การออกขอสอบบรรจุครู

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 76
1. ขอใดเปนสิทธิของปวงชนชาวไทย
ก. การออกเสียงเลือกตั้ง
ข. การรับการศึกษาอบรม
ค. การเสียงภาษีอากร
ง. การนับถือศาสนา
2. การกระทําในขอใดที่อาจผิดรัฐธรรมนูญ
ก. การไมรับเด็กสมรมแลวเขียนเรียน
ข. การไมเปดขยายชั้นอนุบาล
ค. การไมรับเด็กพมาเขาเรียน
ง. การผลักภาระการจัดการศึกษาใหเอกชน
3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหรัฐบาล จะตองจัดการ
ศึกษาใหกับประชาชน โดยไมเก็บคาใชจายเปนเวลากี่ป
ก. 6 ป
ข. 9 ป
ค. 12 ป
ง. 15 ป
4. หนาที่บุคคลขอใด ไมได กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540
ก. ปองกันประเทศ
ข. รับการศึกษาอบรม
ค. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ง. พึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน
5. รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกิดสิ่งใด
ก. ความรูคูคุณธรรม
ข. ความรูคูวินัย
ค. ความรูคูความสามารถ
ง. ความรูคูจิตสํานึก
6. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2540 และประกาศใชราชกิจจา อันมีผลบังคับใชในวันเดียวกัน
ข. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2540 และประกาศใชราชกิจจา อันมีผลบังคับใชในวันถัดไป
ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่
27 กันยายน 2540 และประกาศใชราชกิจจา อันมีผลบังคับใชในวันเดียวกัน
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2540 และประกาศใชราชกิจจา อันมีผลบังคับใชในวันถัดไป
7. คณะองคมนตรีมีจํานวนทั้งหมดกี่คน
ก. ไมเกิน 18 คน รวมประธานองคมนตรี
ข. ไมเกิน 18 คน ไมรวมประธานองคมนตรี
ค. ไมเกิน 19 ไมรวมประธานองคมนตรี
ง. ไมเกิน 19 รวมประธานองคมนตรี
8. บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัด
ใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายอยูในหมวดใด
ก. สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ข. หนาที่ของชนชาวไทย
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ค. แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
ง. การปกครองสวนทองถิ่น
9. ขอใดไมถูกตอง
ก. สภาผูแทนประกอบดวยสมาชิกจํานวน 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
100 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต จํานวน 400 คน
ข. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ
ค. อายุของสภาสิ้นสุดลง ใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน 60 วัน
ง. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งจํานวน 200 คน
10. ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคือ
ก. ประธานรัฐสภา
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. ประธานสภาผูแทนราษฏร
ง. ประธานศาลฎีกา
11. มาตรา 221 คือขอใด
ก. พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย
ข. พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกกฎอัยการ
ค. พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
ง. การจัดตั้ง กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหมใหตราเปนพระราชบัญญัติ
12. ขอใดไมใชคุณสมบัติของรัฐมนตรี
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
ค. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเคยเปนรัฐมนตรีมาแลว
ง. ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป
13. สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครองและผูกพันกับผูใดหรือหนวยใด
ก. รัฐสภา
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ศาล และองคกรอื่นของรัฐ โดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหม
ปวง
ง. ถูกทุกขอ
14. บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดขนาดใด
ก. เทาที่ไมละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น
ข. เทาที่ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ
ค. เทาที่ไมขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
15. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ขึ้นอยูกับรูปคดี
ง. ถูกทุกขอ
16. การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอา
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว และเทาที่จําเปน
เทานั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนนอน
ง. ขึ้นอยูกับรูปคดี
17. บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกันชายแล
หญิงมีสิทธิอยางไร
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ก. ชายมากกวาหญิง
ข. หญิงมากกวาชาย
ค. เทาเทียมกัน
ง. ขึ้นอยูกับสถานภาพของชาย และหญิงนั้น
18. การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทําไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ไมแนใจ
19. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การจับกุม คุมขัง ตรวจคนตัว บุคคล หรื
การกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจอะไร
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. อํานาจรัฐมนตรี
ค. อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ง. ถูกทุกขอ
20. บุคคลจะไมตองรับโทษอาญา เวาแตจะไดกระทําการอันกฏหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา
นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําห
ไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดไดหรือไม
ก. ได
ข. ไมได
ค. ไมแนชัด
ง. ขึ้นอยูกับสถานการณ
21. ในคดีอาญา ตองสันนิฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยมีความผิดหรือไม กอนมีคําพิพาก
อันถึงที่สุด แสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได
ก. ไมมีความผิด
ข. มีความผิด
ค. ขึ้นอยูกับเหตุการณ
ง. ถูกทุกขอ
22. สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ ความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับ
ความคุมครองการกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใด ไปยัง
สาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติ ชื่อเสียง
หรือความเปนอยู สวนตัว จะกระทํามิไดเวนแตกรณีที่เปนอยางไร
ก. ประโยชนตอสาธารณชน
ข. ประโยชนตอรัฐบาล
ค. ประโยชนตอการปกครอง
ง. ประโยชนตอสวนบุคคล
23. บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและ
ครองครองเคหสถานโดยปกติสุข การเขาไปในเคหสถาน โดยปราศจากความยินยอมของ
ผูครอบครองหรือการตรวจคนเคหสถาน จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามอะไร
ก. บทบัญญัติแหงกฏหมาย
ข. ตามคําสั่งเจาพนักงานของรัฐ
ค. ตามผูปกครอง
ง. ถูกทุกขอ
24. บุคคลยอมมีเสรีภาภในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายในราชอาณาจั
การเนรเทศบุคคลผูมีสญ
ั ชาติไทย ออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสญ
ั ชาติไท
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เขามาในราชอาณาจะกระทําไดหรือไม
ก. กระทําได
ข. กระทําไมได
ค. ขึ้นอยูกับเหตุการณในขณะนั้น
ง. ถูกทุกขอ
25. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจการกัก
หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทดวยประการอื่นใดเพื่อให
ลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสาร ทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัย
อํานาจอะไรบาง
ก. บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่งคงของรัฐ
ข. บทบัญญติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. ไมมีขอใดถูก
26. บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมใน
ศาสนาและยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถื
ของตนเมืองไมเปนปฏิปกษตออะไร
ก. หนาที่ของพลเมือง
ข. ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน
ค. ไมเปนการขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
27. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฏหมายเฉพาะในดานใด
ก. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
ข. เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครองครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล
ค. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
ง. ถูกทุกขอ
28. คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคม เปน
ทรัพยากรสื่อสารของใครเพื่อประโยชนสาธารณะ
ก. การสื่อสารแหงประเทศไทย
ข. องคการโทรศัพท
ค. ชาติ
ง. ถูกทุกขอ
29. พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาว และแสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัดตามกฎห
อะไร โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจา
ของกิจการนั้น
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. กฎหมายอาญา
ค. พระราชบัญญัติการพิมพและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ
30. บุคคลยอมมีเสรีภาพทางวิชาการ การศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตออะไร
ก. ระเบียบของสถาบันการศึกษา
ข. หนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. มโนธรรม
ง. ถูกทุกขอ
กลับหนาแรก
หนาขอสอบ
หนาเฉลย
ทําขอสอบชุดตอไป
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