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แนวข้อสอบชุดท่ี  4 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  พ.ศ. 2553 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542 

 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับ  ที ่ 3  ขอ้ใดถูกต้อง 

ก.  9  หมวด  78  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ข.  9  หมวด  87  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ค.9  หมวด  97  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
ง.9  หมวด  79  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 
จ.  9  หมวด  69  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 

 
2.  หมวดใดทีส่ําคัญกับการศึกมากที่สุด 

ก.  หมวด  1   
ข.  หมวด  2 
ค.  หมวด  4 
ง.  หมวด  5 
จ.  หมวด  6 

 
3.  จากข้อ  2มีเน้ือหาตามข้อใด 

ก.  บททั่วไปความมุ่งหมาย และ หลักการ 
ข.  สิทธิและ หน้าที่ ทางการศึกษา 
ค.  ระบบการศึกษา 
ง.  แนวการจัดการศึกษา 
จ.  มาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
4.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  1  มีผลบังคับใช้ 

ก.  20  สิงหาคม  2542 
ข.  20  ธันวาคม  2545 
ค.  23  กรกฎาคม  2553 
ง.  24  ธันวาคม  2547 
จ. 21  กมุภาพันธ์  2551 

 
5.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  2  มีผลบังคับใช้ 

ก.  20  สิงหาคม  2542 
ข.  20  ธันวาคม  2545 
ค.  23  กรกฎาคม  2553 
ง.  24  ธันวาคม  2547 
จ. 21  กมุภาพันธ์  2551 

http://www.tamanoon.com/eduact/menu/group1.htm
http://www.tamanoon.com/eduact/menu/group2.htm
http://www.tamanoon.com/eduact/menu/group3.htm
http://www.tamanoon.com/eduact/menu/group4.htm
http://www.tamanoon.com/eduact/menu/group6.htm


2 
 

6.  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่  3  มีผลบังคับใช้ 
ก.  20  สิงหาคม  2542 
ข.  20  ธันวาคม  2545 
ค.  23  กรกฎาคม  2553 
ง.  24  ธันวาคม  2547 
จ. 21  กมุภาพันธ์  2551 

 
7.  การศึกษา  หมายความว่า   

ก.  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
ข.  โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า

ทางวิชาการ 
ค.  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ 
ง.  ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
จ.  ทุกข้อที่กลา่วมา 

 
8.  การศึกษาขั้นพืน้ฐานหมายความว่า 

ก.  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
ข.  การศึกษาก่อนระดับมัธยมศึกษา 
ค.  การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา 
ง.  การศึกษาก่อนระดับอาชีวศึกษา 
จ.  การศึกษาก่อนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

9.  การศึกษาตลอดชีวิตหมายความว่า 
ก.  การศึกษาเพื่อความสุขของชนชาวไทย 
ข.  การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ค.  การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ง.  การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
จ.  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
10.  คร ู หมายความว่า 

ก.  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ข.  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ค.  บุคลากรซึง่ทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

ง.  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
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จ.  บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐ 

 
11.  ความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  คือ 

ก.  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 
ข.  ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรมในการดํารงชีวิต 
ค.  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ง.  เก่ง  ดี  มคีวามสุข 
จ.  ทุกข้อที่กลา่วมา 
 

12.  ข้อกล่าวถึง  กระบวนการจัดการเรียนรู้       ได้ถูกต้องที่สุด 
ก.  การเรียนรูต้้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข.  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ค.  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งการทํางานที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ง.  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังความต้องการที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จ.  กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
13.  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักตรงกับข้อใด 

ก.  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ข.  เป็นการศกึษาตลอดชีวิตสําหรบัประชาชน 
ค.  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ง.  เปน็การศึกษาตลอดชีวิตสําหรบัประชาชน 
จ.  ข้อ  ข  ค  และง  ถูกต้องที่สุด 
 

14.  การจัดระบบการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาข้อแรกคือ 
ก.  ระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ข.  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ค.  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ง.  มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ.  มเีอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 
15.  การจัดระบบการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาข้อสองคือ 

ก.  ระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ข.  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพคร ู
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ค.  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ง.  มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ.  มเีอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 

16.  การจัดระบบการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาข้อสามคือ 
ก.  ระดมทรัพยากรจากแหลง่ต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ข.  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพคร ู
ค.  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ง.  มีการกระจายอํานาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ.  มเีอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

 
17.  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ ตามข้อใด 

ก.  บคุคลมีสทิธิเสมอกัน 
ข.  บุคคลมีสทิธิเหมือนกัน 
ค.  เท่าเทียมกนั 
ง.  บุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกัน 
จ.  มีสทิธิและโอกาสเท่ากันทุกประการ 

 
18.  การจัดการศึกษาให้กับคนพิการ  มีการจัดตามข้อใด 

ก.   จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตามสะดวก  โดยจัดให้พิเศษ  
ข.  จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ  โดยจัดให้พิเศษ 
ค.  จัดต้ังแต่  3-5  ปี  โดยจัดให้พิเศษ 
ง.  จัดต้ังแต่  3-6  ปี  โดยจัดให้พิเศษ 
จ.  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละ6  ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
 

19.  บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ  3  รายการ   
ก.  การสนับสนุนจากรัฐใหม้คีวามรู้ความสามารถ 
ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐ 
ค.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา 
ง.  จัดการศึกษโดยความธรรม 
จ.  ข้อ  ก  ข  ค  กล่าวได้ถูกต้อง 
 

20.  การนับอายุของนักเรียนนับอย่างไร 
ก.  การนับอายุคือ  ย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16 
ข.  การนับอายุคือ  ย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  17 
ค.  การนับอายุคือ  ย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  18 
ง.  การนับอายุคือ  ย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  19 
จ.  การนับอายุคือ  ย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  20 
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21.  การจัดการศึกษาม3ีรูปแบบ 
ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 
 

22.  การจัดการศึกษาม3ีรูปแบบFormal  Educationตรงตามข้อใ 
ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 

 
23.  การจัดการศึกษาม3ีรูปแบบNon-formal  Education 

ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 
 

24.  การจัดการศึกษาม3ีรูปแบบ  (Informal  Education 
ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 

 
25.  เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ทีแ่น่นอนเป็นการศึกษารูปแบบใด 

ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 
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26.  มีความยดืหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 
 

27.  เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรอืแหล่งความรู้อ่ืนๆ 

ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  ตามความคิดสรา้งสรรค ์
จ.  ก  ข  ค  ถกูต้อง 

 
28.  สถานศึกษาควรจัดการศึกษาในรูปแบบใด 

ก.  ในระบบ 
ข.  นอกระบบ 
ค.  ตามอัธยาศัย 
ง.  แบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
จ.  อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 

 
29.  ระดับการศึกษาในระบบแบ่งได้กี่ระดับ 

ก.  1 
ข.  2 
ค.  4 
ง.  5 
จ.  7 
 

30.  จากข้อ  29  แบ่งได้ตามข้อใด 
ก.  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ข.  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และก่อนประถมศึกษา 
ค.  การศึกษาก่อนประศึกษา  และการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ง.  การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 




