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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา ชุดท่ี 5 

 

1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ เปนไปตามบทบัญญัติ 
ใน รธน. 2540 มาตราใด 

ก. 29 
ข. 40 
ค. 50 
ง. 81 

2. พรบ. การศึกษาแหงชาติถือวาเปน 
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา 
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ 
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองรัฐธรรมนูญ 
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย 

3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ มีผลบังคับใชแลวกี่ป 
ก. 7 ป 
ข. 8 ป 
ค. 9 ป 
ง. 10 ป 

4. วัตถุประสงคของการจัดทํา พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ  

ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ 
       ทั้งทางรางกายจิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

5. พรบ.การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใด 
มากที่สุด 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ 
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ค. แผนการศึกษาแหงชาติ 
ง. แผนปฏิบัติการศึกษา 

6. ตอไปนี้ ขอใดไมสอดคลองคําวาการศึกษา 
ก. การถายทอดความรู 
ข. การฝกอบรม 
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ง.    การสืบสานทางวัฒนธรรม 

7. ขอใดใหความหมายไมตรงกับ พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษากอนระดับ
อุดมศึกษา 

ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแตกอน
ประถม ถึงระดับกอนอุดมศึกษา 

ค. มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตร
ฐานที่ตองการใหเกิดในสถานศึกษาทุกแหง 

ง. กระทรวง หมายความวากระทรวงศึกษาธิการ 
8. กลุมใดที่อยูตางสังกัด 

ก. ครู 
ข. คณาจารย 
ค. ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. ผูบริหารการศึกษา 

9. ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.      
การศึกษาแหงชาติ คือ 
ก. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ค. พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
        จิตใจ 
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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10. ขอใดไมใชหลักการตามพรบ.การศึกษาแหงชาติ 
ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน 
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปน

ไปอยางตอเนื่อง 
11. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรู 
ตามความมุงหมายของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

ก. ปลูกฝงจิตสํานึกการเมือง การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย 

        เปนประมุข 
ข. รักษา และสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เคารพ

กฎหมาย 
ค. รูจักรักษาผลประโยชน สวนรวมของประเทศ

ชาติ 
ง. กระจายการพัฒนาไปสูชนบทโดยการมีสวน

รวมของภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. ขอใดไมสอดคลองการจัดระบบโครงสรางและ 
กระบวนการการจัดการศึกษา 

ก. กระจายอํานาจสูสถานศึกษาทั้งหมด 
ข. กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกัน

คุณภาพ 
ค. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ง. รวมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาไวในการจัด

การศึกษา 
13. คําวา “เอกภาพดานนโยบาย หลากหลาย  
การปฏิบัติ” สอดคลองกับขอใด 

ก. สวนกลางกําหนดนโยบาย สวนภูมิภาค
กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

ข. กระทรวงกําหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุน
เขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการดวย
ตนเอง 

ค. มีนโยบายเดียวกัน แตการปฏิบัติหลาก           
หลายวิธี 

ง. ถูกทุกขอ 
14. ตอไปนี้นี้ ขอใดไมมีสิทธิในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ก. วัด 
ข. เอกชน 
ค. องคกรปกครองทองถ่ิน 
ง. มูลนิธิ 

15. ขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน บิดา  
มารดา ผูปกครอง พึงไดรับในการจัดการศึกษา 

ก. การสนับสนุนจากรัฐ  ใหความรูความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู 

ข. การยกเงินภาษีสําหรับคาใชจายดานการศึกษา 
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล 
ง. การใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลในการ 
       ดแูล 

16. จุดที่ตางกันของการศึกษาระบบตางๆ คือขอใด 
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
ข. สถานที่จัดการศึกษา 
ค. ตัวผูเขารับการศึกษา 
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 

17. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
ก. สถานศึกษา ตองจัดการศึกษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ข. ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพรอม โอกาส 
ค. จัดการเรียนรูทุกที่ ทุกเวลา 
ง. ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมเปนแหลงเรียนรู 
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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. ตอไปนี้ขอใดไมใชกรรมการโรงเรียน 
ก. ผูแทนครู 
ข. ผูแทนองคกรเอกชน 
ค. ผูแทนศิษยเกา 
ง. ผูแทนคุณวุฒิ 

21. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ์จัดการศึกษา 
       ระดับใด 

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. การศึกษาอุดมศึกษา 
ค. การศึกษานอกโรงเรียน 
ง. ทุกระดับ 

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. สํานักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเปนองคกร

มหาชน 
ค. การประเมินผลคํานึงถึงความมุงหมายและ

หลักการจัดการศึกษา 
ง. เสนอผลประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  
       และสาธารณชน 

24. หลักการจัดการศึกษาขอใด ไมสอดคลองตาม  
       พรบ. การศึกษาแหงชาติ 

ก. ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนา                
ตนเองได 

ข. ครูตองมีจิตสํานึกที่จะพัฒนาเด็กอยางเต็ม
ความสามารถ 

ค. ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ง. ตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

25. ขอใดสําคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลใหเหมาะสมกับวัย

ตามศักยภาพ 
ข. สอดคลองความตองการชุมชน 
ค. คํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 
ง. เหมาะสมกับความจริงกาวหนาดาน 
       วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

26. อบต.มีสิทธิ์จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ การศึกษาแหง
ชาติ  กลาวไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด  
ก. มาตรา  43 
ข. มาตรา  81 
ค. มาตรา  289 
ง. มาตรา 336 
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27. ตอไปนี้ ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวาการศึกษา

กอนระดับอุดมศึกษา 
ข. ผูสอน หมายความวาครูและคณาจารยใน

สถานศึกษาระดับตางๆ 
ค. กระทรวง หมายความวากระทรวงการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ 
ง. ครู หมายความวาบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่

หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

28. ขอใดไมหลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.  
การศึกษาแหงชาติ  

ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ข. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู 
       ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
ง. การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ 
       บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ  
       สังคม 

29. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไมไดกําหนด
ใหหนวยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. หนวยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
ค. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ง. องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาน

ประกอบการ 
30. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด 
การศึกษาใหยึดหลักอะไรบาง 

ก. มีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายในการ
ปฏิบัติ 

ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา 

ค. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการ
จัดการศึกษา 

ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 
31. ขอใดไมใชรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.  
การศึกษาแหงชาติ  

ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู 
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย 
ค. การศึกษานอกระบบ 
ง. การศึกษาในระบบ 

32. ขอใดไมใชระดับของการจัดการศึกษาในระบบ 
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา 
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ง. ถูกทั้งขอ ก  และขอ  ค 

33. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตอง ตาม พ.ร.บ  
การศึกษาแหงชาติ  

ก. ใหมกีารจัดการศึกษาภาคบังคับเกาป 
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการ

จัดการศึกษาซึ่งจัดไมนอยกวาสิบสองป 
ค. จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา

จะตองมีความพรอม และไมอนุญาตให 
              สถาบันทางศาสนาจัด 

ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ 
ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา 

34. แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ ยึดหลักตามขอใด 

ก. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเทากัน 
ข. ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ค. หลักสูตรมีความสําคัญที่สุด 
ง. กระบวนการเรียนการสอนสําคัญที่สุด 
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35. จุดเนนของการจัดการศึกษาตามแนวการจัด 
การศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ คือขอใด 

ก. ความรูคูคุณธรรม 
ข. ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู 
ค. ความรู กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ 
ง. ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสม 
36. ใครเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ข. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ 
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร การศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 

37. องคกรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มีกี่องคกร 
ก. 2 องคกร 
ข. 3 องคกร 
ค. 4 องคกร 
ง. 5 องคกร 

38. การแบงเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหคํานึงถึง 
เร่ืองใดเปนหลัก 

ก. ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสม 
       ดานอื่น 
ข. จํานวนประชากร และความเหมาะสมดานอื่น 
ค. ปริมาณสถานศึกษา และจาํนวนประชากร 
ง. ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร และ

ความเหมาะสมดานอื่น 
39. ตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหกระทรวงกระจาย 
อํานาจ ในดานใดบาง 

ก. บริหารบุคคล งบประมาณ  บริหารจัดการ 
และบริหารทั่วไป 

ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณและการ 
       มีสวนรวม 

ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป 

ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม 
และการบริหารทั่วไป 

40. ใครเปนผูจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

ก. หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษา 
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา 
ค. หนวยงานอิสระ และสถานศึกษา 
ง. องคกรมหาชน และสถานศึกษา 

41. ใครเปนผูประเมินคุณภาพภายนอก 
ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ง. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

42. ใครเปนผูสงเสริมใหระบบ ขบวนการผลิตการ 
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเปนวิชาชีพ
ช้ันสูง 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม 
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. องคกรกลางบริหารงานบุคคล 
ง. สภาวิชาชีพ 

43. องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและ 
ผูบริหารการศึกษา เปนองคกรภายใตการบริหาร          
ของขอใด 

ก. กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ข. องคกรกลาง บริหารงานบุคคล 
ค. สภาวิชาชีพ 
ง. องคกรอิสระ 
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44. การใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมใชสําหรับ 
ขอใด 

ก. ผูบริหารการศึกษาเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. วิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ง. ถูกทั้ง ก  และ  ข 

45. ถามีผูบริจาคที่ดินใหสถานศึกษาของรัฐ ที่ไมเปน 
นิติบุคคล ที่ดินนั้นมีสภาพเปนอยางไร 

ก. เปนที่ราชพัสดุ 
ข. เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
ค. เปนอํานาจของสถานศึกษา ที่จะดําเนินการ 
       ไดเอง 
ง. ถูกทุกขอ 

46. องคกรกลางการบริหารงานบุคคลสําหรับ             
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา               
ควรมีฐานะอยางไร 
ก. เปนองคกรมหาชน 
ข. เปนหนวยงานอิสระ 
ค. เปนองคกรอิสระในกํากับกระทรวง 
ง. เปนสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

47. ตาม พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ รัฐพึงจัดสรรเงิน 
อุดหนุนการศึกษา ไมถูกตองในขอใด 

ก. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
มหาชน 

ข. การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องคกรวิชาชีพ 
สถานประกอบการ 

ค. องคกรอิสระ องคกรวิชาชีพ สถาบันสังคม 
ง. ถูกทุกขอ 

48. การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ใหทําภายในเวลา 
เทาใด นับแตวันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ                    
ใชบังคับ 

ก. 3  ป                          ข. 4 ป 
ค.    5 ป                           ง. 6 ป 

49. ขอใดกลาวถูกตองที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. เปนสวนราชการที่ดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. รวมหนวยงานทางการศึกษา เชน กรมสามัญ 

ศึกษา สปช. กรมวิชาการ 
ค. มีองคกรบริหารคือคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ง. ถูกทุกขอ 

50. กรณีไมไดนําหมวด 7  ครู คณาจารย และบุคลากร 
ทางการศึกษามาใชบังคับ จนกวาจะมีการปรับปรุง
กฎหมายใดบาง และภายในเวลาเทาใด 

ก. การประกันคุณภาพ 
ข. การพัฒนาครู 
ค. การจัดเครื่อขายการศึกษา 

        ง. ระบบการศึกษา 

51. ขอใดคือองคกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. ก.ค.ศ 
ค. อ.ก.ค.ศ. 
ง. ถูกทุกขอ 

52. คุรุสภามีฐานะตามขอใด 
ก. เปนองคกรวิชาชีพครู 
ข. เปนนิติบุคคล 
ค. เปนองคกรในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ถูกทุกขอ 

53. หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและ 
รักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. คุรุสภา 
ข. สก.สค. 
ค. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ง. สํานักงานเลขาธิกา สก.สค. 
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54. สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เปนหนวยงานที่อยู
ภายใตการบริหารตามขอใด 

ก. คุรุสภา 
ข. รัฐมนตรี 
ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
ง. คณะกรรมการ สก.สค. 

55. มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ  
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. สํานักงานคณะกรรมการ สก.สค. 

56. ใคร คือประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. ผูทรงคุณวุฒิ 

57. ขอใด ไมใชวัตถุประสงคของคุรุสภา 
ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ข. กําหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
ง. ออกขอบังคับคุรุสภา 

58. ปจจุบันใคร เปนกรรมการและเลขานุการคุรุสภา 
ก. ศ.เสริมศักดิ์   วิสาลาภรณ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง.ไมมีขอถูก 

59. ใคร ไมไดเปนกรรมการในคณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ง. เลขาธิการคุรุสภา  

60. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจํานวนกี่คน 
ก. 39 คน                ข.32 คน 
ค. 26 คน                  ง. 17 คน 

61. พิจารณาพักใชใบประกอบวิชาชีพครู 
ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ง. สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพ 
62. ใคร คือผูดูแลทะเบียนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพ 

ก. คุรุสภา 
ข. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ค. เลขาธิการคุรุสภา 
ง. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

63. ขอใดตอไปนี้ ไมเปนวิชาชีพควบคุม 
ก. วิชาชีพครู 
ข. วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
ค. วิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
ง. วิชาชีพบุคลากร 

64. ใคร ไมจําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ครูอัตราจางรายเดือนในสถานศึกษา 
ค. ขาราชการพลเรือนในสํานักงานเขตฯ 
ง. ศึกษานิเทศก 

65. ขาดคุณสมบัติไมสามารถขอขึ้นทะเบียน 
ใบประกอบวิชาชีพครูได 

ก. มีอายุยางเขาปที่ยี่สิบ 
ข. มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร 
ค. เคยถูกจําคุก 2 ปฐานทารุณกรรมเด็ก 
ง. ถูกทุกขอ 
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66. อายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ก. ช่ัวคราว 3 ป             ข. ช่ัวคราว 5 ป 
ค. 5 ป                             ง.  ตลอดชีพ 

67. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
วิชาชีพ 
ก. ถูกพักใชใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ค. ไมสามารถสอนนักเรียนได 
ง. ถูกออกจากระบบราชการ 

68. จรรยาบรรณตอผูรับบริการจัดอยูในมาตรฐาน 
วิชาชีพขอใด 

ก. มาตรฐานความรูและประสบการณ 
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน 
ง. ทุกมาตรฐานขางตน 

69. ผูบริหารที่รูอยูแลววา รับครูอัตราจางที่ไมมี 
ใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามขอใด 

ก. ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
ข. ถูกจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 
ค. ถูกจําคุกไมเกิน 3 ป 
ง. ไมมีความผิดเพราะครูอัตราจางไมมีขอหาม 

70. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตําแหนง 
ก. คุรุสภา 
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. คณะกรรมการ สก.สค. 
ง. เฉพาะขอ ข และ ค 

71. ขอใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ                
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  ข. ใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  
             และบุคลากรทางการศึกษา  
 

 ค. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ 
             ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 ง. ใหเปนกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ 
            ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
72. เหตุผลสําคัญที่ตองตราพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติ 
            การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให 
            บัญญัติขึ้น 
 ข. เพื่อใหมีระบบขาราชการครู คณาจารย และ 
             บุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม 
  ค. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู 
             ภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลางเดียวกัน 
 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  
             พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม 

 ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแกไข 
     เพิ่มเติม 
 ง. ถูกทุกขอ 
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75. ขอใด ไมใชบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก. ครู                     
ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูบริหารการศึกษา    
ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

76. ขอใด ไมใชหนวยงานทางการศึกษาพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ. ศ. 2547 
 ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
           ของรัฐ 
 ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ค. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 ง. หนวยงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
77. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อยอวา ก.ค.ศ ซ่ึงมี
ทั้งหมด 21 คน มีใครเปนรองประธานกรรมการ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ    
ง. ผูที่คณะกรรมการเลือก 

78. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ  
ก.ค.ศ. มีจํานวนเทาใด 

ก. 2 คน               ข.ไมเกิน 2 คน 
ค.    3 คน                  ง. ไมเกิน 3 คน 

79. กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซ่ึงมีจํานวน 7 คน กลุมใด 
ที่มีจํานวนแตกตางไปจากพวก 

ก. ผูแทนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา 
ค. ผูแทนขาราชการครู    
ง. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

80. กรรมการผูทรงคุณวฒุิใน ก.ค.ศ.ซ่ึง ครม.แตงตั้ง
จํานวน 7 คน ไมไดแตงตั้งจากบุคคลที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานใด 

ก. ดานการศึกษา ดานการศึกษาพิเศษ หรือ   
       ดานกฏหมาย 
ข. ดานการบริการจัดการภาครัฐ ดานการบริหาร 
       องคกร หรือการบริหารงานบุคคล  
ค. ดานบริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร 
ง. ดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง  

81. กรรมการซึ่งเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษา 
อ่ืนใน ก.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณตามขอใด 

ก. ไมกําหนดคุณวุฒิแตมีประสบการณดาน
สนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป 

ข. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบ
การณดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา  

       5 ป 
ค. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีมีประสบการณ

ดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา  15 ป 
ง. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาและ 

มีประสบการณสนับสนุนการศึกษาไมนอย 
       กวา 15 ป 

82. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.  
มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป และเปนได 
กี่วาระ 

ก. คราวละ 3 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
ข. คราวละ 3 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 
ค. คราวละ 4 ป/เปนไดไมเกนิ 2 วาระติดตอกัน 
ง. คราวละ 4 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได 
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83. ขอใดไมใชสาเหตุของการพนจากตําแหนงของ
กรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ก.ค.ศ.  

ก. พนจากตําแหนงตามวาระ  
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพนจากการเปนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. ตาย หรือลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอ

ประธานกรรมการ 
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ 

ก.ค.ศ.ดวยคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการ 

84. การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณา
ในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขใหตั้งจาก
กรรมการ ก.ค.ศ. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอย
สองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซ่ึงเปนผูแทน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมนอยกวา
หนึ่งในสามของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด 

ก. การสรรหา บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ 

ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดจาก
การใชบังคับกฎหมาย 

ค. การดําเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ  
       การอุทธรณและการรองทุกข 
ง. ถูกทุกขอ 

85. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทนผูอํานวย
การเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางจากกรรมการซึ่งเปน 
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ดานใด 

ก. ดานการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม
เคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

ข. ดานประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ 
ค. ดานเปนผูไดรับการยอมรับในเรื่องความ 
       ซ่ือสัตย ยุติธรรม  

ง. ดานการไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริย
ธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ 

86. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.  
ก. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรี 
      เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล 
ข. กําหนดนโยบายวางแผน กําหนดเกณฑอัตรา

กําลัง 
ค. เสนอแนะใหคําปรึกษาแก ครม.เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงคาครองชีพสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูล 

ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล 

87. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ

บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 
ข. กําหนดวิธีการเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุ 
       แตงตั้งบุคคลรวมทั้งกําหนดคาตอบแทน 
ค. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสรางขวัญ 
        กําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน 
ง. เสนอแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตอ 
       รัฐมนตรี 

88. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
 ก. กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนํา  
             เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจาก 
             ราชการ 
        ข. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
             การบริหารงานบุคคล 
 ค. รายงานตอรัฐมนตรีกรณีสวนราชการ   
             อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไมปฏิบัติตาม  
             พรบ.นี้ 

 ง. รับรองคุณวุฒิผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร 
     ทางการศึกษา  
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89. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. 
ก. สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและให  
       คําปรึกษา แนะนําการบริหารงานบุคคลแกเขต 
       พื้นที่ฯ 
ข. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆที่ตองดําเนินการ

ตาม พรบ.นี้ 
ค. จัดทําทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณ

อายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

90. สํานักงาน ก.ค.ศ. มฐีานะเปนกรมอยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ปลัดกระทรวง     
ง. คณะรัฐมนตรี 

91. ขอใดไมไชอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ก. พัฒนาขอมูลและจัดทําแผนอัตรากําลังขาราช

การครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข. กํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหนวย

งานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการ

บริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม 
92. ใครเปนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
 ก. ผูที่ ก.ค.ศ.แตงตั้ง     
  ข. ผูที่เปนตัวแทน ก.ค.ศ. 

ค. ผูที่ไดรับการเลือกจากอนุกรรมการ                
 ง.  กรรมการโดยตําแหนงคนใดคนหนึ่ง 

 
 
 
 

93. องคประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาคือขอใด 

ก. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข. อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผู        
ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

ค. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

ง. ประธาน  อนุกรรมการโดยตําแหนง  ผูทรง
คุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ 

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 
96. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา 

ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแลวมีจํานวน 
9 คน 

ข. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดจากผูมีความรู 
สามารถและประสบการณดานการศึกษาและ
ดานอื่น 

ค. อนุกรรมการผูแทนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีได 1 คน 

ง. ผูที่จัดใหมีการไดมาของอนุกรรมการผูทรง
คุณวุฒิคือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
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97. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา 

ก. ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความ
ชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
เขตฯ 

ค. จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ง. ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขต
พื้นที่การศึกษาที่ไมใชอํานาจหนาที่สถาน
ศึกษา 

98. ขอใดไมใชหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศกึษาตามกฎหมายการบริหารบุคคล 

ก. เปนผูบริหารราชการและเปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษา 

ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจ
หนาที่ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

ค. เสนอแนะการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ง. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

99. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถาน 
       ศึกษา ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด 
       สํานักงานเขตฯ 
ค. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงาน

ขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงานขาราชการ 
ง. จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอตอ 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

100. ขอใดคืออํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

ข. กําหนดความตองการอัตรากําลังและตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตอ 
       ผูบริหารสถานศึกษา 
ง. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การ

ศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย 
 


