ขอสอบผูบริหารสถานศึกษา

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 15
1. พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
2. ขอใดไมใชรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
3. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการจัดการศึกษาซึ่งไมนอยกวา 12 ป
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป จะตองดําเนินการภายในป 2545 เ
อยางชา
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา
4. จุดเนนของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542คือขอใด
ก. ความรูคูคุณธรรม
ข. ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู
ค. ความรูกระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ง. ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
5. ตามพรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจในดานใดบา
ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป
ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีสวนรวม
ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม และการบริหารทั่วไป
6. พรบ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 สอดคลองกับขอใดมากที่สุด
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย
7. ขอใดไมใชหลักการ พรบ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542
ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให เปนไปอยางตอเนื่อง
8. จุดที่ตางกันของการศึกษาระบบตาง ๆ พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่สําคัญ คือข
ก. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผูเขารับการศึกษา
ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร
9. จุดมุงหมายสําคัญของการใหสถานศึกษารวมกับชุมชน ครอบครัว ทองถิ่น รวมพัฒนาการ
ศึกษา
ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือขอใด
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ก. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรูภายในชุมชน
ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปญหาความตองการ
ง. ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา
10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีหนาที่ เก
ของกับขอใดนอยที่สุด
ก. จัดการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา
ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ํากวาอุดมศึกษา
ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ง. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ขอใดคือนโยบายเรงดวนของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่แถลงตอรัฐสภา(ทักษิณ1)
ก. การพักชําระหนี้ใหกับเกษตรกรรายยอยเปน เวลา 3 ป
ข. การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ค. การจัดตั้งธนาคารประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
12. นโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนมากที่สุดคือขอใด(ทักษิณ1)
ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ข. การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ค. การปองกันปราบปรามยาเสพติด
ง. การปองกันปราบปรามคอรัปชั่น
13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือขอใด(ทักษิณ1)
ก. การศึกษาสรางคน สรางงาน สรางรายได
ข. การศึกษาสรางงาน สรางฐาน สรางคน
ค. การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน
ง. การศึกษาสรางชาติ สรางสังคม และสรางรายได
14. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล(ทักษิณ1)
ก. จัดใหมีระบบโครงสรางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขายสารสนเทศ
ค. ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาในกลุมประเทศเพื่อนบาน
ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
15. บทบาทหนาที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปจจุบันคือข
ก. การพัฒนาการศึกษา
ข. การพัฒนาบํารุงศาสนา
ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ง. ถูกทุกขอ
16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉ.9 มีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อใด
ก. ป พ.ศ. 2545
ข. ปงบประมาณ 2545
ค. ปการศึกษา 2545
ง. ไมมีขอถูก
17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 กําหน
โทษ
สําหรับนักเรียนที่ทําผิดสถานเบาที่สุด
ก. วากลาวตักเตือน
ข. ทํากิจกรรม
ค. ทําทัณฑบน
ง. ปรับพฤติกรรม
18. ขอหามในการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามระเบียบลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548
ก.ไมใชวิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกลง
ข. ไมลงโทษดวยความโกรธพยาบาท
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ค. ไมลงโทษนักเรียนที่กําลังเจ็บปวย
ง. ถูกทุกขอ
19 . ขอใดไมใชประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ก.การไปอยูคายพักแรมของลูกเสือ
ข.การพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน
ค.การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน
ง.การพาไปนอกราชอาณาจักร
20. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจางชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน
ก. ลาปวยไมถึง 30 วันผูมีอํานาจอนุญาตจะใหมีใบรับรองแทพยมาแสดงก็ได
ข. การลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาคือลาไดครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน
ค. การลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากลาคลอดบุตรไดและไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน 4
ทําการ
ง. ใชระเบียบการลาของขาราชการโดยอนุโลม
21. ขอใดคือวันหยุดราชการของลูกจางชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิก
ก. วันเสาร - อาทิตย
ข. วันเสาร - วันอาทิตย- วันหยุดอื่น ๆ ตามที ราชการแจง
ค. วันอาทิตยและวันอื่น ๆ อีก 1 วัน
ง. ถูกทุกขอ
22. เอกสารในขอใดหมายถึงแบบรายงานผลการสําเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
ก. ปพ.1
ข. ปพ.2
ค. ปพ.3
ง. ไมมีขอถูก
23. ขอกลาวถูกตองเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจางชั่วคราวที่ปฎิบัติงาน
ในโรงเรียน
ก. เหมือนขาราชการ ลูกจางประจํา
ข. ผูมีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิไดอยูใน อํานาจปกครองของตนจะไมมิสิทธิเบิกได
ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได 2 คนเทานั้น
ง. เปนไปตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม
24. ลูกจางชั่วคราวเขารับการรักษาพยาบาลตามขอใด จึงสามารถใชสวัสดิการรักษาพยาบา
ก. อนามัยประจําตําบล
ข. โรงพยาบาลอําเภอ หรือประจําจังหวัด
ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม
ง. ไมมีขอถูก
25. ขอใดเปนบทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู
ก. เรียนรูอยางกระตือรือรน
ข. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู
ค. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ง. เอาใจใสใหกําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
26. การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนเองก็ตองมีบทบาทในการ
จัดการเรียนรูดวย ขอใดไมใชบทบาทดังกลาว
ก. กําหนดเปาหมาย วางแผนการเรียนรูใหเหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตนเอง
ข. รับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
ค. ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ง. เรียนรูอยางกระตือรือรน
27. ขอใดไมใชกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การกําหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
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28. ขอใดคือผลระทบขั้นสุดทายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทํางานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
29. ขอใดไมใชองคประกอบที่ทําผูสอนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก. ภาระงานและคุณภาพการทํางานของผูสอน
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ค. ความพรอมของชุมชน
ง. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
30. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเกง คนดี มีความสุข
ง. คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไป
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