                       ง.  Which   
 
84.  We  ..... from  Linda  since she returned from Japan. 
       ก. have not heard           ข. did not hear 
       ค. has not heard              ง. do not hear 
 
85. This is not an  easy question  that almost  students  can  do . It’s ..... .  
      ก. ordinary                  ข. normal 
      ค. complicated            ง.  simple 
 
86. My  son  feels sick .....  the  bad weather. 
     ก. because of                ข. besides 
     ค. however                   ง. because  
 
87. We need a new staff who can respond immediately. 
     ก. slowly     ข. promptly 
     ค. listlessly    ง. instinctively 
 
88.  Further details are still needed for budget analysis. 
     ก. important     ข. complete 
     ค. exceptional     ง. additional 
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89.  The superstar is trying her best to keep her image. 
     ก. establish                          ข. maintain      
     ค. release                     ง. arrange 
 
90. The best blues music song make a listener weep. 
     ก. shout                  ข. sleep   
     ค. smile                   ง. cry 
 
91. Situation : At the party  
     A : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later.  
     B : _______________ 
     ก. Take care.                         ข. I am okay. 
     ค. Don’t mention it.              ง. never mind. 
 
92. Situation :  Pop stays at  Jimmy’s house for one week.  
      Pop : Thank you very much for everything.  
      Jimmy : _______________ 
     ก. Never mind.              ข. Pleased to meet you. 
     ค. Congratulations!   ง. Not at all. It’s been a pleasure 
  
93.  Situation :  in front of  Becky’s home 
        Becky :  Thanks  for  your  drive.  
        Jessika :  …………………….. 
      ก.  Never  mind                     ข.   I am not  tired.  
      ค.  Don’t mention it              ง.   not  now  
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94.  Situation : At the restaurant, Tony and Lizzy are ordering some food.  
      Tony : Let’s sit here.  
      Lizzy : O.K. the view is nice.  
      Tony : _______________  
      Lizzy : Sure. What would you like to eat?  
      Tony : I’ll have steak. 
      ก. May I help you?        ข. Can you pass me a menu, please? 
      ค. It’s a very nice restaurant.          ง. What’s the popular dish here? 
  
95. Situation : Benny lost her purse.  
     Benny : I can’t find my purse. Can you help me?  
     Rarlar : _______________ I’ll help you look for it.  
     Benny : Thanks. 
     ก. No, thanks.     ข. No problem. 
     ค. Sorry, I’m busy.    ง. Yes, please. 
 
96.  Jimmy : Oh! I am so sorry. I’ve lost your pencil. 
       Tod :  ……………., my friend. I have  got  another one. 
      ก.  Not at  all      ข.  Don’t worry 
      ค.  I  am  please.                    ง.  You  are  welcome. 
 
97.   A : How long do you exercise a day ? 
       B : _____ . 
       ก. I hardly  exercise at day  time 
       ข. I exercise 2-3 hours a day  
       ค. I don't exercise during the day 
       ง.  I exercise during the evening 
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    Formal education occurs in a structured environment whose explicit purpose is 
teaching students. Usually, formal education takes place in a school environment 
with classrooms of multiple students learning together with a trained, certified 
teacher of the subject. Most school systems are designed around a set of values 
or ideals that govern all educational choices in that system. Such choices ……….. 
98 ………. curriculum, organizational models, design of the physical learning spaces 
(e.g. classrooms), student-teacher interactions, methods of assessment, class size, 
educational activities, and more. 
 
     The International Standard Classification of Education (ISCED) was created by 
UNESCO as a statistical base to compare education systems. In 1997, it defined 7 
levels of education and 25 fields, though the fields were later separated out to 
form a different project. The current version ISCED 2011 has 9 rather than 7 
levels, created by dividing the tertiary pre-doctorate level into three levels. It also 
……… 99 ………… the lowest level (ISCED 0) to cover a new sub-category of early 
childhood educational development programmes, which target children below 
the age of 3 years. 
 
 Education designed to support early development in preparation for participation 
in school and society. The programmes are designed for children below the age 
of 3. This is ISCED level 01 Preschools provide education from ages approximately 
three to seven, depending on the country when children enter primary education. 
The children now readily interact with their peers and the educator. These are 
also known as nursery schools and as kindergarten, except in the US, where the 
term kindergarten refers to the earliest levels of primary education. …….. 100 …….. 
"provides a child-centred, preschool curriculum for three- to seven-year-old 
children that aim[s] at unfolding the child's physical, intellectual, and moral 
nature with balanced emphasis on each of them." This is ISCED level 02. 
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98.    ก.  include           ข.  offer 
        ค.  further            ง.  upper 
 
99.    ก.   provided                   ข.  subdivided 
        ค.   enrolled                 ง.  extended 
 
100.  ก.   Primary                   ข.  Secondary 
        ค.   Kindergarten              ง.  Higher Education 

 
 

51. ข 52. ข 53. ค 54. ง 55. ง 56. ก 57. ข 58. ก 
59. ค 60. ข 61. ข 62. ค 63. ก 64. ง 65. ก 66. ข 
67. ค 68. ก 69. ก 70. ค 71. ก 72. ง 73. ข 74. ค 
75. ค 76 ข 77. ค 78. ข 79. ค 80. ค 81. ข 82. ง 
83. ค 84. ก 85. ค 86. ก 87. ข 88. ก 89. ข 90. ง 
91. ก 92. ง 93. ค 94. ข 95. ข 96. ข 97. ข 98. ก 
99. ง 100. ค             

 

      บทความน้ีมี 3 ย่อหน้า  กล่าวถึงระบบการศึกษา ย่อหน้าแรกเก่ียวกับ Formal Education  
หมายถึงการศึกษาท่ีเป็น “ทางการ” ซ่ึงบ้านเราเรียกว่า “การศึกษาในระบบ”  
 

     ย่อหน้าสุดท้ายมีการบรรยายถึงเด็กระดับเล็กๆ ปฐมวัย หรืออนุบาล  ดังน้ัน ข้อ 100 จึงตอบ  
Kindergarten ค าๆน้ีแปลว่า  “โรงเรียนอนุบาล” หรือ “การศึกษาระดับอนุบาล”  ซ่ึงภาษาแวดวง
การศึกษาไทยยุคปัจจุบัน จะใช้ค าว่า “ปฐมวัย” ในย่อหน้าน้ัน มีค าบ่งช้ีมากมาย เช่น 
 

        provides a child-centred, preschool curriculum for three - to seven-year-old 
children  (จัดให้มีหลักสูตรก่อนวัยเรียนแบบเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส าหรับเด็กอายุ 3 – 7 ขวบ) 
ด้วยเหตุน้ี ข้อ 100 จึงตอบ  ค. “Kindergarten” (ปฐมวัย หรือ อนุบาล)  
 

 - Primary  (แรกเริ่ม)  ในแวดวงการศึกษา จะหมายถึง ระดับประถมศึกษา   Primary  School 
 - Secondary (ข้ันท่ีสอง) ในแวดวงการศึกษา จะหมายถึง ระดับมัธยมศึกษา  Secondary School 
 - Higher  Education  (สูงกว่ามัธยมศึกษา เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น)  
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ไว้อ่ำนทบทวน ศึกษำเพิ่มพูน 

(ระหว่ำงรอประกำศวันสอบ) 
 

อ่ำนควำมรู้ดี 

 

(แจกหรือจัดโปรฯประหยัดๆให้) 

ท ำเป็นเล่มส่งให้อ่ำนทบทวนดีๆ 
 

 

 

  สถำบันส่งเสริมอุดมศึกษำและข้ำรำชกำรไทย 


