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5. บทบาทของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะตองดําเนินการตาม พรบ. นี้คือขอใด
พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
ก. อํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและ
1. อํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
ประกาศ
ในกฎหมายฉบับใด
ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาการปฏิบัติ
ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงและหนวยงาน
ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
ค. บรรจุแตงตั้งขาราชการ
ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ง. ขอ ก และ ข ถูกตอง
ธิการ
6. ขอใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
ง. ขอ ก และ ข
ก. สวนราชการที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
2. ขอใด คืออํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. จัดการศึกษา
ข. สํานักงานรัฐมนตรี
ข. บํารุงศาสนา
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกขอ
ง. ถูกทุกขอ
7. สวนราชการสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตาม
3. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได
ขอใดที่ไมเปนนิติบุคคล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
เปน 3 สวนคือขอใด
ข. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษา
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ข. สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวง
ค. สวนกลาง สวนทองถิ่น และสถานศึกษา
ศึกษาธิการ
ขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. สวนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เปน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิติบุคคล
ง. ถูกทุกขอ
4. การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ
ขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหคํานึงถึงขอใด 9. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษา
ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ และมาตรฐานวิชาชีพ
ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐาน
ข. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
การศึกษา
และคุณภาพงาน
ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการ
ง. ขอ ก. และ ข. ถูกตอง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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กฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1
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15. หนวยงานระดับใดสามารถมีผูตรวจราชการได
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. กรมหรือหนวยงานเทียบเทากรม
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถูกทุกขอ

ง.

16. ขอใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ศึกษา วิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผล
ระดับนโยบาย
ข. ศึกษา วิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผล
นโยบายตามภารกิจ
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10. ใครเปนประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง
ข. ผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ
11. คณะกรรมการชุดใดที่กําหนดตําแหนงประธาน
กรรมการไวใน พรบ. นี้
ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ใครทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. ศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลการบริหารและการดําเนินงาน

ง. ศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศติดตามและประเมิน
ผลตามมติคณะรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. ขอใด คือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีตอ
ค. ผูที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พื้นฐานมอบหมาย
ก. ประเมินความพรอมในการจัดการศึกษา
ง. ขอ ก และ ข ถูกตอง
ข. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการ
13. บุคคลใดตอไปนี้เปนขาราชการการเมือง
จัดการศึกษา
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ประสานสงเสริมการจัดการศึกษา
ข. เลขาธิการรัฐมนตรี
ง. ถูกทุกขอ
ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี
18. ในกรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมอาจจัด
ง. ขอ ข และ ค ถูก
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา
14. ขอใดไมใชหนาที่ของผูตรวจราชการกระทรวง
ระดับต่ํากวาปริญญาไดหนวยงานใดจะเปนผูจัด
ศึกษาธิการ
ก. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. นิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อ
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุง
ค. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ
ข. ตรวจราชการ
ง. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. ศึกษาวิเคราะห วิจัย
ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
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19. หนวยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใดไดบาง หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถ
จัดได
ก. การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก
ระบบหรือตามอัธยาศัย
ข. การจัดการศึกษาสําหรับคนที่มีความสามารถ
พิเศษ
ค. การจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม
การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ
หรือทุพพลภาพ

23. ใครมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาโดยคําแนะนํา
ของสภาการศึกษา
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ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คํายินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
24. ในกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนทางการศึกษา
ใครเปนผูกําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยาย
บริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกขอ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
รองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
25. ขอใด คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้น
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่การศึกษา
ข. เลขาธิการ
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ขอ ก และ ข
ค. สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
21. ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษา
ง. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ศึกษา
26. การแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ศึกษาใหดําเนินการตามขอใด
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ก. กฎกระทรวง
ขั้นพื้นฐาน
ข. ระเบียบ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. ประกาศกระทรวง
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
22. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27. การแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหคํานึงถึงสิ่งใดนอยที่สุด
ใหดําเนินการตามขอใด
ก. ปริมาณสถานศึกษา
ก. กฎกระทรวง
ข. จํานวนนักเรียน
ข. ประกาศกระทรวง
ค. จํานวนประชากร
ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่น
กําหนด
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ง. ทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถาน
ศึกษาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
33. องคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
พลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ก.ค.
ข. ก.ค.ศ.
ค. ก.ม.
ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา
34. ขอใด คือบทบาทหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตอสถานศึกษาอุดมศึกษา
ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถาน
ศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา
ข. ประสานงานการจัดการศึกษาระหวางสถาน
ศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ค. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิก
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษา
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ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด
28. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอใด
มีฐานะเปนนิติบุคคล
ก. โรงเรียน
ข. สถานพัฒนาเด็กเล็ก
ค. ศูนยการเรียน
ง. ถูกทุกขอ
29. ผูแทนจากกลุมบุคคลใดไมใชองคประกอบของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผูแทนองคกรเอกชน
ข. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู
ง. ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษา
30. บุคคลที่ทําหนาที่ในการกํากับและสงเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คือขอใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ต่ํากวาปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ง. ถูกทุกขอ
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35. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
ง. ถูกทุกขอ
31. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา กําหนด การบริหารงานทั่วไป กระจายใหกับใคร
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ไวในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ค. สถานศึกษา
ก. มาตรา 38
ข. มาตรา 39
ง. ถูกทุกขอ
ค. มาตรา 40
ง. มาตรา 41
36. ขอใดคือการกระจายอํานาจในการบริหารการ
32. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถาน
ศึกษา
ศึกษา
ก. อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบเกี่ยวกับ
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา
งบประมาณ
ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ข. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ
ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถาน
ค. การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยครูและ
ศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากําหนด

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 5
บุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ

37. การปฏิบัติราชการแทนใหดําเนินการโดยวิธีใด
ก. การกระจายอํานาจ
ข. การมอบอํานาจ
ค. การแบงอํานาจ
ง. การกระจายอํานาจ และการมอบอํานาจ
38. หัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวน
ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบใหกับบุคคลใด
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. หัวหนาสวนราชการระดับสถานศึกษา
ง. ขอ ก และ ข
39. บุคคลใดไมสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นได
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการมอบอํานาจใหผูอํานวยการ
สถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และ
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยใบประกอบวิชาชีพ 2547
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41. ขอใดคือองคกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. ก.ค.ศ
ค. อ.ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกขอ
42. คุรุสภามีฐานะตามขอใด
ก. เปนองคกรวิชาชีพครู
ข. เปนนิติบุคคล
ค. เปนองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทุกขอ
43. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ
รักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา
ข. สก.สค.
ค. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ง. สํานักงานเลขาธิกา สก.สค.
44. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เปนหนวยงานที่อยู
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษามอบอํานาจให
ภายใตการบริหารตามขอใด
คณะกรรมการสถานศึกษา
ก. คุรุสภา
40. หากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอํานาจ
ข. รัฐมนตรี
ใหอาจารย 2 ระดับ 7 ปฏิบัติราชการแทนจะดําเนินการ
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ไดอยางไร
ง. คณะกรรมการ สก.สค.
ก. ไดตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
45. มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
ข. ไดตามที่ รมต. ศธ.กําหนด
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
ค. ไดตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ศึกษาธิการ
ง. ไดตามที่ กฎ ก.ค.ศ.กําหนด
ก. คุรุสภา
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการ สก.สค.
ง. สํานักงานคณะกรรมการ สก.สค.

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 6
ก. คุรุสภา
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
53. ขอใดตอไปนี้ เปนวิชาชีพควบคุม
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
54. ใคร ไมจําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ครูอัตราจางรายเดือนในสถานศึกษา
ค. ขาราชการพลเรือนในสํานักงานเขตฯ
ง. ศึกษานิเทศก
55. ขาดคุณสมบัติไมสามารถขอขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพครูได
ก. มีอายุยางเขาปที่ยี่สิบ
ข. มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร
ค. เคยถูกจําคุก 2 ปฐานทารุณกรรมเด็ก
ง. ถูกทุกขอ
56. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารสถาน
ศึกษา
ก. ชั่วคราว 3 ป
ข. ชั่วคราว 5 ป
ค. 5 ป
ง. ตลอดชีพ
57. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
ก. ถูกพักใชใบประกอบวิชาชีพ
ข. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ค. ไมสามารถสอนนักเรียนได
ง. ถูกออกจากระบบราชการ
58. จรรยาบรรณตอผูรับบริการจัดอยูในมาตรฐาน
วิชาชีพขอใด
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46. ใคร คือประธานคุรุสภา
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผูทรงคุณวุฒิ
47. ขอใด ไมใชวัตถุประสงคของคุรุสภา
ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. กําหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ง. ออกขอบังคับคุรุสภา
48. ใคร เปนกรรมการและเลขานุการคุรุสภา
ก. ศ.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ไมมีขอถูก
49. ใคร ไมไดเปนกรรมการในคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการคุรุสภา
50. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวนกี่คน
ก. 39 คน
ข. 32 คน
ค. 26 คน
ง. 17 คน
51. พิจารณาพักใชใบประกอบวิชาชีพครู
ก. คุรุสภา
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ
52. ใคร คือผูดูแลทะเบียนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพ

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 7
ค. ผูที่เพิ่งจบการศึกษาดานครุศาสตร
ง. ถูกทุกขอ
64. ใครเปนผูลงนามในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ประธานคุรุสภา
ง. เลขาธิการคุรุสภา
65.ขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายใดตอไปนี้ หากไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จะไมเขาขายผิดกฎหมาย
ก. เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ศึกษานิเทศก
ค. ขาราชการพลเรือนสามัญ
ง. ขาราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
66.ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประเภทเดียว
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
67. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแลว
ตองพนกําหนดกี่ป นับแตวันเพิกถอนจึงจะมีสิทธิขอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได
ก. ไมไดกําหนด
ข. 1 ปเปนอยางนอย
ค. 3 ปเปนอยางนอย
ง. 5 ป
68. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสิ้นสุดลงกรณีใด
ก. ใบอนุญาตนั้นหมดอายุ
ข. ถูกสั่งเพิกถอน
ค. ถูกสั่งพักใช
ง. ถูกทุกขอ
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ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. ทุกมาตรฐานขางตน
59. ผูบริหารที่รูอยูแลววา รับครูอัตราจางที่ไมมี
ใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามขอใด
ก. ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ถูกจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท
ค. ถูกจําคุกไมเกิน 3 ป
ง. ไมมีความผิดเพราะครูอัตราจางไมมีขอหาม
60. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตําแหนง
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการ สก.สค.
ง. เฉพาะขอ ข และ ค
61. ผูที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองมีอายุ
กี่ปเปนอยางนอย
ก. 18 ปบริบูรณ
ข. 20 ป
ค. 20 ปบริบูรณ
ง. ไมจํากัดอายุ
62. บุคคลตอไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จะตองผานการทดสอบและประเมินความรู
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คุรุสภากําหนด
ก. ผูที่เคยบกพรองในศีลธรรมอันดีมากอน
ข. ผูที่ไรความสามารถหรือเสมือนไรความ
สามารถ
ค. ผูที่เปนชาวตางประเทศ
ง. ถูกทุกขอ
63. ใครบางตอไปนี้มีสิทธิยื่นคําขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได
ก. ผูที่เปนครูและเปนสมาชิกคุรุสภา
ข. ผูบริหารสถานศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 8
69. ผูมีอํานาจในการพิจารณาวาขาราชการครูผูใด
จะถูกพักใชใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ประธานคุรุสภา
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการคุรุสภา
70. กรณีที่รองขอเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ผูมีอํานาจไมอนุญาตสามารถรองทุกขตอคณะ
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วันนับตั้งแตวันที่
ไดรับแจง
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 90 วัน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

บุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม
ค. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู
ภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลางเดียวกัน
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ง. เพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
73. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชเมื่อใด
ก. 23 พฤศจิกายน 2547
ข. 23 ธันวาคม 2547
ค. 24 พฤศจิกายน 2547
ง. 24 ธันวาคม 2547
74. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สงผลใหยกเลิกกฎหมาย
ฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
71. ขอใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ
พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแกไข
ก. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติม
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
ข. ใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
75. ขอใด ไมใชบุคลากรทางการศึกษาตามพระราช
และบุคลากรทางการศึกษา
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ค. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ
ศึกษา พ.ศ. 2547
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก. ครู
ง. ใหเปนกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข. ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค. ผูบริหารการศึกษา
72. เหตุผลสําคัญที่ตองตราพระราชบัญญัติระเบียบ
ง. ผูสนับสนุนการศึกษา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให
บัญญัติขึ้น
ข. เพื่อใหมีระบบขาราชการครู คณาจารย และ
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76. ขอใด ไมใชหนวยงานทางการศึกษาพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ. ศ. 2547

องคกร หรือการบริหารงานบุคคล
ค. ดานบริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร
ง. ดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง

81. กรรมการซึ่งเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษา
อื่นใน ก.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษาและ
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประสบการณตามขอใด
ค. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ก. ไมกําหนดคุณวุฒิแตมีประสบการณดาน
ง. หนวยงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป
77. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
ข. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีมีประสบการณ
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อยอวา ก.ค.ศ ซึ่งมี
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป
ทั้งหมด 21 คน มีใครเปนรองประธานกรรมการ
ค. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณดาน
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 15 ป
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาและ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีประสบการณสนับสนุนการศึกษาไมนอย
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ
กวา 15 ป
ง. ผูที่คณะกรรมการเลือก
78. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ 82. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. มีจํานวนเทาใด
มีวาระคราวละกี่ป และเปนไดกี่วาระ
ก. 2 คน
ก. คราวละ 3 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ข. ไมเกิน 2 คน
ข. คราวละ 3 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได
ค. 3 คน
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ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ของรัฐ
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ค. คราวละ 4 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ง. ไมเกิน 3 คน
ง. คราวละ 4 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได
79. กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
83. ขอใดไมใชสาเหตุของการพนจากตําแหนงของ
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซึ่งมีจํานวน 7 คน กลุมใด
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ที่มีจํานวนแตกตางไปจากพวก
ศึกษาใน ก.ค.ศ.
ก. ผูแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. พนจากตําแหนงตามวาระ
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพนจากการเปนขาราชการ
ค. ผูแทนขาราชการครู
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ค. ตาย หรือลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอ
80. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซึ่ง ครม.แตงตั้ง
ประธานกรรมการ
จํานวน 7 คน ไมไดแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ.ดวย
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานใด
คะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ก. ดานการศึกษา การศึกษาพิเศษ ดานกฏหมาย
ข. ดานการบริการจัดการภาครัฐ ดานการบริหาร
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ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
84. การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณา
วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขใหตั้งจาก
87. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
กรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอย
ก. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ
สองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซึ่งเปนผูแทน
บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมนอยกวา
ข. กําหนดวิธีการเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุ
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด
แตงตั้งบุคคลรวมทั้งกําหนดคาตอบแทน
ก. การสรรหา บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
ค. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสรางขวัญ
บุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
กําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน
ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดจาก
ง. เสนอแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
การใชบังคับกฎหมาย
ค. การดําเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ
ตอรัฐมนตรี
การอุทธรณและการรองทุกข
88. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกขอ
ก. กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนํา
85. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทนผูอํานวย
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจาก
การเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางจากกรรมการซึ่งเปนผู
ราชการ
แทนผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากร
ข. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
ทางการศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ดานใด
การบริหารงานบุคคล
ก. ดานการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม
ค. รายงานตอรัฐมนตรีกรณีสวนราชการ
เคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไมปฏิบัติตาม
ข. ดานประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
พรบ.นี้
ค. ดานเปนผูไดรับการยอมรับในเรื่องความ
ง. รับรองคุณวุฒิผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร
ซื่อสัตย ยุติธรรม
ทางการศึกษา
ง. ดานการไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริย
89. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
ธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
ก. สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและให
86. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
คําปรึกษา แนะนําการบริหารงานบุคคล
ก. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี
แกเขตพื้นที่ฯ
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล
ข. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆที่ตองดําเนินการ
ข. กําหนดนโยบายวางแผน กําหนดเกณฑอัตรา
ตาม พรบ.นี้
กําลัง
ค. จัดทําทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครู
ค. เสนอแนะใหคําปรึกษาแก ครม.เกี่ยวกับการ
และบุคลากรทางการศึกษา
ปรับปรุงคาครองชีพสวัสดิการและประโยชน
ง. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
เกื้อกูล
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90. สํานักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอบุคคลใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. คณะรัฐมนตรี
91. ขอใดไมไชอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ.
ก พัฒนาขอมูลและจัดทําแผนอัตรากําลังขาราช
การครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข กํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหนวย
งานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ค จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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94. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ตองมีบุคคล
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจํานวนเทาใด
ก. 1 คน
ข. อยางนอย 1 คน
ค. 2 คน
ง. อยางนอย 2 คน
95. อนุกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ไดมาโดยวิธีใด
ก. การคัดเลือก
ข. การสรรหา
ค. การเลือกตั้ง
ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กําหนด
ง พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล
96. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
พิทักษระบบคุณธรรม
การศึกษา
92. ใครเปนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแลว
ก. ผูที่ ก.ค.ศ.แตงตั้ง
มีจํานวน 9 คน
ข. ผูที่เปนตัวแทน ก.ค.ศ.
ข. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดจากผูมีความรู
ค. ผูที่ไดรับการเลือกจากอนุกรรมการ
สามารถและประสบการณดานการศึกษาและ
ง. กรรมการโดยตําแหนงคนใดคนหนึ่ง
ดานอื่น
93. องคประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.
ค. อนุกรรมการผูแทนครูและบุคลากรทางการศึกษามี
เขตพื้นที่การศึกษาคือขอใด
ไดไมเกิน 1 คน
ก. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง
ง. ผูที่จัดใหมีการไดมาของอนุกรรมการผูทรง
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คุณวุฒิคือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผูทรง
คุณวุฒิ อนุกรรมการผูแทนครูฯ
ค. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ
ง. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง ผูทรง
คุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ
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97. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 99. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
ก. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการ
ก. ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถาน
ข. ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความ
ศึกษา ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด
ชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตฯ
เขตฯ
ค. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงาน
ค. จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการครู
ขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงานขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
ง. จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอตอ
ง. ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขต
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษาที่ไมใชอํานาจหนาที่สถาน
100. ขอใดคืออํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ศึกษา
98. ขอใดไมใชหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขต บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
พื้นที่การศึกษา
ก. เปนผูบริหารราชการและเปนผูบังคับบัญชาขาราช ก. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
การในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. กําหนดความตองการอัตรากําลังและตําแหนง
ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนาที่ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตอ
ค. เสนอแนะการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
ผูบริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ง. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทาง ง. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ
ศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
การศึกษา
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5. พรบ.การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใด
มากที่สุด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542และแกไขเพิ่มเติม
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนไปตามบทบัญญัติ
ค. แผนการศึกษาแหงชาติ
ใน รธน. 2540 มาตราใด
ง. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ก. 29
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ข. 40
6. ตอไปนี้ ขอใดไมสอดคลองคําวาการศึกษา
ค. 50
ก. การถายทอดความรู
ง. 81
ข. การฝกอบรม
2. พรบ.การศึกษาแหงชาติถือวาเปน
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา
ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
7. ขอใดใหความหมายไมตรงกับ พรบ.การศึกษา
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองรัฐธรรมนูญ
แหงชาติ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษากอนระดับ
3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับแรก มีผลบังคับใช
อุดมศึกษา
ตั้งแตเมื่อใด
ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแตกอน
ก. 19 สิงหาคม 2542
ประถม ถึงระดับกอนอุดมศึกษา
ข. 20 สิงหาคม 2542
ค. มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
ค. 19 ธันวาคม 2545
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตร
ง. 20 ธันวาคม 2545
ฐานที่ตองการใหเกิดในสถานศึกษาทุกแหง
4. วัตถุประสงคของการจัดทํา พรบ.การศึกษา
ง. กระทรวง หมายความวากระทรวงการศึกษา
แหงชาติ 2542
ศาสนา และวัฒนธรรม
ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
8. ขอใดตางจากพวก
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ก. ครู
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ข. คณาจารย
ค. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ
ค. ผูบริหารสถานศึกษา
ทั้งทางรางกายจิตใจ
ง. ผูบริหารการศึกษา
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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กฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 14
ง. รวมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาไวในการจัด
การศึกษา
13. คําวา “เอกภาพดานนโยบาย หลากหลาย
การปฏิบัติ” สอดคลองกับขอใด
ก. สวนกลางกําหนดนโยบาย สวนภูมิภาค
กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ข. กระทรวงกําหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุน
เขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการดวย
ตนเอง
ค. มีนโยบายเดียวกัน การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง. ถูกทุกขอ
14. ตอไปนี้นี้ ขอใดไมมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐ
ข. เอกชน
ค. องคกรปกครองทองถิ่น
ง. โรงเรียน
15. ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน บิดา
มารดา ผูปกครอง พึงไดรับในการจัดการศึกษา
ก. การสนับสนุนจากรัฐ ใหความรูความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู
ข. การยกเงินภาษีสําหรับคาใชจายดานการศึกษา
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง. การใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลในการ
ดูแล
16. จุดที่ตางกันของการศึกษาระบบตางๆ ที่สําคัญคือ
ขอใด
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข. สถานที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผูเขารับการศึกษา
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
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9. ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้
ไดแก
ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
10. ขอใดไมใชหลักการ พรบ.การศึกษาแหงชาติ 2542
ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปน
ไปอยางตอเนื่อง
11. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามความมุงหมายของ พรบ.
ก. ปลูกฝงจิตสํานึกการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
ข. รักษา และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพ
กฎหมาย
ค. รูจักรักษาผลประโยชน สวนรวมของประเทศ
ชาติ
ง. กระจายการพัฒนาไปสูชนบทโดยการมีสวน
รวมของภูมิปญญาทองถิ่น
12. ขอใดไมสอดคลองการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการการจัดการศึกษา
ก. กระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้งหมด
ข. กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกัน
คุณภาพ
ค. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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22. หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในไดแก
ก. สถานศึกษาเทานั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
23. ขอใดไมถูกตอง
ก. ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก
ใน 5 ป
ข. สํานักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเปงองคกร
มหาชน
ค. การประเมินผลคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการจัดการศึกษา
ง. เสนอผลประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน
24. หลักการจัดการศึกษาขอใด ไมสอดคลอง
ตามพรบ.
ก. ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได
ข. ครูตองมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาเด็กอยางเต็ม
ความสามารถ
ค. ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
ง. ตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ
25. ขอใดสําคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลใหเหมาะสมกับวัย
ตามศักยภาพ
ข. สอดคลองความตองการชุมชน
ค. คํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น
ง. เหมาะสมกับความกาวหนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
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17. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. สถานศึกษา ตองจัดการศึกษา ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอม โอกาส
ค. จัดการเรียนรูทุกที่ ทุกเวลา
ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมเปนแหลงเรียนรู
18. ตอไปนี้ ขอใดไมใช สถานศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โรงเรียน
ข. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ค. ศูนยพัฒนาชุมชน
ง. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ สถาบันศาสนา
19. ขอใดไมถูกตองในดานการกระจายอํานาจให
เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ดานวิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน
ง. การบริหารทั่วไป
20. ตอไปนี้ขอใดไมใชกรรมการสถานศึกษา
ก. ผูแทนครู
ข. ผูแทนองคกรเอกชน
ค. ผูแทนศิษยเกา
ง. ผูแทนคุณวุฒิ
21. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษา
ระดับใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาอุดมศึกษา
ค. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. ทุกระดับ
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30. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาใหยึดหลักอะไรบาง
ก. มีเอกภาพดานนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการ
จัดการศึกษา
ก. ถูกทั้ง ก ข และ ค
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
31. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนด
สิทธิในการรับการศึกษาสําหรับคนพิการในเรื่องใด
ก. สิ่งอํานวยความสะดวก
ข. สื่อ บริการ
ค. ความชวยเหลืออื่นใด
ง. ถูกทุกขอ
32. จากขอ 31 รัฐตองใหความชวยเหลือเปนกี่เทาของ
เงินทุนดานสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรใหแกเด็ก
นักเรียนทั่วไปตอคน
ก. ไมเกิน 2 เทา
ข. ไมเกิน 3 เทา
ค. ไมเกิน 4 เทา
ง. ไมเกิน 5 เทา
33. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงไดเปนสามระดับ
ยกเวนขอใด
ก. ระดับกอนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษา
ง. ระดับกอนอุดมศึกษา
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26. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 มาตราใด ไมไดกลาวถึงเรื่องการศึกษา
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
27. ตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวาการศึกษา
กอนระดับอุดมศึกษา
ข. ผูสอน หมายความวาครูและคณาจารยใน
สถานศึกษาระดับตางๆ
ค. กระทรวง หมายความวากระทรวงการศึกษา
ง. ครู หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่
หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
28. ขอใดไมหลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
สังคม
29. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ไมไดกําหนดใหหนวยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. หนวยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ค. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ง. องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน
ประกอบการ
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38. การจัดการศึกษาระดับใดเปนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
ใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือหรือการศึกษาตอระดับ
ในระดับอาชีพชั้นสูงตอไป
ก. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสามัญศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา
ง. ระดับที่ต่ํากวาปริญญา
39. การจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตและการ
เตรียมความพรอมของเด็กทั้งรางกายและจิตใจ สติ
ปญญาอารมณ บุคลิกภาพและการอยูรวมกันในสังคม
ก. การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
ข. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ค. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
40. เด็กจะเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับในปการศึกษา
2549 จะตองเปนเด็กที่เกิดในป พ.ศ.ใด
ก. 2540
ข. 2541
ค. 2542
ง. 2543
41. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาสังกัด
สพท. หมายถึงเด็กจบชั้นใด
ก. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ข. ชั้นประถมศึกษาปที่ 9
ค. ชั้นปที่ 9
ง. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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34. การจัดการศึกษาเพื่อมุงวางรากฐานเพื่อใหผูเรียน
ไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน
หมายถึงการจัดการศึกษาระดับใด
ก. ระดับกอนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
35. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนตามความถนัด
ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะ
ดาน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา
ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทสามัญศึกษา
ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษา
36. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยปกติ
ใชเวลาเรียนกี่ป
ก. 4 ป
ข. 6 ป
ค. 9 ป
ง. 12 ป
37. การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหนับตามขอใด
ก. ครบเจ็ดปในปใดนับเด็กอายุยางเขาปที่เจ็ด
ในปนั้น
ข. นับตามปงบประมาณ
ค. นับตามปปฏิทิน
ง. ขอ ก และ ค ถูกตอง
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47. อายุสําหรับเด็กการศึกษาภาคบังคับ
ก. ยางเขาปที่ 6 - ยางเขาปที่ 16
ข. ยางเขาปที่ 7 - ยางเขาปที่ 16
ค. ยางเขาปที่ 6 - ยางเขาปที่ 17
ง. ยางเขาปที่ 7 - ยางเขาปที่ 17
48. บุคคลใดตอไปนี้ มิใชพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ปลัดอําเภอในกรณีที่ทองที่นั้นมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษา
ค. ผูบริหารสถานศึกษา
ง. กํานันผูใหญบาน
49. บุคคลที่มีอํานาจในการออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ คือใคร
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูวาราชการจังหวัด
50. หากผูบริหารในฐานะที่เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ จะทําบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่จะตองยื่นทําบัตรตอใคร
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูบริหารสถานศึกษาออกเอง
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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42. ใครมีอํานาจอนุญาตผอนผันเด็กเขาเรียนกอนหรือ
หลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาล
ง. ถูกทุกขอ
43. บุคคลที่มีหนาที่เขาไปตรวจสอบการเขาเรียนของ
เด็กการศึกษาภาคบังคับในสถานที่ใดๆ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. พนักงานเจาหนาที่
ง. ทั้งขอ ก ข และ ค
44. จากขอ 43 ตองดําเนินการอยางไร
ก. เขาไปตรวจสอบระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
จนถึงพระอาทิตยตก
ข. ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ
ค. จัดใหมีการบันทึกขอมูลหรือบันทึกอนุญาต
การตรวจสอบ
ง. ถูกทุกขอ
45. ผูที่ไมใชผูปกครองที่มีเด็กอายุในเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับอาศัยอยูดวย ตองแจงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภายในกี่วัน นับจากวันที่มีเด็กอาศัยอยูดวย
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
46. กรณีที่ตองถูกระวางโทษปรับมากที่สุดคือ กรณีใด
ก. ผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียน
ข. กระทําการใดๆ ก็ตามเพื่อมิใหเด็กเขาเรียน
ค. ไมแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรณีที่ไม
ใชผูปกครองและมีเด็กภาคบังคับอาศัยอยูดวย
ง. ถูกระวางโทษเทากันคือ ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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55.ขอใด คือลักษณะของการบริหารงานหนวยงาน
ที่เปนนิติบุคคล
ก. มีความอิสระ คลองตัว
ข. สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ค. บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ง. ถูกทุกขอ
56. ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอยูในสวนใดของโครงสราง
ระเบียบบริหารกระทรวงฯ
ก. ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง
ข. สวนภูมิภาค
ค. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
57. ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาสอดคลองกับ
ขอใด
ก. สถานศึกษาสามารถกูเงินธนาคารมาปรับปรุง
กิจการของสถานศึกษาได
ข. สถานศึกษาสามารถจํานอง ขายที่ดินที่มี
ผูบริจาคใหได
ค. สถานศึกษาสามารถดําเนินธุรกิจควบคูกับ
จัดการศึกษาได
ง. สถานศึกษาสามารถจัดทํา บริหาร เบิกจาย
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังได
58. ตําแหนงที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผูบริหารสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง
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กฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ที่เปนนิติบุคคล)
51. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารดานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป
ไปยังขอใดโดยตรง
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกขอ
52. หนวยงานใดตอไปนี้ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. กฎหมายตามขอใดที่กําหนดวาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล
ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา
ธิการ
ง. กฎกระทรวงแบงสวนราชการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
54. ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ้นสุดเมื่อใด
ก. เมื่อมีการทําผิดระเบียบ กฎหมาย
ข. เมื่อมีการยุบกระทรวง ทบวง กรม
ค. เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษา
ง. เมื่อมีการยุบรวมสถานศึกษา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 20
ค. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รักษาการในตําแหนงที่วาง
63. การอนุมัติออกใบประกาศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดอยูในบทบาทอํานาจหนาที่ดานใดของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ก. ดานวิชาการ
ข. ดานบริหารทั่วไป
ค. ดานวิชาการ ดานบริหารบุคคล
ง. ดานวิชาการ ดานบริหารทั่วไป
64. ขอใดตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
ก. สถานศึกษาตองรับผิดชอบทางแพงจากการ
ละเมิดบุคคลอื่น ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารสถานศึกษา
ข. สถานศึกษาตองใหการศึกษาแกประชาชน
เพราะถือวาเปนบริการสาธารณะ
ค. สถานศึกษาตองไมจํากัดสิทธิ เสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
ง. ถูกทุกขอ
65. หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการแลว ตําแหนงใดตอไปนี้
ไมไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทน
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เฉพาะขอ ก และ ข
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59. ขอใดเปนบทบาทอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
ก. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษา
ข. บริหารกิจการสถานศึกษาดานวิชาการ
งบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป
ค. เปนผูแทนนิติบุคคลของสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
60. ขอใดไมใชบทบาท อํานาจหนาที่ดานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา
ก. การจัดกระบวนการเรียนรูและประเมินผล
ผูเรียน
ข. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา
ค. การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ง. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ดอยโอกาส
61. การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ศธ.
ง. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
62. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานบริหารงานบุคคล
ก. จัดทํารายงานประจําปตอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ข. พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
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70. การวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดเปนภารกิจในกลุมใดของสถานศึกษา
ก. กลุมบริหารงานวิชาการ
ข. กลุมบริหารงานบุคคล
ค. กลุมบริหารงบประมาณ
ง. กลุมบริหารงานทั่วไป
71. ขอใดคือแนวทางการแบงสวนราชการในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ตองสอดคลองกับภารกิจหลักและรองรับการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ข. มีความเปนเอกภาพในทางการบริหาร มีความ
ยืดหยุนพรอมตอการปรับเปลี่ยน
ค. มุงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุมคาและลด
ขั้นตอนการบริหาร
ง. ถูกทุกขอ
72. ใหแบงสวนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ขอใด
ก. แบงเปนกลุม
ข. แบงเปนศูนย
ค. แบงเปนงาน
ง. แบงเปนกลุมงาน
73. ใครเปนผูใหความเห็นชอบในการแบงสวน
ราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
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66. ผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
มอบอํานาจใหผูใดปฏิบัติราชการแทนได
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ครูที่ทําหนาที่หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
67. ขอควรคํานึงสําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา
ที่จะมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
ก. ความสะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
ข. มอบแลวยังตองกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
งานนั้น
ค. ชวยเหลือ แนะนํา แกไขการปฏิบัติงานให
ถูกตองของผูรับมอบอํานาจนั้น
ง. ถูกทุกขอ
68. การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นปฏิบัติราชการแทน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการนั้น ผูรับมอบจะมอบอํานาจใหผูอื่นปฏิบัติ
ไมได ยกเวนบุคคลใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผูวาราชการจังหวัด
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา
69. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
ตองใชหลัก "ธรรมาภิบาล" ขอใดตอไปนี้ ไมใช
หลักการดังกลาว
ก. หลักนิตินัย
ข. หลักความโปรงใสตรวจสอบได
ค. หลักคุณธรรม และการมีสวนรวม
ง. หลักความประหยัดและคุมคา

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 22
78. สถานศึกษาจะจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศ
ใหสถานศึกษาไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากใคร
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
79. ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. สถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มี
ผูมอบใหสถานศึกษา
ข. สถานศึกษาตองจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสิน
ที่มีผูมอบใหสถานศึกษา
ค. กรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดีตอง
รายงานสํานักงานเขตพื้นที่ภายใน 30 วัน
ง. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ
พัสดุ ตามวงเงินและอํานาจที่รับมอบ
80. ใครเปนผูแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการคดีกรณี
นิติบุคคลของสถานศึกษาถูกฟองคดี
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
81. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของ
สถานศึกษานิติบุคคลใหดําเนินการตามขอใด
ก. ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข. ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ค. ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด
ง. ถูกทุกขอ
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74. การกระจายอํานาจไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือสถานศึกษาใหทําเปนหนังสือระบุอํานาจที่
กระจายใหอยางชัดเจน โดยหากเปนเรื่องที่ไมใชงาน
ประจําและเปนการดําเนินการตองใชอํานาจพิจารณา
และมีดุลยพินิจ ใหกระจายอํานาจไปยังผูใด
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผุอํานวยการสถานศึกษา
ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง
75. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติระบุให
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
เรื่องใดบาง
ก. ดานวิชาการ
ข. ดานงบประมาณ
ค. ดานบริหารงานบุคคล
ง. ถูกทุกขอ
76. จากขอ 75 ใหกระจายอํานาจไปใหหนวยงานใด
โดยตรง
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกขอ
77. ในการดําเนินกิจการทั่วไปของสถานศึกษากับ
บุคคลภายนอกใครเปนผูแทนนิติบุคคลของสถาน
ศึกษา
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ง.ขอ ข หรือ ค แลวแตกรณี

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 23
86. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญมีจํานวนตางกันกี่คน
ก.
2 คน
ข.
4 คน
ค.
5 คน
ง.
6 คน
87. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลือกมาจากผูแทนตามขอใด
ก. กรรมการผูแทนผูปกครอง
ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ค. กรรมการผูแทนศิษยเกา
ง. เลือกจากกลุมใดก็ได
88. ใครมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
89. จะพนจากประธานกรรมการและกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะเหตุใด
ก. ตาย ลาออก
ข. พนจากการเปนพระภิกษุ
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติใหออก
ง. ถูกทุกขอ
90. ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา
มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป
ก. 2 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ข. 3 ปไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ค. 4 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ง. 4 ป กี่วาระก็ได
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82. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การบริจาคเงินและทรัพยสินของสถานศึกษาที่
มีผูบริจาคใหตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การคลัง
ข. สถานศึกษาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับจาย
เงิน ทรัพยสินที่มีผูอุทิศให รายงานตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกสิ้นปงบประมาณ
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัด
ใหมีการตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับจายเงิน
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาได
ง. ถูกทุกขอ
83. เมื่อมีการประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษานิติ
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับเงิน
และทรัพยสินของสถานศึกษาที่มีผูบริจาคใหอยางไร
ก. ตรวจสอบทรัพยสินและชําระบัญชี
ข. โอนทรัพยสินไปใหสถานศึกษาอื่นตาม
ระเบียบ
ค. จําหนายทรัพยสินตามระเบียบที่กําหนด
ง. ถูกทุกขอ
84. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาน
ศึกษาที่มีนักเรียน 300 คน มีจํานวนกี่คน
ก. 6 คน
ข. 9 คน
ค.12 คน
ง. 15 คน
85. สัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาตามขอใดที่ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
ขนาดตางกันมีจํานวนกรรมการตางกัน
ก. กรรมการผูแทนผูปกครอง
ข. กรรมการผูแทนครู
ค. กรรมการผูแทนศิษยเกา
ง. กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ
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ข. ใหคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
กรุงเทพมหานครและระดับจังหวัดมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ค. ผูปกครองมีหนาที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก อบรม
สั่งสอนและพัฒนาเด็ก
ง. ถูกทุกขอ
97. เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห มีกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท
ง. 10 ประเภท
98. ขอใดตอไปนี้ คือเด็กที่ตองไดรับการคุมครอง
สวัสดิภาพ
ก. เด็กดอยโอกาส
ข. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
ค. เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
ง. ขอ ข และ ค ถูก
99. มีหนาที่ในการเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษาแนะนํา
ตักเตือนเกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ข. ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ค. ผูสงเคราะหเด็ก
ง. คณะกรรมการคุมครองเด็ก
100.ผูใดที่กระทําการหรือละเวนกระทําการอันเปนการ
ทารุณกรรมตอรางกาย จิตใจเด็กมีโทษตามขอใด
ก. จําคุกไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 3 หมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 6 หมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 9 หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
91. เด็กหมายความวาบุคคลที่มีอายุตามขอใด
ก. ไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ
ข. ไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
ค. ไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
ง. บุคคลที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
92. เด็กที่บิดามารดา ผูปกครองไมเลี้ยงดูหรือไม
สามารถเลี้ยงดูได หมายถึงขอใด
ก. เด็กเรรอน
ข. เด็กกําพรา
ค. เด็กที่สภาพลําบาก ง. เด็กพิการ
93. สถานรับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวคือขอใด
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ข. สถานแรกรับ
ค. สถานสงเคราะห
ง. สถานพินิจ
94. ประธานคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
95. คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติหรือคณะ
กรรมการคุมครองเด็กจังหวัดตองมีกรรมการที่เปน
สตรีสัดสวนตามขอใด
ก. ไมนอยกวา กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ข. ไมนอยกวา 2/3 ของกรรมการทั้งหมด
ค. ไมนอยกวา 1/3 ของกรรมการทั้งหมด
ง. ไมนอยกวา 2/5 ของกรรมการทั้งหมด
96. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การปฏิบัติตอเด็กตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม
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กฎหมายการศึกษา ปฏิบัติราชการ ชุดที่ 3
กฎ ก.ค.ศ.และระเบียบ ก.ค.ศ. ที่มีผลบังคับใช
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1. การไดมาอนุกรรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เปนไปตามกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎ
ง. ระเบียบ
2. ขาราชการตําแหนงใดไมมีสิทธิ์ไดเปนผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ครูผูชวย
ข. ศึกษานิเทศก
ค. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
ง. บุคลากร 7ว.
3. การเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาใชวิธีการใด
ก. ยกมือ
ข. หยอนบัตร
ค. ลงคะแนนเสียง
ง. ออกเสียงลงคะแนน
4. ขอใดเปนหนาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผูแทน
ขาราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง
ก. กําหนดวัน เวลาและประกาศสมัครเลือกตั้ง
ข. กําหนดเขตเลือกตั้งผูแทนผูบริหารสถาน
ศึกษา
ค. กําหนดหนวยเลือกตั้งมากกวาหนึ่งหนวย
ง. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

5. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูแทน
ขาราชการครูฯใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผอ.สพท.รายงานผลการเลือกตั้งให
ก.ค.ศ. ทราบภายใน 3 วัน
ข. ผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเปนผูไดรับ
การเลือกตั้ง
ค. หากผูสมัครไดคะแนนเทากันใหจับสลาก
เทากัน
ง. ถูกทุกขอ
6. คณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีจํานวน 5 คน ใครตอ
ไปนี้ไมไดเปนกรรมการดังกลาว
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. ผูวาราชการจังหวัด
ค. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผูแทนขาราชการครู
7. คณะกรรมการตามขอ 6 คัดเลือกอนุกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิในใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
จํานวนกี่คนให กค.ศ.พิจารณาแตงตั้ง
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 6 คน
8. ใครเปนผูเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
ก.ค.ศ.เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ก. ประธาน ก.ค.ศ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. กรรมการโดยตําแหนงและกรรมการโดย
การเลือกตั้ง
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ค. สั่งลดโทษกรณีผิดวินัยไมรายแรง
ง. ถูกทุกขอ
14. โดยปกติผูสั่งลงโทษตองแจงคําสั่งลงโทษทางวินัย
ใหผูถูกลงโทษทราบภายในกี่วันนับจากออกคําสั่ง
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน
15. กรณีไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อในคํา
สั่งลงโทษไดโดยตรงใหแจงคําสั่งทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ปรากฎตามหลักฐาน
ทางราชการ ในกรณีหากไมไดตอบรับหรือสงคํา
สั่งคืนจากผูถูกลงโทษภายในเวลาตามขอใดนับแต
วันที่ปรากฎในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียน
วาผูถูกลงโทษหรือผูรับเอกสารแทนแลว
ก. ภายใน 7 วัน
ข. ลวงเลยมาแลว 7 วัน
ค. ภายใน 15 วัน
ง. ลวงเลยมาแลว 15 วัน
16. คําสั่งลงโทษทางวินัยกรณีใดทายคําสั่งระบุวา
“ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป”
ก. ภาคทัณฑ
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน
ง. โทษไมรายแรงทุกกรณี
17. คําสั่งลงโทษทางวินัยกรณีใดในคําสั่งระบุมติของ
องคคณะบุคคลที่พิจารณาเอาไว
ก. ภาคทัณฑ
ข. โทษไมรายแรงทุกกรณี
ค. โทษรายแรงทุกกรณี
ง. ทั้งกรณีรายแรงและไมรายแรงที่นําเขาสูการ
พิจาณราขององคคณะบุคคล
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9. ผูแทนขาราชการครูฯกลุมใดกําหนดไวในก.
ค.ศ.แตไมกําหนดไวใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. ผูแทนขาราชการครู
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
10. การเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูใน ก.ค.ศ.กลุม
ใดดําเนินการหลังสุด
ก. ผูแทนขาราชการครู
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
ง. เลือกตั้งวันเวลาเดียวกัน
11. ผูกําหนดรายละเอียดและวิธีการในการดําเนินการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง
วัสดุอุปกรณ การคัดคานการเลือกตั้งและเรื่องอื่น
ที่จําเปนในการดําเนินการเลือกตั้งผูแทนขาราช
การครูฯ ใน ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การ
ศึกษา
ก. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ข. ก.ค.ศ.
ค. สํานักงาน ก.ค.ศ
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
12. คําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการตองมีเรื่องใดระบุ
เอาไว
ก. วัน เดือน ปที่ทําคําสั่ง
ข. ผูถูกลงโทษผิดวินัยกรณีใด มาตราใด
ค. ขอพิจารณาขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ
ง. ถูกทุกขอ
13. คําสั่งลงโทษทางวินัยที่สามารถสั่งยอนหลังได
ก. สั่งภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
กรณีถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน
ข. สั่งเพิ่มโทษกรณีผิดวินัยไมรายแรง
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ค. ใหออกจากราชการไวกอน
ง. ถูกทุกขอ
22. กรณีใดที่ตองรายงาน ก.ค.ศ. พิจารณา
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการทางวินัย
ไมรายแรงสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มโทษตัดเงินเดือนครูในสถานศึกษา
ค. สถานศึกษาแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
รายแรงแตสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ง. กรณี อ.ก.ค.ศ.เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ
ของสถานศึกษาจากภาคทัณฑเปนงดโทษ
23. การสั่งใหขาราชการครูในสถานศึกษาออกจาก
ราชการจะสมบูรณเมื่อใด
ก. เมื่อ ผอ.สพท.รับทราบ
ข. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.รับทราบ
ค. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาแลว
ง. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เห็นชอบแลว
24. เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการทางวินัยและมีคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยแกขาราชการครูแลวตองรายงาน
ตอผอ. สพท.พิจารณาภายในกี่วันนับแตวันที่มีคํา
สั่ง
ก. ภายใน 2 วัน
ข. ภายใน 5 วัน
ค. ภายใน 7 วัน
ง. ภายใน 15 วัน
25. จากขอ 24 หากเปนกรณีที่ตองรายงานให
ก.ค.ศ.พิจารณา หาก ก.ค.ศ.มีมติประการใดผูมี
อํานาจตามมาตรา 53 ตองดําเนินการตามและราย
งานผลให ก.ค.ศ.ทราบภายในกี่วันนับแตวันที่
ดําเนินการตามมติ
ก. ภายใน 2 วัน
ข. ภายใน 5 วัน
ค. ภายใน 7 วัน
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18. ทายของคําสั่งลงโทษทางวินัยกรณีใดที่ระบุวาใหมี
สิทธิ์ฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต
รับทราบคําสั่ง
ก. กรณีไมรายแรง
ข. กรณีรายแรง
ค. กรณีที่เปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษเพราะผล
อุทธรณตอองคคณะบุคคล
ง. ทุกกรณีตองระบุ
19. เมื่อผูอํานวยการสถานศึกษาไดดําเนินการทางวินัย
แกขาราชการครูในโรงเรียนจะตองดําเนินการตาม
ขอใด
ก. กรณีสั่งยุติเรื่องไมตองรายงาน
ข. กรณีงดโทษไมตองรายงาน
ค. กรณีลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนและลด
ขั้นเงินเดือนจึงรายงาน
ง. ทุกกรณีตองรายงานผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
20. เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได
รับรายงานการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
ของสถานศึกษาแลวตองดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่หมายถึงขอใด
ก. สั่งงดโทษ หรือยุติเรื่อง
ข. สั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ
ค. แกไขเปลี่ยนแปลงขอความในคําสั่งให
ถูกตอง
ง. ถูกทุกขอ
21. กรณีที่สถานศึกษาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราช
การครูและรายงานผลการดําเนินการมาที่ผูอํานวย
การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนความผิด
รายแรงตองดําเนินการตามขอใด
ก. สั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง
ข. สั่งพักราชการ
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30. ผูมีอํานาจออกคําสั่งใหครูผูชวยออกจากราชการ
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
31. ขอใดไมใชการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถาน
ศึกษา
ก. การที่ครูพานักเรียน 5 คนไปทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนนอกสถานศึกษาในวันเสาร
อาทิตย
ข. การเดินทางไกลเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด
ค. การพานักเรียนไปแขงขันทักษะทางวิชาการ
ที่สํานักงานเขตพื้นที่จัด
ง. เฉพาะขอ ข และ ค
32. การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ประเภทใดไมตองขออนุญาตผูปกครองกอน
ก. การพาไปนอกสถานศึกษาไมคางคืน
ข. การพาไปนอกสถานศึกษาคางคืน
ค. การพาไปนอกราชอาณาจักร
ง. ทุกประเภทตองขออนุญาต
33. อัตราสวนของครูผูควบคุมตอนักเรียนในการพา
ไปนอกสถานศึกษา
ก. 1 ตอ 20
ข. 1 ตอ 25
ค. 1 ตอ 30
ง. 1 ตอ 35
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ง. ภายใน 15 วัน
26. การยื่นใบลาออกจากราชการของขาราชการครูที่
ไมใชกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือสมัครรับเลือกตั้ง ใหยื่นลวงหนากอนวันขอลา
ออกไมนอยกวากี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 90 วัน
27. ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจการยับยั้งการลา
ออกจากราชการของครูผูชวยตามขอใด
ก. ไมเกิน 30 วัน
ข. ไมเกิน 60 วัน
ค. ไมเกิน 90 วัน
ง. ไมมีอํานาจยับยั้ง
28. ผูอํานวยการสถานศึกษาตองพิจารณาการลาออก
จากราชการของครูผูชวยเพื่อไปรับสมัครเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลตามขอใด
ก. สามารถยับยั้งไดไมเกิน 30 วัน
ข. ตองอนุญาตใหออกจากราชการทันที
ค. อนุญาตใหลาออกตั้งแตวันขอลาออก
ง. พิจารณาภายใน 3 วัน
29. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการสั่งใหออกจาก
ราชการ
ก. โดยปกติไมใหสั่งยอนหลังกอนวันออกคํา
สั่ง
ข. การสั่งใหออกเพราะถูกสั่งเพิกถอนใบ
ประกอบวิชาชีพใหสั่งใหออกตั้งแตวันถูก
เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ค. การลงลงโทษปลดออกไลออกปกติไมให
สั่งยอนหลังกอนวันออกคําสั่ง
ง. ถูกทุกขอ
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37. หากมีการทุจริตในการสอบเพราะเหตุที่ผูกํากับ
การสอบประมาท เลินเลอหรือจงใจ ไมปฏิบัติตาม
หนาที่หรือไมรายงานผูบังคับบัญชา
ก. เปนการประพฤติผิดวินัย
ข. เปนการผิดอาญา
ค. เปนการผิดวินัยรายแรง
ง. เปนการผิดวินัยรายแรงและอาญา
38. กลาวถูกตองเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูเขาสอบ
ก. แตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนทุกกรณี
ข. ตองไปตรวจสอบวาสถานที่หองสอบอยู
ที่ใด
ค. ไปถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบอยางนอย
15 นาที
ง. นํากระดาษทดเขาไปในหองสอบ
39. ผูเขาสอบฝาฝนระเบียบและพยายามกระทําการ
ทุจริตในการสอบวิชาใด ใหผูกํากับการสอบ
ดําเนินการตามขอใด
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ใหออกจากหองสอบ
ค. ไมตรวจกระดาษคําตอบวินั้น
ง. ใหสอบตกวิชานั้น
40 . ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. ผูเขาสอบคัดลอกคําตอบกันถือวาผูเขาสอบ
สมคบกันกระทําการทุจริต
ข. ประธานกรรมการสอบหรือผูจัดการสอบมี
อํานาจในการสั่งไมตรวจคําตอบผูทุจริตใน
การสอบ
ค. ผูเขาสอบจะออกจากหองสอบไดก็ตอเมื่อ
ไดใชเวลาทําขอสอบไปแลว 15 นาที
ง. เมื่อสอบเสร็จแลวผูเขาสอบตองออกนอก
หองสอบและอยูหางจากหองสอบ
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34. ผูมีอํานาจอนุญาตใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สพฐ.พานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
คางคืน
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
35. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับการพานักเรียนนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา
ก. หามผูควบคุมชักชวนพนักงานขับรถ ผูขับ
เรือเสพสุราหรือของมึนเมาขณะเดินทาง
ข. ผูควบคุมมีหนาที่เลือกเสนทาง พาหนะที่มั่น
คงแข็งแรง หรือพนักงานขับรถที่มีความรู
ความชํานาญ
ค. ตองสงคําขออนุญาตและโครงกอนเสนอ
กอนเมื่อไดรับอนุญาตจึงพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา
ง. ตองไมพานักเรียนไปทดสอบสมรรถภาพ
หรือวัดผลเอาคะแนนและตองเปนไปดวย
ความสมัครใจ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของ
ผูกํากับการสอบ และการปฏิบัติตัวของผูเขาสอบ
พ.ศ. 2548
36. ขอใดถือวาไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผู
กํากับการสอบ
ก. ไมรายงานผูบังคับบัญชาทราบ เหตุที่มาถึง
สถานที่สอบลาชาหลังการสอบ
ข. อธิบายคําถามในขอสอบเมื่อนักเรียนสงสัย
ค. พูดคุยกันจบรบกวนผูเขาสอบ
ง. ถูกทุกขอ

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 30
46. ขอใดกลาวผิด
ก เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษาคือ
12.00น. -13.00 น.
ข วันหยุดราชการประจําสัปดาหเต็มวันคือ
วันเสารและวันอาทิตย
ค สถานศึกษาจะเริ่มทํางานหรือหยุดราชการ
ประจําสัปดาหเปนอยางอื่นก็ไดแตตอง
ขออนุญาตตอเขตพื้นที่การศึกษา
ง สถานศึกษาตองมีเวลาทํางานสัปดาหละ
ไมนอยกวา 35 ชั่วโมง
47. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับวันปดภาคเรียน
ก. เปนวันพักผอนของนักเรียน
ข. อาจเปนวันพักผอนของครูก็ได
ค. มีราชการจําเปนใหขาราชการมา
ปฏิบัติราชการปกติ
ง. ไมมีขอใดกลาวผิด
48. ขอใดถือวาเปนวันทํางานปกติของสถานศึกษา
ก วันที่มีการสอนชดเชยหรือสอนทดแทน
ข วันจันทรถึงวันศุกร
ค วันปดภาคเรียนแตมีราชการจําเปน
ง ถูกทุกขอ
49. ขอใด คือวันเริ่มตนของปการศึกษา
ก วันที่ 1 พฤษภาคม
ข วันที่ 15 พฤษภาคม
ค วันที่ 16 พฤษภาคม
ง วันที่ 17 พฤษภาคม
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดกิจกรรม
สหกรณในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
41.บุคคลใดไมสามารถเปนสมาชิกสหกรณ
ก. นักเรียน
ข. ครู
ค. นักการภารโรง
ง. ผูปกครอง
42. เมื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสพฐ.เลิกจัดกิจ
กรรมสหกรณใหรายงานบุคคลใดรับทราบ
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผอ. สพท.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. เฉพาะ ก และ ข
43. การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสหกรณของ
สถานศึกษา สถานะทางการเงินและงบดุลเมื่อใด
ก. สิ้นปงบประมาณ
ข. สิ้นปการศึกษา
ค. หลังประชุมใหญประจําป
ง. ครบรอบการดําเนินงาน 1 ป
44. ระบบบัญชีของสหกรณของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสังกัด สพฐ.เปนไปตามขอใด
ก. ระบบรับจาย
ข. ระบบบัญชีตามวิธีการสหกรณ
ค. ระบบบัญชีตาม สพฐ.กําหนดประกาศ
ง. เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดเวลา
ทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
45. ขอใดคือเวลาทํางานของสถานศึกษา
ก 08.00น.-16.00 น.
ข 08.30น. - 16.00 น.
ค 08.00น. - 16.30น.
ง 08.30น.- 16.30 น.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
50. ขอใดคือเวลาชักธงชาติขึ้นและชักธงชาติลง
ก. ชักขึ้นเวลาเขาเรียนและชักลงเวลา 18.00 น.

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 31
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตั้งชื่อ
สถานศึกษา พ.ศ.2547
55. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป
ใชคําขึ้นตนวาอยางไร
ก โรงเรียน
ข วิทยาลัย
ค ศูนย
ง ถูกทุกขอ
56. การตั้งชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมไดกําหนด
ใหใชชื่อตอไปนี้ตอจากคําขึ้นตน
ก ชื่อจังหวัด อําเภอ
ข ชื่อตําบล หมูบาน วัด
ค ชื่อบุคคลสําคัญของหมูบาน
ง ชื่อสถานที่อื่นใด
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ข. ชักขึ้นเวลา 08.00 น.และชักลงเวลา 18.00 น.
ค. เวลาอื่นตามความเหมาะสมที่ผูอํานวยการ
สถานศึกษาพิจารณาแลว
ง. ถูกทุกขอ
51. วันเปดเรียนแตมีฝนตกหนักจะชักธงขึ้นเวลาใด
ก เวลาเขาเรียน
ข เวลา 08.00 น.
ค เวลาอื่นตามความเหมาะสม
ง ไมชักธงชาติขึ้นสูยอดเสาก็ได
52. จะลดธงครึ่งเสาเวลาใด
ก เวลา 08.00น. -18.00 น.
ข เวลาและโอกาสตามกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
ค เวลาและโอกาสตามที่ทางราชการกําหนด
ง ถูกทุกขอ
53. การลดธงครึ่งเสาตองดําเนินการอยางไร
ก ชักขึ้นในระดับความสูง2/3ของความสูงเสาธง
ข ชักขึ้นในระดับความสูง1/2ของความสูงเสาธง
ค ชักขึ้นถึงยอดเสาแลวลดลงมาที่ระดับความสูง
1/3ของเสาธง
ง ชักธงถึงยอดเสาแลวลดลงมาที่ระดับความสูง
2/3ของเสาธง
54. โอกาสและวันพิธีสําคัญใหชักและประดับธงชาติ
ณ สถานที่ราชการตามปกติ มีกี่กรณี
ก 10 กรณี
ข 12 กรณี
ค 13 กรณี
ง 14 กรณี

ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการขอบคุณหรือ
อนุโมทนา พ.ศ.2547

57. ผูบริจาคสิ่งใดใหกับสถานศึกษาจึงตองขอบคุณ
หรืออนุโมทนาและออกประกาศนียบัตรให
ก เงิน
ข ทรัพยสิน
ค แรงงาน
ง ถูกทุกขอ
58. การบริจาคสิ่งใดใหสถานศึกษาที่ตองคํานวณตาม
ราคาคาจางขั้นต่ําของแตละจังหวัดตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานที่กําหนดไว
ก. เงิน
ข. ทรัพยสิน
ค. แรงงาน
ง. ขอ ข และ ค ถูก
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ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
64. วงเงินหรือทรัพยสินตามขอใด เปนอํานาจหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตองตอบ
ขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกใบประกาศเกียรติ
คุณบัตร
ก ไมถึง 3 ลานบาท
ข ไมถึง 5 ลานบาท
ค ตั้งแต 5 ลานบาทแตไมถึง 10 ลานบาท
ง ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
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59. เมื่อมีผูบริจาคเงิน ทรัพยสิน แรงงานใหสถาน
ศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการตามขอใด
ก รับบริจาคและจัดทําบัญชีทรัพยสินบริจาค
ข ประกาศชื่อผูบริจาคตามสื่ออยางเหมาะสม
ค ทําหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
ง ถูกทุกขอ
60. ผูบริจาคเงิน ทรัพยสินตั้งแตกี่บาทขึ้นไปจะตอง
ประกาศอนุโมทนาลงในราชกิจานุเบกษา
ก 5 แสนบาทขึ้นไป
ข 1 ลานบาทขึ้นไป
ค 3 ลานบาทขึ้นไป
ง 5 ลานบาทขึ้นไป
61. ผูบริจาคเงิน ทรัพยสินเพื่อสราง อาคารหรือสถาน
ที่ใหแกสถานศึกษาสังกัด สพท. ตั้งแตกี่บาทขึ้นไป
หากประสงคที่จะขอพระบรมฉายาลักษณไป
ประดิษฐาน ณ สถานที่นั้น ก็ใหสามารถทําได
ก 1 ลานบาทขึ้นไป
ข 3 ลานบาทขึ้นไป
ค 5 ลานบาทขึ้นไป
ง 10 ลานบาทขึ้นไป
62. จากขอ 61 เปนหนาที่ของใครที่ตองนําความกราบ
บังคมทูลฝาละอองธุลีพระบาทขอรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ
ก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ค นายกรัฐมนตรี
ง เลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี
63. มีผูบริจาค เงิน ทรัพยสิน ใหสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเปนเงินจํานวน 3 ลาน
บาท ใครจะเปนคนตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและ
ออกประกาศเกียรติคุณบัตร
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไข
วัน เดือน ปเกิด ของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2547

65. ในกรณีวันเดือนปเกิดของนักเรียนผิดพลาดไมตรง
กับความเปนจริงเพราะเจาหนาที่ทะเบียนของสถาน
ศึกษาเขียนผิด หรือเขียนตกใครจะเปนผูแกไขให
ถูกตอง
ก เจาหนาที่ทะเบียน
ข ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง ผูที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย
66. การแกไขตามขอ 65 ตองดําเนินการตามขอใด
ก แกไข แตงเติมใหขีดฆาดวยหมึกสีแดงโดย
ประณีต
ข ใหขีดฆาดวยหมึกสีน้ําเงินโดยประณีตแลว
เขียนเติมใหมดวยหมึกสีแดง
ค ใหขีดฆาดวยหมึกสีน้ําเงินโดยประณีตแลว
เขียนเติมใหมดวยหมึกสีแดง ลงนามยอผูแก
วันเดือนปกํากับทุกแหง
ง ใหขีดฆาดวยหมึกสีแดงโดยประณีตแลวเขียน
เติมใหมดวยหมึกสีแดง ลงนามยอผูแก
วันเดือนปกํากับทุกแหง

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 33
ก. ใบสุทธิฉบับใหม
ข. สําเนาใบสุทธิ
ค. ใบรับรองความรู
ง. หนังสือรับรองความรู
72. ระเบียบกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบสุทธิหรือ
หนังสือรับรองความรูตามขอใด
ก ไมตองชําระคาธรรมเนียม
ข ฉบับละไมเกิน 10 บาท
ค ฉบับละไมเกิน 20 บาท
ง ฉบับละไมเกิน 100 บาท
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67. หลักฐานการขอแกไขวันเดือนปนักเรียนขอใด
สําคัญที่สุด
ก สูติบัตร
ข สําเนาทะเบียนบาน
ค ทะเบียนคนตางดาว
ง บัตรประจําตัวประชาชน
68. ใครเปนผูอนุมัติการแกไขวันเดือนปเกิดนักเรียน
กรณีผิดพลาดไมตรงกับความเปนจริง ซึ่งไมใชเพราะ
การเขียนผิดพลาดของเจาหนาที่สถานศึกษา
ก รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ
ข ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิของ
สถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู พ.ศ.2547

กฎกระทรวงกําหนด จํานวน หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2548 และของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
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73. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
69. หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวนกี่คน
ขั้นพื้นฐาน เชน ปพ1 หรือ ปพ.2 ใหประทับตรา
ก 9 คน
สัญญลักษณของหนวยงานใด
ข 12 คน
ก สถานศึกษา
ค 15 คน
ข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง 23 คน
ค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 74. ใครเปนกรรมการและเลขานุการของคณะ
ง กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
70. ใครมีอํานาจออกใบสุทธิใหนักเรียนที่จบการศึกษา การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผูบริหารสถานศึกษา
ก หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ
ข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง ไมมีขอถูก
ที่รับผิดชอบกลุมนิเทศฯ
71. กรณีที่ผูจบการศึกษาไดรับใบสุทธิไปแลว
ง ผูที่ประธานมอบหมาย
เกิดสูญหายใชการไมได มาขอรับใบสุทธิใหม
สถานศึกษาสามารถที่จะออกหลักฐานการศึกษาใดให

แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ ; บ้านสอบครู 34
80. แผนการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
ที่จะตองเสนอประกอบการอนุญาตตองมีสาระเรื่องใด
ก ชื่อ สถานที่ตั้ง บุคลากรที่จะจัดการศึกษา
ข รูปแบบ วิธีและระดับการศึกษาที่จะจัด
ค หลักสูตรและระบบการประกันคุณภาพ
ง ถูกทุกขอ
81. ขอใดตอไปนี้ เปนบทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตอสถานประกอบการที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุนดาน
วิชาการ
ข พัฒนาทักษะความรูบุคลากร
ค เทียบโอนการศึกษา
ง ถูกทุกขอ
82. หากสถานประกอบการหยุดหรือไมสามารถจัด
การศึกษาเกินกวาเวลาใด ผูเกี่ยวของตองมีคําสั่งใหเลิก
กิจการ
ก. 3 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 1 ป
ง. 3 ป
83. หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคําสั่งใหสถาน
ประกอบการเลิกลมกิจการดานการจัดการศึกษา
สถานประกอบการนั้นตองดําเนินการตามขอใด
ก หยุดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข รวบรวมเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวของสงมอบ
ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค จัดหาที่เรียนอื่นใหกับผูเรียน
ง ถูกทุกขอ
84. ครอบครัวจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกบุตร
หรือบุคคลในครอบครัวตองขออนุญาตจากใคร
ก ผูอํานวยการสถานศึกษาที่อยูใกล
ข นายอําเภอทองที่
ค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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75. ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
ก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาการ
ค ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
76. วาระของการดํารงตําแหนงคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. 2 ป
ข. 3 ป
ค. 4 ป
ง. 5 ป
77. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนกี่คน
ก. 9 คน
ข. 15 คน
ค. 19 คน
ง. 23 คน
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานประกอบการ พ.ศ.2547 และกฎกระทรวง
วาดวยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547
78. โรงงานตัดเย็บเสื้อผาจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหแกลูกจางในโรงงาน ตองยื่นคําขอตอใคร
ก นายอําเภอทองที่
ข องคการบริหารสวนตําบล
ค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง ผูวาราชการจังหวัด
79. สถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานประกอบ
การจัดตั้งขึ้นเรียกวา
ก ศูนยเรียนรู
ข ศูนยการศึกษา
ค ศูนยการเรียน
ง แหลงเรียนรูสถานประกอบการ
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ข. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยจัดการศึกษา
แลว ไมตองยื่นขอประเมินฯ ยกเวนเปลี่ยน
ประเภทหรือระดับการศึกษา
ค. ผอ.สพท.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
ง. ถูกทุกขอ
90. คณะกรรมการประเมินความพรอมการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีจํานวนกี่คน
ก. 6 คน
ข. 9 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
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85. ผูที่จะสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกบุตร
หรือบุคคลในครอบครัวได จะตองมีวุฒิการศึกษา
ตามขอใด
ก ไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ข ไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ค ไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา
ง ไมต่ํากวาปริญญาตรี
86. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองแจงผลการ
อนุญาตขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ตอผูรองขอภายในกี่วันนับตั้งแตรับคําขอ
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
87. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดใหมีการวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่จัดการศึกษา
โดยครอบครัวอยางนอยปละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. ตามความเหมาะสม

ระเบียบศธ.วาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา กฎ
กระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียน และรบ.ศธ.
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤติของนักเรียนฯ พ.ศ.2548
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91. โทษสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่กระทําความผิด
สถานใดหนักที่สุด
ก. วากลาวตักเตือน ข. ทําทัณฑบน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
กฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑและวิธีการการประเมิน
ง. ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกร
92. วิธีการลงโทษใหดําเนินการระเบียบที่สถานศึกษา
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
กําหนดและใหบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน
88. ขอใดตอไปนี้ไมใชเกณฑการประเมินความพรอม
ก. วากลาวตักเตือน ข. ทําทัณฑบน
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ก. ประสบการณการมีสวนรวมจัดการ ศึกษา
ง. ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข. การจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา
93. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
ค. การมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดการศึกษา
กรณีทําทัณฑบน
ง. ความเห็นของประชาชนและผูเกี่ยวของ
ก. ลงโทษเพราะประพฤติผิดกรณีประพฤติตัวไม
89. ขอใดกลาวถูกตอง
เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและทําใหเสื่อม
ก. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษา
เสียชื่อเสียงของสถานศึกษา
หรือรับโอนการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองยื่น
ข. ลงโทษเพราะฝาฝนระเบียบสถานศึกษาไดรับ
ตอ สพท.
โทษวากลาวตักเตือนแลวยังไมเข็ดหลาบ
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ค. พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา
ง. ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
98. ศูนยประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอยูในกลุมงานใด
ก. กลุมอํานวยการ
ข. กลุมนโยบายและแผน
ค. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
ง. กลุมบริหารงานบุคคล
99. ขอใดคือบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ก. ประสานสถานศึกษา ผูปกครองเพื่อเปนการ
สงเคราะหเบื้องตนกรณีนักเรียนถูกจับกุมและ
ถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา
ข. แจงพนักงานตํารวจ ประสานสถานศึกษา
สวนราชการตนสังกัดกรณีพบนักเรียนมีพฤติ
การณเขาขายกระทําผิดอาญา กอเหตุรายแรง
หรือทะเลาะวิวาท
ค. นําตัวนักเรียนสงผูบริหารโรงเรียน กรณีพบ
เห็นนักเรียนประพฤติตนไมเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
100. ขอใดคือบทบาทของพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ก. ประสานงานกับสถานศึกษาผูปกครองครู
ตํารวจ
ข. ใหคําปรึกษาแนะนําผูปกครองใหการอบรม
สั่งสอนนักเรียนนักศึกษา
ค. เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือนวาจะ
ปกครองดูแลนักเรียนไมใหประพฤติ
ผิดระเบียบ
ง. ถูกทุกขอ
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ค. ทําเปนหนังสือ เชิญบิดามารดาหรือผูปกครอง
มารับทราบและรับรองการทําทัณฑบน
ง. ถูกทุกขอ
94. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
นักศึกษา
ก. ผูบริหารสถานศึกษาเทานั้นมีอํานาจลงโทษ
ข. การลงโทษวากลาวตักเตือนใชในกรณีกระทํา
ความผิดไมรายแรง
ค. ไมใหลงโทษดวยวิธีรุนแรง กลั่นแกลง อาฆาต
พยาบาทใหดูอายุและความรายแรงพฤตการณ
ง. เจตนาลงโทษเพื่อแกนิสัยความประพฤติที่ไม
ดีใหสํานึกในความผิด
95. ขอใดตอไปนี้ถือวานักเรียนประพฤติฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. หนีเรียนแลออกนอกสถานศึกษา
ข. เลนการพนันหรือจัดใหมีการเลนการพนัน
ค. ลักทรัพย การกรรโชกทรัพย นักเรียนดวยกัน
ง. ถูกทุกขอ
96. ขอใดตอไปนี้ถือวานักเรียนประพฤติฝาฝนระเบียบ
ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยนหรือเสพสุรา สิ่งมึน
เมา บุหรี่หรือยาเสพติด
ข. กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น หรือ
เตรียมการหรือกระทําการใดๆ อันกอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย
ค. แสดงพฤติกรรมทางชูสาว ซึ่งไมเหมาะสมใน
ที่สาธารณะ
ง. ถูกทุกขอ
97. ผูมีหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักเรียน
นักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
ก. เจาหนาที่สงเคราะหเด็ก
ข. เจาหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
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81.ง
91.ง

82.ค
92.ค

1.ง
11.ก
21.ง
31.ข
41. ก
51.ค
61.ค
71.ข
81.ค
91.ง
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1. ง
11. ง
21. ง
31. ง
41.ง
51. ง
61.ง
71.ง
81.ค
91.ข
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1.ค
11.ค
21.ง
31.ง
41.ง
51.ค
61.ค
71.ค

เฉลยแนวขอสอบกฎหมายการศึกษาและปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1
2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 7.ก 8.ง 9.ค 10.ค
12.ก 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 20.ง
22.ข 23.ข 24.ค 25.ง 26.ค 27.ค 28.ก 29.ง 30.ง
32.ค 33.ค 34.ง 35.ง 36.ง 37.ง 38.ง 39.ง 40.ก
42.ข 43.ก 44.ง 45.ค 46.ง 47.ง 48.ง 49.ก 50.ง
52.ค 53.ง 54.ค 55.ง 56.ค 57.ค 58.ค 59.ค 60.ค
62.ค 63.ง 64.ค 65.ค 66.ค 67.ง 68.ง 69.ค 70.ข
72.ค 73.ค 74.ข 75.ก 76.ก 77.ข 78.ง 79.ค 80.ง
82.ค 83.ง 84.ค 85.ข 86.ก 87.ง 88.ค 89.ค 90.ก
92.ค 93.ง 94.ข 95.ค 96.ค 97.ค 98.ก 99.ข 100.ค
เฉลยแนวขอสอบกฎหมายการศึกษาและปฏิบัติราชการ ชุดที่ 2
2. ก 3. ข 4. ก 5. ค 6. ค 7. ข 8. ข 9. ค 10. ก
12. ก 13. ง 14. ง 15. ข 16. ง 17. ก 18. ค 19. ค 20. ข
22. ง 23. ก 24. ข 25. ก 26. ข 27. ค 28. ง 29. ข 30. ง
32.ง 33.ง 34.ข 35.ค 36.ข 37.ค 38. ค 39. ก 40. ค
42.ก 43.ง 44.ง 45.ข 46.ค 47.ข 48.ข 49. ก 50. ก
52.ค 53.ค 54.ค 55.ง 56.ค 57.ง 58.ข 59.ง 60.ค
62.ก 63.ก 64.ง 65.ก 66.ง 67.ง 68.ข 69.ก 70.ข
72.ก 73.ข 74.ง 75.ง 76.ง 77.ข 78.ข 79.ค 80.ค
82.ง 83.ง 84.ข 85.ง 86.ค 87.ข 88.ข 89.ง 90.ค
92.ก 93.ข 94.ข 95.ค 96.ง 97.ค 98.ง 99.ข 100.ก
เฉลยแนวขอสอบกฎหมายการศึกษาและปฏิบัติราชการ ชุดที่ 3
2. ค 3.ง 4. ง 5.ง 6.ค. 7. ง 8.ง 9. ง 10.ค
12.ง 13.ง 14.ค 15.ง 16.ก 17.ค 18.ค 19.ง 20.ง
22.ค 23.ค 24.ค 25.ง 26.ค 27.ค 28.ค 29.ง 30.ก
32.ง 33.ค 34.ข 35.ข 36.ง 37.ค 38.ข 39.ก 40.ค
42.ข 43.ค 44.ข 45.ง 46.ค 47.ข 48.ง 49.ก 50.ง
52.ค 53.ง 54.ค 55.ก 56.ค 57.ง 58.ค 59.ง 60.ข
62.ข 63.ก 64.ข 65.ข 66.ง 67.ก 68.ค 69.ข 70.ก
72.ง 73.ก 74.ก 75.ง 76.ข 77.ค 78.ค 79.ค 80.ง
83.ง
93.ง

84.ง
94.ก

85.ค
95.ง

86.ข
96.ง

87.ก
97.ค

88.ค
98.ค

89.ง
99.ง

90.ข
100.ง

