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หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 10
1. คํากลาวที่วา "ชุมชนทองถิ่นเดิม มีสิทธิในการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาท
ศิลป หรือ สัจจะธรรม" คํากลาวนี้ ปรากฏอยูในหมวดใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. หมวด 1 บททั่วไป
ข. หมวด 2 พระมหากษัตริย
ค. หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ง. หมวด 4 หนาที่ของชนชาวไทย
2. คํากลาวที่วา "การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอ
สวนทองถิ่น" คํากลาวนี้ปรากฏในสวนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก.หมวด 1 มาตรา 40
ข. หมวด 2 มาตรา 42
ค. หมวด 3 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง
ง. หมวด 2 มาตรา 43 วรรคสอง
3. "รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธ
ใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปล
ทางเศรษฐกิจและสังคม" คํากลาวนี้ปรากฎอยูในสวนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. มาตรา 82 ของหมวดที่ 6
ข. มาตรา 81 ของหมวดที่ 5
ค. มาตรา 82 ของหมวดที่ 5
ง. มาตรา 43 ของหมวดที่ 3
4. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 69 ขอใดกลาวผิด
ก. บุคคลผูเปนขาราชการ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฏหมาย
ข. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศรับราชการทหารเสียภาษีอากร. ค.บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมพิ
ปองและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ง. บุคคลมีหนาที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น
5. คํากลาวที่วา "รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง พัฒ
เศรษฐกิจทองถิ่นฯ" ปรากฏในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 78
ค. มาตรา 79
ง. มาตรา 80
6. "องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
กลาวนี้ปรากฏอยูในสวนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. หมวด 9 มาตรา 289
ข. หมวด 9 มาตรา 288
ค. หมวด 8 มาตรา 287
ง. หมวด 8 มาตรา 286
7. ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น
ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 288
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 287
8. ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาขอใดที่กลาวผิด
ก. อบจ.
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ข. เทศบาล
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. พัทยา
9. การจัดการศึกษาของ กทม. ในระดับอุดมศึกษาขอใดกลาวผิด
ก. กทม.มอบใหสํานักการแพทยเปนผูดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข. วิทยาลัยแพทยศาสตร เกื้อการุณยจัดสอนระดับอุดมศึกษา
ค. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร
ง. กทม.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียน
10. ผลการวิจัย สภาพปญหาการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการวิจัยดัง
ขอใดที่กลาวผิด
ก. การจัดการศึกษาของทองถิ่นดานแผนงาน ยังขาดอิสระ
ข. การบริหารงานทั่วไปของทองถิ่นขาดการวางแผน
ค. การบริหารงบประมาณ/การเงิน ขาดอิสระ รายไดไมเพียงพอกับการบริหารไมมีอิสระในการจัดเก็บรา
ชัดเจน
ง. มีความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น
11. ผลการวิจัยตามขอ 10 ขอใดกลาวผิด
ก. การจัดการศึกษายังขาดการมีสวนรวมของประชาชน
ข. นายกเทศมนตรีมีอํานาจโยกยายบุคลากรระดับ 6 ลงมา
ค. ไมมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของทองถิ่นโดยเฉพาะ
ง. การตัดสินใจขึ้นอยูกับคณะกรรมการบริหารของทองถิ่น
12. ผลการวิจัยในขอ 10 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ขอใดกลาวผิด
ก. เปนกรรมการที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาแก โรงเรียน
ข. ใหความชวยเหลือดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ แกโรงเรียน
ค. มีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจ และรวมติดตามผลกับโรงเรียน
ง. มีสวนรวมในการเสนอแนะการบริหารโรงเรียนในสังกัด องคการปกครองสวนทองถิ่น
13. การจัดการศึกษาในทศวรรษใหมขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ควรเปนดังนี้ ยกเวนขอ
ก. สวนกลางควบคุม และสงเสริมดาน งบประมาณอยางใกลชิด
ข. มีความอิสระ คลองตัวในการจัดการศึกษา
ค. ไดรับการสนับสนุนกํากับดูแลจากรัฐอยูหาง ๆ
ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาภายใตความตองการของทองถิ่นและประชาชนไดตรงประเ
ที่สุด
14. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมและเขมแข็งในการจัดการศึกษามีดังนี้ยกเวน
ก. มีศักยภาพดานกําลังคน
ข. รัฐฯ กําหนดมาตรการควบคุมดูแลใหไดผล
ค. มีรายไดเปนของตนมากพอเพียง
ง. มีสาธาธูปโภคเอื้ออํานวย
15. ขอเสนอแนะในการวิจัยในขอ 10 ขอใดกลาวผิด
ก. พลังประชาชนเปนแรงจะชวยผลักดันการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพขึ้น
ข. รัฐควรเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาจนถึงสูงกวาขั้นพื้นฐาน
ค. หนวยงานที่ควรจัดการศึกษาคือ กทม. เทศบาล และ อบจ.
ง. อบต. เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
16. "สงเสริมศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น" ขอความนี้ปรากฏ
ใดของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 15 หมวด 3 ระบบการศึกษา
ค. มาตรา 10 หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
ง. มาตรา 7 หมว ด 1 บททั่วไป (ความมุงหมายและหลักการ)
17. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาไวดังนี้ ยกเว
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ข. มุงสรางเอกภาพในการจัดการศึกษา
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ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
18. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาวคือ การปกครองสวนทองถิ่นใชตามมาต
ขอใด (การจัดระบบ/โครงสรางกระบวนการจัดการศึกษา)
ก. ขอ 2 กระจายอํานาจไปสู….และองคกร….และขอ 6ฯ
ข. ขอ 1 มีเอกภาพดานนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ
ค. กําหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพในขอ 3
ง. ระดมทรัพยากรจาก..มาใชในการจัดการศึกษา
19. ตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 ขอใดที่ครอบคลุมการจัดการศึกษา
ในทองถิ่นมาก ที่สุด
ก. การศึกษาปฐมวัย
ข. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ
ค. ศูนยการเรียน
ง. โรงเรียน
20. ในมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 ในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนขอใ
สัมพันธ กับการจัดการศึกษาเพื่อนําไปใชในทองถิ่นไดมากที่สุด
ก. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี
ข. ความรู/ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ค. ความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนกับสังคม
ง. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
21. คํากลาวที่วา "สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับน
และไดมาตรฐานการศึกษา เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น" ปรากฏอยูในสวนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. มาตรา 42 หมวดที่ 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 41 หมวดที่ 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา
ค. มาตรา 42 หมวดที่ 3 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ง. มาตรา 41 หมวดที่ 3 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
22. ในหมวด 8 วาดวยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
ศ.2542 ขอใดกลาวผิด
ก. ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา
ข. รัฐ บุคคล ชุมชน ครอบครัว องคกรชุมชน เอกชน สนับสนุนการลงทุนเพื่อการศึกษา
ค. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ ลงทุนดานงบประมาณชวยจัดการศึกษา
ง. ใหมีการยืมเงินจากตางประเทศมาลงทุนเพื่อจัดการศึกษาอยางเหมาะสม/จําเปน
23. ใครมีอํานาจประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคํายินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
24. บุคคลที่ทําหนาที่ในการกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือขอใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
25. การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามขอใด
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ข. พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ค. พรบ.การศึกษาแหงชาติ
ง. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
26. การดําเนินการตามขอใดใหยึดหลักการบริหารราชการแผนดิน
ก. การจัดสรรงบประมาณ
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ข. การบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับตําแหนง
ค. การปฏิบัติหนาที่ราชการ
ง. ถูกทุกขอ
27. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงใดๆใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทร
ทบวง กรม ยกเวนกระทรวงใด
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. ขอ ข และ ค ถูก
28. การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการศึกษาใหยึดหลักอะไรบาง
ก. มีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายใน การปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
29. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตอง
ก. ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการจัดการศึกษาซึ่งไมนอยกวา 12 ป
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จะตองดําเนินการ
ภายในป 2545 เปนอยางชา
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา
30. ภรรยาทานเปนขาราชการครูสอนในโรงเรียนเดียวกันกับทานแตไดรับการผาตัดใสติ่งที่
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ทานตองลาประเภทใด
ก. ลาปวย
ข. ลากิจสวนตัว
ค. ลาพักผอน
ง. เลือกระหวางลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไ
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