แบบทดสอบ วิชาความรอบรู้
หลักสู ตรเตรี ยมสอบคัดเลือก ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
เรี ยบเรี ยงโดย นายธี รภัทร วงษ์สว่าง “ธีรภัทร ติวเตอร์ ”
...............................................................................................................................................................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 90 ข้อ
2. เวลาในการทาข้อสอบ 90 นาที
3. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ผเู้ ข้าสอบเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท () ลงในช่อง ก ข ค ง ในกระดาษคาตอบ
................................................................................................................................................................................
ข้อ 1. นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาประเทศไทยไปสู่ โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น
ข. นาประเทศไทยสู่ สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยูบ่ นพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็ น
มาตรฐานสากลเดียวกัน
ค. นาประเทศไทยสู่ สังคมอยู่ดี กินดี เสมอภาค เป็ นธรรม บนพืน้ ฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ง. นาประเทศไทยสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์
ข้อ 2. ข้อใดเป็ นความหมายของ ปคอป. ถูกต้องที่สุด
ก. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการอิสระค้นหา
ความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้ นหาความจริงเพือ่ การปรองดองแห่ งชาติ
ง. คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบและ
ค้นหาความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ข้อ 3. กยน. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้ นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ข. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการฟื้ นฟูอนาคตประเทศ
ค. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อวางระบบการบริ หารจัดการน้ า
ง. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพือ่ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนา้

ข้อ 4. นโยบายรัฐบาล ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก“วาระแห่ งชาติ” ตรงตามข้อใด
ก. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิ ปไตย
ข. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ค. การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริ งจัง
ง. การบริ หารราชการโดยหลักความโปร่ งใสและมีธรรมาภิบาล
ข้อ 5. ศพส. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ศูนย์ปฏิบตั ิการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ข. ศูนย์ อานวยการพลังแผ่ นดินเพือ่ เอาชนะยาเสพติดแห่ งชาติ
ค. ศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ง. ศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อต่อสู ้เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ข้อ 6. การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็ นวันละไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
เพิ่มกาลังซื้ อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
รัฐบาลต้องดาเนินการโดยกาหนดจังหวัดนาร่ อง ยกเว้น ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นครปฐม ข. สมุทรสาคร
ค. ประทุมธานี
ง. สมุทรสงคราม
ข้อ 7. เร่ งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลต้องดาเนินการประกาศให้เป็ นปี
“ มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ” (Miracle Thailand Year) ตรงกับปี ใด
ก. ปี พ.ศ. 2554-2555
ข. ปี พ.ศ. 2554-2556
ค. ปี พ.ศ. 2555-2556
ง. ปี พ.ศ. 2555-2558
ข้อ 8. นโยบายการศึกษารัฐบาลกาหนดเป็ นนโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี ตรงตามข้อใด
ก. นโยบายความมัน่ คงแห่งรัฐ
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
ค. นโยบายสั งคมและคุณภาพชี วติ
ง. นโยบายด้านการศึกษา
ข้อ 9. กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นกั เรี ยนซึ่ ง "แท็บเล็ตถือเป็ นอุปกรณ์การศึกษา
ส่ วนของเทคโนโลยี ที่จะนาระบบใดมาใช้ในแท็บเล็ตตรงกับข้อใด
ก. ระบบแอนดรอยด์
ข. ระบบวินโดว์
ค. ระบบลีนุกส์
ง. โอเปลาร์

ข้อ 10. กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดนโยบาย แจกแท็บเล็ตให้นกั เรี ยน โดยมีชื่อโครงการ ตามข้อใด
ก. โครงการ Per Child One Tablet Pc
ข. โครงการ One Tablet Pc Per Child
ค. โครงการ One Pc Tablet Per Child
ง. โครงการ Pc Per Child One Tablet
ข้อ 11. การปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนครู ให้ทดั เทียมกับวิชาชีพชั้นสู งอื่น ๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ตุลาการ
ข. อัยการ
ค. แพทย์
ง. ทหาร
ข้อ 12. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการศึกษา สาหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรี ยนนาร่ อง ยกเว้น ข้อใด
ก. โรงเรี ยนราชวินิต
ข. โรงเรี ยนอนุบาลลาปาง
ค. โรงเรี ยนอนุบาลพังงา
ง. โรงเรียนอนุบาลสนามบิน
ข้อ 13. “ วิสัยทัศน์ ” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กาหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด
ก. สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข. สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
ค. สังคมมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. สั งคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข ด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิค้ ุมกันต่ อการเปลีย่ นแปลง
ข้อ 14. จัดการศึกษาโดย "ยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง" กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดไว้ตรงกับข้อใด
ก. วิสัยทัศน์ ข. พันธกิจ
ค. จุดมุ่งหมาย ง. เป้ าประสงค์
ข้อ 15. "ทุนที่มีพลังในการต่อสู ้กบั ความยากจน" กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดไว้ตรงกับข้อใด
ก. ความรู้ ข. คุณธรรม
ค. เศรษฐกิจ ง. รายได้
ข้อ 16. กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบาย 4 โอกาส ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้ าถึงแหล่ งทุนการศึกษา
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

ข้อ 17. การเรี ยนรู้บนฐานการทากิจกรรม (Activity-Based Learning) กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ค. โอกาสในการเพิม่ พูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
ข้อ 18. โครงการ One Tablet PC per Child โดยจะจัดหาคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ในภาคเรี ยนแรก ปี การศึกษา 2555 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้ าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
ข้อ 19. โครงการเงินทุนการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้ าถึงแหล่ งทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
ข้อ 20. โครงการอินเทอร์เน็ต ตาบล และหมู่บา้ น ในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
ข้อใดถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
ข้อ 21. Becoming ASEAN Leaders Scholarship กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. ก้าวสู ้อาเซี ยน
ข. สร้ างผู้นาแห่ งอาเซียน
ค. เตรี ยมพร้อมสู่ อาเซี ยน
ง. โรงเรี ยนผูน้ าแห่งอาเซี ยน

ข้อ 22. ให้ประชาชนที่ไม่จบ ม.6 สามารถเทียบประสบการณ์และการเรี ยนรู้จนจบ ม.6 ได้ภายใน 8 เดือน
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสิ่ งอานวยความสะดวก
ข. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ค. โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะ
ง. โอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชี วติ
ข้อ 23. Flagship กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ตรงกับข้อใดถูกต้อง
ก. สิ่ งที่จาเป็ นต้องทา ข. โครงการเร่ งด่วน
ค. ชุ ดโครงการสาคัญ
ง. โครงการสาคัญเร่ งด่วน
ข้อ 24. ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทุนการศึกษานักเรี ยนไทย
ไปเรี ยนต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด Flagship ตรงกับข้อใดถูกต้อง
ก. โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
ข. โครงการหนึ่งโรงเรี ยนหนึ่งพยาบาล
ค. อัจฉริ ยะสร้างได้
ง. คูปองสร้างเสริ มอัจฉริ ยะ
ข้อ 25. ข้อใดไม่ใช่แผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แผนงานแก้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานเพิม่ โอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข้อ 26.วิสัยทัศน์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2558
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็ นองค์ กรขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทยเข้ าสู่ มาตรฐานสากลภายในปี 2563
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนภายในปี 2558
ง. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของอาเซี ยนภายในปี 2563

ข้อ 27. สามผูจ้ บที่เป็ นผลผลิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผูจ้ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข. ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ง.
ผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข้อ 28. โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน อยูใ่ นแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใด
ก. แผนงานแก้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข้อ 29. ค่านิยมองค์การของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ มีจิตเอื้ออาทร มีความขยันเป็ นอาภรณ์ ใจมุ่งมัน่ หลักยุติธรรม
ข. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ มีจิตเอื้ออาทร มีความขยันเป็ นอาภรณ์ ใจยึดมัน่ หลักยุติธรรม
ค. เป็ นองค์ กรทีม่ ีชีวติ พร้ อมจิตเอือ้ อาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
ง. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจมุ่งมัน่ หลักยุติธรรม
ข้อ 30." One Vision , One Identity , One Community " ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอาเซี ยน
ก. วิสัยทัศน์
ข. เอกลักษณ์
ค. คาขวัญ
ง. เป้ าหมาย
ข้อ 31. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ก. Association South East Asian Nations
ข. Association of South East Asian Nations
ค. Association for South East Asian Nations
ง. Association of the South East Asian Nations
ข้อ 32.สัญลักษณ์ของอาเซียนข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นรู ป ต้ นข้ าวสี เหลือง 10 ต้ นทีม่ ัดรวมกัน
ค. เป็ นรู ป ต้นข้าวสี เหลือง 11 ต้นที่มดั รวมกัน

“ ASEAN ” ตรงกับข้อใด

ข. เป็ นรู ป รวงข้าวสี เหลือง 10 ต้นที่มดั รวมกัน
ง. เป็ นรู ป รวงข้าวสี เหลือง 11 ต้นที่มดั รวมกัน

ข้อ 33. ความหมายสี ของธงชาติอาเซี ยนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สี น้ าเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมัง่ คง
ค. สี ขาว: หมายถึง ความบริ สุทธิ์

ข. สี แดง: หมายถึง ความก้าวหน้ า
ง. สี เหลือง: หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง

ข้อ 34. เสาหลัก 3 เสา ของประชาคมอาเซี ยนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน
ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ง. ประชาคมสั นติภาพและความมั่งคง

ข้อ 35. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการ โครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(Spirit Of ASEAN) เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน โดยคัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วม
โครงการในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โรงเรียน Focus School
ข. โรงเรี ยน Sister School
ค. โรงเรี ยน Buffer School
ง. โรงเรี ยน ASEAN Focus School
ข้อ 36. ประเทศคู่เจรจา ASEAN ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จีน
ค. สหรัฐอเมริ กา

ข. รัสเซีย
ง. แคนนาดา

ข้อ 37. แผนการบริ หารราชการแผ่นดินกาหนด ตรงกับข้อใด
ก. 2 ปี
ค. 4 ปี

ข. 3 ปี
ง. 5 ปี

ข้อ 38. หน่วยงานที่จดั ทาแผนบริ หารราชการแผ่นดิน ยกเว้นข้อใด
ก. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ง. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อ 39. ผูใ้ ห้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของส่ วนราชการ ตรงกับข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรี
ง. หัวหน้าส่ วนราชการ

ข้อ 40. Sufficiency Economy ตรงกับข้อใด
ก. พอประมาณ
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี

ข. การมีเหตุผล
ง. เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 41. สามห่วงตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความพอเพียง
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ความพอประมาณ
ข้อ 43. “ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ ” ตรงกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดถูกต้อง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ความรู้
ข้อ 44. ข้อใดไม่เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขด้านความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. รอบรู้
ข. รอบคอบ
ค. รอบด้ าน
ง. ระมัดระวัง
ข้อ 45. ขั้นตอนแรกของการบริ หารยุคใหม่ ตรงกับข้อใด
ก. กาหนดผลลัพธ์
ค. กาหนดพันธกิจ

ข. การสร้ างวิสัยทัศน์
ง. การสร้างตัวชี้วดั

ข้อ 46. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป้ าหมายสู งสุ ดในการจัดการความรู ้ ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนางาน
ค. พัฒนาองค์ กร
ง. พัฒนาประเทศชาติ
ข้อ 47. การวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนใดถูกต้องที่สุด
ก. กาหนดวิสัยทัศน์ เตรี ยมการ สร้างแผน นาแผนไปปฏิบตั ิ ปรับปรุ งแก้ไข
ข. เตรี ยมการ กาหนดวิสัยทัศน์ สร้างแผน นาแผนไปปฏิบตั ิ ประเมินผล
ค. เตรี ยมการ กาหนดวิสัยทัศน์ สร้างแผน นาแผนไปปฏิบตั ิ ประเมินผล
ง. กาหนดวิสัยทัศน์ สร้ างแผน นาแผนไปปฏิบัติ ประเมินผล ปรับปรุ งแก้ ไข

ข้อ 48."การศึกษาก่อนอุดมศึกษา” หมายความตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การศึกษาภาคบังคับ
ข. การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ค. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ง. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ข้อ 49. การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น มนุษย์ที่สมบรู ณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ค. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ง. วิธีการการจัดการศึกษา
ข้อ 50. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ก. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับคนไทยทุกคน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ค. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 51. “เป็ นการศึกษาที่ให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษา
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อมหรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ” จัดเป็ นการศึกษารู ปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาผสมผสาน
ข้อ 52. สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยวิธีการที่หลากหลายโดยพิจารณาจากข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. การพัฒนาของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม และ การจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน
ข. การพัฒนาของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การร่ วมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ค. พัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ พฤติกรรมการเรี ยน การสังเกตการร่ วมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ง. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสั งเกตพฤติกรรมการเรียน การร่ วมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน

ข้อ 53. การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยดึ เขตพื้นที่การศึกษาโดยคานึงถึง สิ่ งต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. จานวนสถานศึกษา
ข. ระดับของการศึกษาภาคบังคับ
ค. จานวนประชากร
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ข้อ 54. รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อใด ไม่ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ก. ห้องสมุดประชาชน
ข. สวนสาธารณะ
ค. สถานศึกษา
ง. สวนสัตว์
ข้อ 55.ให้จดั ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิ การดังต่อไปนี้ ไม่ตรงกับข้อใด
ก. ระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการในส่ วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริ หารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบบริ หารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษาระดับปริ ญญาที่เป็ นนิติบุคคล
ข้อ 56. ใครมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริ หารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของ ก.ค.ศ.
ข้อ 57.การแบ่งส่ วนราชการในสถานศึกษาศึกษาตรงกับข้อใด
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข้อ 58.การมอบอานาจให้ทาข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. เป็ นหนังสื อ
ค. เป็ นประกาศ

ข. เป็ นคาสั่ง
ง. เป็ นระเบียบ

ข้อ 59.ในกรณี ที่ผดู ้ ารงตาแหน่งใดหรื อผูร้ ักษาราชการแทนผูด้ ารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรื อมอบอานาจให้
ผูด้ ารงตาแหน่งอื่นทาหน้าที่บางอย่างแทนตัวเอง ข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ก. รักษาการในตาแหน่ง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 60.ในกรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ขอ้ ใดไม่ ถูกต้อง
ก. ให้รองผูอ้ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรอง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถ้ าไม่ มีผ้ ดู ารงตาแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ ไม่ อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ งตั้งข้ าราชการครู ในสถานศึกษาเป็ นผู้รักษาราชการแทน
ง. ถ้าไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทน
ข้อ 61.ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีขา้ ราชการครู ในสถานศึกษามาขอคาปรึ กษาว่าต้องการลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนข้าราชการครู ในคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านจะแนะนา
คุณสมบัติ ยกเว้นข้อใด
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ได้รับการยอมรับในเรื่ องความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติ เสื่ อมเสี ยทางจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
ค. มีวทิ ยฐานะไม่ ต่ากว่าชานาญการพิเศษ
ง. มีประสบการณ์สอนสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี
ข้อ 62. “อนุกรรมการและเลขานุการ” ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ข. อนุกรรมการเลือกกันเองจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ง. ผูแ้ ทน ก.ค.ศ. เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง

ข้อ 63. บุคคลใด มีอานาจ หน้าที่ พิจารณาเสนอความดีความชอบของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ก. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มบริ หารงานบุคคล
ข. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข้อ 64. “การอนุมตั ิประกาศนียบัตรและวุฒิบตั รของสถานศึกษา”เป็ นอานาจและหน้าที่ ตรงกับข้อใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 65. วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับ ดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ
ข. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค. ส่ งเสริม สนับสนุน ยกย่ อง และผดุงเกียรติผ้ ปู ระกอบวิชาชี พ
ง. ประสานส่ งเสริ มการศึกษา และการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ข้อ 66. นายสมศักดิ์ ดวงดี ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกคุรุสภา
ก. ยังไม่ได้เป็ นสมาชิกคุรุสภาจนกว่าจะผ่านการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ข. เป็ นสมาชิกสามัญ
ค. เป็ นสมาชิกวิสามัญ
ง. เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 67. ตาแหน่งในข้อใด ไม่จดั เป็ นวิชาชีพควบคุมตาม พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก. ครู
ข. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ค. คณาจารย์
ง. ศึกษานิเทศก์

ข้อ 68. ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กาหนดวันออกบัตร
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 แล้ววันที่บตั รหมดอายุตรงกับข้อใด
ก. 9 ธันวาคม 2557
ข. 9 ธันวาคม 2558
ค. 8 ธันวาคม 2557
ง. 8 ธันวาคม 2558
ข้อ 69. ข้าราชการครู ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ดาเนินการอย่างไร
ก. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ภายใน 180 วัน
ข. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ต่ากว่า 180 วัน
ค. ให้ ยนื่ ขอต่ อใบอนุญาตก่ อนหมดอายุ ไม่ น้อยกว่ า 180 วัน
ง. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่เกิน 180 วัน
ข้อ 70. นายสมพงษ์ ใจกว้าง จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต้องการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู จะต้องยืน่ หลักฐาน
และจ่ายค่าธรรมเนียมตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 71. นายศักดิ์สิทธิ์ คาดี ตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา รับนายศรเทพ นาชัย ครู อตั ราจ้างวิทยาศาสตร์ เข้า
มาปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน โดยที่นายศรเทพ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นายศักดิ์สิทธิ์ คาดี ต้อง
ระวางโทษตรงข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ง. ไม่ตอ้ งรับโทษเพราะถือว่าทาประโยชน์ให้กบั ทางราชการ
ข้อ 72. บุคคลใดมี อานาจ หน้าที่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นายสมศักดิ์ ดวงตก ตาแหน่งครู
วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 73. มาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 74. “จรรยาบรรณวิชาชีพ ”ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณต่ อเพือ่ นร่ วมประกอบวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ

ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง

กาหนดให้ ตอบคาถามข้ อ 75 -76
นายสมปอง หมายมัน่ ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู ชานาญการ ถูกผูป้ กครองร้องเรี ยนว่าไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยปฏิบตั ิตนไม่เป็ นแบบอย่าง พูดจาไม่สุภาพ กับนักเรี ยนเป็ นประจา
ข้อ 75. เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับเรื่ องแล้วมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ยกเว้นข้อใด
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ตักเตือน
ค. ทาทัณฑ์ บน
ง. เพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 76. หากนายสมปองไม่พอใจในคาวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ นายสมปองจะดาเนินการ
อย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
ก. ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข. อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ค. ร้องเรี ยนต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ง. ยืน่ ฟ้ องต่อศาลปกครอง
ข้อ 77. ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผูท้ รงคุณวุฒิที่รัฐมนตรี แต่งตั้งจากคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้อ 78. นางพรทิพย์ เด่นดวง ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ จะได้รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด
ก. 3,500
ข. 5,600
ค. 9,900
ง. 13,000
ข้อ 79. นายสมเกียรติ ใจมัน่ คง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกเป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยฐานะผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ ใครมีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ค. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข้อ 80. นางเอมอร ดวงเด่น ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย เมื่อผ่านการประเมินเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว
ใครมีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ก. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ค. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมตั ิ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 81. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไม่ได้กาหนด สถานโทษ
ทางวินยั ตรงกับข้อใด
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ปลดออก
ง. ให้ ออก
ข้อ 82. ครู เอกพล นวลน้อย ได้รับโทษทางวินยั โดยถูกสั่งลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน และคิดว่าตัวเองไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรมจากคาสัง่ ลงโทษทางวินยั ในครั้งนี้ ครู เอกพล นวลน้อย ต้องดาเนินการอย่างไรจึงจะ
ถูกต้อง
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งคาสั่ ง

ข้อ 83. นายสง่า ด่านช้าง ตาแหน่งครู วิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ว่าลวนลามนักเรี ยน และนายสง่า คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมที่
ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งให้ตวั เองพักราชการ มีสิทธิตามข้อใด
ก. ร้ องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งคาสั่ ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 84. แผนซึ่ งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ
ข้อใดถูกต้อง
ก. แผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ข. แผนการจัดการเรี ยนรู้เฉพาะบุคคล
ค. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะคนพิการ
ข้อ 85. จากข้อ 84 ข้อใดถูกต้อง
ก. Individualized Education Plan
ค. Individualized Development Plan

ข. Individualized Education Program
ง. Individualized Development Program

ข้อ 86. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ ไปทุกระดับ หลากหลายรู ปแบบข้อใดถูกต้อง
ก. การเรี ยนรู ้ร่วม
ข. การเรียนร่ วม
ค. การเรี ยนร่ วมของพิการ
ง. การส่ งเสริ มการเรี ยนเฉพาะคนพิการ
ข้อ 87. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาในสถานศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ข. ให้ ถือเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็ นธรรมตามกฎหมาย
ค. เป็ นการปฏิบตั ิที่คดั หลักมนุษยธรรม ง. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้รับโทษทางวินยั
ข้อ 88. เด็กที่พึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ ยกเว้นข้อใด
ก. เด็กที่ถูกทารุ ณกรรม
ค. เด็กที่อยูใ่ นสภาพที่จาต้องได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ

ข. เด็กที่เสี่ ยงต่อการกระทาผิด
ง. เด็กเร่ ร่อน หรือเด็กกาพร้ า

ข้อ 89. ห้ามมิให้ผใู ้ ดจาหน่ายสุ รา หรื อบุหรี่ ให้กบั เด็ก ฝ่ าฝื นข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 90. ผูใ้ ดกระทาการอันเป็ นการยุยง ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนให้นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาฝ่ าฝื น
ระเบียบของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาและต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาและ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงข้อใดถูกต้อง
ก. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

