
แนวขอสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 
1. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใดมากท่ีสุด 
ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา  
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐบาล 
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองรัฐธรรมนูญ 
ง. การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยคร้ังใหญ 
 
2. วัตถุประสงคของการจัดทํา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 เพ่ืออะไร 
ก. ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
ข. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ค. พัฒนาคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
ง. พัฒนาศักด์ิศรีความเปนมนุษยของเด็กไทย 
 
3. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับขอใดมากท่ีสุด 
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแหงชาติ 
ข. แผนพัฒนาประเทศชาติ 
ค. แผนการศึกษาแหงชาติ  
ง. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม 
 
4. ขอใดใหความหมายไมตรงกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
ก. มาตรฐานการศึกษา เปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค และ มาตรฐานท่ีตองการให
เกิดในสถานศึกษา 
ข. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
ค. กระทรวงหมายความวา กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ง. สถานศึกษาคือสถานท่ีจัดการสอนต้ังแตกอนประถมถึงระดับกอนอุดมศึกษา 
 
5. ขอใดไมถูกตอง เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรี ใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
ก. ออก พ.ร.บ. เก่ียวของตอเน่ือง 
ข. ออกกฎกระทรวง 
ค. รักษาการตาม พ.ร.บ. น้ี 
ง. ประกาศเพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. น้ี 
 
6. หลักการ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 ขอใดกลาวผิด 
ก. เปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือปวงชนชาวไทย  
ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับเยวชน 
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
ง. พัฒนา สาระ หลักสูตร และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 



7. ขอใดไมสอดคลองการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการการจัดการศึกษา 
ก. กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ 
ข. กระจายอํานาจสูสถานศึกษาท้ังหมด  
ค. มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา 
ง. รวมทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆมาไวในการจัดการศึกษา 
 
8. ขอใดไมสอดคลองกับสิทธิ และหนาท่ีตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
ก. จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรอง รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม 
ข. บุคคลพิการไดรับการจัดการศึกษาต้ังแตแรกเกิด หรือพบความบกพรอง โดยไมเสียคาใชจาย 
ค. บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 
ง. จัดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน จัดการศึกษาภาคบังคับ ข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ปอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ   
 
9. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสิทธิประโยชนบิดา มารดา ผูปกครอง พึงไดรับในการจัดการศึกษา 
ก. การสนับสนุนจากรัฐใหความรูความสามารถในการอบรมเล้ียงดู 
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคนในการดูแล 
ค. การยกเงินภาษีสาหรับคาใชจายดานการศึกษา  
ง. การใหการศึกษาแกบุตร หรือบุคคลในการดูแลระบบการศึกษา 
 
10. จุดท่ีตางกันของการศึกษาระบบตาง  ๆท่ีสําคัญคือขอใด 
ก. ตัวผูเขารับการศึกษา 
ข. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 
ค. ระยะเวลา ท่ีจัดการศึกษา 
ง. สถานท่ีจัดการศึกษา 
 
11. ขอใดกลาวผิด 
ก. การศึกษาในระบบ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ข. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การศึกษาภาคบังคับไมนอยกวา 12 ป กอนระดับอุดมศึกษา  
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนตํ่ากวาปริญญาและระดับปริญญา 
ง. การแบงระดับการเทียบระดับนอกระบบใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
 
12. ขอใดไมเก่ียวของกับการจัดศูนยการเรียนตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. การศึกษา 
ก. โรงเรียน  
ข. บุคคล 
ค. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ง. โรงพยาบาล 
 
 
 



13. หลักการจัดการศึกษาขอใดไมสอดคลองตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
ก. ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
ข. ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
ค. ครูตองมีจิตสานึกท่ีจะพัฒนาเด็กอยางเต็มความสามารถ 
ง. ตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
 
14. ขอใดไมสอดคลองกับการจัดกระบวนการเรียนรูตาม พ.ร.บ. 
ก. ฝกทักษะการเผชิญสถานการณ 
ข. ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทาเปน รักการอาน 
ค. จัดกิจกรรมผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
ง. สอดคลองตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนและครูผูสอนอยางแทจริง  
 
15. การจัดทําหลักสูตรแกนกลาง เปนบทบาทของบุคคลในขอใด 
ก. โรงเรียน ชุมชน 
ข. คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี 
ค. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ง. สภาการศึกษาแหงชาติ 
 
16. จุดมุงหมายสําคัญของการใหสถานศึกษารวมกับชุมชน ครอบครัว ทองถ่ิน รวมพัฒนา 
ก. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน 
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรูภายในชุมชน 
ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปญหาความตองการ  
ง. ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
17. องคกรหลักของกระทรวง ขอใดไมถูกตอง 
ก. คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ  
ข. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
18. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวของกับขอใด นอยท่ีสุด 
ก. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ตํ่ากวาอุดมศึกษา 
ค. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ง. จัดการศึกษาระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา 
 
 
 



19. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล 
ก. ไมอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาการศึกษา 
ข. มีกฎหมายจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน  ๆ 
ค. พัฒนาระบบบริหารเปนของตนเอง 
ง. มีความคลองตัวทางวิชาการ 
 
20. ขอใดไมใชคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ี 
ก. ผูแทนสมาคมวิชาชีพครู 
ข. ผูแทนเอกชน  
ค. ผูแทนองคกรชุมชน 
ง. ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู 
 
21. หลักเกณฑการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษากําหนดเปน 
ก. กฎหมาย 
ข. กฎกระทรวง  
ค. กฏระเบียบกรม 
ง. กฎระเบียบสถานศึกษา 
 
22. ตอไปน้ีขอใดไมใชกรรมการโรงเรียน 
ก. ผูแทนครู 
ข. ผูแทนศิษยเกา 
ค. ผูแทนองคกรเอกชน 
ง. ผูทรงคุณวุฒิ 
 
23. รัฐมีอํานาจกํากับโรงเรียนเอกชนดานใด 
ก. การวัดผล 
ข. มาตรฐานการศึกษา  
ค. ธุรการ 
ง. วิชาการ 
 
24. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบประกันคุณภาพภายในไดแก 
ก. สถานศึกษาเทาน้ัน 
ข. สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี 
ค. สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ง. สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 



25. กรณีสถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกไมไดมาตรฐานและไมปรับปรุงแกไขใหรายงานตอ 
ก. สถานศึกษา 
ข. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ค. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
26. องคกรวิชาชีพครูอยูภายในการกํากับของ 
ก. สภาวิชาชีพ 
ข. เขตพ้ืนท่ี 
ค. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ง. กระทรวงศึกษาธิการ  
 
27. การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพครูเปนไปตาม 
ก. กฎหมาย  
ข. ระเบียบแบบแผน 
ค. กฎกระทรวง 
ง. กฎระเบียบสถานศึกษา 
 
28. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ก. ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน 
ข. ใหมีกองทุนผลงานดีเดน 
ค. ใหมีกฎหมายวาดวยเงินประจําตําแหนง 
ง. ใหมีกองทุนรางวัลเชิดชูเกียรติทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 
29. ขอใดถูกตองท่ีสุด 
ก. สถานศึกษาของรัฐมีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษาใชประโยชนจากทรัพยสิน 
ข. บรรดาอสังหาริมทรัพยของสถานศึกษาท่ีมีผูบริจาคหรือโดยซ้ือ แลก ไมถือเปนท่ีราชพัสดุ 
ค. บรรดารายได ผลประโยชนจากราชพัสดุเปนรายไดไมตองนําสงคลัง 
ง. บรรดารายได ผลประโยชนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถจัดสรรเปนคาใชจายของสถานศึกษา 
 
30. เงินอุดหนุนการศึกษาท่ีจัดโดยบุคคลขอตอไปน้ี ขอใดไมไดรับ 
ก. ประชาชน 
ข. ครอบครัว 
ค. บุคคล 
ง. องคกรชุมชนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 


