ข้อสอบกฎหมายการศึกษา 130 ข้อพร้อมเฉลยตัวเน้นดา
1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี
หมวดและกี่มาตรา
ก. 7 หมวด / 70 มาตรา
ข.
8 หมวด / 75 มาตรา
ค. 9 หมวด / 78 มาตรา
ง.
10 หมวด / 89 มาตรา
2 . ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการฯ ศธ.
ข.
รัฐมนตรีว่าการฯ มท.
ค.
นายกรัฐมนตรี
ง.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 คือเมื่อใด
ก. 14 สิงหาคม 2542
ข.
19 สิงหาคม 2542
ค. 20 สิงหาคม 2542
ง.
20 ธันวาคม 2545
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ข.
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค.
นายบรรหาร ศิลปอาชา
ง.
นายชวน หลีกภัย
5. . หมวดใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
คือหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. หมวด 1
ข. หมวด
2
ค. หมวด
3
ง. หมวด
4

6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการมีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 3 หมวด/ 50 มาตรา
ข.
4 หมวด / 69 มาตรา
ค.
5 หมวด / 82 มาตรา
ง.
6 หมวด / 89 มาตรา
7 . ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข.
รัฐมนตรีว่าการ มท.
ค.
นายกรัฐมนตรี
ง.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ คือเมื่อใด
ก. 3 กรกฎาคม 2546
ข.
6 กรกฎาคม 2546
ค.
7 กรกฎาคม 2546
ง.
8 กรกฎาคม 2546
9. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการศธ. พ.ศ.2546 คือใคร
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ข.
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค.
นายบรรหาร ศิลปอาชา
ง.
นายชวน หลีกภัย
10. การจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 6 มีกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข.
2 ส่วน
ค. 3 ส่วน (บททั่วไป การจัด
ระเบียบในสป. การจัดระเบียบ สนง.)
ง.
4 ส่วน
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11. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 มีกี่ หมวดและกี่มาตรา
ก. 1 หมวด / 70 มาตรา
ข.
2 หมวด / 75 มาตรา
ค.
3 หมวด / 82 มาตรา
ง.
4 หมวด / 90 มาตรา
12 . ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข.
รัฐมนตรีว่าการ มท.
ค.
นายกรัฐมนตรี
ง.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 คือเมื่อใด
ก. 24 พฤษภาคม 2546
ข.
11 มิถุนายน 2546
ค.
12 มิถุนายน 2546
ง.
20 มิถุนายน 2546
14. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.
สภาครู ฯ พ.ศ.2546 คือใคร
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ข.
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค.
นายบรรหาร ศิลปอาชา
ง.
นายชวน หลีกภัย
15. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียก
โดยย่อว่าอย่างไร
ก. สภาครู
ข.
สภาวิชาชีพ
ค.
คุรุสภา
ง.
สกสค.

16. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีกี่หมวดและกี่มาตรา
ก. 6 หมวด / 110 มาตรา
ข.
7 หมวด / 120 มาตรา
ค.
8 หมวด / 130 มาตรา
ง.
9 หมวด / 140 มาตรา
17 . ผู้รักษาการตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากร ฯ คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข.
รัฐมนตรีว่าการ มท.
ค.
นายกรัฐมนตรี
ง.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. วันบังคับใช้ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากร ฯ คือเมื่อใด
ก. 21 ธันวาคม 2547
ข.
23 ธันวาคม 2547
ค.
24 ธันวาคม 2547
ง.
21 กุมภาพันธ์ 2551
19. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 คือใคร
ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ข.
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค.
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ง.
นายวิษณุ เครืองาม
20. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2 )
มี 17 มาตรา ได้แก้ไขฉบับเดิมกี่มาตรา
ก. 9 มาตรา
ข.
11 มาตรา
ค.
13 มาตรา
ง.
15 มาตรา
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พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
21. การจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเป็นคนเก่ง
คนดี และมีความสุข สอดคล้องกับมาตราใด
ก. มาตรา
6 จุดมุ่งหมาย
ข. มาตรา
7
ค. มาตรา
8
ง. มาตรา 9
22. มาตรา 7 กล่าวถึงเรื่องใด
ก. การจัดการศึกษา
ข. กระบวนการเรียนรู้
ค. หลักการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
23. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
ก. การศึกษาตลอดชีวิต
ข. การศึกษาต่อเนื่อง
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาในระบบ
24. ข้อใดไม่ใช่หลักระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา
ก. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ข. สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ค. การมีส่วนร่วมของบุคคล
ง. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
25. ข้อใดไม่ใช่หลักการที่รัฐต้องจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
ก. จัดอย่างทั่วถึง
ข. จัดมีคุณภาพ
ค. จัดเสมอภาค
ง. ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

26. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การสนับสนุนจากรัฐ
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐ
ค. การลดหย่อนภาษี
ง. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
27. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ก. การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ
ข. การศึกษาในระบบมีสองระดับ
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐานมีสี่ระดับ
ง. การศึกษาอุดมศึกษามีสองระดับ
28. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจัด
ให้กับเด็กที่มีอายุกี่ปี
ก. 1- 3 ปี
ข.
2- 4 ปี
ค.
3 - 6 ปี
ง.
4 - 5 ปี
29. สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนเป็นผู้จัด เรียกว่าอะไร
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค. ศูนย์การเรียน
ง. โรงเรียนเอกชน
30. หมวดใดมีจานวนมาตรามากที่สุด(ไม่เอา)
ก. หมวด 3
ข.
หมวด 4
ค.
หมวด 5
ง.
หมวด 6
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31. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาค
บังคับ
ก. การศึกษาภาคบังคับเก้าปี
ข. เด็กอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน
ค. เรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบห้า
ง. นับอายุตามปีปฏิทิน
32. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ ผู้เรียนสาคัญที่สุด กล่าวไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา
7
ค. มาตรา
22
ง. มาตรา
23
33. การจัดการศึกษา...ต้องเน้นความสาคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม..กล่าวไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา
23
ค. มาตรา
24
ง. มาตรา
25
34. มาตรา 25 กล่าวถึงเรื่องใด
ก. การจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ข. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ค. การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
35. การประเมินผู้เรียนตามมาตรา 26
พิจารณาจากข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. พัฒนาการของผู้เรียน
ข. พิจารณาจากความประพฤติ
ค.
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ง. ผลงานดีเด่นของครูผู้สอน

36. ใครเป็นผู้กาหนดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย
ก. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข. คณะกรรมการ กพฐ.
ค. สภาการศึกษา
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37. ใครมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตร
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน (มาตรา 27)
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ค. คณะกรรมการสถานศึกษา
ง. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. หน่วยงานใดมีหน้าที่ส่งเสริมและกากับ
ดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สภาการศึกษา
ค. สานักผู้ตรวจราชการ
ง. สานักงานปลัดกระทรวง
39. สภาการศึกษามีหน้าที่ตามข้อใด
ก. กาหนดนโยบายและ แผน
ข. พิจารณาเสนอนโยบายและแผน
ค. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ง. สนับสนุนทรัพยากรการศึกษา
40. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาตามข้อใด
ก. ก่อนประถมศึกษา
ข. ประถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษา
ง. ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
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41. ใครเป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กรมการปกครอง
42. ในปีการศึกษา 2549 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอรับโอนต่อส่วนราชการ
ก่อนวันเริ่มปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่ากี่วัน
(ไม่เอา) ก. 20 วัน
ข.
90 วัน
ค.
120 วัน
ง.
180 วัน
43. คณะกรรมการประเมินความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน(ไม่เอา)
ก.
5 คน
ข.
7 คน
ค.
9 คน
ง.
12 คน
44. สถานศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษามี
จานวนนักเรียนตั้งแต่เท่าใดขึ้นไป(ไม่เอา)
ก.
300 คน
ข.
500 คน
ค.
1,000 คน
ง.
1,500 คน
45. เกณฑ์การประเมินความพร้อมของอปท.
มี 6 องค์ประกอบ กี่ตัวชี้วัด(ไม่เอา)
ก.
5 ตัวชี้วัด
ข.
6 ตัวชี้วัด
ค.
9 ตัวชี้วัด

ง.
11 ตัวชี้วัด
46. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาใหม่ เว้นแต่การศึกษาสงเคราะห์
ให้ประเมินกี่ตัวชี้วัด(ไม่เอา)
ก.
5 ตัวชี้วัด
ข.
6 ตัวชี้วัด
ค.
7 ตัวชี้วัด
ง.
8 ตัวชี้วัด
47. อปท.ที่มีรายได้เฉลี่ยปีละเกินกว่า 5 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้จัด/รับโอน
สถานศึกษาตามข้อใด(ไม่เอา)
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษา
ง. การศึกษาสงเคราะห์
48. เกณฑ์เฉลี่ยที่ได้ 2.10 แต่ไม่ถึง 2.70 ถือว่า
มีความพร้อมระดับใด (ไม่เอา)
ก.
ต่า
ข. ปานกลาง
ค. สูง ง. สูงมาก
49. อปท.ที่รับโอนสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาที่มีนักเรียน 1,500 คนขึ้นไปมีผล
การประเมินเฉลี่ยเท่าใด(ไม่เอา)
ก.
1.50 แต่ไม่ถึง 2.10
ข.
2.10 แต่ไม่ถึง 2.70
ค.
2.70 แต่ไม่ถึง 3.00
ง.
3.00 แต่ถึง 3.50
50. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา กาหนด
ไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา
45
ข. มาตรา
46
ค. มาตรา
47
ง. มาตรา
48
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51. ใครจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ก. สถานศึกษา
ข. สพท.
ค. สมศ.
ง. ก และข ถูก
52. การประกันคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของข้อใด
ก. กระบวนการเรียนการสอน
ข. กระบวนการนิเทศ
ค. กระบวนการบริหารการศึกษา
ง. กระบวนการติดตามผล
53. รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ดาเนินการตามข้อใด
ก. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ข. เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค. เปิดเผยต่อสาธารณชน
ง. ถูกทุกข้อ
54. การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งตามข้อใด
ก.
1 ครั้ง/ทุก 2 ปี
ข.
1 ครั้ง / ทุก 3 ปี
ค.
1 ครั้ง / ทุก 4 ปี
ง.
1 ครั้ง / ทุก 5 ปี
55. ผลการประเมินไม่ได้มาตรฐานและมิได้
ปรับปรุงแก้ไข ให้สมศ.รายงานต่อใคร
ก. สพท.
ข. สพฐ.
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

56. ใครมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครูฯ
ก. ก.ค.ศ.
ข. คุรุสภา
ค. สถาบันการศึกษา
ง.
กระทรวงศึกษาธิการ
57. “พึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุน
พัฒนาครู” ตามมาตรา 52 เป็นหน้าที่ใคร
ก. รัฐ
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. สานักงบประมาณ
ง. กระทรวงการคลัง
58. ข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก. ศูนย์การเรียน
ข. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. ที่ปรึกษา/ผู้อานวยการสานัก
ง. ครูสถานศึกษาเอกชน
59. สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 58
ข. มาตรา 59
ค. มาตรา 65
ง. มาตรา 66
60. ข้อใดเป็นรายได้ของสถานศึกษาที่
ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
ก. มีผู้อุทิศให้
ข. เบี้ยปรับจากการลาศึกษา
ค. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาซื้อ
ง. เงินเหลือจ่ายจากการซื้อหรือจ้าง
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พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ.2546
61. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. การศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
นิติบุคคล
62. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
มาตรา 10 มีกี่ส่วนราชการ
ก.
3 ส่วนราชการ
ข.
4 ส่วนราชการ
ค.
5 ส่วนราชการ
ง.
6 ส่วนราชการ
63. สานักใน สพฐ. มีกี่สานัก
ก. 6 สานัก ข. 7 สานัก
ค.
9 สานัก ง. 10 สานัก
64. หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ข้าราชการประเภทใด
ก. ก.พ./ผู้บริหารระดับสูง
ข. ก.พ. / ผู้บริหารระดับต้น
ค. ก.ค. / ผู้อานวยการระดับสูง
ง. ก.ค. / ผู้อานวยการระดับต้น
65. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.มีกี่คน
(ไม่เอา) ก. 2 คน
ข.
6 คน
ค.
9 คน
ง.
19 คน

66. ประธาน กต.ปน.ของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือใคร(ไม่เอา)
ก. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ผอ.สานักตรวจราชการ ศธ.
ง. ผอ.สมศ.
67. ประธาน กต.ปน.ของ สพท. คือใคร(ไม่
เอา)
ก. เลขาธิการ กพฐ.
ข. ผอ.สพท.
ค. หัวหน้ากลุ่มนิเทศ สพท.
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก
68. กรณี สพท.มีสถานศึกษาเอกชน 2 แห่ง
จะเลือกตัวแทนอย่างไร(ไม่เอา)
ก. เลือกกันเอง
ข. จับสลากให้ได้ตัวแทน
1 คน
ค. เปลี่ยนกันเป็นคนละวาระ
ง. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐร่วม
เลือกให้ได้ตัวแทนเอกชน 1 คน
69. ผู้ทรงคุณวุฒิใน กต.ปน.สพท.มีกี่คน
ก.
2 คน(ไม่เอา)
ข.
5 คน
ค.
6 คน
ง. 9 คน
70. กต.ปน.สพท.มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละกี่ปี(ไม่เอา)
ก. 2 ปี
ข.
3 ปี
ค.
4 ปี
ง. 4 ปี/ไม่เกิน 2 วาระ
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71. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
พ.ศ. 2548 มีกี่คน(ไม่เอา)
ก. 5 คน
ข.
7 คน
ค.
19 คน
ง. 21 คน
72. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
พิเศษ คือใคร(ไม่เอา)
ก. นายกรัฐมนตรี
ข.
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ค.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้อานวยการสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
73. ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตาแหน่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข.
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ค.
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
ง. เลขาธิการ กพฐ.
74. การจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการ
ของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อใคร
ก. สพท.
ข.
ผอ.สพท.
ค.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ง. คณะกรรมการสถานศึกษา
75. กรณีไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษา และผอ.สพท.แต่งตั้งข้าราชการ
ในสถานศึกษา...........แทนได้ ข้อใดถูกต้อง
ก. รักษาการในตาแหน่ง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบัติราชการแทน

ง. ปฏิบัติหน้าที่แทน
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
76. คณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
ก.
7 คน
ข.
8 คน
ค.
19 คน
ง.
39 คน
77. ใครเป็นประธานกรรมการคุรุสภา
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ครม.แต่งตั้ง
ข. รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
78. ใครไม่ใช่กรรมการคุรุสภาโดยตาแหน่ง
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะฯ
ค. ผอ.สานักบริหารงานเอกชน
ง. ผอ.สนง.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
79. ประธานกรรมการคุรุสภาต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงด้าน
ใดด้านหนึ่ง ยกเว้น ข้อใด
ก. ด้านมนุษยศาสตร์
ข. ด้านการบริหารงานบุคคล
ค. ด้านการศึกษา
ง. ด้านกฎหมาย
80. ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการคุรุสภา มีอายุไม่ต่า
กว่ากี่ปี
ก.
18 ปีบริบูรณ์
ข.
20 ปีบริบูรณ์
ค.
35 ปีบริบูรณ์
ง.
45 ปีบริบูรณ์
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81. ร่างข้อบังคับของคุรุสภา หากรัฐมนตรี
ศธ.ไม่ยับยั้งภายในกี่วันถือว่าให้ความ
เห็นชอบนั้นได้
ก.
5 วัน
ข.
7 วัน
ค.
15 วัน
ง.
30 วัน
82. กรรมการคุรุสภาจากผู้ประกอบวิชาชีพครู
ต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.
5 ปี
ข.
10 ปี
ค.
15 ปี
ง.
20 ปี
83. ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการคุรุสภากี่วัน ให้รัฐมนตรีศธ.
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 11 คน
ก.
30 วัน
ข.
45 วัน
ค.
60 วัน
ง.
90 วัน
84. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก.
15 คน
ข. 17 คน
ค.
23 คน
ง.
39 คน
85. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพครู
ก.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีว่าการศธ.
ค.
คณะกรรมการคุรุสภา
ง. คณะรัฐมนตรี

86. ใครไม่ใช่กรรมการมาตรฐานวิชาชีพโดย
ตาแหน่ง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการ กพฐ
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวะฯ
87. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูจากผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่คน
ก.
2 คน
ข.
3 คน
ค.
4 คน
ง.
6 คน
88. เลขาธิการคุรุสภา มีอายุเท่าใด
ก. ไม่ต่ากว่า
30 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ากว่า
35 ปีบริบูรณ์
ค. มีอายุไม่เกิน
65 ปีบริบูรณ์
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
89. บุคคลใดไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพควบคุม
ก. ผอ.สานักใน สพฐ.
ข. ผอ.สพท.
ค. รอง ผอ.สพท.
ง. ผู้อานวยการกลุ่มในสพท.
90. ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต้องมีอายุไม่ต่ากว่ากี่ปี
ก.
18 ปี
ข. 18 ปีบริบูรณ์
ค.
20 ปี
ง.
20 ปีบริบูรณ์
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91. อัตราค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด
ก.
200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
92. ผู้ที่แสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตน
มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคุรุสภา มีโทษตามข้อใด
ก. ปรับไม่เกิน
20,000 บาท
ข. ปรับไม่เกิน
40,000 บาท
ค. ปรับไม่เกิน
60,000 บาท
ง. จาคุกไม่เกิน
1 ปี
93. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพม
ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติต่อสังคม
ง. มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
94. จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีกี่ด้าน
ก.
4 ด้าน
ข.
5 ด้าน
ค.
7 ด้าน
ง.
9 ด้าน
95. ข้อใดต้องมีมาตรฐานความรู้ “ การวิจัย
ทางการศึกษา”
ก.
ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ครู / ผู้บริหารการศึกษา
ค.
ผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
ง. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร
การศึกษา

96. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูต้อง
ผ่านการสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.
1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 5 ปี
ง. 8 ปี
97. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน
ก.
5 มาตรฐาน
ข.
7 มาตรฐาน
ค.
12 มาตรฐาน
ง.
15 มาตรฐาน
98. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษามีกี่
ข้อ
ก.
5 ข้อ ข.
7 ข้อ
ค. 9 ข้อ ง. 12 ข้อ
99. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีวิสัยทัศน์ ให้ทัน
ต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เป็นจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง.
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
100. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ เป็น
จรรยาบรรณ ด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง.
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
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101. ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ เป็นจรรยาบรรณด้านใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง.
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
102. สิทธิการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพสิ้นสุด
ลงเมื่อใด
ก. เมื่อพ้น
30 วัน
ข. เมื่อพ้น 60 วัน
ค. เมื่อพ้น
90 วัน
ง. เมื่อพ้น
1 ปี
103. ประธานมาตรฐานวิชาชีพต้องแจ้งข้อ
กล่าวหาก่อนเริ่มพิจารณาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก.
5 วัน
ข. 7 วัน
ค.
15 วัน
ง.
30 วัน
104. สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ภายในกี่วัน
ก.
15 วัน
ข. 30 วัน
ค.
60 วัน
ง.
90 วัน
105. สิทธิการคัดค้านอนุกรรมการสอบสวน
ต้องยื่นต่อ คณะกรรมการคุรุสภาภายในกี่วัน
นับแต่วันทราบคาสั่ง
ก.
3 วัน ข. 5 วัน
ค.
7 วัน ง. 15 วัน

106. ข้อใดไม่ใช่การลงโทษตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ก.
ตักเตือน
ข. ภาคทัณฑ์
ค.
ตัดเงินเดือน
ง. พักใช้ใบอนุญาต
107. สมาชิกคุรุสภามี 2 ประเภท ได้แก่ข้อใด
ก.
สามัญ/วิสามัญ
ข. สามัญ/สมทบ
ค.
สามัญ/กิตติมศักดิ์
ง. วิสามัญ/สมทบ
108. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิก
กิตติมศักดิ์
ก.
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง
ค.
คณะกรรมการคุรุสภาถอดถอน
ง. มติกรรมการ
2 ใน 3 แต่งตั้ง
109. ประธาน สก.สค. คือใคร
ก.
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค.
เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเลือก
110. กรรมการ สก.สค.โดยตาแหน่งมีกี่คน
ก.
3 คน
ข. 6 คน
ค.
12 คน
ง.
23 คน
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111. ผู้ทรงคุณวุฒิใน สก.สค.ที่ครม.แต่งตั้งมี
คุณสมบัติตามที่กาหนด ยกเว้น ด้านใด
ก.
ด้านการศึกษา
ข. ด้านกฎหมาย
ค.
ด้านบริหารธุรกิจ
ง. ด้านสวัสดิการสังคม
112. ใครมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการ
ดาเนินงานของคุรุสภา
ก.
นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค.
รัฐมนตรีว่าการ ศธ.
ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
113. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมีอายุกี่ปี
ก.
1 ปี
ข. 2 ปี
ค.
3 ปี
ง.
5 ปี
114. อาสาสมัครครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เรียกโดยว่าว่าอย่างไร(ไม่เอา)
ก.
อ.ค.ศ.
ข. สคบ.
ค.
อสคบ.
ง. อคบ.
115. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการประกาศใช้
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.
การพัฒนาวิชาชีพครู
ข. การปรับสภาใน ศธ.
ค.
การสืบทอดประวัติศาสตร์
ง. การส่งเสริมวิทยฐานะสูงขึ้น

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ 2547
116. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
ก.
2 สถาน
ข. 3 สถาน
ค.
4 สถาน
ง.
5 สถาน
117. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก.
ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ข. การซื้อขายตาแหน่ง/วิทยฐานะ
ค.
เป็นกรรมการผู้จัดการ
ง. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
118. การขอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง
ให้เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในกี่วัน
ก.
3 วัน
ข. 5 วัน
ค.
7 วัน
ง.
15 วัน
119. การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเกินกว่ากี่วัน จึงผิดวินัยร้ายแรง
ก.
7 วัน
ข. 15 วัน
ค.
30 วัน
ง.
60 วัน
120. กรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุ
อันควรงดโทษ ควรดาเนินการอย่างไร
ก.
ว่ากล่าวตักเตือน
ข. ทาทัณฑ์บน
ค.
ภาคทัณฑ์
ง. ก และ ข ถูก
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121. ผู้อานวยการสถานศึกษา มีอานาจสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินเท่าใด
ก.
10 % ไม่เกิน 1 เดือน
ข. 5 % ไม่เกิน 1 เดือน
ค.
5 % ไม่เกิน 2 เดือน
ง.
5 % ไม่เกิน 3 เดือน
122. ข้อใดไม่ใช่ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
ก.
กระทาความผิดอาญาจาคุก
ข. รับสารภาพเป็นหนังสือ
ค.
กระทาความผิดลหุโทษ
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อใน
คราวเดียวกันเกิน 15 วัน
123.เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีมติไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรมต่อตน จะดาเนินการอย่างไร
ก. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตนั้น ๆ
ข. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
ค.
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.
ง. ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี
124. ครูผู้ช่วยถูกลงโทษตัดเงินเดือน ให้มี
สิทธิดาเนินการอย่างไร
ก.
อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา
ข. ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
ค.
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
ง. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
125. การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหากไม่
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ขอขยายเวลาได้ครั้ง
ละไม่เกินกี่วัน
ก.
15 วัน
ข. 30 วัน
ค.
60 วัน
ง.
90 วัน

126. การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ต้องให้
แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก.
30 วัน
ข. 60 วัน
ค.
90 วัน
ง.
120 วัน
127. ข้อใดไม่ใช่โรคต้องห้ามในการเข้ารับ
ราชการครู
ก.
วัณโรคในระยะติดต่อ
ข. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ค.
โรคพิษสุราเรื้อรัง
ง. โรคเรื้อน
128. หากถูกลงโทษสถานเบา ให้อุทธรณ์ต่อ
ใครและภายในกี่วัน
ก.
อ.ก.ค.ศ.เขต/ 30 วัน
ข. อ.ก.ค.ศ. / 60 วัน
ค.
ก.ค.ศ. / 30 วัน
ง. ก.ค.ศ. /
90 วัน
129. ในการพิจารณาร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก.
30 วัน
ข. 60 วัน
ค.
90 วัน
ง. ไม่เกิน
1 ปี
130. การขอลาออกจากราชการ ต้องยื่น
หนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก.
7 วัน
ข. 15 วัน
ค.
30 วัน
ง.
90 วัน

