
หน้าที่ 1 แนวข้อสอบชุดนี้จดัท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวฒุิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

แนวข้อสอบถามตอบครูผู้ช่วย และ รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี58                                      

จัดท าโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีราวุฒิ  หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

1.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาส านักงาน สอศ. มีกี่ฝ่าย                          

              ตอบ  4 ฝ่าย           1.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   3.ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 4.ฝ่ายวิชาการ  

2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรับผิดชอบกี่งานอะไรบ้าง 

 ตอบ  7 งาน           1) งานบริหารทั่วไป     2) งานการเงิน         3) งานการบัญชี          4) งานพัสดุและอาคารสถานที่ 

                   5) งานทั่วไป               6) งานทะเบียน        7) งานประชาสัมพันธ์ 

3.รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรับผิดชอบกี่งานอะไรบ้าง  

              ตอบ  6 งาน          1) งานแผนงบประมาณ         2) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ      3) งานความช่วยเหลือ 

                 4) งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์      5) งานประกันสุขภาพและมาตรฐานการศึกษา 

                  6) งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 

4.รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษารับผิดชอบกี่งานอะไรบ้าง 

              ตอบ  6 งาน          1) งานปกครอง      2) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา     3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

                 4) งานครูที่ปรึกษา 5) งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา  6) งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

5.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการรับผิดชอบกี่งานอะไรบ้าง 

              ตอบ  6 งาน       1) งานแผนกวิชา                 2) งานหลักสูตรการเรียนการสอน 3) งานวัดผลและประเมินผล 

               4) งานวัดผลและประเมินผล  5) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6) งานสื่อการเรียนการสอน 

6.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนกี่ประเภทวิชา 

 ตอบ  9 ประเภท          1) ประเภทวิชาอุตสาหรรม      2) ประเภทวิชาศิลปกรรม      3) ประเภทวิชาคหกรรม 

                                                 4) ประเภทวิชาพานิชกรรม/บริหารธุรกิจ   5) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

                                                  6) ประเภทวิชาเกษตรกรรม     7) ประเภทวิชาประมง 

                                                  8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 9) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.  ผู้อ านวยการมีอ านาจก่อหนี้ผูกพันโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาและประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษคร้ังหนึ่งภายใน   

     วงเงินไม่เกินเท่าใด             

               ตอบ ไม่เกิน 30  ล้านบาท 

8.  ผู้อ านวยการมีอ านาจก่อหนี้ผูกพันโดยวิธีพิเศษ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกินเท่าใด 

               ตอบ ไม่เกิน 4  ล้านบาท 

10.  ผู้อ านวยการมีอ านาจก่อหน้ีผูกพันโดยวิธีพิเศษ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างคร้ังหนึ่งภายในวงเงินไม่เกินเท่าใด 

  ตอบ ไม่เกิน 10  ล้านบาท 



หน้าที่ 2 แนวข้อสอบชุดนี้จดัท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวฒุิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

11.  วัสดุถาวร คือ                       

  ตอบ วัสดุที่วงไม่เกิน 5,000 บาท 

12.  วัสดุครุภัณฑ์ คือ                  

 ตอบ ราคาเกิน 5,000 บาท 

13.  การจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขาย การแปรสภาพ หรือท าลายพัสดุ และการโอนไปใช้ประโยชน์ของทางราชการใน  

        หน่วยงานอื่นหรือสถานศึกษาอื่นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา 

        ไม่เกินวงเงินเท่าใด                 

            ตอบ ไม่เกิน 500,000 บาท 

14.  วิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างคร้ังหนึ่งในวงเงินเท่าได 

 ตอบ ไม่เกิน 100,000 บาท 

15.  วิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งในวงเงินเท่าได 

 ตอบ  100,000 บาทแต่ไม่เกิน   2  ล้านบาท 

16.  วิธีประกวดราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งในวงเงินเท่าได 

 ตอบ  เกิน  2  ล้านบาทขึ้นไป 

17.  วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่การซื้อหรือการจ้างคร้ังหนึ่งในวงเงินเท่าได 

 ตอบ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

18.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี ตงลงราคา ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ใครมีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 ตอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

19.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี กรณีพิเศษ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 ใครมีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 

 ตอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

20.  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธี กรณีพิเศษ ไม่จ ากัดวงเงิน ใครมีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 

  ตอบ หัวหน้าส่วนราชการ 

21.  ผู้ท าการสอนระดับ ปวช. จะต้องท าการสอนกี่ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ 

 ตอบ 18 ชั่วโมง 

22.  ผู้ท าการสอนระดับ ปวส. จะต้องท าการสอนกี่ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ 

 ตอบ 15 ชั่วโมง 

23.  ผู้ท าการสอนระดับ ปทส. จะต้องท าการสอนกี่ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ 

 ตอบ 12 ชั่วโมง 

 



หน้าที่ 3 แนวข้อสอบชุดนี้จดัท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวฒุิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

24.  ค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับ ปวช. ชั่วโมงละเท่าใด 

 ตอบ 200 บาท 

25.  ค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับ ปวส. ชั่วโมงละเท่าใด 

 ตอบ 270 บาท 

26.  ค่าสอนเกินภาระงานสอนในระดับ ปทส. ชั่วโมงละเท่าใด 

 ตอบ 400 บาท 

27.  หลักสูตรระยะสั้นเบิกค่าสอนได้เท่าใด 

 ตอบ ไม่เกิน 200 บาทต่อชั่วโมง 

28.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาในการสอนกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  6 – 225 ชั่วโมง 

29.  หลักสูตร 108 อาชีพมีระยะเวลาในการสอนกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  1 – 4 ชั่วโมง 

30.  ยืมเงินไปราชการต้องล้างหนี้ภายในกี่วัน 

 ตอบ 15 วัน 

31.  ยืมเงินวิทยาลัยไปซื้อของต้องล้างหนี้ภายในกี่วัน 

 ตอบ 30 วัน 

32.  ยืมเงินท าโครงการต้องล้างหน้ีภายในกี่วัน 

 ตอบ 30 วัน  

33.  การเพิ่มรายวิชาเรียนต้องท าภายในกี่วัน 

 ตอบ 15 วัน 

34.  การถอนรายวิชาเรียนในภาคเรียนปกติต้องท าภายในกี่วัน 

 ตอบ 30 วัน 

35.  การถอนรายวิชาเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนต้องท าภายในกี่วัน 

 ตอบ 10 วัน 

36.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีกี่รูปแบบ 

 ตอบ 2 รูปแบบ คือ ครูเป็นศูนย์กลาง และผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

37. ต้องแก้ศูนย์ภายในกี่วัน 

 ตอบ 10 วัน 
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38.  ติด มส. ต้องแก้ภายในกี่วัน 

 ตอบ 10 วัน 

39.  มท. คือ 

 ตอบ ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วนที่ขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ในภาคเรียน 

                       ถัดไป 

40.  เกรดหรือผลการเรียน นักเรียนนักศึกษา สอศ. มีกี่เกรด 

            ตอบ 8 เกรด 

   80 – 100 4 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 

   75 – 79  3.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

   70 – 74  3 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี 

   65 – 69  2.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดีพอใช้ 

   60 – 64  2 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

   55 – 59  1.5 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ อ่อน 

   50 – 54  1 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ อ่อนมาก 

   0 – 49   0 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ ต่่า 

41.  การพานักศึกษาออกนอกสถานศึกษา มีประเภทอะไรบ้าง 

  ตอบ  3 ประเภท                                    1) การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน 

                                                                            2) การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน 

                                                                            3) การพาไปนอกราชอาณาจักร 

42.  การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน ต้องขออนุญาตใคร 

 ตอบ  ผู้บริหารสถานศึกษา 

43.  การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน ต้องขออนุญาตใคร 

 ตอบ  ผู้บริหารสถานศึกษา 

44.  การพาไปนอกราชอาณาจักร ต้องขออนุญาตใคร 

 ตอบ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

45.  การพาไปนอกสถานศึกษาหากเกิดอุบัติเหตุจะต้องรายงานอย่างไร 

 ตอบ  จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นหรือผู้อนุญาตทราบทันที หากใช้เวลาเดินไม่ 

                       มากให้รีบเดินไปรายงานด้วยตัวเอง แล้วรายงานเป็นหนังสืออีกคร้ังภายในก่าหนด 7 วัน 
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46.  ผลการเรียนต่ าสุดคือเกรดใด 

 ตอบ 0 ศูนย์ 

47.  นักศึกษาระดับ ปวช. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  5 ภาคเรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (108 ชั่วโมง) 

48.  สมศ. ย่อมาจาก 

                ตอบ  ส่านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

49.  SAR (Self Aecessment Report) หมายถึงอะไร และประเมินเดือนใด 

 ตอบ  รายงานการประเมินตนเอง และรายงานภายในวันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี 

50.  SSR (Self Study Report) หมายถึง  

 ตอบ  รายงานการปฏิบัติงาน 

51. การประเมินภายในต้องประเมินภายในกี่ปี 

 ตอบ  2 ปีต่อ 1 คร้ัง 

52.  การประเมินภายนอกต้องประเมินภายในกี่ปี 

 ตอบ  อย่างน้อยห้าปีต้องประเมิน 1 คร้ัง 

53.  การประเมินภายในสถานศึกษาต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนไหน 

 ตอบ  30 กันยายน ของทุกปี 

54.  หลักการตรวจประเมินภายในแล้วจัดท าสรุปผลการประเมินภายในกี่วัน 

 ตอบ  30 วัน 

55.  ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเมื่อวันท่ีเท่าใด 

 ตอบ  30 มกราคม 2549 

56 .คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีขึ้นตามมาตราใด 

               ตอบ  มาตรา 17 พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 

57.  เบี้ยเลี้ยงเบิกเงินเดินทางไปราชการกี่บาท 

 ตอบ  240  บาท 

58.  รัฐมนตรีว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ชื่ออะไร และรัฐมนตรชี่วยว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการชื่ออะไร 

 ตอบ  พล.ร.อ.ณรงค์   พิพัฒนาศัย             รัฐมนตรีช่วย  1.พล.ร.ท.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์     2.ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร 
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59.  สิ่งประดิษฐ์ของ สอศ. มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

 ตอบ  11  ประเภท           1.สิง่ประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต   2.สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

                3.สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป  4.สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                5.สิ่งประดิษฐด์้านป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  

                                                      6.สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย 

                7.สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

                                                      8.สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

                                                      9.สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

                                                     10.สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 

                                                     11.สิ่งประดิษฐ์ประเภทก่าหนดโจทย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 

60.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบันชื่อว่า อะไร 

 ตอบ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 

61.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีกี่คน  ใครบ้าง 

 ตอบ  มี  3  คน   คือ       1) ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง     2) ดร.ชาญเวช   บุญประเดิม      3) นายวณิชย์  อ่วมศรี 

62.  ท่ีปรึกษาของ สอศ.  มีกี่คน 

 ตอบ   มี  4  คน 

63.  ใครเป็นคนก าหนดนโยบาย  สอศ. 

 ตอบ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 

64.  การคืนเงินท่ีเบิกไปราชการ ต้องน าเงินมาคืนภายในกี่วัน 

 ตอบ  ภายใน   15   วัน 

65.  ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุกี่ปี ต่อใบประกอบวิชาชีพล่วงหน้า กี่วัน  กี่ บาท 

 ตอบ   5   ปี  ต่อล่วงหน้า   180   วัน   200  บาท 

66.  เกรดเฉลี่ยท่ีต่ าสุดของนักศึกษาท่ีเรียนจบต้องได้ 

 ตอบ  2.00 

67.  การเบิกเบี้ยเลี้ยง 3ใน4 จะได้กี่บาท 

              ตอบ  180 บาท 

68.  การเบิกค่าแท็กซี่ใน กทม.  ให้เบิกไม่เกินกี่บาท 

              ตอบ  200 บาท 
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69.  การเบิกเบี้ยเลี้ยงพิเศษ วันเสาร์และอาทิตย์ เบิกได้กี่บาท 

              ตอบ  420 บาท 

70.  เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมีอะไรบ้าง 

 ตอบ  ความพอประมาณ  , มีเหตุผล , มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

71.  การให้ข้ันครึ่งปีแรกเร่ิมต้นท่ีเดือนไหน 

 ตอบ  1  เม.ย. -  30  ก.ย.   

72.  ใน 1 ปีงบประมาณมีการให้ข้ัน  2  คร้ัง  ระหว่างเดือนไหนบ้าง 

 ตอบ  1   ต.ค. -  30  มี.ค.  และ 1  เม.ย. -  30  ก.ย.   

73.  เวลาราชการจะเป็นช่วงไหนถึงช่วงไหน 

 ตอบ  เวลา  08.30 – 16.30  น. 

74.  ใบสผ. มีอะไรบ้าง 
 ตอบ   สผ. 1  วัสดุฝึก 
  สผ. 2  รายงานการฝึกเมื่อสิ้นภาคเรียน 
  สผ. 3  รายงานผลการผลิต 
  สผ. 4  รายงานผลผลิตเมื่อมีการจ่าหน่าย 
  สผ. 5  รายงานเมื่อมีการจ่าหน่ายสรุปงาน 
75.  เกรดระดับ  ปวช.  มีกี่ระดับ 
 ตอบ   มี  3  ระดับ 
  1.   เรียน   2  เทอม  ต้องได้เกรด   1.50 
  2.   เรียน   4  เทอม  ต้องได้เกรด   1.75 
  3.  เรียน    6  เทอม  ต้องได้เกรด   2.00 
76.  เกรดระดับ  ปวส.  มีกี่ระดับ 
 ตอบ  มี  2  ระดับ 

1. เรียน  2  เทอม ต้องได้เกรด  1.75 
2. เรียน  4  เทอม  ต้องได้เกรด  2.00  

77.  เมื่อติด  0  ต้องแก้ภายในกี่วัน หลังประกาศผล 
 ตอบ  ภายใน  10  วัน 
78.  เมื่อติด  ม.ส.  ต้องแก้ภายในกี่วัน 
 ตอบ   10  วัน 
79.  สูตรการคิดเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาคิดอย่างไร 
 ตอบ       ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับเกรดที่ได้ 
   ผลรวมของหน่วยกิตที่เรียนทุกรายวิชา 

หน้าที่ครูผู้สอน 

หัวหน้าแผนก

รายงาน 

งานการค้า 
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80.  ข้อใดกล่าวถึงการเชิญธงชาติ ได้ถูกต้องตามเวลาราชการ 
 ตอบ    เชิญธงขึ้น  08.00 น.  เชิญลง   18.00 น.  และการลดธงชาติลงครึ่งเสากรณีไว้อาลัยราชวงศ์และ 
                         ห้ามไม่ให้ผ้าธงชาติกองที่พื้น 
81.   การเชิญธงชาติในสถานศึกษาเวลาใด 
 ตอบ  แล้วแต่สถานศึกษา 
82.  ค่าโรงแรมครสูามารถเบิกได้ คืนละกี่บาท  และนักเรียนนักศึกษาเบิกได้กี่บาท 
 ตอบ ของครูคืนละ 550  บาท/ต่อคน    นักเรียนนักศึกษาคืนละ 450 บาท/ต่อคน   
83.  ใบรับรองผลการเรียนมีอายุกี่วัน 

 ตอบ  60  วัน 

84.  การเพิ่มรายวิชาต้องเพิ่มภายในกี่วัน 

 ตอบ  15  วัน 

85.  การถอนรายวิชาต้องถอนภายในกี่วัน 

 ตอบ  30  วัน 

86.  การถอนรายวิชาในช่วงซัมเมอร์ ต้องถอนภายในกี่วัน 

 ตอบ  10  วัน 

87.  การพ้นสภาพของนักศึกษา มีกี่ออย่าง 

 ตอบ  มี  3  อย่าง                  1)  จบหลักสูตร    2)  ลาออก     3)  เสียชีวิต 

88.  หลักสูตร  ปวช.  ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ 

 ตอบ ปี 2556  

89.  หลักสูตร  ปวส.  ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปีไหน  

  ตอบ ปี 2557  

90.  มท.  คืออะไร 

 ตอบ  ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทน 

91.  หลักสูตร ปวช. ยืดหยุ่นได้กี่ปี 

 ตอบ  6  ปี 

92.  หลักสูตร ปวส. ยืดหยุ่นได้กี่ปี 

ตอบ  4  ปี 

93.  การจัดหลักสูตร ปวช. ปี 2556 ท้ัง  3  ปี ต้องมีหน่วยกิต  กี่หน่วย 

 ตอบ  103-120 หน่วยกิต 
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94.  การจัดหลักสูตร ปวส. ปี 2557 ท้ัง  2  ปี ต้องมีหน่วยกิต กี่หน่วย 

 ตอบ 83-90  หน่วยกิต 

95.  วิชาสามัญหรือเรียกใหม่ว่า ทักษะชีวิต ระดับ  ปวช. ปี2556 จะต้องเรียนกี่หน่วย   

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิจ 

96.  วิชาสามัญหรือเรียกใหม่ว่า ทักษะชีวิต ระดับ  ปวส. ปี2557 จะต้องเรียนกี่หน่วย 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิจ 

97.  เทคนิคของบูม  มีกี่ขั้น 

 ตอบ  1)  ความรู้     2)  ความจ่า     3)  การน่าไปใช้     4)  วิเคราะห์     5)  สังเคราะห์ 

98.  ครูให้นักศึกษาตรวจข้อสอบ  จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ตัดเงินเดือน 

99.  ครูดื่มเหล้าแล้วมาดุด่าผู้บังคับบัญชา  จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ตัดเงินเดือน 

100.  มีชู้กับเมียชาวบ้านได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ไล่ออก 

101.  ไม่ส่งเกรดโดนเตือน 2 ครั้ง จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ตัดเงินเดือน 

102.  แต่งกายไม่สุภาพจะไดรั้บโทษอะไร 

 ตอบ  ภาคฑัณฑ์ 

103.  ไม่มานอนเวรติดต่อกัน 2 ครั้ง จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ตัดเงินเดือน 

104.  แต่งกายไม่สุภาพโดนเตือน  2  ครั้ง จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ตัดเงินเดือน 

105.  คนมาทวงหนี้ครูแล้วไปท้าทายให้เข้าไปฟ้องศาล จะได้รับโทษอะไร 

 ตอบ  ภาคฑัณฑ์ 

106.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีมีการให้เทียบโอน 

       ประสบการณ์ 

 ตอบ  มาตราที่  15 

 

 



หน้าที่ 10 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

107.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีมีให้มีการวิจัยเชิง  

        ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 ตอบ  มาตราที่  24  และ  30 

108.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีเกี่ยวข้องกับ  Fix It   

       Center   

 ตอบ   มาตราที่   7 

109.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เร่ืองการจัดการความรู้ (KM)  อยู่ 

          ในมาตราใด 

 ตอบ  มาตราที่  11 

110.  นโยบายเรียนฟรี   15  ปีรัฐบาล ให้เงินช่วยเหลือค่าหนังสือเรียนกี่บาท 

 ตอบ  1,000   บาท 

111.  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือค่าเคร่ืองแบบนักศึกษากี่บาท 

 ตอบ  900   บาท 

112.  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี รัฐบาล ให้เงินช่วยเหลือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกี่บาท 

 ตอบ  475  บาท 

113.  เงินท้ังหมดท่ีรัฐบาลให้เรียนฟรี  15  ปี  มีทั้งหมด  5  รายการ เป็นเงินกี่บาท 

 ตอบ  2,605  บาท 

114.  เรียนฟรี  15  ปี  ส านักงานไหนของ สอศ. ท่ีต้องรับผิดชอบ 

 ตอบ  ส่านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

115.  การจัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ  ปวช.1  และ  ปวส.1 ส านักงานไหนของ  

          สอศ. ท่ีรับผิดชอบ 

 ตอบ  ส่านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

116.  ขั้นตอนการศึกษาดูงานนักศึกษา ระดับ ปวช.1  และ  ปวส. 1 มี  3  ขั้นตอน อะไรบ้าง 

 ตอบ  1)  ก่อนการศึกษาดูงาน   2)  ระหว่างด่าเนินการศึกษาดูงาน  3)  หลักการศึกษาดูงาน 

117.  การจัดการศึกษาดูงาน ของนักศึกษา ปวช. 1  และ ปวส. 1  เร่ิมสัปดาห์ไหน 

 ตอบ  สัปดาห์ที่  2  ของภาคเรียนแรก (ขยายเวลาได้ไม่เกินสัปดาห์ที่ 4) 

118.  ระเบียบการศึกษาดูงานอาศัยอ านาจตามมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   

           พ.ศ.  2546 

 ตอบ  มาตรา   29  และมาตรา  30 
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119.  การพานักเรียน  นักศึกษา แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  อะไรบ้าง   

 ตอบ      1)   การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน    (ผู้บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบ)   

2)   การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน         (ผู้บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบ) 

3)   การพาไปนอกราชอาณาจักร                         (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับผิดชอบ) 

120.  ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุในการศึกษาดูงานต้องรายงานเป็นหนังสืออีกคร้ัง ภายในกี่วัน นับตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุ 

 ตอบ  ภายใน  7  วัน 

121.  อ.ช.ท.  ย่อมาจากอะไร 

 ตอบ  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 

122.  ตัวย่อวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ย่ออย่างไร 

 ตอบ  ปวช. และ ปวส. 

123.  องค์การท่ีจัดตั้ง ในสถานศึกษา สอศ. มีองค์การอะไรบ้าง มีองค์การไหนท่ีพระเทพเป็นผู้อุปถัมภ์ 

 ตอบ       1)  องค์การเกษตรไทย                (อ.ก.ท.)           ( พระเทพเป็นผู้อุปถัมภ์ )    *ออกข้อสอบรอง ปี58*          

 2)  องค์การเทคนิค                     (อ.ช.ท.) 

  3)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์   (อ.ศ.ท.)           

4)  องค์การนักธุรกิจ                    (อ.ธ.ท.) 

  5)  องค์การศิลปหัตถกรรม          (อ.ศ.ท.) 

124.  ครูท่ีมีหน้าท่ีสอนอย่างเดียวในระดับ  ปวช. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  18  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

125.  ครูมีหน้าท่ีสอนอย่างเดียวในระดับ  ปวส. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

126.  ครูมีหน้าท่ี สอนอย่างเดียวในระดับ  ปทส. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  12 ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  9  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

127.  ครูผู้สอนท าหน้าท่ีธุรการ ในระดับ ปวช. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

128.  ครูผู้สอนท าหน้าท่ีธุรการ ในระดับ ปวส. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  12  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  12  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

129.  ผู้อ านวยการ,  รองผู้อ านวยการ,  สอน ปวช. ปวส. ปทส.  

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  6  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  6  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

 



หน้าที่ 12 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

130.  ท าหน้าท่ีหัวหน้าแผนก และธุรการ สอนระดับ ปทส. 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  9  ชั่วโมง  มีสิทธิเบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  9  ชั่วโมง / สัปดาห์   

131.  การประเมินภายในสถานศึกษาต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนไหน 

 ตอบ  30   กันยายน  ของทุกปี 

132. หลักการตรวจประเมินภายในแล้วจัดท าสรุปผลการประเมินภายในกี่วัน 

 ตอบ  ภายใน  30  วัน หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้น 

133.  ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 

 ตอบ   10   มกราคม  2549 

134.  การประกันคุณภาพในสถานศึกษาอาศัยอ านาจตามมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

          กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 

 ตอบ  มาตรา  8,  12 และ  17 

135.  สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งรายงานต่อต้นสังกัดภายในเดือน 

 ตอบ    30  พฤษภาคม  ของทุกปี 

136.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545)  ท่ีเกี่ยวกับการประกัน 

        คุณภาพการศึกษา อยู่ในหมวดใด  มาตราใด 

 ตอบ  หมวด 6  มาตราที่ 47 และ  48 

137.  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะต้องเสร็จสิ้นการตรวจประเมินภายในโดยต้นสังกัดเดือนไหน 

 ตอบ  ภายในวันที่  30  กันยายน  ของทุกปี 

138.  สถานศึกษาจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอย่างน้อยกี่ปี 

 ตอบ  2  ปี  ต่อคร้ัง 

139.  การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจาก สมศ. ต้องท ากี่ปี 

 ตอบ  หนึ่งคร้ังในทุกๆ  5  ปี 

140.  นโยบายเรียนฟรีของ  สอศ.  15  ปี  จ่ายค่าหัวเด็ก ปวช. กี่บาท และซื้ออะไรบ้าง 

 ตอบ  1,130  บาท   1)  ซื้ออุปกรณ์การเรียน    2)  ชุดนักเรียน     3)  ต่าราเรียน    4) ค่าเล่าเรียน  5) กิจกรรมพิเศษ 

141.  หนังสือเรียนฟรี ของ สอศ.  ที่นักศึกษาระดับ  ปวช. ยืมเรียน ต้องเรียนกี่รุ่น 

 ตอบ  3  รุ่น 

142.  วัสดุถาวรต้องมีราคาไม่เกินกี่บาท 

 ตอบ  ไม่เกิน  5,000  บาท (ถ้าเกิน จะเรียกว่า วัสดุภัณฑ์) 

 



หน้าที่ 13 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

143.  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี ท่ีท าการยกเว้น มีระดับใดบ้าง 

 ตอบ  ระดับอุดมศึกษา 

144.  การนับวัสดุประเภทคงเหลือ อยู่ในวันสิ้นงวด  30  ก.ย.  ต้องท าภายในกี่วัน 

 ตอบ  30  วันท่าการ (คณะกรรมการ  มี  5  คน) 

145.  ปีงบประมาณเร่ิมต้นท่ีเดือนไหน  ถึงเดือน ไหน 

 ตอบ  1  ต.ค. -  30  ก.ย.  ของปีถัดไป 

146.  สอศ.  เปลี่ยนสถานะจากกรมอาชีวศึกษา เป็นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันไหน 

 ตอบ  7  ก.ค.  46 

147.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการน านักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานท่ี 

 ตอบ  การพาไปนอกราชอาณาจักร 

148.  ชั่วโมงกิจกรรมท่ีเรียนตลอดภาคเรียน มีกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  108  ชั่วโมง    (คิดร้อยละ 60  เอา   36 x 3  =  180  จัดเพียง  3 ภาคเรียน) 

149.  ผลการเรียนขั้นต่ าอยู่ท่ีเกรดใด 

 ตอบ    เกรด  0 

150.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือจัดกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  72  ชั่วโมง 

151.  วิชาเลือกเสรีจะไม่ต่ ากว่ากี่หน่วยกิต 

 ตอบ  ไม่เกิน  12  หน่วยกิต 

152.  ใน  1  ปี  ครูต้องมีการอบรมไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมง 

153.  นโยบายเรียนฟรี  15  ปี  รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนกี่บาท 

 ตอบ  230  บาท 

154.  สื่อแบ่งออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

 ตอบ   5   ประเภท 

                          1)  สื่อของจริง เช่น คน  ,ผู้สอน, วิทยากร, ของแท้ * ส่าคัญที่สุด 

                          2)  วัสดุอุปกรณ์ เช่น  เคร่ืองฉาย ,  สไลด์ ,  VCD , DVD 

                          3)  วัสดุอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเสียง ,   

                          4)  สิ่งพิมพ์ 

                          5)  วัสดุใช้แสดง แผนที่ลูกโลก หุ่นจ่าลอง 



หน้าที่ 14 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

155.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีกี่แบบ 

 ตอบ  มี   2  แบบ             คือ  1)  ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง    2)  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

156.  ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน มี  3  ขั้นตอนหลักๆ อะไรบ้าง 

 ตอบ  1)  ขั้นน่า     2)  ขั้นสอน     3)   ขั้นสรุป  + วัดผล 

157.  สถานศึกษาสามารถก าหนดเวลาท าการสอนภาคพิเศษสัปดาห์ละเท่าไร 

 ตอบ  ไม่เกิน   25   ชั่วโมง 

158.  หัวหน้าแผนก หรือ ครูผู้สอน ท่ีท าหน้าท่ีธุรการสอน  ปทส.  ได้กี่คาบ 

 ตอบ  9  ชม. / สัปดาห์ เบิกค่าสอนพิเศษไม่เกิน  9  ชม. / สัปดาห์ 

159.  การเปิดสอนภาคสมทบ มีรายจ่ายอะไรบ้าง 

 ตอบ   1)  ค่าใช้จ่ายสถานศึกษาร้อยละ       10  % 

2)  ค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานร้อยละ  10% 

3)   ค่าวัสดุร้อยละ                           20% 

4)   ค่าสอนร้อยละ                           60% 

160.  ค่าสอน ค่าประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ มีรายจ่ายอะไรบ้าง 

ตอบ 1)  ค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาร้อยละ                                                              10% 

2)   ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน และค่าวัสดุฝึก ร้อยละ                                  15% 

3)   ค่าใช้จ่ายในการประเมินเบื้องต้นร้อยละ                                                  15% 

4)   ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หรือค่าสอน 60% 

161.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาในการเรียนกี่ชั่วโมง 

 ตอบ 6  -  225  ชั่วโมง 

162.  ครูผู้ช่วยต้องทดลองงานกี่ปี จึงจะได้ต าแหน่งครู 

 ตอบ  2  ปี   ประเมินทุกๆ 3 เดือน  ประเมินทั้งหมด 8 คร้ัง 

163.  ต าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยเร่ิมต้นกี่บาทในระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 ตอบ  15,050 บาท 

164.  วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง มีกี่วิธีตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

 ตอบ  6  วิธี 

                1)  วิธีตกลงราคา                  2)  วิธีสอบราคา  3)  วิธีประกวดราคา 

                4)  วิธีพิเศษ     5)  วิธีกรณีพิเศษ  6)  วิธีประกวดราคา (อีออคชั่น) 

 



หน้าที่ 15 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

165.  วิธีการตกลงราคา การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง ต้องเป็นวงเงินเท่าไร 

 ตอบ   ไม่เกิน  100,000  บาท 

166.  วิธีสอบราคา  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่งต้องเกินวงเงินเท่าไร 

 ตอบ   เกิน 100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  2,000,000  บาท 

167.  วิธีการประกวดราคา การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่งวงเงินเท่าไร 

 ตอบ    2  ล้านบาทขึ้นไป 

168.  วิธีพิเศษ การซื้อหรือจ้างวงเงินเท่าไร 

 ตอบ  100,000  บาท 

169.  การซื้อการจ้างแต่ละครั้งต้องแต่งตั้งกรรมการกี่คน ใครบ้าง 

 ตอบ  ต้องมีคณะกรรมการ  7  คณะ 

      1)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

      2)  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

      3)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

      4)  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

      5)  คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

      6)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

      7)  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

170.  วิธีตกลงราคา วงเงินจะต้องไม่เกินเท่าไร ใครรับผิดชอบ หรือผู้มีอ านาจ 

 ตอบ  ไม่เกิน   100,000  บาท  ผู้มีอ่านาจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

171.  วิธีสอบราคาไม่เกิน  50  ล้าน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการ 

172.  วิธีสอบราคาเงินเกิน  50  ล้าน แต่ไม่เกิน  100  ล้าน  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตอบ  ปลัดกระทรวง 

173.  วิธีสอบราคาเกิน  100  ล้าน  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตอบ  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

174.  วิธีพิเศษราคาไม่เกิน  25  ล้าน  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการ 

175.  วิธีพิเศษราคา  25  ล้าน แต่ไม่เกิน  50  ล้าน  ใครมีอ านาจ 

 ตอบ  ปลัดกระทรวง 
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176.  วิธีพิเศษราคาเกิน  50  ล้าน  ใครรับผิดชอบ 

 ตอบ  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

177.  วิธีพิเศษราคาไม่เกิน  100,000  บาท ใครรับผิดชอบ 

 ตอบ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

178.  วิธีพิเศษไม่จ ากัดวงเงิน ใครมีอ านาจ 

 ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการ 

179.  วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษคร้ังหนึ่งภายในวงเงินไม่เกินกี่บาท 

 ตอบ  ไม่เกิน   30  ล้านบาท 

180.  วิธีพิเศษงบลงทุนค่าครุภัณฑ์หนึ่งภายในวงเงินไม่เกินกี่บาท 

 ตอบ  ไม่เกิน  4  ล้านบาท 

181.  ในการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายแปรสภาพ หรือท าลายพัสดุ และการโอนไปใช้ประโยชน์ของทางราชการใน 

          หน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่น ใน  สอศ.  ได้ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มาไม่เกินกี่บาท 

 ตอบ  ไม่เกิน   500,000  บาท 

182.  การประกวดราคา อีออกชั่น ต้องมีวงเงินเท่าไหร่ 

 ตอบ   2  ล้านบาทขึ้นไป 

183.  พัสดุของ  สอศ.  มีกี่อย่าง 

 ตอบ  3  อย่าง 

1)สิ่งปลูกสร้าง 

2)ครุภัณฑ์        (ซื้อด้วยงบลงทุน ต้องคิดค่าเสื่อมสภาพ อายุยาวนาน วงเงิน  5,000 บาทขึ้นไป) 

3)วัสดุ       แบ่งออกเป็น  2  อย่าง   

     3.1)วัสดุถาวรใช้งานได้ยาวนาน วงเงิน  5,000  บาทขึ้นไป 

     3.2)วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปวงเงินต่่ากว่า  5,000  บาท 

184.  การสอบราคาต้องประกาศไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ตอบ  ไม่น้อยกว่า  7  วันขึ้นไป แล้วแต่จะก่าหนด ส่วนมากใช้  7,  10,  15,  45   วัน 

185.  การลงโทษนักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30  คะแนน 2  ครั้ง / เทอม คือ 

 ตอบ  พักการเรียน 
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186.  กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ส านัก  อะไรบ้าง 

 ตอบ  6   ส่านัก  คือ   1)  ส่านักงานรัฐมนตรี  

2)  ส่านักงานปลัดกระทรวง 

3)  ส่านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4)  ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5)  ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6)  ส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

187.   มาตรา  8  พรบ. อาชีวศึกษา  2551  คือ 

 ตอบ  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

188.  มาตรา  17  พรบ. อาชีวศึกษา  2551  คือ      ตอบ  สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ 

189.  ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะใดบ้าง 

 ตอบ      ครูช่านาญการ             (อาจารย์ 2  สมัยเก่า)   คศ.2 

 ครูช่านาญการพิเศษ      คศ.3 

 ครูเชี่ยวชาญ       คศ.4 

 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ      คศ.5 

190.   ต าแหน่งครู ท่ีมีเงินวิทยฐานะ เงินท่ีได้เท่าไร 

 ตอบ       ครูช่านาญการ                คศ.2 เงินประจ่าต่าแหน่ง    3,500 บาท 

 ครูช่านาญการพิเศษ คศ.3 เงินประจ่าต่าแหน่ง    5,600 บาท 

 ครูเชี่ยวชาญ  คศ.4 เงินประจ่าต่าแหน่ง    9,900 บาท 

 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 เงินประจ่าต่าแหน่ง    13,000 บาท 

191.  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  มีเงินวิทยฐานะเท่าใดบ้าง  เงินท่ีได้เท่าไร 

 ตอบ      รองผู้อ่านวยการช่านาญการ    เงินประจ่าต่าแหน่ง    3,500 บาท 

รองผู้อ่านวยการช่านาญการพิเศษ               เงินประจ่าต่าแหน่ง    5,600 บาท 

รองผู้อ่านวยการเชี่ยวชาญ  เงินประจ่าต่าแหน่ง    9,900 บาท 

192.  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  มีเงินวิทยฐานะเท่าใดบ้าง   เงินท่ีได้เท่าไร 

 ตอบ       ผู้อ่านวยการช่านาญการ  เงินประจ่าต่าแหน่ง    3,500 บาท 

 ผู้อ่านวยการช่านาญการพิเศษ เงินประจ่าต่าแหน่ง    5,600 บาท 

 ผู้อ่านวยการเชี่ยวชาญ  เงินประจ่าต่าแหน่ง    9,900 บาท          

 ผู้อ่านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ          เงินประจ่าต่าแหน่ง    13,000 บาท 
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193.  ผู้บริหารการศึกษา คือใคร 

 ตอบ  หัวหน้าเขตการศึกษา 

194.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีกี่คน 

 ตอบ  32  คน 

195.  คณะกรรมการสถาบัน มีกี่คน 

 ตอบ  14  คน 

196.  สถานศึกษา  สอศ.ทุกแห่งต้องเป็นอะไร  

 ตอบ  เป็นนิติบุคคลมหาชนด่าเนินการต่างๆ ได้ในกรอบของกฎหมาย 

197.  การขอเคร่ืองราชฯ ต้องด าเนินการในช่วงใด 

 ตอบ  5  ธันวาคม  ของทุกปี 

198.  การสั่งซื้อทุกประเภทต้องค านึงถึงอะไรก่อน 

 ตอบ  ผลผลิตที่ออกมาและต้องเป็นของไทยไว้ก่อน 

199.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี  10  ว่าด้วยเร่ืองอะไร  

 ตอบ  สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

200.  ครูผู้ช่วยกับครู แตกต่างกันอย่างไร 

 ตอบ  ครูผู้ช่วยทดลองงาน  2  ปี  แล้วเป็น ครู  

201.  เงินงบประมาณ แบ่งออกเป็นกี่หมวด 

 ตอบ  3  หมวด                                     1)  งปม.        2)  อุดหนุน    3)  บ่ารุงการศึกษา 

202.  เทียบ  1  หน่วยกิต  กี่ชั่วโมง 

 ตอบ  40   ชั่วโมง 

203. กล่าวหาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงต้องด าเนินการตามวิธีที่เห็นสมควร 

 ตอบ – ภาคทัณฑ์  - ตัดเงินเดือน – ลดขั้นเงินเดือน 

204. กล่าวหาว่าผิดวินัยร้ายแรง ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 

 ตอบ –ปลดออก – ไล่ออก 

205. ลาป่วยกี่วันท าการขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 

 ตอบ 30วันท่าการขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์ ลาไม่ถึง30วันท่าการ ผู้อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรอง 

                       แพทย์ประกอบใบลาก็ได้ 

206. ข้าราชการท่ีประสงค์จะลาคลอดบุตรลาคร้ังหนึ่งได้กี่วัน 

 ตอบ 90วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์….ข้าราชการที่ยังไม่สมรส สามารถลาคลอดได้ 
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207. ลากิจต่อเนื่องจากการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตรลาได้อีกกี่วัน 

 ตอบ 150 วันท่าการโดยไม่ได้รับเงินเดือน 

208. ข้าราชการท่ีประสงค์จะลาหยุดราชการ เพื่อท ากิจธุระ รวมท้ังลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดลาได้ไม่ 

        เกินกี่วัน 

 ตอบ ไม่เกิน 45 วันท่าการ …แต่ถ้าประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อไปอีกลาได้ไม่เกิน 150 วัน 

                       ท่าการแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

209. วันท าการปีหนึ่งๆลาโดยได้รับเงินเดือนไม่เกินปีละกี่วัน 

 ตอบ ไม่เกินปีละ 45 วันท่าการ…ถ้าเกิน 45 วันท่าการจะไม่ได้รับเงินเดือน 

210. ลาพักผ่อนหนึ่งปีลาได้กี่วัน 

 ตอบ 10 วันท่าการ 

211. ปีใดลาไม่ครบ 10วันท าการ สะสมวันลารวมกับปีต่อไป แต่ต้องไม่เกินกี่วันท าการ 

 ตอบ ไม่เกิน 20 วันท่าการ 

212. ผู้มีอายุราชการเกิน 10 ปี มีสิทธินับวันลาสะสมรวมได้ไม่เกินกี่วันท าการ 

 ตอบ ไม่เกิน 30 วันท่าการ 

213. รับราชการไม่ครบกี่เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 

 ตอบ ไม่ครบ 6 เดือน…….ข้าราชการครูไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เพราะมีปิดเทอมอยู่แล้ว 

214. มาท างานสายเวลา 09.45 น.ลาพักผ่อนได้หรือไม่ 

 ตอบ ลาได้เพราะการลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่ายให้นับเป็นการลาคร่ึงวัน ตามประเภทการลานั้นๆ 

215. ข้าราชการท่ีประสงค์จะลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจ จะต้องไม่เคยอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจมาก่อน มี 

         สิทธิลาได้ไม่เกินกี่วัน 

 ตอบ ไม่เกิน 120 วัน แต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

216. ลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ยื่นใบลาเสนอก่อนอนุญาตกี่วัน 

 ตอบ 60 วัน หากกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อน 60 วัน ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการลา 

217. หากได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจได้ จะต้องอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 10 วัน นับแต่วันลาหรือเดินทางไป ประกอบพิธีฮัจ 

218. อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจจะต้องกลับมารายงานตัวภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 5 วัน นับต้ังแต่ลาสิขาบทหรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

219. การลาปี2535 มีกี่ประเภท การลาปี2557มีกี่ประเภท 

 ตอบ -ปี 2535 มี 9ประเภท    -ปี 2557 มี 11 ประเภท 
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220. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนเข้ารับการตรวจเลือกภายในกี่ชั่วโมง 

 ตอบ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่วันได้รับหมายเรียก ส่าหรับเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานผู้บังคับบัญชา   

                       ภายใน 48 ชั่วโมง นับตั้งวันรับหมายเรียก 

221. เมื่อพ้นจากการตรวจเลือกเตรียมพล ต้องมารายงานตัวภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 7 วัน ขยายได้อีก แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 

222. ผู้ท่ีจะลาไปท างานในองค์การระหว่างประเทศ ต้องรับราชการมาแล้วกี่ปี 

 ตอบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

223.  ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ  ได้กี่  

 ตอบ  1  ปีขึ้นไป  ไม่เกิน  2  ปี ลาต่อได้อีกไม่เกิน  2  ปี  รวมแล้วไม่เกิน  4 ป ี

224.  การขออนุญาตไปต่างประเทศ  มีหลักเกณฑ์อย่างไร 

 ตอบ  ผู้ว่าฯ  ลาได้ไม่เกิน  7  วัน       นายอ่าเภอ  ลาได้ไม่เกิน  3  วัน 

225.  การลาบ่อย ลาได้ไม่เกินกี่ครั้ง 

 ตอบ  สถานศึกษา  ไม่ลาเกิน  6   คร้ัง   ส่านักงาน  ไม่ลาเกิน  8  คร้ัง 

226.  การมาท างานสาย  สายได้ไม่เกินกี่ครั้ง 

 ตอบ  สถานศึกษา ต้องไม่ลาเกิน  8  คร้ัง   ส่านักงาน  ไม่ลาเกิน  9 คร้ัง 

227.  หนังสือสั่งการ มีกี่แบบ  อะไรบ้าง 

 ตอบ  มี  3  แบบ                                            1)  ค่าสั่ง    2)  ระเบียบ     3)  ข้อบังคับ 

228.  หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิด  อะไรบ้าง 

 ตอบ  มี  3  ชนิด                                            1)  ประกาศ   2)  แถลงการณ์    3)  ข่าว 

229.   หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้ในราชการ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง 

 ตอบ  มี  4  ชนิด                              1)  หนังสือรับรอง     2)  รายงานการประชุม   3)  บันทึก    4)  หนังสืออ่ืนๆ 

230.  ขั้นความเร็ว  มีกี่ระดับ  อะไรบ้าง 

 ตอบ    มี  3  ระดับ                           1) ด่วนที่สุด …ทันที     2)  ด่วนมาก ...เร็ว     3)  ด่วน ....เร็วกว่าปกติ 

231.  อายุการเก็บหนังสือปกติ เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ตอบ  10  ปี 

232.  หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเร่ืองจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้กี่ปี 

 ตอบ  5  ปี 

233.  การจัดท าบัญชีขอท าลาย ต้องด าเนินภายในกี่วัน 

 ตอบ   60  วัน  หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน 
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234.  หนังสือเวียน  ท่ีมีถึงผู้รับเป็นจ านวนมากมีใจความเดียวกันให้เพิ่มพยัญชนะใด 

 ตอบ   ว 

235.  ค าว่า  จารกรรม  คืออะไร 

 ตอบ  เพื่อให้ล่วงรู้ 

236.  ค าว่า  ก่อวินาศกรรม  คืออะไร 

 ตอบ  เพื่อท่าลาย 

237.  ค าว่า  บ่อนท าลาย 

 ตอบ  ท่าให้แตกแยก 

238.  ประเภทและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  มี กี่ประเภท อะไรบ้าง 

 ตอบ   1)  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล         2)  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 

   3)  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

239.  องค์การรักษาความปลอดภัย มีกี่อย่าง  อะไรบ้าง 

 ตอบ  2  อย่าง     1)  กรมประมวลข่าวกลาง ส่านักนายกรัฐมนตรี  2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม 

240.  ขั้นความลับ  มีกี่ขั้น  อะไรบ้าง 

 ตอบ  มี 3 ขั้น     1)  ลับที่สุด ..อธิบดี ..ปลัดกระทรวง    2) ลับมาก ... หัวหน้ากอง  ผู้บังคับการกรม    

                                        3)  ลับ ...หัวหน้าแผนก 

241.  มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ีราชการ มีอะไรบ้าง 

 ตอบ  1)  เคร่ืองกีดขวาง   2)  การให้แสงสว่าง   3)  เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย   4)  การควบคุมบุคคล 

                              และยานพาหนะ  5)  ก่าหนดเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย   6)  มาตรการป้องกันอัคคีภัย 

242.  แบบเอกสารท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย มีกี่แบบ อะไรบ้าง 

 ตอบ  1)  สีเหลือง... ลับที่สุด  รปภ.8      2)  สีแดง... ลับมาก  รปภ. 9     3)  สีน้่าเงิน ... ลับ รปภ. 10 

243.  เครื่องแบบข้าราชการ มีกี่ ชนิด  อะไรบ้าง 

 ตอบ  2  ชนิด   1) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มี 2 ชนิด   1.1 เคร่ืองแบบสีกากีคอพับ  1.2   เคร่ืองแบบสีกากีคอแบะ 

                                      2)  เครื่องแบบพิธีการ  มี  5  ชนิด          2.1  เคร่ืองแบบปกติขาว      2.2  เคร่ืองแบบปกติกากีคอตั้ง          

                                                                                                     2.3  เคร่ืองแบบคร่ึงยศ          2.4  เคร่ืองแบบเต็มยศ 

                                                                                         2.5  เคร่ืองแบบสโมสร 

244.  เครื่องแบบปกติขาว ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ตอบ      1.  หมวกทรงหม้อตาล สีขาว 

  2.  เสื้อ  กางเกง  และกระโปรง  แบบราชการสีขาว                3.  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด่า 
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225.  เครื่องแบบคร่ึงยศ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ตอบ      1.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบปกติขาว 

  2.  เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรงให้ใช้ผ้าสักหลาด หรือผ้าเสร์จสีด่า 

  3.  ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

226.  เครื่องแบบเต็มยศ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ตอบ     1.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเคร่ืองคร่ึงยศ                2.  สวมสายสะพาย 

227.  อินทรธนู  ขนาดกว้างเท่าใด 

 ตอบ   4   เซนติเมตร 

228.  ป้ายชื่อ  มีขนาดโตเท่าใด 

 ตอบ  2.5 x 7.5  เซนติเมตร 

229.  เข็มขัด  กว้างกี่ เซนติเมตร 

 ตอบ  3  เซนติเมตร 

230.  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา มีกี่คณะ 

 ตอบ   6   คณะ 

231.  ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งในปี 52  มีจ านวนกี่คน  

 ตอบ    23  คน  (จากระเบียบต้องมีไม่เกิน 24 คน) 

232.  ประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด ารงต าแหน่งกี่ปี 

 ตอบ  4  ปี 

333.  การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตราใด 

 ตอบ  มาตรา  17  แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 

234.  ประธาน สอศ.  มีกี่คน เลือกมาจากอะไร 

 ตอบ  มี  1  คน เลือกมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

235.  กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   องค์กรเอกชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนกี่ คน 

 ตอบ  6   คน 

236.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ สอศ. มีกี่คน 

 ตอบ   16    คน 

237.  รัฐธรรมนูญ  40  พรบ.การศึกษา  2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2545 )  พรบ. ระเบียบการบริหารราชการ 

         กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  ในมาตราใดท่ีก าหนดหน้าท่ีของ สอศ. 

 ตอบ  มาตรา  8   และ  มาตราที่  11 



หน้าที่ 23 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

238.  การแบ่งส่วนราชการ สอศ. มีกี่ส านัก   กี่หน่วยงาน 

 ตอบ  7  ส่านัก   2   หน่วยงาน 

239.  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษา  3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ว่าอย่างไร 

 ตอบ  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นหน่วยงานภายใน  

240.   เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดอะไร อ าเภออะไร 

 ตอบ   จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สตูล  และ 4  อ่าเภอของสงขลา  คือ จะนะ  นาทวี  สะบ้าย้อย   เทพา 

241.  การก าหนดจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใน สอศ. อาศัยอ านาจ 

         ตามมาตราใด 

 ตอบ  มาตรา  28  ,  30  แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  2546 

242.  สอศ.  ก าหนดจัดตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใน สอศ. อาศัย 

        อ านาจตามมาตราใด 

 ตอบ  มาตรา  28  ,  30  แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  2546 

243.  สอศ.  ก าหนดจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานภายใน สอศ. อาศัยอ านาจในมาตราใด 

 ตอบ  มาตรา  28  ,  30  แห่ง พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  2546 

244.  หน้าท่ีของ  สอศ.  ตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  2546 ก าหนดไว้ในมาตราใด 

 ตอบ  มาตราที่  17  ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา  

                       มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษา ทุกระดับที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ 

245.  หน้าท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตาม พรบ. การอาชีวศึกษา 2551  ก าหนดในมาตราใด 

 ตอบ  มาตราที่  11 

246.  การออกกฎหมาย สอศ.  พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542  อยู่ในมาตราใด 

 ตอบ  มาตราที่  20  การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา 

                        เอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

247.  องค์ประกอบของกฎหมาย สอศ. ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ตอบ   หมวดท่ี  1   บททั่วไป       หมวดท่ี  2   สถานศึกษาอาชีวศึกษา     หมวดท่ี  3   สถาบันการอาชีวศึกษา 

  หมวดท่ี  4   ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพ 

  หมวดท่ี  5   การเงินและทรัพยากร    หมวดท่ี  6   บทก่าหนดโทษ 

248.  สาระส าคัญของกฎหมาย  สอศ.  มีอะไรบ้าง 

 ตอบ       1.  เพื่อกระจายอ่านาจการบริหารงานจากส่วนกลางไปสู่สถาบันการอาชีวศึกษา 

   2.   เพื่อยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี 
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249.  สถานศึกษาตามกฎหมาย สอศ. ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ตอบ    1.  วิทยาลัย /  ศูนย์หน่วยงานเทียบเท่า 

  2.  สถาบันการอาชีวศึกษา 

  3.  สถาบันการอาชีวศึกษาที่สอนปริญญาตรี 

250.  สถานะของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นอย่างไร 

 ตอบ  เป็นส่วนราชการ ในสังกัด  สอศ.  (เป็นนิติบุคคล  มาตราที่  15) 

251.  การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา มีอะไรบ้าง 

 ตอบ   1)  ส่านักผู้อ่านวยการสถาบัน 

  2)  วิทยาลัย 

  3)  ส่านัก 

  4)  ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าวิทยาลัย  (มาตราที่  17) 

252.  การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสาน 

         ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่อะไรบ้าง 

ตอบ   1) ด้านประชาธิปไตย (Democracy)    2)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  

               3)  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)  

253.  วิทยาลัยในสังกัด สอศ.  มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

 ตอบ   6   ประเภท    1)  วิทยาลัยเทคนิค          2)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา    3)  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี 

                     4)  วิทยาลัยสารพัดช่าง    5)  วิทยาลัยการอาชีพ       6)  วิทยาลัยเฉพาะทาง 

254.  วิสัยทัศน์  ของ สอศ.  มี  3  เร่ืองคือ 

 ตอบ   1)  คุณภาพ       2)  ปริมาณ       3)  เทคโนโลยี 

255.  การบริหารงานของสถาบันการอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง 

 ตอบ   1)  สถาบันมีผู้อ่านวยการสถาบันฯ มาจากการสรรหา  (มาตรา 27) 

           2)  วิทยาลัย/ศูนย์หรือหน่วยงานเทียบเท่าวิทยาลัย มีผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายครู (มาตรา 34) 

           3)  ส่านักมีผู้บริหารการศึกษา (มาตรา 34) 

256.  กรรมการสถาบันอาชีวศึกษามีไม่เกินกี่คน 

 ตอบ  24  คน 

257.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสถาบันอาชีวศึกษาด ารงค์ ต าแหน่งคราวละกี่ปี 

 ตอบ  คราวละ  4  ปี  และอาจได้รับเลือกใหม่ได้ 
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258.  อ านาจหน้าท่ีสภาสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติ มีอะไรบ้าง 

 ตอบ      1)  แผนพัฒนาสถาบัน  (มาตรา 25 (1)) 

  2)  การรับสถานศึกษา/สถานประกอบการสมทบ (มาตรา 25 (4)) 

  3)  การให้ปริญญา ประกาศนียบัตร (มาตรา 25 (6)) 

259.  วิทยาลัย ใน สอศ. จัดให้สอนหลักสูตร อะไรบ้าง 

 ตอบ  ปวช.   ปวส.   หลักสูตรระยะสั้น     และหลักสูตรพิเศษอ่ืนๆ   

260.  สถาบันการอาชีวศึกษา เปิดสอนได้ถึงระดับใด 

 ตอบ  ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 

261.  การเทียบโอน (มาตรา 50) มีกี่อย่าง  อะไรบ้าง 

 ตอบ  1)  เทียบโอนผลการเรียน    2)  เทียบโอนประสบการณ์   3)  สะสมหน่วยกิต 

262.  วุฒิการศึกษาของ  สอศ. ที่เปิดสอนมีวุฒิการศึกษา กี่อย่าง อะไรบ้าง 

 ตอบ   4  อย่าง      1)  ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 

    2)  เทียบโอนประสบการณ์ 

    3)  สะสมหน่วยกิต 

    4)  หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรพิเศษ   

263.  โครงการท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ สอศ.  ท้ัง  4  ด้าน มีอะไรบ้าง 

 ตอบ   1)  ด้านปริมาณ    2)  ด้านคุณภาพ      3)  บริการสังคม     4)  การสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

264.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่  10  (2550 - 2554) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ใด   

 ตอบ  พ.ศ.  2545-2549 

265.  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส านักใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ตอบ  สวพ.  ส่านักวิจัยและพฒันาการอาชีวศึกษา 

266.  โครงการ 3 D  ของรัฐบาล ส านักใดรับผิดชอบ 

 ตอบ  สนผ.  ส่านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

267.  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  2551  ให้ไว้เมื่อใด  ปีท่ีเท่าไรในรัชการปัจจุบัน 

 ตอบ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2551  เป็นปีที่  63  ในรัชการปัจจุบัน   

268.  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551  บังคับใช้วันไหน 

 ตอบ  6  มีนาคม  พ.ศ.  2551   

269.  พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551 การอาชีวศึกษาหมายความว่าอย่างไร 

 ตอบ กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก่าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  
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270.  พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.  2551  มาตรา 8  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดการ 

          ศึกษากี่ระบบ อะไรบ้าง 

 ตอบ  3   ระบบ        1)  การเลือกในระบบ        2)  การศึกษานอกระบบ       3)  การศึกษาระบบทวิภาคี 

271.  สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบใดเป็นส าคัญ 

 ตอบ   ระบบทวิภาคี 

272.  ใครมีแนวคิดในการใช้หมวก  6  ใบ 

 ตอบ  เอ็ดเวิร์ด ดอ โบโน 

273.  หมวกสีขาว  คือ 

 ตอบ   คิดกลาง.... การคิดเลข 

274.  หมวกสีแดง  คือ 

 ตอบ   ความโกรธ......อารมณ์,  รู้สึก 

275.  หมวกสีด า  คือ 

 ตอบ  มืดคร้ึม.....เหตุผลเป็นลบ 

276.  หมวกสีเหลือง  คือ 

 ตอบ  สว่างไสว......เหตุผลเป็นบวก 

277.  หมวกสีเขียว  คือ 

 ตอบ  เจริญเติบโต......สร้างสรรค์ 

278.  หมวกสีฟ้า  คือ 

 ตอบ  เยือกเย็น......ควบคุม  จัดระเบียบ 

279.  วิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ 

 ตอบ  ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรที่มุ่งผลิต และพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

                        และมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ  

                        แข่งขันของประเทศ 

280.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น กี่หน่วยงาน อะไรบ้าง 

 ตอบ  3 หน่วยงาน คือ  1)  ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 

            2)ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 3)ศูนย์สารสนเทศ 

281.  สอ. คือ 

 ตอบ  ส่านักอ่านวยการ 
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282.  สม. คือ 

 ตอบ  ส่านักความร่วมมือ 

283.  สตอ. คือ 

 ตอบ  ส่านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 

284.  สนผ. คือ 

 ตอบ  ส่านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

285.  สสอ. คือ 

 ตอบ  ส่านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

286.  สมอ. คือ 

 ตอบ  ส่านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

287.  สวพ. คือ 

ตอบ  ส่านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

288.  ตสน. คือ 

ตอบ  หน่วยตรวจสอบภายใน 

289.  กพร. คือ 

 ตอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

290.  การอาชีวศึกษาหมายความว่า 

 ตอบ  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตก่าลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

291.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าท่ี 

 ตอบ  ผลิตก่าลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

292.  นโยบายเรียนฟรี 15 ปีรัฐให้อะไร 

 ตอบ   1) ค่าเล่าเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท 

  3) ค่าหนังสือ 1,000 บาท (ยืมเรียน) 

  4) เคร่ืองแบบนักเรียน 900 บาท 

  5) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท 

                                                                                               หมายเหตุ   2) และ 4) ผู้เรียนได้รับเป็นเงินสดรวม 1,130 บาท 
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293.  ปวช. อยู่ในคุณวุฒิวิชาชีพ(VQ)ใด 

 ตอบ VQ2 และ VQ3 

294.  ปวส. อยู่ในคุณวุฒิวิชาชีพ(VQ)ใด 

 ตอบ VQ4 และ VQ5 

295.  สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ต้นสังกัด 

ตอบ  ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี 

296.  มาตรฐานการอาชีวศึกษาก าหนดขึ้นตาม พรบ.ใด และมาตราใด 

 ตอบ พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 17 

297.  ผลการเรียนต่ าสุดคือเกรดใด 

 ตอบ 0 ศูนย์ 

298.  นักศึกษาระดับ ปวส. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  3 ภาคเรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (64.8 ชั่วโมง) 

299.  นักศึกษาระดับ ปวช. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกี่ชั่วโมง 

 ตอบ  5 ภาคเรียนโดยมีเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (108 ชั่วโมง) 

300.  วิชาลูกเสือต้องเรียนกี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ 18 สัปดาห์ (43.2 ชั่วโมง) 

301.  ส าเนาแสดงผลการเรียนระดับ ปวช. 

 ตอบ  ปพ.1 ปวช. 

302.  ส าเนาแสดงผลการเรียนระดับ ปวส. 

 ตอบ  รบ.1 ปวส. 

303. หลักสูตร ระดับ ปวช. 2556 หมวดทักษะวิชาชีพต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

304. หลักสูตร ระดับ ปวช. 2556 หมวดทักษะวิชาทักษะชีวิตต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

305.  หลักสูตร ระดับ ปวช. 2556 หมวดทวิชาเลือกเสรีต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

306. หลักสูตร ระดับ ปวส. 2557 หมวดทวิชาเลือกเสรีต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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307.  การประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาศัยอ านาจตามมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   

          กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 ตอบ มาตรา 8  มาตรา 12 และ มาตรา 17 

308.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2545) ท่ีเกี่ยวกับการประกัน 

          คุณภาพการศึกษา อยู่หมวดใดมาตราใด 

 ตอบ หมวด 6 มาตราที่ 47 และ 48 

309 .คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีขึ้นตามมาตราใด 

ตอบ  มาตรา 17 พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 

310.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีมีการให้เทียบโอน 

          ประสบการณ์ 

 ตอบ  มาตราที่  15 

311.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีมีให้มีการวิจัยเชิง 

          ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 ตอบ  มาตราที่  24  และ  30 

312.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตราใดท่ีเกี่ยวข้องกับ  Fix It   

          Center   

ตอบ   มาตราที่   7 

313. ผู้เรียน 4 กลุ่ม ของ สอศ. มีอะไรบ้าง 

      ตอบ     1. ปกติเต็มเวลา 

                   2. ทวิภาคี 

                   3. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ 

                   4. กลุ่มพิเศษ ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ทหารเกณฑ์ และพระภิกษุสงฆ ์

314. ค่าจัดการเรียนการสอน เรียกว่าเงินอะไร 

      ตอบ เงินอุดหนุนรายหัว 

315. เจตนารมณ์ของรัฐบาลในการจัดการศึกษาตามนโยบายท่ีว่าอย่างไร 

      ตอบ “สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

316. การยื่นค าร้องขอย้ายของครู 1 ปีการศึกษาสามารถยื่นย้ายได้กี่ครั้ง และยื่นย้ายช่วงเดือนไหนบ้าง  

 ตอบ ปีละ 2  คร้ัง               ครั้งท่ี 1 ตั้งแต่ 1-15 ก.พ.        และครั้งท่ี 2 ตั้งแต่ 1-15 ส.ค.  ของทุกปี 
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317. ครูผู้ช่วยที่มีความต้องการไปช่วยราชการจะต้องท างานครบกี่ปี 

 ตอบ 1 ปีสามจังหวัดภาคใต้ และที่เหลือจะเป็น 2 ปี 

318. รัฐบาลจัดงบประมาณปี 2555 สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษา มีอะไรบ้าง  ตอบ 

ประเภทวิชา 
เงินอุดหนุนรายหัว ระดับ ปวช. 

ต่อภาคเรียน  (บาท) ต่อปี   (บาท) 
อุตสาหกรรม 3,250 6,500 
พาณิชกรรม 2,450 4,900 
คหกรรม 2,750 5,500 
ศิลปกรรม 3,100 6,200 
เกษตรกรรม (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 5,950 11,900 
เกษตรกรรม 2,950 5,900 
ประมง 2,950 5,900 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2,750 5,500 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3,250 6,500 
319. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอีก 4 รายการมีอะไรบ้าง 

      ตอบ 

รายการ จ านวนเงินต่อภาคเรียน(บาท) จ านวนเงินต่อปี (บาท) 
1.ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม่
บรรทัด และอุปกรณ์การเรียนทางวิชาชีพอื่นๆ 

230 460 

2. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน และชุกฝึกปฏิบัติงาน 
หรืออาจเป็นชุดพลศึกษา หรือชุดลูกเสือ เนตรนารี) 

900 900 

3. ค่าหนังสือเรียน 1,000 2,000 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    4.1 กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพอย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปี 
    4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ค่ายคุณธรรม) 
    4.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน (การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี) 
    4.4 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี) 

475 950 

รวมได้รับเงิน 2,650 4,310 
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320. นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง 

      ตอบ 

 มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 

1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพ จบ ปวช. ได้ใน 8 เดือน 

1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 

1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center 

1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 

1.7 ลดการออกกลางคัน 

1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 “ เรียนฟรี มีงานท่า มีรายได้ระหว่างเรียน ” 

 มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับ คุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยองผลการประเมิน 

2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 

2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสา และกีฬา 

 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ. 

 ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 

2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและการสอน 
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2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

 - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( Project Base Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 

 - วิทยาลัยมาบตาพุด (Constructionism) 

 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 

2.13 จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 

2.14 น่าระบบ ICT มาใช้ เพื่อการเรียนการสอน 

 ด้านคุณภาพครู 

2.15 ก่าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 

2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

  “ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ ” 

 มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ 

3.2 น่าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอน และใบประกอบวิชาชีพ 

 - สร้างขวัญ ก่าลังใจ และจิตส่านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

3.4 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

3.5 กระจายอ่านาจบริหารงบประมาณ 

  “ การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับ เชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน ” 

                 มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 

4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการ สอน 

4.4 ร่วมมือกับประเทศอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

  “ เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ ” 
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321. การย้ายของข้าราชการครูมีกี่กรณี 

 ตอบ  

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  มี 3 กรณี ดังนี้ 
 1.การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ 

1.1 การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 
1.2 การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา 
1.3 การย้ายกลับภูมิล าเนา 

 2.การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ 
  2.1  การย้ายติดตามคู่สมรส    หมายถึง     คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่
สมรสได้รับแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งใหม่ และต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ ต้องยื่นค าร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรส
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
  2.2  การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หมายถึง เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง ต้องรักษาต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน     และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้  ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
  2.3  การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต   หมายถึง    เป็นผู้ประสบปัญหา   ถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมี
หลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ค ารับรอง 
  2.4 การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสซึ่งป่วยร้ายแรง หมายถึง 
   1. ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียว หรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียว ของบิดา มารดา หรือเป็นคู่สมรส 
      ตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง 
   2. บิดามารดาหรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง   หรือเป็นโรคร้ายแรง      ต้องรักษาต่อเนื่องเป็น 
      เวลานาน     ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์   แผนปัจจุบันรับรอง 
 3.การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ 

1.3.1 การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา 
1.3.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

322. ครูผู้ช่วยต้องการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการได้วันละกี่บาท 

 ตอบ 240 บาท 

323. รูปถ่ายท าบัตรข้าราชการครูมีขนาดเท่าใด 

 ตอบ 2.5 x 3 cm 

324. เครื่องแบบปฏิบัติราชการครู(ชุดสีกากี) ให้ประดับอินทรธนูกี่แถบ 

 ตอบ 3 แถบเล็ก 

 



หน้าที่ 34 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

325. เครื่องแบบพิธีการ(ชุดปกติขาว) ใช้ประดับอินทรธนูทีมีช่อชัยพฤกษ์กี่ดอก 

 ตอบ 3 ดอก 

326. กรณีครูผู้ช่วยท่ีบรรจุเป็นพนักงานราชการมาก่อน และมีสิทธิค่ารักษาพยาบาลกับประกันสังคมหลังจากลาออกต้องใช้ 

       สิทธิจากประกันสังคมอีกกี่เดือน 

 ตอบ 6 เดือน 

327. การประเมินครูผู้ช่วยต้องประเมินทุกๆกี่เดือนปีละกี่ครั้ง 

 ตอบ ทุกๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง ต้องประเมินให้ครบ 2 ปี จ่านวนที่ประเมินทั้งหมด 8 คร้ัง 

328. การประเมินครูผู้ช่วยคร้ังท่ี 1-4 จะต้องผ่านกี่% 

 ตอบ 50 % 

329. การประเมินครูผู้ช่วยคร้ังท่ี 5-8 จะต้องผ่านกี่% 

 ตอบ 60 % เมื่อครบ 2 ปี 

330. กรรมการท่ีมีหน้าท่ีประเมินครูผู้ช่วยมีท้ังหมดกี่คนและมีใครบ้าง 

 ตอบ 3 คน                    ได้แก่ 1.ผู้อ่านวยการ            2.ผู้ทรงคุณวุฒิ                3.ครูท่าหน้าที่ควบคุม 

331. การอนุญาตให้ช่วยปฏิบัติราชการได้ครั้งละไม่เกินกี่ปี 

 ตอบ ไม่เกิน 1 ปี โดยเร่ิมจากวันที่ 16 พ.ค.ของปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 15 พ.ค. ของปีถัดไป 

332. บุตรข้าราชการครูมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้ต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี 

 ตอบ ไม่เกิน 20 ปี 

333. การลาไปอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกาลาได้กี่วัน 

 ตอบ ให้ลาโดยรับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน และต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

334. ข้าราชการลาไปอุปสมบทหรือข้าราชการนับถือศาสนาอิสรามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ 

       ผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรืออนุญาตก่อนกี่วัน 

 ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

335. ข้าราชการลาไปอุปสมบทหรือข้าราชการนับถือศาสนาอิสรามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ต้องออกเดินทางภายในกี่วัน 

         หลังวันยื่นใบลา 

 ตอบ 10 วัน 

336. ข้าราชการลาไปอุปสมบทหรือข้าราชการนับถือศาสนาอิสรามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ระหว่างปิดภาคเรียน เมื่อลา 

        สิกขาหรือเดินทางกลับถึงประเทศไทยต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันลาสิกขาหรือกลับมาถึงประเทศ 
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337. วันครูปี 2554 เป็นปีท่ีเรียกว่าอะไร 

 ตอบ ปีแห่งคุณภาพครู 

338. “ช.พ.ค.”หมายความว่าอย่างไร 

 ตอบ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

339. ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี 

 ตอบ ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร 

340. ผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. มีใครบ้าง 

 ตอบ   1. ครู           2.คณาจารย์          3.ผู้บริหารสถานศึกษา          4.ผู้บริหารหารศึกษา 

341. สมาชิกภาพของสมาชิก ช.พ.ค. สิ้นสุดเมื่อ 

 ตอบ  1.ถึงแก่กรรม    2.ลาออก       3.คณะกรรมการ ช.พ.ค. มีมติให้ลาออกจากสมาชิก     4.ถูกถอนชื่อ 

342. การยืมเงินของครูผู้ช่วยไปราชการต้องคืนเงินภายในกี่วัน 

 ตอบ 15 วัน 

343. สมาชิก ช.พ.ค. ทุกคนต้องช าระค่าสงเคราะห์รายศพศพละกี่บาท 

 ตอบ 1 บาท 

344. เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแกกรรมทุกกรณี ครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร 

 ตอบ งวดแรก เป็นเงินค่าจัดการศพ จ่านวน 100,000 บาท 

         งวดสอง เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ณ วันที่ 25 ส.ค.53) จ่านวนเงินประมาณ 709,318 บาท 

345. เงินค่าสมัคร ช.พ.ค. และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระเงินค่าสมัครคนละกี่บาท และเงิน 

        สงเคราะห์ล่วงหน้าคนละกี่บาท 

 ตอบ ค่าสมัครคนละ 50 บาท  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,050 บาท 

346. ประวัติการรับราชการเรียกอีกอย่างว่าอะไร 

 ตอบ ก.พ.7 

347. ผู้ขอมีวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2)  ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

 ตอบ ด่ารงต่าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  6 ป ี        (ส่าหรับวุฒิปริญญาตรี) 

  ด่ารงต่าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ป ี         (ส่าหรับวุฒิปริญญาโท) 

  ด่ารงต่าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ป ี          (ส่าหรับวุฒิปริญญาเอก) 

348. ประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ 

 ตอบ 10 ประเทศ 
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349. ประเทศท่ีเกิดใหม่ในอาเซียนคือประเทศอะไร 

 ตอบ ติมอร์เรสเต 

350. หากการประเมินครูผู้ช่วยต่ ากว่าเกณฑ์ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุให้ออกจากราชการได้ภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 5 วัน 

351. การขออนุญาตให้ช่วยปฏิบัติราชการช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหน 

 ตอบ เร่ิมจากวันที่ 16 พ.ค. ของปีปัจจุบัน  ถึงวันที่ 15 พ.ค. ของปีถัดไป 

352. ค าร้องขอย้ายสามารถใช้พิจารณาได้ถึงวันไหน 

 ตอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 

353. กรณีย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ท่ีมีอายุราชการเหลืออย่างน้อยกี่เดือน 

 ตอบ 12 เดือน (นับถึงวันที่ 31 กันยายน ของปีครบเกษียณอายุราชการ) 

354. ครูผู้ช่วยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้องครบกี่จึงจะสามารถย้ายได้ 

 ตอบ ครบ 2 ปี (และมีค่าสั่งแต่งต้ังเป็นครู คศ.1แล้วจึงมีสิทธิย้ายได้) 

355. ประธานาธิบดีบาลักโอบาม่า เป็นประธานาธิบดีคนท่ีเท่าไรของ สหรัฐอเมริกา 

 ตอบ คนที่ 44 

356. นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ีเท่าไรและ ท่านพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็นคนท่ีเท่าไร 

ตอบ นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คนที่ 28  เป็นนายกหญิงคนที่ 16 ของโลก คนที่ 28 ของไทย และคนที่ 52 ของโลก 

         ท่านพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชาเป็นนายกคนที่ 29     คณะรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นคณะที่ 61 

357. จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ าในการสอนระดับการศึกษา ปวช. ปวส. ปทส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะ สั้นต้อง 

         มีหน้าที่สอนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่ต่่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 216 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

358. จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ าและปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าแผนกวิชาหรือหัวหน้างาน  

      ต้องมีคาบสอนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 108 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

359. จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ าทั้งสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาต้องมีหน้าที่สอนไม่ต่ ากว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่ต่่ากว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 180 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

360. จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ าทั้งสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูพี่เลี้ยงซึ่งต้องดูแลนักเรียนท่ีพักในหอพักของ 

      สถานศึกษา ต้องมีหน้าท่ีสอนไม่ต่ ากว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่ต่่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 108 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
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361. จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ าทั้งสอนและปฏิบัติหน้าท่ีบริการงานวิชาชีพอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน ครูนิเทศใน  

        ระบบ ทวิภาคี ครูนิเทศการฝึกงาน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามค าสั่งของอาชีวศึกษาจังหวัด  

        อาชีวศึกษา ภาค หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกสถานศึกษา ต้องมี  

        หน้าท่ีสอนไม่ ต่ ากว่ากี่ชั่วโมง 

 ตอบ ไม่ต่่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 108 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

362. ครูผู้ช่วยประเภทต าแหน่งวิชาการจะอยู่ในระดับใด 

 ตอบ ระดับปฏิบัติการ 

363. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ของครูผู้ช่วยอินทรธนูต้องเป็นอย่างไร 

 ตอบ 3 แถบเล็ก แถบบนขมวด 

364. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ของครูช านาญการต้องเป็นอย่างไร 

 ตอบ 1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด 

365. เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ของครูเชี่ยวชาญต้องเป็นอย่างไร 

 ตอบ 1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวดเพิ่มครุฑพ่าห์ 

366. ดอกไม้อะไรแทนสัญญาลักษณ์ครู 

 ตอบ ดอกกล้วยไม้ 

367. สถาบัน สอศ. มีท้ังหมดกี่สถาบัน 

 ตอบ 19 สถาบัน 

368. ค าขวัญของ สอศ. ปี 54 ว่าอย่างไร 

 ตอบ เรียนอาชีวดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานท่า 

369. ครูผู้ช่วยถ้าเทียบเป็นซีข้าราชการจะอยู่ท่ีซีไหน 

 ตอบ ซี 3 

370. ครูผู้ช่วยเร่ิมรับราชการจะได้เงินตกเบิกกี่เดือนถึงกี่เดือน 

 ตอบ 3-6 เดือน 

371. ครูผู้ช่วยเร่ิมรับราชการค่ารักษาพยาบาลต้องเบิกกับหน่วยงานใด 

 ตอบ 6 เดือน แรกเบิกกับประกันสังคม 

372. ครูผู้ช่วยต้องท างานกี่เดือนถึงจะมีสิทธิได้ขึ้นข้ันเงินเดือน 

 ตอบ อย่างน้อย 6 เดือน 

373.หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.ได้ก าหนดให้นักศึกษาออกฝึกงานในสาขาวิชาชีพไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 

                ตอบ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
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374.ข้าราชการผู้ชายลาคลอดตามภรรยาได้กี่วัน 

 ตอบ 15 วัน 

375.ครูผู้ช่วยที่จะขอช่วยราชการได้ต้องมีอายุงานกี่ปี  ( ยกเว้น3จังหวัดภาคใต้ ) 

 ตอบ 2 ปี 

376.ครูผู้ช่วย 3จังหวัดภาคใต ้ที่จะขอช่วยราชการได้ต้องมีอายุงานกี่ปี   

 ตอบ 1 ปี 

377.ข้าราชการครูเรียนปริญญาตรีท่ีเป็นครู คศ.1 สามารถท าวิทยฐานะครูช านาญการ คศ.2ได้ต้องมีอายุงานกี่ปี 

 ตอบ 6 ปี (ไม่สามารถเอาอายุงานตอนเป็นครูผู้ช่วย2ปีมานับได้) 

378. ข้าราชการครูเรียนปริญญาโทท่ีเป็นครู คศ.1 สามารถท าวิทยฐานะครูช านาญการ คศ.2ได้ต้องมีอายุงานกี่ปี 

ตอบ 4 ปี (ไม่สามารถเอาอายุงานตอนเป็นครูผู้ช่วย2ปีมานับได้) 

379. ข้าราชการครูเรียนปริญญาเอกที่เป็นครู คศ.1 สามารถท าวิทยฐานะครูช านาญการ คศ.2ได้ต้องมีอายุงานกี่ปี 

ตอบ 2 ปี (ไม่สามารถเอาอายุงานตอนเป็นครูผู้ช่วย2ปีมานับได้) 

379.ครูช านาญการพิเศษต้องเป็นครู คศ.ไหน 

ตอบ คศ.3 

380. การตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาวันไหน 

ตอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 

381. วิทยาลัยท่ีเข้าเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา มีกี่แห่ง 

ตอบ 161 แห่ง 

382. วิทยาลัยท่ีเข้าเป็นสถาบัน มีหน้าท่ีจัดการเรียนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาตั้งแต่ระดับใดบ้าง 

ตอบ ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  และหลักสูตรพิเศษ 

383. สถานศึกษาอาชีวศึกษามีอีกกี่แห่งท่ีไม่ได้เข้าเป็นสถาบัน 

ตอบ 255 แห่ง 

384. ขั้นตอนในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีจะด าเนินการอย่างไร 

ตอบ เห็นชอบโดยสถาบันการอาชีวะศึกษา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

385. หลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นสายใด 

ตอบ สายเทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ 

386. สาขาท่ีเปิดน าร่องปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษามีกี่สาขา 

ตอบ 28 สาขา 
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387. ผู้อ านวยการสถาบันท้ัง 19 แห่งรักษาการกี่วัน 

ตอบ 180 วัน    หรือ 6 เดือน 

388. สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งใน 5 ภูมิภาคมีที่ใดบ้าง 

ตอบ ก.ท.ม 1 แห่ง   ภาคกลาง 5 แห่ง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง  ภาคตะวันออก 1 แห่ง  ภาคเหนือ     

                     4 แห่ง  ภาคใต้ 3 แห่ง 

389. พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตราใดท่ีให้ตั้งสถาบัน  

ตอบ มาตรา 20 

390. คณะกรรมการสภาสถาบันเข้ามาตราไหน 

ตอบ มาตรา 23 และมีอ่านาจและหน้าที่ตาม มาตรา 25 

391. คณะกรรมการวิทยาลัยเอาไหนมาจับ 

ตอบ มาตรา 37 

392. การรับเข้าสมทบให้เป็นข้อบังคับของสถาบันตามมาตราใด 

ตอบ มาตรา 19 

393. สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเข้าสถาบันมาตราใด 

ตอบ มาตรา 12 

394. การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตราใด 

ตอบ มาตรา 13 14 15 16 และ 17 

395. การขอใช้เงินรายได้จากสถาบัน เพื่อเป็นรายจ่ายประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีมีวงเงินกี่บาท 

ตอบ เกินกว่า 5 ล้านบาท 

396. การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกมัดต้องขอในเดือนไหน 

ตอบ ภายในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี 

397. การขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณภายในเดือนไหน 

ตอบ ภายในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี 

398. การโอนครุภัณฑ์ต้องท าตามระเบียบอะไร 

ตอบ ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หมวด 3 การควบคุมและการจ่าหน่ายพัสดุ 

399. การติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการทาง Website ของกลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้งต้องเข้าเว็ปอะไร 

ตอบ http://ipa.vec.go.th 

 

 

http://ipa.vec.go.th/
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400. ข้าราชการท่ีประสงค์จะขอย้ายย่ืนค าร้องขอย้าย พร้อมกรอกข้อมูลการย้าย Online ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีส านัก 

       อ านวยการแจ้งไว้ให้ถูกต้อง ภายในวันท่ีเท่าไร 

ตอบ 15 สิงหาคม 

401. การจัดส่งผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีเรียกว่า 

ตอบ วฐ.2/1 

402. ผู้อ านวยการพิจารณารายงานการสอบสวนเพื่อใช้ดุลยพินิจลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงและออกค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือ 

        ตัดเงินเดือนได้กี่เปอร์เซ็นต์ 

ตอบ 5% ไม่เกิน 1 เดือน 

403. กรณีเป็นความผิวทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อผู้อ านวยการสถานศึกษามีค าสั่งลงโทษทางวินัยให้รายงานการ 

        ด าเนินการทางวินัยไปยังท่ีไหน 

ตอบ ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

404. การบอกเลิกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย ท าได้อย่างไร 

ตอบ เมื่อคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยมีค่าปรับเกินกว่า 10% ของวงเงินจัดหาให้พิจารณาบอกเลิกสัญญา             

                       ยกเลิกงานจ้าง 

405.การลาออกจากราชการต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้ากี่วัน 

ตอบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

406. การขอมีวิทยฐานะช านาญการให้ผู้ขอรับการประเมินปีละกี่ครั้ง ช่วงเดือนใด 

ตอบ ปีละ 1 คร้ัง ส่งถึงสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและรับรองและเสนอถึง สอศ. ระหว่างวันที่ 1-30  

                      เมษายน หรือ 1-31 ตุลาคม ของทุกปี 

407. การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้ทุนส่วนตัวต้องส่งเอกสารต่างๆภายในกี่วัน 

ตอบ ส่งเอกสารต่างๆให้ส่านักอ่านวยการก่อนเดินทาง 15 วัน 

408. การท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า ต้องใช้รูปถ่ายขนาดใด 

ตอบ รูปถ่ายขนาด 2.5X3 ซม จ่านวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

409. การขออนุญาตลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องส่งแบบลาล่วงหน้ากี่วัน 

ตอบ 60 วัน 

410. การลาอุปสมบทไปประกอบพิธีฮัจย์ลาเกินกี่วันจะไม่ได้รับเงินเดือน 

ตอบ ต้องไม่เกิน 120 วัน หากเกิน 120 วัน จะไม่ได้รับเงินเดือน 
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411. ถ้าตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้ที่ขอลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องไม่เคยลามาก่อน หากเคยลามาก่อนจะ 

        โดนข้อหาอะไร 

ตอบ หากเคยลามาแล้วจะถือว่าการลาในครั้งนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลายกเว้นกรณีลาอุปสมบท 

412.เมื่อได้รับอนุญาตลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์และจะต้องอุปสมบทภายในกี่วัน  

ตอบ 10 วัน 

413.เมื่อลาสิขาแล้วจะต้องมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในกี่วัน  

ตอบ ภายใน 5 วัน 

414. การขอเพิ่มวุฒิทางการศึกษา ส าเนาใบรายงานผลทางการศึกษาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบุคลากรของ 

       สถานศึกษาเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องมีกี่ชุด 

ตอบ มีจ่านวน 3 ชุด และ ส่าเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ 

415. ตัวย่อ GFMIS หมายถึง 

ตอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบ 

416. การด าเนินการกรณีใบเสร็จรับเงินทางราชการสูญหายขั้นตอนแรกต้องท าอย่างไร 

ตอบ 1. สถานศึกษาแจ้งความที่สถานีต่ารวจท้องที่ 

              2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด 

              3. สถานศึกษาจัดท่าหนังสือพร้อมจัดส่งเอกสารข้อ 1 และข้อ 2 ไปยัง สอศ. 

417. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ครบรอบกี่ปีในการก่อตั้ง 

ตอบ 73 ปี  วันก่อต้ังวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 

418. อาชีวศึกษาก้าวสู่ทศวรรษที่เท่าไร 

ตอบ ทศวรรษที่ 8 

419. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับใด 

ตอบ ระดับกลางมาเป็นระยะเวลายาวนานรอบปีที่ 71 ในปี พ.ศ. 2555 

420. สอศ. ก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความส าเร็จท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพเป็นส าคัญ ใน 

        ชื่อของอะไร 

ตอบ ยุคแห่งการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา ภายใต้หลักการ 3 ข้อ คือ  

          1. ริเริ่มนโยบายใหม่ 

          2. ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ 

         3. เน้นย้่าเพื่อความยั่งยืน 

 



หน้าที่ 42 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

421. มิติหลักมีกี่ด้าน (ท่านเลขาชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) 

ตอบ 4 ด้าน 

422. มิติท่ี  1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาหมายถึง 

ตอบ เรียนฟรี มีงานท่า มีรายได้ระหว่างเรียน 

423. มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา การเรียนการสอนหมายถึง 

ตอบ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

424. มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ คือ 

ตอบ การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน 

425. มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา คือ 

ตอบ เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้านความร่วมมือในต่างประเทศ 

426. เป้าหมายความส าเร็จการจัดการอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง 

ตอบ  1.คุณภาพผู้ส่าเร็จการศึกษา   

  2.คุณภาพครูมืออาชีพ 

  3.คุณภาพสถานศึกษา 

  4.คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

427. การจัดการอาชีวศึกษาก้าวต่อไปในทศวรรษท่ี 8  เป็นยุคอะไร 

ตอบ ยุคแห่งการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

428. Fix it center เข้านโยบายคุณภาพมิติท่ีเท่าไร 

ตอบ มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

429. V-Net เข้านโยบายคุณภาพมิติท่ีเท่าไร 

ตอบ มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน 

430. การจัดการเรียนการสอบแบบ Project Base Learning จัดในโรงเรียนอะไร 

ตอบ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ 

431. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Constructionism จัดในวิทยาลัยอะไร 

ตอบ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

432. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program และ Mini English Program จัดในวิทยาลัยอะไร เพื่อ 

       รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตอบ วิทยาลัยการท่องเที่ยวกลาง 

 



หน้าที่ 43 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

433. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการ เข้านโยบายคุณภาพมิติท่ีเท่าไร 

ตอบ มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

434. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ เข้านโยบายคุณภาพมิติท่ีเท่าไร 

ตอบ มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

435. โครงการโรงเรียนโรงงาน เร่ิมเมื่อปี พ.ศ. ใด 

ตอบ พ.ศ. 2527 

436. โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกาศใช้ในหลักสูตร ปวช. ครั้งแรงปีใด 

ตอบ พ.ศ. 2538 

437. สอศ. มีความร่วมมือกับ ARAVA INTERNATIONAL CENTER FOR AGRICULTURAL TRAINING  

       (AICAT) ประเทศอิสราเอล ในโครงการใด 

ตอบ โครงการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. สาขาพืชศาสตร์ ระบบทวิภาคี เป็นระยะเวลา 10-11 เดือน ณ  

         ประเทศอิสราเอล 

438. การจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใช้เวลากี่ชั่วโมง 

ตอบ 3-75 ชั่วโมง 

439. ภารกิจจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีอะไรบ้าง 

ตอบ  1.อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

  2.ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน 

  3.Fix It Center 

440.สถานศึกษาใน สอศ.มีทั้งหมดกี่แห่ง ในปี พ.ศ. 2555 

ตอบ 416 แห่ง 

441. สอศ. บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2555 ได้เปิดศูนย์ ในช่วงก่อน 

        เทศกาลจ าหนวนกี่แห่ง 

ตอบ 300 แห่งและช่วงเทศกาล 250 จุดบริการ 

442. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วงอะไรบ้าง 

ตอบ   พอประมาณ,    มีเหตุผล,      มีภูมิคุ้มกันในตัว 

443. ทั้ง 3 ห่วงมารวมกันและจะเป็นอะไร 

ตอบ ทางสายกลาง 

444. หัวใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นเร่ืองใดเป็นส าคัญ 

ตอบ การเดินทางสายกลาง (พอเพียง) 
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445. เงื่อนไขความรู้มีอะไรบ้าง 

ตอบ รอบรู้ รอบครอบระมัดระวัง 

446. เงื่อนไขคุณธรรมมีอะไรบ้าง 

ตอบ ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ  ปัญญา 

447. หลักของความพอประมาณ (พอดี) มีกี่ประการอะไรบ้าง 

ตอบ มี 5 ประการ 

           1. พอดีต้านจิตใจ 

         2. พอดีด้ายสังคม 

                        3. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            4. พอดีด้านเทคโนโลยี 

           5. พอดีด้านเศรษฐกิจ 

448. หลักของความมีเหตุผลมีกี่ประการ 

ตอบ มี 5 ประการ 

           1. ยึดความประหยัด 

            2. ยึดยืดการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง 

            3. ละเลิกการเก่งแย่งผลประโยชน์ 

            4. ไม่หยุดนิ่งที่หาหนทางในชีวิต 

           5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป 

 

449. หลักของความมีภูมิคุ้มกันมีกี่ประการอะไรบ้าง 

ตอบ มี 2 ประการ 

             1. ภูมิปัญญา : มีความรู้ รอบครอบ และระมัดระวัง 

            2. ภูมิธรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและแบ่งปัน 

450. ค าว่า พอเพียง หมายถึงอะไร 

ตอบ ไม่เบียดเบียน 

451. โลภน้อย หมายถึงอะไร 

ตอบ พอเพียง 

452. กระทรวงศึกษาธิการครบรอบกี่ปีในปี 2557 

ตอบ 122 ปี 
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453. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษามีกี่คณะ 

ตอบ 6 คณะ 

454. ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการอาชีวศึกษามีจ านวนกี่คน 

ตอบ 23 คน 

455. ประธานคณะกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด ารงต าแหน่งกี่ปี 

ตอบ 4 ปี 

456. การด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาศัยอ านาจมาตราใด 

ตอบ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

457. ก. ประธานกรรมการ สอศ. มีกี่คนเลือกจากอะไร 

ตอบ มี 1 คน เลือกจากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

458. ข. กรรมการผู้แทนองค์การวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนกี่คน 

ตอบ 6 คน 

459. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สอศ. มีกี่คน 

ตอบ 16 คน 

460. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข  

        เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ในมาตราใดท่ี    

        ก าหนดหน้าท่ีของ สอศ. 

ตอบ มาตราที่8 และ มาตราที่11 

461. กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้ซึ่งการจัดการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าอะไร 

ตอบ การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

462. จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้าง 

  ตอบ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อ่าเภอของจังหวัดสงขลา 

463. วิสัยทัศน์ (vision) ของ สอศ. สู่ประชาคอมอาเซียนว่าอย่างไร 

  ตอบ ปี 2558 สอศ.เป็นหน่วยงานชั้นน่าในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก่าลังคน ให้มี   

                      สมรรถนะเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน 

464. การเรียนช่างต้องมีฝีมือท้ัง 3 ด้านจะต้องมาจากไหน      ตอบ Bottom-up 

465. นโยบายเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเน้นคุณธรรม   

        จริยธรรมและฝีมือท้ัง 3 ด้าน จะต้องมาจากไหน 

ตอบ Bottom-up 
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466. ปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาน าร่องเปิดสอนวิชาชีพ English Program ผลิตก าลังคนรองรับเข้าสู่ประชาคม 

        อาเซียนน าร่องกี่แห่ง 

ตอบ สถานศึกษาน่าร่อง 60 แห่ง 5 ภูมิภาค จ่านวน 60,000 

467. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา 2555 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  

        จะต้องได้รับคะแนนกี่คะแนน 

ตอบ 400 คะแนน 

468. การออกกฎหมาย สอศ. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อยู่มาตราใด 

ตอบ มาตราที่20 “การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน   

                       สถานที่ประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

469. องค์ประกอบของกฎหมาย สอศ. ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบ   หมวดที่ 1 บททั่วไป 

                   หมวดที่ 2 สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

                   หมวดที่ 3 สถาบันการอาชีวศึกษา 

                        หมวดที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

                    หมวดที่ 5 การเงินและทรัพยากร 

                        หมวดที ่6 บทก่าหนดโทษ 

470. สาระส าคัญของกฎหมาย สอศ. มีอะไรบ้าง 

ตอบ 1. เพื่อการกระจายอ่านาจการบริหารงานจากส่วนกลางไปสู่สถาบันการอาชีวศึกษา 

                      2. เพื่อยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ืองกับระดับปริญญา 

471.สถานศึกษาตามกฎหมาย สอศ.ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ตอบ 1. วิทยาลัย/ศูนย์หน่วยงานเทียบเท่า 

                       2. สถาบันการอาชีวศึกษา 

                       3. สถาบันการอาชีวศึกษาที่สอนปริญญา 

472. หลักสูตรฐานสมรรถนะประกาศใช้วันไหน 

ตอบ 16 สิงหาคม 2549 

473. หลักสูตรสมรรถนะมีกี่เล่มอะไรบ้าง 

ตอบ มี 3 เล่ม 

           1. การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ                 2. การพัฒนามอดูลแบบฐานสมรรถนะ 

          3. การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเร่ืองการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเพื่อน่าไปสู่การพัฒนามอดูล 
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474. ตัวย่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 

ตอบ GVQ 

475. ตัวย่อคุณวุฒิวิชาชีพ 

ตอบ (NVQ,TV,VQ) 

476. ความหมายของสมรรถนะคือ 

ตอบ ความสามารถ 

477. มาตรฐานสมรรถนะมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง 

ตอบ 2 ลักษณะ 

                                       1. มาตรฐานสมรรถนะ คือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลสามารถท่าได้ 

                                       2. มาตรฐาน คือ ความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการท่างาน (ผลงาน) 

478. อาชีพงานซึ่งให้ทักษะระหว่างทักษะพื้นฐานและทักษะปานกลางคือ 

ตอบ TVQ1 

479.อาชีพงานซึ่งให้ทักษะระหว่างทักษะปานกลางและระดับฝีมือ 

ตอบ TVQ2 

480. อาชีพงานระดับฝีมือ/ระดับเทคนิค/ระดับหัวหน้างาน/ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตอบ TVQ3 

481. อาชีพวัดกลางทางเทคนิค/การจัดการ/ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตอบ TVQ4 

482. อาชีพที่ควบคุมโดยสมาคมวิชาชีพ/ระดับบริหาร/ผู้เชียวชาญระดับอาวุโส 

ตอบ TVQ5 

483. มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้คุณภาพ เรียกว่า 

ตอบ มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

484. GVQS เมื่อส าเร็จหลักสูตรระยะสั้น 30-225 ช.ม. ว่าไว้อย่างไร 

ตอบ นิยามของคุณวุฒิ GVQS สามารถปฏิบัติงาน โดยใช้ทักษะพื้นฐาน 

485. GVQ1 (เขียน 1 ปีหลักสูตร ปวช. 3 ปี) 

ตอบ ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะพื้นฐาน 

486. GVQ2 เรียนประมาณ 2 ปีการศึกษา หลักสูตร ปวช. 3ปี 

ตอบ ปฏิบัติงาน 
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487. GVQ3 เรียนจบปวช.3ปี 

ตอบ ปฏิบัติงานทักษะ 

488. GVQ4 เรียน ปวส. ได้ 1ปี 

ตอบ ประยุกต์ทักษะ 

489. GVQ5 เรียนจบ ปวส. 2ปี 

ตอบ ประยุกต์ความรู้และทักษะ 

490. หลักสูตรของ สอศ. ปัจจุบันประกอบขึ้นด้วย 3 ลักษณะ  

ตอบ 1. รายวิชาส่วนต้น, 2. รายวิชาส่วนกลางๆ, 3. รายวิชาส่วนท้ายๆ 

491. มอดูลขนาดใหญ่กว่าเทียบกับรายวิชาของหลักสูตรอะไร 

ตอบ ปวช. และ ปวส. 

492. สมรรถนะ แปลว่า 

ตอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

493. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะมี 2 ลักษณะ คือ 

ตอบ    1.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน,                2.มาตรฐานด้านผลงาน 

494. มาตรฐานวิชาชีพต้องมาก่อนอะไร 

ตอบ มาก่อนหลักสูตรเสมอ 

495. ระบบอาชีพศึกษาแบ่งได้ 5 ขั้นตอน 

ตอบ 1. ขั้นตระหนัก, 2. ขั้นจัดระบบ, 3. ขั้นส่ารวจและทดสอบ, 4. ขั้นเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ, 5. ขั้นรักษา   

                          อาชีพและก้าวหน้าในอาชีพ 

496. 5 มาตรการ “เพียงพอเพื่อพอเพียง” กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส านักงาน สอศ. มีอะไรบ้าง 

ตอบ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  2. เกาะติดสถานการณ์  3. บูรณาการศูนย์ประสานงาน  4. ผนวกกับทุกภาระ 

497. วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร 

ตอบ e –Auction 

498. การลงชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงชื่อในหนังสือเงื่อนไขกี่ฝ่าย 

ตอบ 3 ฝ่าย และยื่นมาพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

499. ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะลงชื่อในวันไหน 

ตอบ วันที่มีการเสนอราคา และก่อนเวลาการเสนอราคา 
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500. คณะกรรมการประกวดราคา แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทรายตามแบบท่ีเรียกว่า  

        อะไร 

ตอบ บก.004-1 โดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน หรือไม่มีมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา 

501. ผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น คัดค้านโดยอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาต่อ   

         หัวหน้าหน่วยงานภายในกี่วัน 

ตอบ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบ บก.004-2 

502. หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ตอบ ภายใน 7 วัน 

503. การแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา เพื่อด าเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาของหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดทุ าตาม  

        ขั้นตอน 4 ขั้นตอนอะไรบ้าง 

   ตอบ     1. ต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (ตามที่กรมบัญชีกลางได้ให้ความเห็นชอบตามแบบ บก.002-  

                    2 หรือ 003-2 แล้วแต่กรณี) 

                           2. วันและเวลาที่ก่าหนดนัดหมายต้องเป็นวันเวลาราชการ 

                             3. การแจ้งนัดหมายตามแบบ บก.005 ต้องแนบแบบ บก.006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่  

                                  กระบวนการเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีสิทธิเสนอราคามายื่นในวันเสนอราคา 

                           4. ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย ต้องมาให้ทันการลงทะเบียนมิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง 

504. การก าหนดราคาเริ่มต้นในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มี2กรณีอะไรบ้าง 

ตอบ 1. กรณีการก่อสร้างให้ใช้ราคากลางงานก่อสร้างเป็นราคาเร่ิมต้นในการประมูล 

                 2. กรณีการจัดซื้อพัสดุให้ใช้วงเงินประมาณที่มีอยู่เป็นราคาเร่ิมต้นในการประมูล 

505. การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาจะต้องเตรียมระบบให้พร้อมเป็นเวลาเท่าไหร่ 

ตอบ ไม่น้อยกว่า 15 นาที ส่าหรับการทดสอบระบบและการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

506. การมอบ username และ password ของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้กับประชาชนคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนการ 

        ลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นเวลากี่นาที 

ตอบ ไม่น้อยกว่า 5 นาที 

507. การก าหนดเวลาในการเสนอราคา e-Auction กี่นาที 

ตอบ 30 – 60 นาที 

508. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมของผู้ให้บริการตลาดกลางโดย DOWNLOAD ได้ท่ีเว็บไซต ์

ตอบ www.gprocarement.go.th 

 

http://www.gprocarement.go.th/
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509. ก่อนเสนอราคาต้องท าการทดสอบระบบว่าสามารถเสนอราคาก่อนกี่นาที 

ตอบ 15 นาที 

510. คณะกรรมการประกวดราคา โดยฝ่ายพัสดุในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกวดราคาจะต้องน าผลการพิจารณา 

      ท่ีผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือจ้างเห็นชอบหรือสั่งยกเลิกการประกวดราคาประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 

       กรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ตอบ 3 วัน 

511. ถ้าไม่เห็นด้วยกับผลการเสนอราคา หรือมีเหตุผลอื่นใดอันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมกับใครและให้อุทธรณ์ 

       ภายในกี่วัน 

ตอบ ร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ภายใน 3 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

512. กวพ.อ. ต้องพิจารณาค่าอุทธรณ์หรือค าร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ตอบ ภายใน 30 วัน 

513. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา e-Auction คิดเงินจากใคร 

ตอบ คิดจากผู้ค้าที่ชนะการประมูล 

514. อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา (Success Fee) ซึ่งค านวณจากมูลค่าสินค้าบริการท่ีจะสั่งซื้อ/จ้างสูงสุดไม่ 

       เกินกี่บาท 

ตอบ ไม่เกิน 30,000 บาท 

515. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางสูงสุดไม่เกินกี่บาท 

ตอบ ไม่เกิน 10,000 บาท 

516. กวพ.อ ย่อมาจากอะไร 

ตอบ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

517. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อนเร่ิมการจัดหาพัสดุเห็นควน  

        ผ่อนผันให้การจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกินเท่าไร 

ตอบ 10 ล้านบาท 

518. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาในวงเงินไม่เกิน 10 ล้าน ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากี่คน 

ตอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

519. ราคากลางท่ีใช้เฉพาะกับงานจ้างก่อสร้างต้องมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกี่บาท 

ตอบ เกิน 100,000 

520. งานจ้างก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละเท่าไร 

ตอบ ร้อยละ 50% ของวงเงินที่จ้าง 
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521. การต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ าสุด โดยราคาที่เสนอจะต้องไม่เกินเงินวงเงินงบประมาณหรือเกินวงเงินงบประมาณ  

        ไม่เกินเท่าไร 

ตอบ ไม่เกิน 10% 

522. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าท่ีโดยต้องคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดไม่เกินกี่ราย 

ตอบ ไม่เกิน 3 ราย 

523. วิธีการตกลงราคา ครั้งหนึ่งต้องไม่เกินกี่บาท 

ตอบ ไม่เกิน 100,000 บาท (ระเบียบพัสดุ ข้อ 19) 

524. วิธีการสอบราคา ครั้งหนึ่งเท่าไร 

ตอบ คร้ังหนึ่งเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ระเบียบพัสดุข้อ 20) 

525. การประกวดราคาคร้ังหนึ่งเกินกี่บาท 

ตอบ คร้ังหนึง่เกิน 2,000,000บาท (ระเบียบพัสดุ ข้อ 21) 

526. ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน 2,000,000 ล้านขึ้นไปต้องกระท าโดยวิธีใด 

ตอบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

527. หัวหน้าสถานศึกษามรอ านาจงบลงทุนค่าครุภัณฑ์คร้ังหนึ่งภายในวงเงินไม่เกินกี่บาท 

ตอบ วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท   (ออกสอบบ่อยมาก) 

528. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกินกี่บาท 

ตอบ วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท   (ออกสอบบ่อยมาก) 

529. พนักงานราชการต้องทดลองงานกี่เดือนถึงจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ 

ตอบ 8 เดือน 

530. ครูผู้ช่วยต้องทดลองงานกี่เดือนถึงจะพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

ตอบ 6 เดือน 

531. บุตรข้าราชการครูอายุเกินกี่ปีไม่มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ตอบ อายุเกิน 20 ปี 

532. นักเรียนนักศึกษาท่ีจบ ปวช. 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ถึงเรียกว่าจบการศึกษา แต่ไม่สามารถน าไปศึกษาต่อในระดับท่ี  

        สูงกว่า 

ตอบ เกรด 1.95 จบการศึกษาได้แต่ไม่สามารถน่าไปเข้าศึกษาเรียนต่อได้ ถ้าจะศึกษาเรียนต่อได้เกรดเฉลี่ยต้อง 2.00  

        ขึ้นไป 
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ระเบียบการลา ปี 2557 

533. ระเบียบการลา ปี 2557 มีกี่ประเภท 

  ตอบ  ประเภท และปี 2557 มี 11 ประเภท 

            1) ลาป่วย 2) ลาคลอดบุตร         3) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร     4) ลากิจส่วนตัว     5) ลาพักผ่อน                

                         6) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์        7) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล     

                         8) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

                         9) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 10) ลาติดตามคู่สมรส  11) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

534. การลาให้นับตามปีอะไร 

ตอบ ปีงบประมาณ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของปี ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

535. ค าว่า “วัน” ในแบบใบลาหมายถึง 

ตอบ นับวันหยุดรวมด้วย การนับเฉพาะวันท่าการจะใช้ค่าว่า “วันท่าการ” 

536. การนับวันลาจะต้องนับแบบไหน หรือค านวณวันลาแบบไหน 

ตอบ ค่านวณวันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย 

537. การลาป่วยมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาปีหนึ่งได้กี่วัน 

ตอบ 60 – 120 วัน (หากลาป่วยเกิน 60 วันท่าการต้องขออนุมัติ สอศ. จ่ายเงินเดือนในวันที่ลาป่วยเกิน 60 วันท่าการ   

         ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ่าเหน็จ บ่านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.  

         2535) 

538. การจัดส่งใบลาป่วยต้องท าอย่างไร 

ตอบ จัดส่งใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่กรณีจ่าเป็นจะเสนอ หรือส่งใบลาในวันแรกที่มา 

         ปฏิบัติราชการก็ได้ 

539. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปต้องมีหลักฐานอะไร 

ตอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

540. กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นส่งแทนได้ แต่ถ้าสามารถลงชื่อได้แล้วต้องท าอย่างไร 

ตอบ เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

541. การลาป่วยเป็นเร่ืองจ าเป็นผู้มีอ านาจสามารถเรียกตัวมาท างานได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติราชการได้ 

542. การคลอดลาบุตรครั้งหนึ่งได้กี่วัน 

ตอบ 90 วัน และให้นับวันหยุดราชการรวมเป็นวันลาด้วยโดยได้รับเงินเดือนและไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
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543. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรให้ลาได้ไม่เกินกี่วัน 

ตอบ ไม่เกิน 150 วันท่าการโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 

544. การลากิจส่วนตัวแบ่งเป็นกี่กรณี 

ตอบ 2 กรณ ี 1) การลากิจส่วนตัวด้วยเหตุอ่ืน 

   2) การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

545. หากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับการอนุญาตได้ทันให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุด   

        ราชการไปก่อนก็ได้ต่อไปต้องท าอย่างไร 

ตอบ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ่านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

546. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต้องท าอย่างไร 

ตอบ ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 

547. เมื่อมีราชการจ าเป็นเกิดขึ้นระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตเรียกตัวมาปฏิบัติราชการได้ 

        หรือไม่ 

ตอบ เรียกตัวมาปฏิบัติราชการได้ 

548. ข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาต้องลาป่วยและลากิจรวมกันไม่เกินกี่วัน 

ตอบ รวมกันไม่เกิน 7 คร้ังและต้องไม่เกิน 23 วันท่าการ 

549. ข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจ าในสถานศึกษาต้องไม่มาท างานสายเกินกี่ครั้ง 

ตอบ เกิน 9 คร้ัง (หากลาเกินหรือสายเกินจากที่ สอศ. ก่าหนดจะไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบคร่ึงปีนั้น) 

550. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ 

         ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันลาภายในกี่วัน 

ตอบ ภายใน 90 วัน นับต้ังแต่วันที่คลอดบุตรและให้มีสิทธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรคร้ังหนึ่งติดต่อกันได้ไม่   

         เกิน 15 วันท่าการ 

551. การลาพักผ่อนประจ าปีมีสิทธิลาพักผ่อนปีหนึ่งได้กี่วัน 

ตอบ 10 วันท่าการ 

552. ครูท่ีได้รับการบรรจุครั้งแรก หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการใบปีงบประมาณใดต้องท างานกี่เดือนถึงลาพักผ่อนได้ 

ตอบ ไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้น เมื่อครบ 6 เดือนเมื่อใดก็มีสิทธิลาพกัผ่อนได้ 

553. ถ้าในปีใดข้าราชการมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท าการ ให้สะสมวันท่ียัง 

        ไม่ได้ลาในปีน้ันรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้ แต่ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินกี่วันท าการ 

ตอบ ไม่เกิน 20 วันท่าการ 

 



หน้าที่ 54 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

554. ผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับเวลาพักผ่อนในปี 

        ปัจจุบันต้องไม่เกินกี่วันท าการ 

ตอบ ไม่เกิน 30 วันท่าการ 

555. ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกิน 

        กว่าวันลาพักผ่อนมีสิทธิลาพักผ่อนได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 

556. ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการท่ีนับถืออิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมือง 

         เมากะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ลาโดยได้รับเงินเดือนกี่วัน 

ตอบ ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน และต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

557. ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการท่ีนับถืออิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ เมือง   

        เมากะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ  

       อนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ตอบ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

558. ข้าราชการลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ต้องอุปสมบท หรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ ภายในกี่วัน 

         ตอบ ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันเร่ิมลา และเมื่อลาสิกขาแล้วต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5วัน 

559. การลาเข้ารับการตรวจเลือด หรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือนเต็มตลอด แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการลาแล้วไม่ 

        มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายในกี่วันให้งดจ่ายเงินเดือน 

ตอบ ภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ่าเป็น 

        ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต่าแหน่งอธิบดี หรือเทียบเท่าจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน 

560. การลาติดตามคู่สมรสต้องไม่เกินกี่ปี 

ตอบ ไม่เกิน 2 ปี และขาลาต่อได้แต่ขอลาต่อได้อีกรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ต้องลาออกจากราชการ 

561. คู่สมรสไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่กี่วันขึ้นไป 

ตอบ 1 ปีขึ้นไป 

562. การลาติดตามคู่สมรสจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลาติดตามคู่สมรส 

563. การลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายจนท าให้ตก 

       เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการมีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพคร้ังหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ี 

        ประสงค์จะลาต้องลาไม่เกินกี่เดือน 

ตอบ ไม่เกิน 12 เดือน 
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การพิจารณาโทษนักเรียน-นักศึกษา ปี2558 

564. การพิจารณาลงโทษนักเรียนนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากี่คน 

ตอบ 3 คน - ด่าเนินการสืบสวน สอบสวน 

   - พยานบุคคล 

   - พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา 

565. โทษท่ีจะลงโทษนักเรียนนักศึกษาท่ีกระท าความผิดมีกี่สถาน 

ตอบ มี 4 สถาน   

1) ว่ากล่าวตักเตือน 

    2) ท่าทัณฑ์บน 

    3) ตัดคะแนนจากความประพฤติ 

    4) ท่ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

566. คณะกรรมการปกครองนักเรียนนักศึกษาท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งตั้งประกอบด้วยใครบ้าง 

ตอบ 1) รองผู้อ่านวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธาน 

  2) ครูปกครองแผนก เป็นกรรมการ 

  3) หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ 

  4) หัวหน้างานปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  5) หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

567. คณะกรรมการการปกครองนักเรียนนักศึกษามีอ านาจกี่อย่างอะไรบ้าง 

ตอบ 3 อย่าง  

1) ด่าเนินการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักเรียนนักศึกษาถูกกล่าวหาว่า 

                                กระท่าผิด 

   2) พิจารณาเสนอระดับการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

                3) เสนอแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติเพื่อพิจารณาการ 

                                              ลงโทษนักเรียนนักศึกษา 

568. การลงโทษนักเรียนนักศึกษาให้ลงโทษกี่ระดับ 

ตอบ 2 ระดับ  

1) การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท่าความผิดไม่ร้ายแรง 

   2) การท่าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท่าผิด 
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569. การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีกระท าความผิดในกรณีกี่กรณี 

ตอบ 5 กรณี 1) ท่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา 

   2) ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา 

   3) ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนมาแล้วแต่ไม่เข็ดหลาบ 

   4) ตัดคะแนนความประพฤติ 

   5) ท่ากิจกรรมเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรม 

570. ผู้มีอ านาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติมีใครบ้าง 

ตอบ 1) ครูสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้คร้ังละไม่เกิน 5 คะแนน 

  2) รองผู้อ่านวยการวิทยาลัย, หัวหน้างานปกครองสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้คร้ังละไม่เกิน 10 คะแนน 

  3) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยสั่งตัดคะแนนความประพฤติได้คร้ังละไม่เกิน 30 คะแนน 

571. การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.   

        2558 ไว้อย่างไร 

ตอบ 1) หนีเรียนหรือออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน คร้ังละไม่เกิน 5 คะแนน 

  2) เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน คร้ังละไม่เกิน 20 คะแนน 

  3) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด คร้ังละไม่เกิน 30 คะแนน 

  4) ซื้อ จ่าหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหร่ี หรือยาเสพติดคร้ังละไม่ 

                                เกิน 30 คะแนน 

  5) เสพยาเสพติดประเภทที่ 1-5 หรือเสพสุรา บุหร่ี ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 

  6) จ่าหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 1-5 คร้ังละไม่เกิน 30 คะแนน 

  7) ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน คร้ังละไม่เกิน 30 คะแนน 

  8) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน 

  9) ก่อเหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ หรือในที่สาธารณะสถาน คร้ังละไม่เกิน 30 คะแนน 

                             **ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ท่าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เตรียมการหรือกระท่าการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบ   

                                 เรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

  10) แสดงพฤติกรรมชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ คร้ังละไม่เกิน 20 คะแนน 

  11) เกีย่วข้องกับการค้าประเวณี ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน 

  12) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่  

                                   ตนเองหรือผู้อ่ืน คร้ังละไม่เกิน 20 คะแนนการตัดคะแนนความประพฤติให้รวมตลอดปีการศึกษา เมื่อ    

                              เร่ิมต้นปีการศึกษาใหม่ให้ยกเลิกคะแนน ความประพฤติที่ถูกตัดไว้เดิม เว้นแต่กรณีถูกท่าทัณฑ์บนมาแล้ว 
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572. การลงโทษนักเรียนนักศึกษาทุกการรับโทษให้แว้งนักเรียน-นักศึกษาท่ีถูกลงโทษทราบการลงโทษเป็นหนังสือทุกครั้ง 

        และ ให้แจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษอย่างไร 

ตอบ 1) ครู, หัวหน้าปกครอง, รองผู้อ่านวยการวิทยาลัย สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อผู้อ่านวยการวิทยาลัย ภายใน 15  

                   วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งค่าสั่งลงโทษ 

  2) ผู้อ่านวยการวิทยาลัยสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใน 15 วัน นับ 

                                แต่วันที่ได้รับแจ้งโทษ 

573. นักเรียนนักศึกษาท่ีกระท าความผิดดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร 

ตอบ 1) ขโมยทรัพย์สินของวิทยาลัย หรือของบุคคลอ่ืนโดยปรากฏหลักฐานชัดเจน 

  2) ความผิดอ่ืนใดซึ่งคณะกรรมการการปกครองนักเรียนนักศึกษาเห็นว่าเป็นความผิดสถานหนัก ไม่ว่าจะ 

                    เคยถูกลงโทษมาก่อนหรือไม่ 

  3) ยุยงหรือข่มขู่ให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อวิทยาลัย หรือชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยมิ  

                                 ชอบ 

  4) เป็นผู้น่าในการซ่องสุม ก่อกวนความสงบเรียบร้อย ยกพวกก่อการทะเลาะวิวาท 

  5) เจตนาท่าร้ายผู้อ่ืนหรือหมู่คณะด้วยอาวุธ 

  6) ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและท่าชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหาย 

  7) มีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์การจ่าหน่าย จ่าย แจก ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน หรือสาร 

                                เสพติดอ่ืนๆ 

  8) ขาดเรียนติดต่อกันนานเกิน 15 วัน โดยไม่แจ้งเหตุผลให้วิทยาลัยทราบ หรือไม่มีเหตุผล อันสมควร 

  9) ฝ่าฝืนระเบียบวิทยาลัย และท่าให้ชื่อเสียงวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง 

  10) ดูหมิ่น ก้าวร้าว ครู หรือบุคคลอ่ืน 

  11) ผลิต จ่าหน่าย จ่าย แจก สื่อลามกอนาจาร 

  12) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน 

  13) ถูกตัดคะแนนความประพฤติภาคเรียนละ 30 คะแนน จ่านวน 2 ภาคเรียน 

  14) เคยถูกลงทัณฑ์บนมาแล้ว 

  15) ท่าลายทรัพย์สินของวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืนโดยเจตนา 
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574. การสั่งลงโทษนักเรียนนักศึกษาทุกระดับโทษให้บันทึกในแฟ้มประวัติประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา และให้ด าเนินการ 

        อย่างไร 

ตอบ 1) การทัณฑ์บนให้ท่าเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ 

                  รับรองการท่าทัณฑ์บนไว้ด้วย 

  2) การตัดคะแนนความประพฤติต้ังแต่ 20 คะแนนขึ้นไปให้เชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมารับทราบด้วย 

  3) การท่ากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษา 

                                ก่าหนด 

575. เกณฑ์การพิจารณาลงโทษถือปฏิบัติตามระดับคะแนนอย่างไร 

ตอบ 1) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 5 หรือ 10 คะแนน ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  2) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน ท่ากิจกรรม 60 ชั่วโมง 

  3) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน ท่ากิจกรรม 90 ชั่วโมง และท่าทัณฑ์บน 

  4) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 25 คะแนน ท่ากิจกรรม 120 ชั่วโมง 

  5) ถูกตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน ท่ากิจกรรม 150 ชั่วโมง 

  6) ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน ให้ท่ากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

                               (โดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษา) 

 

 

บัญชีอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ใช้บังคับ 

576. คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 15,050 บาท 

577. คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 15,800 บาท 

578. คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ครูผู้ช่วย   

        เงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 15,800 บาท 

579. ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 17,690 บาท 

580. คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 17,690 บาท 
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581. คุณวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่ 

        น้อยกว่า 5 ปี ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 18,690 บาท 

582. คุณวุฒิปริญญาเอก ครูผู้ช่วยเงินเดือนกี่บาท 

ตอบ 21,150 บาท 
 

เก่ียวกับหลักสูตร ปวช. ปี 2556 
 

583. โครงสร้างหลักสูตร ป.ตรี ต้องเรียนในอัตราส่วนเท่าไหร่ 
ตอบ ทฤษฎี : ปฏิบัติ = 40 : 60 (หลักเทคโนโลยี+อาชีพเฉพาะ+วิจัย) 

584. โครงสร้างหลักสูตร ปวส. ต้องเรียนในอัตราส่วนเท่าไหร่ 
ตอบ ทฤษฎี : ปฏิบัติ = 40 : 60 (พื้นฐานวิชาชีพ+อาชีพเฉพาะ+วิจัย) 

585. โครงสร้างหลักสูตร ปวช. ต้องเรียนในอัตราส่วนเท่าไหร่ 
ตอบ ทฤษฎี : ปฏิบัติ = 20 : 80 (พื้นฐานวิชาชีพ+ทักษะอาชีพเบ็ดเสร็จ+วิจัยอย่างง่าย) 

586. ตลอดหลัก ปวช. 56 จะต้องเรียนท้ังหมดกี่หน่วยกิตจนจบหลักสูตร 
ตอบ 103 – 120 หน่วยกิต 

587. หมวดวิชาทักษะชีวิตหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

588. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 

589. วิชาชีพพื้นฐานหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ 24 หน่วยกิต 

590. วิชาชีพเลือกหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

591. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ 4 หน่วยกิต 

592. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ 4 หน่วยกิต 

593. หมวดวิชาเลือกเสรีหลักสูตร ปวช. 56 เรียนกี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

594. การฝึกงานในสถานประกอบการหลักสูตร ปวช. 56 ต้องฝึกงานอย่างน้อยกี่ภาคเรียน 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 
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595. เวลาเรียนหลักสูตร ปวช. 56 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็นกี่ภาคเรียน 
ตอบ 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ การเรียนในระบบชั้นเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน คาบละ 60 นาที) 

596. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนา 
      หลักสูตรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 5 ปี 

ตอบ อย่างน้อยทุก 5 ปี 
597. การวัดวิชาในภาคฤดูร้อนให้พอดีกับเวลาเรียนต้องไม่เกินกี่หน่วยกิต 

ตอบ ไม่เกิน 12 หน่วยกิต (9 สัปดาห์) / ภาคเรียน 
598. หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ปวช. 56 ใช้อย่างไร 

ตอบ  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ปวช. 56 เร่ิมตั้งแต่  103 – 120 หน่วยกิต 

ลักษณะรายวิชา ชม. สัปดาห ์ ชม. ภาคเรียน หน่วยกิต 
ทฤษฎี 1 18 1 
ปฏิบัติ (Lab) 2 36 1 
ปฏิบัติ (Shop/Field) 3 54 1 
ฝึกงาน/อาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54   มีค่า = 1 
โครงการ 3 ชม. ต่อ 1 นก. ไม่น้อยกว่า 54 มีค่า = 1 
 
599. เวลาเรียนหลักสูตร ปวช. 56 เวลาเรียนไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ตอบ ไม่เกิน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
600. ภาคเรียนปกติหลักสูตร ปวช. 56 กี่หน่วยกิตต่อภาคเรียน 

ตอบ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต/ภาคเรียน 
601. อัตราส่วนการเรียนรู้หลักสูตร ปวช. 56 ประมาณเท่าไหร่ 

ตอบ ท : ป ประมาณ 20 : 80 
602. วิธีคิด 2 หน่วยกิต คิดอย่างไร 

ตอบ 2 X 54 = 
108

18
 = 6 คาบ/สัปดาห์ 

   *หมายเหตุ*  แต่ให้แค่ 4 ชั่วโมง หรือแล้วแต่ผู้บริหารจะตัดสินใจ 
603. การท าหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจนอย่างน้อยประกอบด้วยกี่ประเด็น 

ตอบ 4 ประเด็น  
1) คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษา 

    2) การบริหารหลักสูตร 
    3) ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
    4) ความต้องการก่าลังคนของตลาดแรงงาน 
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เก่ียวกับหลักสูตร ปวส. ปี 2557 

604. การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

605. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยากร ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต 

606. รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

607. รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

608. รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

609. รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ปวส. 57 ไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

610. จ านวนหลักสูตรจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ปวส. ปวส. 57 อยู่ท่ีระหว่างกี่หน่วยกิต 
ตอบ ระหว่าง 83 – 90 หน่วยกิต 

611. การเรียนในระบบชั้นเรียน ปวส. 57 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 
ตอบ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

612. หมวดวิชาทักษะชีวิต ปวส. 57 ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

613. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ปวส. 57 ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 

614. หมวดวิชาทักษะเสรี ปวส. 57 ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

615. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ปวส. 57 ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 
ตอบ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

616. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ปวส. 57 ต้องเรียนไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิต 
ตอบ 21 หน่วยกิต 

617. วิชาปรับพื้นในระดับ ปวส. 57 (ม.6) มาเรียน ต้องเอาหน่วยกิตมาคิดหรือไม่ 
ตอบ ไม่เอาหน่วยกิตมาคิด (มีผ่านกับไม่ผ่าน) 
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618. วิธีการก าหนดรหัสวิชาหลักสูตร ปวส. 57 ก าหนดอย่างไร 

ตอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
619. การวิเคราะห์มาตรฐานอาชีพต้องค านึงถึงอะไร 

ตอบ  1) ก่าหนดความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) 
   2) ก่าหนดบทบาทหลัก          (Key Roles) 
   3) ก่าหนดหน้าที่หลัก            (Key Function) 
   4) ก่าหนดหน่วยสมรรถนะ    (Unit of Competence) 
   5) ก่าหนดสมรรถนะย่อย       (Element of Competence) 
620. การก าหนดค่าหน่วยกิตตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ก าหนดอย่างไร 

ตอบ  

ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส. 

(18 สัปดาห์ต่อภาคเรียน) 

ลักษณะรายวิชา ชม. / สัปดาห์ ชม. / ภาคเรียน ค่าหน่วยกิต 

ทฤษฎี 1 18 1 

ปฏิบัติ (Lab) 2 36 1 

ปฏิบัติ (Shop/Field) 3 54 1 

ฝึกงาน/อาชีพ  54 มีค่า = 1 

โครงการ  54 มีค่า = 1 

 

 

 

1 2 34 56 78 

ล ำดับที่วิชำ (01-99) 

กลุ่มวิชำ (11-19)/สำขำงำน 

สำขำวิชำ/วิชำเรียนร่วม (00) 

ประเภทวิชำ(1-9)/วิชำเรียนร่วม (0) 

ระดับของหลักสูตร (3 = ปวส.) 
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ออกสอบรองผู้อ านวยการ ปี 2558 
 

621. การเดินทางไปราชการในระยะทาง 50 กิโลเมตร จะต้องเบิกเงินค่าน้ ามันกี่บาท 

ตอบ กิโลละ 4 บาท X ระยะทาง 50 = 200 (ต้อกลับไปรวมเป็น 400) 

622. หลักสูตรใหม่ ปวช. เรียนอย่างน้อยกี่หน่วยกิต 

   ตอบ 103 – 120 หน่วยกิต 

623. หลักสูตรใหม่ ปวส. เรียนอย่างน้อยกี่หน่วยกิต 

ตอบ 83 – 90 หน่วยกิต 

624. ถ้าข้าราชการครูผู้หญิงคลอดสามีสามารถลาได้กี่วันเพื่อดูแลภรรยา 

ตอบ 15 วัน 

625. การท าลีล๊อดชั่นต้องท าก่อนวันท าการ (ไม่รวมเสาร์, อาทิตย์) ต้องกี่วัน 

ตอบ 10 วัน 

626. พ.ร.บ. อาชีวศึกษาประกาศใช้วันไหน 

ตอบ 6 มีนาคม พ.ศ. 2551 

627. สถาบันการอาชีวศึกษามีกี่สถาบัน 

ตอบ 19 สถาบัน 

628. หลักสูตรเรียนฟรีของรัฐบาลใช้เงินกี่บาทท่ีรัฐบาลจ่ายให้ 

ตอบ 1,130 บาท 

629. การท่ีจะท าลีล๊อดชั่นได้ต้องมีวงเงินเท่าไหร่ 

ตอบ สองแสนหน่ึงหมื่นบาทขึ้นไป 

630. ยืมเงินไปซื้อของต้องคืนภายในกี่วัน 

ตอบ 30 วัน 

631. ผู้อ านวยการเซ็นค าสั่งให้นักศึกษาไปดูงานได้กี่วัน 

ตอบ 7 วัน 

632. คณะกรรมการสถานศึกษามีกี่คน 

ตอบ 2 คน (ไม่มั่นใจ) 

633. ผู้อ านวยการลาป่วยได้กี่วัน 

ตอบ ลาได้ 1 คร้ัง ไม่เกิน 60 วัน 
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634. การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบก าหนดอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียน นักศึกษาเท่าไหร่ 

ตอบ ครูผู้ควบคุม 1 คน ตอ่นักเรียนนักศึกษาไม่เกิน 30 คน 

635. การจัดท าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาควรค านึงถึงข้อใดเป็นอันดับแรก 

ตอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

636. นายกยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนด้วยมติกี่เสียงโดย สนช. 

ตอบ มี 220 คน ถอดถอนยิ่งลักษณ์ 190 ต่อ 8 คิดเป็น 18% 

637. นโยบายทะเลาะวิวาทอยู่ในนโยบายใด 

ตอบ 10 นโยบายเร่งด่วนภายใน 3 เดือน อยู่ข้อที่ 2 แก้ไขการทะเลาะวิวาท 

638. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงถูกน ามาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใด 

ตอบ ใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (2550) 

639. ถ้าการเงินจะท าลายเอกสารจะต้องขออนุญาตหน่วยงานใด 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ   ข. กระทรวงพานิชย์ 

ค. สอศ.     ง. กระทรวงการคลัง 

640. ใบเสร็จท่ีใช้ไม่หมดต้องท าอย่างเพื่อไม่สามารถน ากลับมาใช้ในปีถัดไปได้อีก 

ก. เจาะรู  ข. พับ  ค. ขีดฆ่า ง. …………..  

641. การลาออกจากราชการพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการลาออกภายในกี่วัน 

ตอบ ภายใน 90 วัน 

642. ประเทศท่ีเกิดใหม่ในอาเซียน + คือประเทศอะไร 

ตอบ 

643. สนช. สภานิติแห่งชาติมีทั้งหมดกี่คน 

ตอบ 220 คน 

644. การวัดสัดส่วนที่ดินท ากินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้สัดส่วนในการแบ่งอย่างไร 

ตอบ 30% ที่นา  30% กักเก็บน้่า  30% ไร่นาสวนผสม 10% ที่อยู่อาศัย 

645. ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีกี่แห่งในปีการศึกษา 2557 

ตอบ 77 แห่ง + 1 

646. เป้าหมายในอนาคตเด็กเรียนอาชีวศึกษากับ สพฐ. อัตราส่วนเท่าไหร่ 

ตอบ 50 : 50 

647. ปัจจุบัน ปี 2557 สัดส่วนเด็กเรียนอาชีวศึกษา สพฐ. 

ตอบ 35 : 65 



หน้าที่ 65 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

648. ปีการศึกษา 2558 จะเพิ่มยอดเด็กนักเรียนอาชีวศึกษากับ สพฐ. เป็น 

ตอบ 40 : 60 

649. ปีการศึกษา 2559 ขยับไปเป็นเท่าไหร่ยอดเด็กเรียนอาชีวศึกษากับ สพฐ. 

ตอบ 45 : 55 

650. สถานศึกษาขนาดเล็กต้องมีนักศึกษาปกติกี่คน 

ตอบ ไม่เกิน 1,000 คน 

651. สถานศึกษาขนาดกลางต้องมีนักศึกษาปกติกี่คน 

ตอบ ตั้งแต่ 1,001 – 2,000 คน 

652. สถานศึกษาขนาดใหญ่ต้องมีนักศึกษาปกติกี่คน 

ตอบ 2,001 คนขึ้นไป 

653. การประเมินคุณภาพภายนอกใช้ข้อมูลย้อนหลังกี่ปี 

ตอบ 3 ป ี

654. ตัวบ่งชี้ใดท่ีบ่งบอกตัวตนของสถานศึกษา 

ตอบ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

655. ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยต้องน าไปใช้ประโยชน์น้อยกว่ากี่เดือน ถึงจะเข้างานประกันคุณภาพ 

ตอบ 6 เดือน 

656. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง ถึงจะเข้างานประกันคุณภาพ 

ตอบ 16 ชั่วโมง 

657. ขอ้ใดเป็นการวอเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

ตอบ ผลผลิตและการบริหาร 

658. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกคือ 

ตอบ การเมืองและกฎหมาย 

659. พิชญพิจารณ์ (Peer Review) เกี่ยวข้องกับอะไร 

ตอบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

660. อัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด 

ตอบ แผนพัฒนา 

661. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 มีจุดประสงค์อะไร 

ตอบ  1) เพื่อพัฒนาตามข้อเสนอแนะ  2) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

  3) เพื่อยืนยันสภาพจริง   4) เพื่อทราบจุดเด่นจุดด้อย 



หน้าที่ 66 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

662. ตามกฎกระทรวงฯ หากสถานศึกษาไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างไร 

ตอบ เสนอขอรับการประเมินซ้่า 

663. ในการประเมินภายนอกรอบ 3 ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะให้การรับรองมาตรฐาน 

         คุณภาพการศึกษาจากเกณฑ์อะไรบ้าง 

ตอบ 1) ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ        70 ขึ้นไป 

  2) ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐานมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

  3) ผลการด่าเนินงานอย่างน้อย 16 ตัวบ่งชี้มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

664. สาระส าคัญในกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง 

ตอบ 1) ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2) จัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

  3) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

  4) จัดให้มีการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

665.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

       ระดับชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน ปี2557 มากี่ครั้ง 

             ตอบ  26 คร้ัง จัดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร 

                                   ราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จ่านวน 220 ผลงาน จากผลงานที่ 

                                   เกิดขึ้นในสถานศึกษา สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 2,800 ผลงาน    

                      จ าแนกเป็น 11 ประเภท ดังนี้ 

                      ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต    ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

                      ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส่าเร็จรูป          ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

                      ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                      ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย    ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

                      ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

                      ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

                      ประเภทท่ี 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Innovation) 

                      ประเภทท่ี 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก่าหนดโจทย์ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ 
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666. สิบนโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีอะไรบ้าง 

ตอบ  1) เร่งส่ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย 

          2) เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยตรงกับเทคนิคดอนเมือง เป้าหมาย   

             ไม่มีเหตุทะเลาะ 

         3) เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์และก่าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม  

             มากขึ้นโดยเฉพาะที่สาขาที่ขาดแคลนสาขา เช่น ซ่อมอากาศยานและระบบรถไฟรางคู่ ซ่อมรถไฟฟ้า 

          4) ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน 

          5) เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอศ. เรียกร้องให้ไปทบทวน 

          6) เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา การจัดท่าผู้ประกอบการกับนักเรียนฝึกงานใน   

              โรงงาน อนาคตจะมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 100% 

          7) เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู เช่น เพิ่มครูให้มากขึ้น ครูที่เรียน 5 ปี อ่อนแอเร่ือง      

             วิชาชีพ+ทบทวนหลักสูตร ปวส. เรียน 4 ปี 

          8) เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ 

          9) เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส่าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก    

             สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทาง 

        10) เร่งด่าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ตาม   

              เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก่าหนด นโยบายรัฐบาลต้องดูแลเอง 

        หมายเหตุ : ต้องด าเนินการภายใน 3 เดือน 
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667.ห้านโยบายท่ัวไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 มีอะไรบ้าง 

ตอบ 1) ยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ่านาจและความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม 

         2) การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด่าเนินชีวิตได้อย่าง  

              ต่อเนื่อง 

         3) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 

         4) การส่งเสริมและยกสถานะของครูให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

         5) การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับต้องบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

             ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น 

668.เจ็ดนโยบายเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  มีอะไรบ้าง 

ตอบ 1) การพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

         2) การเตนรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด่ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคม 

              อาเซียน 

         3) การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

         4) การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

         5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 

         6) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปีงบประมาณ 2558 ของ   

              กระทรวงศึกษาธิการ 

         7) การด่าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 

หมายเหตุ : ต้องด าเนินการภายใน 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 69 แนวข้อสอบชุดนีจ้ัดท ำขึ้นโดย อ.บรรลือศักดิ์  ถีรำวุฒิ  วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง (เพื่อเป็นวิทยำทำนแจกฟรีเท่ำนั้น) 
 

669.โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน หรือโอดอส มาเป็นโครงการใน ปี2558เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอะไร 

ตอบ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ  

         เป็นโครงการระยะยาว 14 ปี ที่เร่ิมตั้งแต่ พ.ศ.2558-2572 โดยให้ทุนเด็กทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 2,300 ทุน ใช้

งบประมาณ จ่านวน 25,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนในประเทศทั้งหมด 700 ทุน ทุนต่างประเทศ 1,600 ทุน และแบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะ คือ ทุนระยะสั้น เรียนไม่เกิน 6 เดือน ถึง 2 ปี จ่านวน 1,250 ทุน แบ่งเป็นทุนในประเทศ 100 ทุน 

ทุนต่างประเทศ จ่านวน 1,150 ทุน ระยะกลาง เรียน 4 ปี จ่านวน 700 ทุน ทุนในประเทศ 400 ทุน ทุนต่างประเทศ 

300 ทุน และทุนระยะยาว เรียน 7 ปี จ่านวน 350 ทุน ทุนในประเทศ 200 ทุน ทุนต่างประเทศ จ่านวน 150 ทุน 

670.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรใน  

        อนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ท่ีไหนและคร้ังท่ีเท่าไร 

ตอบ วันที่ 12 ก.พ.58 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ตาก อ.วังเจ้า จ.ตาก 

        ครั้งท่ี 36   

                      นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่   

                      พระองค์พระราชทานพระราชด่ารัสเป็นคร้ังแรกในรอบ 26 ปี 

671.กรณีข้าราชการครไูม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระท าการอัน 

       ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วเร่ืองออกนอกบริเวณโรงเรียนบ่อยๆ พูดจาไม่สุภาพเรียบร้อย และท่ีส าคัญกู้ยืมเงินจาก  

        กองทุนต่างๆ 3 กองทุนแล้วมีเจตนาไม่ช าระหนี้ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอะไร 

ตอบ ถูกลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 2 เดือน 

672.นาย ก. (รองผู้บริหารการศึกษา) และนาย ข. (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) เขตพื้นท่ีการศึกษาแห่งหนึ่ง ร่วมกันกระท าโดย   

       นาย ก. เป็นผู้ซื้อบริการทางเพศนักเรียนหญิง ม.5 โรงเรียนมีชื่อแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนาย ข. เป็นผู้น าเบอร์โทรศัพท์ของ 

       นักเรียนผู้ขายบริการมาให้เพื่อดูแล เอาใจ ผู้บังคับบัญชา (เจ้านาย) เมื่อได้เบอร์โทรศัพท์มา นาย ก. ได้โทรติดต่อเพื่อตก  

       ลงซื้อขายบริการทางเพศกับนักเรียนคนดังกล่าว นัดแนะสถานท่ีไปรับ โดยใช้ไหว้วานให้นาย ข. เป็นผู้ขับรถพาตนไป 

       รับนักเรียนหญิง ม.5 ท่ีตกลงซื้อ-ขายบริการ แล้วพาไปส่งท่ีโรงแรมม่านรูด เมื่อนาย ข. พาท้ังสองไปส่งที่โรงแรมม่าน 

        รูดแล้ว นาย ข. ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อรอคอยการซื้อ-ขายบริการทางเพศแล้วเสร็จ เมื่อเสร็จกิจดังกล่าว นาย ก.  

         (เจ้านาย) ก็โทรศัพท์เข้ามือถือของ นาย ข. ให้ขับรถเข้าไปรับตนและนักเรียนหญิง ม.5 เพื่อพาไปส่งลงรถท่ีจุดนัด 

         หมาย หลังจากนั้น นาย ก. (เจ้านาย) ได้ขอให้ นาย ข. (ลูกน้อง) เป็นธุระโอนเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนหญิงคนดังกล่าว   

         5,000 บาท และต่อมา นาย ก. ได้พานักเรียนหญิง ม.5 ท่ีขายบริการทางเพศให้กับตนไปซื้อโทรศัพท์มือถือราคา 

         ประมาณ 12,000 บาท ต่อมา ผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติของนักเรียนในปกครองของตนว่ามีการใช้จ่ายเงิน 

        อย่างฟุ่มเฟือยและทราบเร่ือง จึงเข้าร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะต้อง 

        ได้รับโทษอะไร 
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ตอบ ผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 94 วรรคสองและวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

        และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กรณีกระท่าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกรณี 

        กระท่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่      

        ก.ค. ศ.จึงมีมติให้ ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

673.การสอบเข้าโดยปกติให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ตอบ ไม่น้อยกว่ากี่ 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

674.บัตรประจ าตัวนักเรียนจะมีอายุเท่ากับระยะเวลาท่ีมีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 ตอบ 3ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร 

675.ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียนถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพเพื่อกลับเข้าเรียนในสถานศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษา 

       ภายในกี่ปี 

 ตอบ ภายใน 1ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียน 

676.นักเรียนท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน เมื่อครบก าหนดเวลาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียนให้ยื่น 

        ค าขอกลับเข้ามาเรียนภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 15 วัน 

677.นักเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียน ภายในเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียนต้องติดต่อลาพักการ  

       เรียนภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 15 วัน 

678.นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนไว้แล้วหรือขอเพิ่มรายวิชาต้องกระท าภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 15 วัน      นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 5วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

679.การขอถอนรายวิชาของนักเรียนต้องท าภายในกี่วัน 

 ตอบ ภายใน 30 วัน     นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนหรือภายใน 10วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

680.นักเรียนท่ีประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการประเมินต้องยื่นค าร้องพร้อมท้ังหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อน 

       ประเมินไม่น้อยกว่ากี่วัน 

 ตอบ ไม่น้อยกว่า 3 วัน   หากไม่สามารถกระท่าได้ให้สถานศึกษาพิจารณาเป็นรายๆไป 

681.หลักสูตร ปวส.ปี2557 จัดออกเป็นกี่หมดอะไรบ้าง 

 ตอบ 3 หมวดและกิจกรรมเสริมหลักสูตร     1.หมวดวิชาทักษะชีวิต         เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

                                                                                    2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ    เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

                                                                                    3.หมวดวิชาเลือกเสร ี           เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

                                                                                    4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร      เรียน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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682.ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปี 2558 ครั้งท่ี 

       เท่าไร  

ตอบ คร้ังที่ 18   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีดร.ชาญเวช  บุญประเดิม  รองเลขาธิการ 

                          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานชุมนุมได้จัดค่ายย่อย แบ่ง  

                          ออกเป็น 5 ค่ายย่อย ได้แก่ ค่ายย่อยที่1 ภาคเหนือ ค่ายย่อยที่ 2 ภาคตะวันออกและ  กทม. ค่ายย่อยที่    

                          3 ภาคกลาง ค่ายย่อยที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่ายย่อยที่ 5 ภาคใต้ 

683.อาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจัดขึ้นเนื่องจาก            

ตอบ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และ   

         ในปีพุทธศักราช 2559 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระ 

          นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา และในปีพุทธศักราช 2560  

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา อันเป็นมหามงคลที่ต่อเนื่องกันถึง 3 ปี  

         นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้แสดงความ 

         จงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมกันถวาย “ของขวัญ” แด่ 

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการตั้งปณิธานที่จะท่าความดีอย่าง 

         น้อย 1 อย่าง ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น จึงได้จัดท่า “โครงการปณิธานความดีปี 

          มหามงคล” ขึ้น 

684.อาชีวะขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) กี่ศูนย์ 

ตอบ จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในเขตกรุงเทพมหานครจ่านวน 50 ศูนย ์ในเขตต่าง ๆ เช่น มีนบุรี  

         บึงกุ่ม ดอนเมือง คลองสาน พระนคร บางนาสาทร คลองสามวา บางรัก ดุสิต ฯลฯ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีนักเรียน   

          นักศึกษาอาชีวศึกษาออกมาให้บริการ 3 อย่าง ได้แก่ 1) เปลี่ยนถ่ายน้่ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ 2) ซ่อม 

         เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 3) แนะแนวการศึกษาสายวิชาชีพเพื่อการมีงานท่าที่ยั่งยืน ออกให้บริการตั้งแต่ 

         เวลา 8.30 -16.30 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถไปใช้บริการที่ศูนย์ใกล้บ้าน หรือที่ 

         เดินทางไปสะดวก 

685.การเรียนการสอนสายสามัญควบคู่สายอาชีพ – อาชีวะจิตอาสา มีเป้าหมายโรงเรียนท่ีไหนบ้าง 

ตอบ โดยได้ก่าหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนของ สพฐ. จ่านวน 4 กลุ่ม  

1) โรงเรียนขยายโอกาส       2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์       3) โรงเรียนพื้นที่พิเศษ/พื้นที่ชายแดน  

4) โรงเรียนโครงการพระราชด่าริ 
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686.ครูท าร้ายร่างกายนักเรียนด้วยการใช้มือตบบริเวณปาก ไม่มีบาดแผลคุรุสภาจะด าเนินการเร่ืองวินัยและจรรณยาบรรณ   

       วิชาชีพครูอย่างไร  

                ตอบ ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 3 เดือน 

687.ครูท าร้ายร่างกายนักเรียนด้วยการบิดใบหูเป็นรอยแดงช้ าคุรุสภาจะด าเนินการเร่ืองวินัยและจรรณยาบรรณ   

       วิชาชีพครูอย่างไร 

 ตอบ ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 1 เดือน 

688.ครูใช้ไม้ตีมือนักเรียน จ านวน 79 ที เป็นรอยแดงช้ าคุรุสภาจะด าเนินการเร่ืองวินัยและจรรณยาบรรณ   

       วิชาชีพครูอย่างไร 

           ตอบ ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 3 เดือน 

689.ครูชายอนาจารนักเรียนหญิงด้วยการจับอวัยวะเพศคุรุสภาจะด าเนินการเร่ืองวินัยและจรรณยาบรรณ   

       วิชาชีพครูอย่างไร 

 ตอบ เพิกถอนใบอนุญาตฯ 

690.ครูลักขโมยเงินวัด ในการไปปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินให้วัดในงานฝังลูกนิมิตคุรุสภาจะด าเนินการเร่ืองวินัยและจรรณ  

        ยาบรรณวิชาชีพครูอย่างไร 

 ตอบ เพิกถอนใบอนุญาตฯ 

691.วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นวันอะไรของกระทรวงศึกษาธิการ 

              ตอบ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา 123 ปี 

692.ในรอบปีท่ีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการโครงการท่ีส าคัญเพื่อขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน 

        อย่างยั่งยืน ครอบคลุม กี่ประเด็น 

  ตอบ 6 ประเด็น 

            1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 2.การผลิตและพัฒนาครู 3.การเพิ่มและกระจายโอกาส  

            4.การปฏิรูประบบบริหารจัดการ       5.การผลิตและพัฒนาก่าลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน                     

            6.การวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 693.การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ขับเคลื่อนและเจ้าภาพ   

         หลักยุทธศาสตร์การบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2557 - 2560) ภาคการศึกษา คัดเลือกและยกย่อง   

         สถานศึกษาพอเพียง จ านวนกี่แห่ง 

  ตอบ 14,582 แห่ง และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา จ่านวน 47  แห่ง 
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694.ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ  

       ขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บูรณาการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา ทุกระดับ  

       จ านวนกี่แห่ง 

  ตอบ จ่านวนกี่ 36,625 แห่ง และจัดค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" 64,900 คน ใน 928 อ่าเภอ 

695.จัดค่ายและกิจกรรมสาหรับเด็กเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน 

นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน และโครงการ MOE Summer Camp 2015 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีสุขภาพแข็งแรง ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและความคิด เน้น

กิจกรรมท่ีมีสารประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กี่กิจกรรม 

ตอบ 299 กิจกรรม ให้บริการได้ครอบคลุมเด็ก-เยาวชน 725,318  คน 

696.สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ สร้างโรงเรียนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาใน 5 จังหวัด ม ี

       จังหวัดอะไรบ้าง 

ตอบ  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือออกนอกระบบทาง  

         การศึกษา หลังจบการศึกษาภาคบังคับ แต่มีความพร้อมและมีศักยภาพด้านกีฬา ได้มีช่องทางในการพัฒนา   

         ศักยภาพด้านการกีฬา และเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

697.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบจัดทายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งคณะอนุกรรมการ 

       อ านวยการปฏิรูปการศึกษาด้านการผลิตและพัฒนาครู เห็นชอบแล้ว ประกอบด้วยกียุ่ทธศาสตร์ 

ตอบ 5 ยุทธศาสตร์  

  1) การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู  

2) การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู  

3) การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู   

4) การปฏิรูปการวิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู  

  5) การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

698.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    

       รวมถึงภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (post 2015)  พ.ศ. 2559-2563 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค 

       ท้ังหมดกี่แห่ง  

ตอบ 13 แห่ง จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงรณรงค์การเรียนรู้ 

         ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาประเทศคู่เจรจา โดยส่งเสริมฝึกทักษะการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา  

         ครู บุคลากร ผลิตสื่อ จัดเวทีประกวด  โครงการอาสาสมัครช่วยสอน 
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699. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะ   

        อาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 เมื่อวันจันทร์ท่ี 30 มีนาคม 2558 ท่ีบริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการว่า ส านักงาน 

        คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมนักศึกษาและครูอาชีวศึกษากว่า 20,000 คน ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ช่วง 

       เดินทางเทศกาลสงกรานต์ จ านวนกี่จุดทั่วประเทศ 

ตอบ จ่านวน 250 จุด        

        ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2558 นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่ง  

        ท่องเที่ยวที่พัก บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม บริการนวดคลายเครียด คลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง โดยไม่  

        คิดค่าใช้จ่ายซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ระหว่างวันที่ 9–15 เมษายน 2558 เวลา 08.30–00.30 น. 

        จ่านวน 250 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลัก และสายรอง โดยมีจุดสังเกตส่าหรับประชาชนคือ เต็นท์สีม่วงขาว  

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-194-1990 หรือ www.vec.go.th คาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนเข้ามารับบริการ 

        กว่า 120,000 คน 

700.รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานให้ท่ีประชุมรับทราบเกี่ยวกับ 

        โครงการจัดการเรียนการสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ ซึ่งจะน า จังหวัดอะไรเป็นโมเดล 

ตอบ จังหวัดร้อยเอ็ด “ร้อยเอ็ดโมเดล” มาเป็นต้นแบบการด่าเนินการ เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีการด่าเนินโครงการ 

         ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมาระยะหนึ่งแล้ว กล่าวคือเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะ 

         ได้รับประกาศนียบัตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือด้วยดี  

          ซึ่งร้อยเอ็ดโมเดลก็ได้ด่าเนินโครงการดังกล่าวไปยังจังหวัดมหาสารคามด้วย 
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