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แบบทดสอบการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 1
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
ข้อ 1 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐เกิดจากกฎหมายตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 39 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข. มาตรา 39 พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
ค. มาตรา 39 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม
ง. มาตรา 39 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อ 2 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กาหนดให้ใครเป็นผู้กระจายอานาจ
ก. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ข้อ ข และ ค
ข้อ 3 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กาหนดให้กระจายอานาจให้กับใคร
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 4กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กาหนดให้กระจายอานาจทั้งหมดกี่ด้าน
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6

ข้อ 5 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กาหนดให้กระจายอานาจข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านเงินงบประมาณ
ค. ด้านการบริหารงานบุคคล
ง. ด้านการบริหารทั่วไป
ข้อ 6 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการ
บริหารงานบุคคล”ตรงกับข้อใด
ก. 17 งาน
ข. 20 งาน
ค. 21 งาน
ง. 22 งาน
ข้อ 7 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการบริหารงาน
บุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การวางแผนอัตรากาลัง
ข. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ค. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 8 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการบริหารงาน
บุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค. การลาทุกประเภท
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 9 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการบริหารงาน
บุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข. การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ค. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 10 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการ
บริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ
ข. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ค. การออกจากราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 11 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการ
บริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
ข. การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ค. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 12 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการ
บริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ค. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 13 กาหนดให้กระจายอานาจ “ด้านการ
บริหารงานบุคคล” ตรงกับข้อใด
ก. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ข. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ค. การจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ข้อ 14 “แนวคิดการบริหารงานบุคคล” ในฐานะที่
ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรยึดแนวคิด
ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. คนถือเป็นปัจจัยการบริหารที่สาคัญที่สุด
ข. เป็นศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่ ใช้คนเก่า
ค. เน้นการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
ง. จัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ข้อ 15 “การจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม” ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ท่านควรดาเนินการ ตรงกับข้อใด
ก. ความรู้
ข. ความสามารถ
ค. ความสมัครใจ
ง. ใช้พิจารณาร่วมกันทุกข้อ
ข้อ 16 “การจัดบุคลากรในการสอน” ในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านควรดาเนินการ ตรงกับ
ข้อใดจึงจะเกิดผลดีที่สุด
ก. ความรู้
ข. ความสามารถ
ค. ความสมัครใจ
ง. ใช้พิจารณาร่วมกันทุกข้อ
ข้อ 17 “ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)”
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ระบบสายโลหิต
ข. ระบบการแลกเปลี่ยน / ผลประโยชน์
ค. ระบบชอบพอพิเศษ
ง. ระบบตาแหน่ง
ข้อ 18 “ระบบคุณธรรม (Merit System)” ข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. หลักความรู้ความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง

ข้อ 19 “Competency” ตรงกับข้อใดในระบบ
คุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก. หลักความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 20 “Equality of opportunity” ตรงกับข้อใดใน
ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงาน
บุคคล
ก. หลักความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 21 “Security” ตรงกับข้อใดในระบบคุณธรรม
(Merit System) ในการบริหารงานบุคคล
ก. หลักความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 22 “Political Neutrality” ตรงกับข้อใดใน
ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงาน
บุคคล
ก. หลักความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ 23 “ระบบตาแหน่ง (Position System)” ในการ
บริหารงานบุคคล ตรงกับข้อใด
ก. แบบตาแหน่งหน้าที่
ข. แบบชั้นยศ
ค. แบบวิทยฐานะ / ตาแหน่งทางวิชาการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 24 “Position Classification : PC”ระบบ
ตาแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด
ก. แบบตาแหน่งหน้าที่
ข. แบบชั้นยศ
ค. แบบวิทยฐานะ / ตาแหน่งทางวิชาการ
ง. แบบเงินเดือน

ข้อ 25 “Rang Classification : RC”ระบบตาแหน่ง
(Position System) ตรงกับข้อใด
ก. แบบตาแหน่งหน้าที่
ข. แบบชั้นยศ
ค. แบบวิทยฐานะ / ตาแหน่งทางวิชาการ
ง. แบบเงินเดือน
ข้อ 26 “Acadamic Rang Classification :ARC”
ระบบตาแหน่ง (Position System) ตรงกับข้อใด
ก. แบบตาแหน่งหน้าที่
ข. แบบชั้นยศ
ค. แบบวิทยฐานะ / ตาแหน่งทางวิชาการ
ง. แบบเงินเดือน
ข้อ 27 ก.พ. ได้กาหนด “การเรียงลาดับอาวุโสใน
ระบบราชการไทย5 ลาดับ” ตรงกับข้อใด
ก. ระดับ–เงินเดือน–อายุราชการ-ชั้นของเครื่อง
ราชฯ -อายุ
ข. เงินเดือน–ระดับ–อายุราชการ-ชั้นของเครื่อง
ราชฯ -อายุ
ค. อายุราชการ–เงินเดือน–ระดับ-ชั้นของเครื่อง
ราชฯ -อายุ
ง. อายุ- ระดับ–เงินเดือน–อายุราชการ-ชั้นของ
เครื่องราชฯ
ข้อ 28 “บาเหน็จความชอบ”ให้กับข้าราชการที่
กระทาดี หรือปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษตรงกับข้อใด
ก. บันทึกคาชมเชยรางวัล
ข. เครื่องเชิดชูเกียรติ
ค. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 29 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั่งให้รับราชการโดย
ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบ
บุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. การทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. กระทรวงวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง

ข้อ 30 “ข้าราชการครู”พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
ตรงกับใด
ก. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน
ข. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของ
รัฐ
ค. บุคคลซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
ง. บุคคลซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
ข้อ 31 “คณาจารย์”พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ตรงกับใด
ก. บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
ข. บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาของรัฐ
ค. บุคคลซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน
ง. บุคคลซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ

ข้อ 32 “บุคลากรทางการศึกษา”พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓) ตรงกับใด
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ผู้บริหารการศึกษา
ค. ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ
การบริหารการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 33 ความหมาย “วิชาชีพ”พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วิชาชีพครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพบริหารการศึกษา
ง. วิชาชีพบุคลกรทางการศึกษาอื่น
ข้อ 34 ความหมาย “หน่วยงานการศึกษา”พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑)
(ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อใดถูกต้อง
ก. สถานศึกษา
ข. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 35 “แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศสานักงานเขต”
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ.
๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นสถานศึกษานอกระบบ
ข. เป็นหน่วยงานการศึกษา
ค. เป็นสานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
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ข้อ 36 ข้อใด จัดเป็น“สถานศึกษา”พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓)
ก. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข. โรงเรียน
ค. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 37 ข้อใดไม่จัดเป็น“สถานศึกษา”พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓)
ก. ศูนย์การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
ข. ศูนย์การเรียน
ค. มหาวิทยาลัย
ง. วิทยาลัยชุมชน
ข้อ 38 ข้อใดเป็น “ส่วนราชการ ” ตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑)
(ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
ก. หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรม
ข. หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ค. หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรม
หรือเทียบเท่ากรม
ง. หน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกอง
หรือเทียบเท่ากรม
ข้อ 39 “หัวหน้าส่วนราชการ” ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓) ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดกระทรวง
ข. เลขาธิการ
ค. อธิบดี
ง. อธิการบดี

ข้อ 40 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”เรียกว่า
อย่างไร
ก. คณะกรรมการข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ค. กรรมการข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา
ง. กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ข้อ 41 จากข้อ 40 “เรียกโดยย่อ” อย่างไร
ก. กคศ
ข. กคศ.
ค. ก.ค.ศ
ง. ก.ค.ศ.
ข้อ 42 จากข้อ 40-41เกิดจาก พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ.
๒๕๕๓) มาตราใด
ก. มาตรา 7
ข. มาตรา 12
ค. มาตรา 21
ง. มาตรา 39
ข้อ 43 จากข้อ 40-41ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2 พ.ศ. ๒๕๕๑) (ฉบับ๓พ.ศ. ๒๕๕๓)
กาหนดคณะกรรมการไว้จานวนเท่าใด
ก. 21 คน
ข. 28 คน
ค. 31 คน
ง. 39 คน
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ข้อ 44 ถ้าท่านจะขอติดต่อราชการเข้าพบประธาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่านจะต้องเข้าพบใคร
ก. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. นายกรัฐมนตรี
ข้อ 45 ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายดิเรก พรมสีมา
ข. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ค. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ง. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร
ข้อ 46 ถ้าท่านจะขอติดต่อราชการเพื่อเข้าพบ
รองประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่านจะต้องเข้าพบใคร
ก. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. นายกรัฐมนตรี
ข้อ 47รองประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายดิเรก พรมสีมา
ข. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ค. นายอภิชาติ จิรวุฒิ
ง. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร
ข้อ 48 กรรมการโดยตาแหน่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้ กี่
คน
ก. 8 คน
ข. 9 คน
ค. 11 คน
ง. 12 คน

ข้อ 49 กรรมการโดยตาแหน่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด ตรง
กับข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 50 กรรมการโดยตาแหน่งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด ตรง
กับข้อใด
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 51 กรรมการโดยตาแหน่งจากปลัดกระทรวง
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนด ข้อใดถูกต้อง
ก. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ข. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อ 52 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้ กี่
คน
ก. 8 คน
ข. 9 คน
ค. 11 คน
ง. 12 คน
ข้อ 53 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใครเป็น ผู้
แต่งตั้ง
ก. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี
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ข้อ 54 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งจากผู้
มีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดต่อไปนี้
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านบริหารงานบุคคล
ค. ด้านกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 55 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งจากผู้
มีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดถูกต้อง
ก. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ด้านการบริหารองค์กร
ค. ด้านการศึกษาพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 56 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งจากผู้
มีความเชี่ยวชาญ ในด้านใดถูกต้อง
ก. ด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
ข. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
ค. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ด้านการ
บริหารจัดการความรู้ หรือ ด้านการวิจัยและ
ประเมินผล
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 57 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดอายุ
ตรงกับข้อใดถูกต้อง
ก. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70
ปีบริบูรณ์
ข. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน
75ปีบริบูรณ์
ค. อายุตั้งแต่35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปี
บริบูรณ์
ง. อายุตั้งแต่35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน75ปี
บริบูรณ์

ข้อ 58 กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้ กี่
คน
ก. 8 คน
ข. 9 คน
ค. 11 คน
ง. 12 คน
ข้อ 59 กรรมการผู้แทนข้าราชการครูที่มาจากการ
เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนดไว้กี่คน
ก. 5 คน
ข. 6 คน
ค. 11 คน
ง. 12 คน
ข้อ 60 จากข้อ 59 ข้อใดถูกต้อง
ก. สังกัด สพป. จานวน 3 คน
ข. สังกัด สพม. จานวน 1 คน
ค. สังกัด สอศ. จานวน 1 คน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 61 กรรมการผู้แทนข้าราชการครูที่มาจากการ
เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด............จานวน 1 คน “.........”
ตรงกับข้อใด
ก. สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม
ง. จากทั้งข้อ ก ,ข หรือ ค ที่เลือกกันเอง
ข้อ 62 กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาที่มา
จากการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้กี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. 4 คน
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ข้อ 63 บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 64 เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาคนปัจจุบันตรงกับข้อใด
ก. นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ข. นายเกษม กลั่นยิ่ง
ค. นางศิริพร เกื้อกิจกุล
ง. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข้อ 65 ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องการลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่านต้องมีคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติ เสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบ
อาชีพ
ค. มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 5 ปี
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 66มีข้าราชการครูในสถานศึกษา ต้องการลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการครุในคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะที่
ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนั้นท่านจะแนะนา
คุณสมบัติให้ข้าราชการครูคนนั้น ตรงกับข้อใด
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติ เสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ การประกอบอาชีพ

ค. มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ไม่
น้อยกว่า 15 ปี หรือมีวิทยฐานะไม่ต่ากว่า
ชานาญการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 67 กรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาคุณสมบัติ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
ค. ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติ เสื่อมเสียทาง
จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบ
อาชีพ
ง. มีประสบการณ์ในด้านการสนับสนุน
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข้อ 68 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปถูกต้อง
ก. เสนอแนะ ให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงาน
บุคคล
ข. กาหนดนโยบาย วางแผน และกาหนดเกณฑ์
อัตรากาลัง รวมให้ความเห็นชอบจานวนและ
อัตราตาแหน่ง
ค. เสนอแนะ ให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับค่าครองชีพ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
หรือการจัดสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อให้ ครม.อนุมัติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 69 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ข้อ 72 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปถูกต้อง
ก. ออก กฎ ก.ค.ศ. ระบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ ครม.อนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้บังคับใช้
ข. พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.
ค. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล รวมทั้งพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมข้าราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 70 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปถูกต้อง
ก. กาหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง อัตราเงินเดือนตาแหน่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ข. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การจัด
สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล การสร้างขวัญ
กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ค. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 71 คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปถูกต้อง
ก. กาหนดมาตรฐาน พิจารณา ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข. กากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลของงข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ค. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปถูกต้อง
ก. กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงาน
ข. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติ และแก้ไข
ทะเบียนประวัติ และควบคุมการเกษียณอายุ
ราชการ
ค. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ข้อ 73 ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
บริหารราชการในสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 74 จากข้อ 73 คนปัจจุบัน ตรงกับข้อใด
ก. นางศิริพร เกื้อกิจกุล
ข. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ค. นายองค์กร อมรศิรินันท์
ง. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ข้อ 75ฐานะของเลขาธิการ ก.ค.ศ. ตรงกับข้อใด
ก. นิติบุคคล
ข. เทียบเท่าปลัดกระทรวง
ค. อธิบดี
ง. เทียบเท่าอธิบดี
ข้อ 76 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... เกิดจาก
กฎหมายฉบับใด
ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม
ค. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ง. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 77 จากข้อ 76 กาหนดในมาตรา ตรงกับข้อใด

ข้อ 81 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
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ก. มาตรา 7
ข. มาตรา 12
ค. มาตรา 21
ง. มาตรา 23
ข้อ 78 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขตที่ 1
ค. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1
ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขตที่ 1
ข้อ 79 จากข้อ 78 เรียกโดยย่อ... ตรงกับข้อใด
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
ข. อ.ก.ค.ศ. ประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ง. อ.ก.ค.ศ. ประจาเขตพื้นที่การศึกษาการ
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อ 80 จากข้อ 79 กาหนดคณะกรรมการ ตรงกับข้อ
ใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน

ก. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์เขต 24
ข. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษาการ
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์เขตที่ 24
ค. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 24
ง. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ 24
ข้อ 82จากข้อ 81 เรียกโดยย่อ... ตรงกับข้อใด
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 24
ข. อ.ก.ค.ศ. ประจาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24
ง. อ.ก.ค.ศ. ประจาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24
ข้อ 83 จากข้อ 82กาหนดคณะกรรมการ ตรงกับข้อ
ใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
ข้อ 84 องค์ประกอบคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. อนุกรรมการโดยตาแหน่ง2คน
ข. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ค. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง 3 คน
ง. กรรมการและเลขานุการ 1คน

ข้อ 85 “อนุกรรมการโดยตาแหน่ง” ของ

ข้อ 89 “ประธานอนุกรรมการ” ของ
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คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. ผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. ผู้แทนคุรุสภา
ค. ผู้แทนผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 86 “อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... คัดเลือกจากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. ด้านการบริหารงานบุคคล
ข. ด้านการศึกษา
ค. ด้านกฎหมาย
ง. ด้านการเงิน
ข้อ 87 “อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง”
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา1คน
ข. ผู้แทนข้าราชการครู1 คน
ค. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 1 คน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 88 “กรรมการและเลขานุการ” ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ข. อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยตาแหน่ง

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ข. อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้แทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยตาแหน่ง
ข้อ 90 “อานาจ หน้าที่” ของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. พิจารณากาหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา การ
กาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ย
อัตรากาลัง
ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง
ค. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดี
ความชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 91 “อานาจ หน้าที่ ” ของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. พิจารณาเรื่องการดาเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ข. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในเขตพื้นที่
การศึกษา
ค. กากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ในเขต
พื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 92 “อานาจ หน้าที่ ” ของคณะอนุกรรมการ

ข้อ 96 จากข้อ 95ตรงกับข้อใด

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
ก. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งและการ
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
บริหารงานบุคคลที่อยู่ในอานาจหน้าที่ อ.
ก. จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูฯ
ก.ค.ศ. เขตฯ
ข. จัดทารายงานประจาปีการบริหารงานบุคคล
ข. พิจารณาเสนอความดีความชอบ ของ
เสนอ ก.ค.ศ.
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ค. จัดทารายงานประจาปีการบริหารงานบุคคล
และข้าราชการครูและบุคลากรฯ ภายในเขต
เสนอ สพฐ.
ค. จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ
ง. ข้อ ค ไม่ถูกต้อง
ครูและบุคลากรฯ
ข้อ 93 “รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็น
ง. ถูกทุกข้อ
อานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ข้อ 97 จากข้อ 95ตรงกับข้อใด
ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ก. จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
ทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... ตรงกับ
บุคลากรฯ
ข้อใด
ข. จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระ
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานขัน้ ต่าและเกณฑ์การประเมินผลงาน
ข. ประธานคณะอนุกรรมการฯ
ค. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและ
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
จัดทารายงานการบริหารงานบุคคล เสนอ อ.
ง. คณะอนุกรรมการทุกคน
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 94 “ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ
ง. ถูกทุกข้อ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา”
ข้อ 98 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตรงกับข้อใด
ก. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. กรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ประธานคณะอนุกรรมการฯ
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. รองผู้อานวยการสานักงานพื้นที่การศึกษาที่
ง. คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มบริหารงาน
ข้อ 99 จากข้อ 98 เกิดจากกฎหมายฉบับใด
บุคคล
ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ง. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลใน
แก้ไขเพิ่มเติม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
ข้อ 95 จากข้อ 94 กาหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ตรงกับข้อใด
ค. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ก. มาตรา 22
ง. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
ข. มาตรา 24
และแก้ไขเพิ่มเติม
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 39
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ข้อ 100 จากข้อ 99 กาหนดในมาตรา ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 22
ข. มาตรา 24
ค. มาตรา 38
ง. มาตรา 39
ข้อ 101 “สถานศึกษาขนาดเล็ก” ตรงกับข้อใด
ก. นักเรียนไม่เกิน 120 คน
ข. นักเรียนไม่เกิน 300 คน
ค. นักเรียน120 คนลงมา
ง. นักเรียน300คนลงมา
ข้อ 102 “สถานศึกษาขนาดใหญ่” ตรงกับข้อใด
ก. นักเรียนเกิน 120 คน
ข. นักเรียนเกิน 300 คน
ค. นักเรียน120 คนขึ้นไป
ง. นักเรียน300คนขึ้นไป
ข้อ 103 โรงเรียนที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษามี
นักเรียน จานวน 300 คน“คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรงกับข้อ
ใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
ข้อ 104 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
วาระการดารงตาแหน่ง ตรงกับข้อใด
ก. 3ปี
ข. 4ปี
ค. 3ปี แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2
วาระไม่ได้
ง. 4ปี แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกิน 2
วาระไม่ได้
ข้อ 104 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ว่างลงก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษา ต้องดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
อย่างไร
ก. ภายใน 30 วัน ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วัน ง. ภายใน 90 วัน

ข้อ 105 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ครบวาระการดารงตาแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องดาเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอย่างไร
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ข. ภายใน 45 วัน
ค. ภายใน 60 วัน
ง. ภายใน 90 วัน
ข้อ 106 ผู้แทน “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ตรงกับข้อใด
ก. ผู้แทนผู้ปกครอง 1คน
ข. ผู้แทนครู
1 คน
ค. ผู้แทนองค์กรชุมชน1 คน
ง. ถูกทุกข้อ ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กและใหญ่
ข้อ 107 ผู้แทน “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” ตรงกับข้อใด
ก. ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น 1คน
ข. ผู้แทนศิษย์เก่า
1 คน
ค. ผู้แทนภิกษุสงฆ์/ศาสนา ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก1 คน และ ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ 2
คน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 108 โรงเรียนที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษามี
นักเรียน จานวน 300คน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ตรงกับข้อใด
ก. 1คน
ข. 2คน
ค. 3คน
ง. 4คน
ข้อ 108 โรงเรียนที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษามี
นักเรียน จานวน 301คน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ตรงกับข้อใด
ก. 1 คน
ข. 2คน
ค. 6 คน
ง. 7คน
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ข้อ 109 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา ได้เพียง
แห่งเดียวเท่านั้น
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า
2 แห่งไม่ได้
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า
3 แห่งไม่ได้
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า
4 แห่งไม่ได้
ข้อ 110 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
ข. อายุไม่ต่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์
ค. อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริบูรณ์
ง. อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี บริบูรณ์
ข้อ 111 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับอานาจ หน้าที่ ของ
“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ กาหนด
ข. เสนอความต้องการจานวนและอัตรา
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรฯใน
สถานศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
พิจารณา
ค. ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรฯ ต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 112 กฎหมายฉบับใดที่กาหนดอานาจและหน้าที่
ของผู้อานวยการสถานศึกษาไว้
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ค. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ข้อ ก และ ค
ข้อ 113จากข้อ 112 อานาจและหน้าที่ของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา กาหนดในมาตรา 27ตรงกับ
ข้อใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ค. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ข้อ ก และ ค
ข้อ 114จากข้อ 112 อานาจและหน้าที่ของ
ผู้อานวยการสถานศึกษา กาหนดในมาตรา 39ตรงกับ
ข้อใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ค. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
ง. ข้อ ก และ ค

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์ สว่าง

ข้อ 115 อานาจและหน้าที่ของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
ฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ควบคุม ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
กาหนด
ข. พิจารณาความดีความชอบข้าราชการครู
และบุคลากรฯ ในสถานศึกษา
ค. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ง. จัดทามาตรฐาน ภาระงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯในสถานศึกษา
ข้อ 116 “ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรฯเพื่อ
เสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”เป็นอานาจ
และหน้าที่ตรงกับข้อใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 117 อานาจและหน้าที่ของผู้อานวยการ
สถานศึกษา กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และแก้ไขเพิ่มเติม
ตรงกับข้อใด
ก. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับทาง
ราชการ รวมทั้งนโยบายวัตถุประสงค์ขิง
สถานศึกษา
ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การ
พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ
ค. เป็นผู้แทนของสถานศึกษา รวมทั้งการ
จัดทานิติกรรมสัญญา ในราชการของ

ข้อ 118“จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา”เป็นอานาจและหน้าที่ที่กาหนดในพ.ร.บ.
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และ
แก้ไขเพิ่มเติมตรงกับข้อใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 119จากข้อ 118 ผู้มีอานาจและหน้าที่ ต้องเสนอ
รายงานต่อใคร
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 119“การอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษา”เป็นอานาจและหน้าที่ ที่กาหนดในพ.ร.บ.
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และ
แก้ไขเพิ่มเติมตรงกับข้อใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 120จากข้อ 119 ผู้มีอานาจและหน้าที่ ต้องปฏิบัติ
ตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
ก. ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
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สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
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