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ข้อ 1 ข้อใดถูกต้อง 

ก. อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่ง ของข้าราชการครูและบุคลากรฯ ให้
เป็น ตามกฎหมายว่าด้วยอัตราเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ  

ข. เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ไม่ถือ
เป็นเงินเดือน  

ค. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ได้รับอัตรา
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยอัตราเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ มีอัตราเงินเดือน
ทั้งหมดก่ีขั้น  

ก. 20 ขั้น 
ข. 22 ขั้น 
ค. 24 ขั้น 
ง. 26 ขั้น 

ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ มีอัตราเงินเดือน
ทั้งหมดก่ีอันดับ 

ก. 4 อันดับ 
ข. 5 อันดับ 
ค. 6 อันดับ 
ง. 7 อันดับ 

ข้อ 4  “ คศ.3 ”ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก. ขั้นเงินเดือน 
ข. อันดับเงินเดือน 
ค. อัตราเงินเดือน 
ง. ระดับเงินเดือน 

 

ข้อ 5  ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “อันดับเงินเดือน” 
ก. อันดับครูผู้ช่วย 
ข. อันดับค.ศ.1 
ค. อันดับคศ.2 
ง. ข้อ ก และ ค  

ข้อ 6 อันดับใดของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
ก าหนดขั้นเงินเดือนเต็มข้ันตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรฯ  

ก. อันดับคศ.2 
ข. อันดับคศ.3 
ค. อันดับคศ.4 
ง. อันดับคศ.5 

ข้อ 7 จากข้อ 6ปัจจุบันก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 
ก. 53,080 บาท 
ข. 62,760 บาท 
ค. 69,810 บาท 
ง. ไม่มีข้อถูก 

ข้อ 8 ขั้นเงินเดือนสูงสุด ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรฯปัจจุบันก าหนดไว้ตรงกับข้อใด 

ก. 53,080 บาท 
ข. 62,760 บาท 
ค. 69,810 บาท 
ง. 79,180 บาท 

ข้อ 9 ข้าราชการในต าแหน่งใด มีสิทธิได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่ง ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรฯ 

ก. คร ู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา 
ง. มีสิทธิได้รับทุกต าแหน่ง  
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ข้อ 10 เงินประจ าต าแหน่ง ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ครูและบุคลากรฯข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. 3,500 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 11 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ จะได้รับ          
เงินประจ าต าแหน่ง ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรฯ ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะต่อไปนี้ยกเว้น
ข้อใด 

ก. ช านาญการ 
ข. ช านาญการพิเศษ 
ค. เชี่ยวชาญ 
ง. เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 12 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการ” รับเงินเดือนในอันดับใด 

ก. อันดับ คศ.2 
ข. อันดับคศ.3 
ค. อันดับคศ.4 
ง. อันดับคศ.5 

ข้อ 13 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการพิเศษ” รับเงินเดือนในอันดับใด 

ก. อันดับ คศ.2 
ข. อันดับคศ.3 
ค. อันดับคศ.4 
ง. อันดับคศ.5 

ข้อ 14 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“เชี่ยวชาญ” รับเงินเดือนในอันดับใด 

ก. อันดับ คศ.2 
ข. อันดับคศ.3 
ค. อันดับคศ.4 
ง. อันดับคศ.5 

 

ข้อ 15 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“เชี่ยวชาญพิเศษ” รับเงินเดือนในอันดับใด 

ก. อันดับ คศ.2 
ข. อันดับคศ.3 
ค. อันดับคศ.4 
ง. อันดับคศ.5 

ข้อ 16 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการ” รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด 

ก. 3,500 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 17ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการพิเศษ” รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด 

ก. 3,500 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 18ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“เชี่ยวชาญ” รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด 

ก. 3,500 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 19ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“เชี่ยวชาญพิเศษ” รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด 

ก. 9,900 
ข. 13,000 
ค. 15,600 
ง. ข้อ ข หรือ ค  

ข้อ 20 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการ” รับเงินประจ าต าแหน่งตรงกับข้อใด 

ก. ไม่ได้ 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  
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ข้อ 21 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ
“ช านาญการพิเศษ” รับเงินประจ าต าแหน่งตรงกับ
ข้อใด 

ก. ไม่ได้ 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 22 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ 
“เชี่ยวชาญ” รับเงินประจ าต าแหน่งตรงกับข้อใด 

ก. ไม่ได้ 
ข. 5,600 
ค. 9,900 
ง. 13,000  

ข้อ 23 ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีวิทยฐานะ 
“เชี่ยวชาญพิเศษ” รับเงินประจ าต าแหน่งตรงกับ
ข้อใด 

ก. 9,900 
ข. 13,000 
ค. 15,600 
ง. ข้อ ข หรือ ค  

ข้อ 24“ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ คศ.4 
”จะได้ รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด 

ก. 9,900 
ข. 13,000 
ค. 15,600 
ง. ไม่มีข้อถูก  

ข้อ 25จากข้อ 24จะได้ รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อ
ใด 

ก. 9,900 
ข. 13,000 
ค. 15,600 
ง. ไม่มีข้อถูก  

ข้อ 26จากข้อ 24 จะได้ รับเงินเดือนตรงกับข้อใด 
ก. 62,760 
ข. สูงกว่า  62,760 
ค. สูงกว่าขั้น 23 ของอันดับ คศ.4 
ง. ข้อ ข และ ค 

ข้อ 27 บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ “ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามวุฒิ” ข้อใด    
ไม่ถูกต้อง 

ก. ปริญญาเอกอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  
๑๓,๗๗๐  บาท 

ข. ปริญญาโทอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  ๑๐,๑๙๐  
บาท 

ค. ปริญญาตรี(หลักสูตร ๕ ปี) อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ  ๙,๓๔๐  บาท 

ง. ปริญญาตรี(หลักสูตร ๔ ปี) อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ  ๘,๓๔๐  บาท 

ข้อ 28 การพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. ผู้อ านวยสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาอย่างน้อย 3  คน  

ข. การพิจารณายึดหลักมีคุณธรรม  มีความ
เที่ยงตรง 

ค. การพิจารณายึดหลักเปิดเผยโปร่งใสผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลักความประพฤติในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 29 จากข้อ 28ก าหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ในข้อใด 

ก. มาตรา 70 
ข. มาตรา 71 
ค. มาตรา 72 
ง. มาตรา 73 

ข้อ 30 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ       
ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรฯ    
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ในข้อใด 

ก. มาตรา 30 
ข. มาตรา 31 
ค. มาตรา 32 
ง. มาตรา 33 
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ข้อ 31 จากข้อ 30คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและ
บุคลกรฯ ก าหนดไว้ ตรงกับข้อใด 

ก. 12ข้อ 
ข. 13 ข้อ 
ค. 14 ข้อ 
ง. 15 ข้อ 

ข้อ 32 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ 
ตรงกับข้อใด 

ก. มีสัญชาติไทย 
ข. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
ค. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 33 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ 
ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิก
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ข. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือมีโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 

ค. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกสั่งพัก หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 34 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ 
ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่เป็นผู้ปกพร่องในศีลธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและบุคลากรฯ 

ข. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

ค. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

ข้อ 35 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ 
ตรงกับข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ไม่เป็นผู้ปกพร่องในศีลธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและบุคลากรฯ 

ข. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

ค. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
ง. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาให้

ถึงท่ีสุดต้องจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษที่กระท า
ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ข้อ 36 คุณสมบัติท่ัวไปข้าราชการครูและบุคลกรฯ 
ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ    องค์การมหาชน 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศ 

ข. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออก เพราะกระท าการผิดวินัย 

ค. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้า
รับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ  

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 37กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรคก าหนดไว้ทั้งหมด     กี่
โรค 

ก. 3 
ข. 4 
ค. 5 
ง. 6 

ข้อ 38จากข้อ 38ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ และระยะปรากฏ

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ข. วัณโรคในระยะติดต่อ 
ค. โรคเท้าช้างในระยะเป็นที่ปรากฏอาการเป็น

ที่รังเกียจแก่สังคม 
ง. โรคติดยาเสพติด 
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ข้อ 39บุคคลที่เป็นโรคใดสามารถรับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ 

ก. โรคเท้าช้าง 
ข. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
ค. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
ง. ข้อ ก ข และ ง ไม่สามารถรับราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาได้ 
ข้อ 40ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
มีก่ีประเภท 

ก. 2  ประเภท 
ข. 3  ประเภท 
ค. 4  ประเภท 
ง. 5 ประเภท 

ข้อ 41ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรฯ ใน 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรฯ  พ.ศ. 
2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดในมาตราใด 

ก. มาตรา 38 
ข. มาตรา 39 
ค. มาตรา 40 
ง. มาตรา 41 

ข้อ 42จากข้อ 41ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ต าแหน่งซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอนใน

สถานศึกษา 
ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษา 
ค. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ง. ต าแหน่งคณาจารย์ 

ข้อ 43“ต าแหน่งซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอนใน
สถานศึกษา”ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ครูผู้ช่วย 
ข. ครู 
ค. อาจารย์ 
ง. คณาจารย์ 

 
 
 

ข้อ 44“คณาจารย์”ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ครู - อาจารย์ 
ข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค. รองศาสตราจารย์ 
ง. ศาสตราจารย์ 

ข้อ 45จากข้อ 44ก าหนดใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ  พ.ศ. 2547 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตราใด 

ก. มาตรา 38 
ข. มาตรา 39 
ค. มาตรา 40 
ง. มาตรา 41 

ข้อ 46“ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา”ข้อใด    
ถูกต้อง 

ก. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 47“ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา”ข้อใด    
ถูกต้อง 

ก. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ข. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง.  ข้อ ก และ ค 

ข้อ 48“ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา”ตาม  มาตรา 
38 ข (1) ตรงกับข้อใด   

ก. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ง. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ข้อ 49“ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา”ตาม  มาตรา 
38 ข (2) ตรงกับข้อใด   

ก. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ง. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ข้อ 50“ต าแหน่งผู้สอน”ตาม  มาตรา 38 ก (1) ตรง
กับข้อใด   

ก. ผู้ช่วยคร ู
ข. ครูผู้ช่วย 
ค. คร ู
ง. อาจารย์ 

ข้อ 51“ต าแหน่งผู้สอน”ตาม  มาตรา 38 ก (2) ตรง
กับข้อใด   

ก. ผู้ช่วยคร ู
ข. ครูผู้ช่วย 
ค. คร ู
ง. อาจารย์ 

ข้อ 53“ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน”ตาม  
มาตรา 38 ค (1) ตรงกับข้อใด   

ก. ผู้ช่วยคร ู
ข. ครูผู้ช่วย 
ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ง. ศึกษานิเทศก์ 

ข้อ 54ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ ก าหนดใน พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรฯ  พ.ศ. 2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตราใด 

ก. มาตรา 38 
ข. มาตรา 39 
ค. มาตรา 40 
ง. มาตรา 41 

ข้อ 55ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ข้อใด ถูกต้อง 
ก. ช านาญการ 
ข. ช านาญการพิเศษ 
ค. เชี่ยวชาญ 
ง. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 56ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา      มี
วิทยฐานะ ข้อใด ถูกต้อง 

ก. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ 
ข. รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ค. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
ง. รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ข้อ 57ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา           มี
วิทยฐานะ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ผู้อ านวยการช านาญการ 
ข. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
ง. ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 58ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีวิทยฐานะ ข้อใด ถูกต้อง 

ก. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาช านาญการพิเศษ 

ข. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ค. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 59ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  มีวิทยฐานะ ข้อใด ถูกต้อง 

ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ช านาญการพิเศษ 

ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ 

ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชี่ยวชาญพิเศษ 

ง. ข้อ ข และ ค 
ข้อ 60ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  มีวิทยฐานะ ข้อใด ไม่
ถูกต้อง 

ก. ศึกษานิเทศก์ช านาญการมาก 
ข. ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ค. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
ง. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ 61ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดให้ 
มีวิทยฐานะท้ังหมด ตรงตามข้อใด 

ก. 4  วิทยฐานะ 
ข. 5วิทยฐานะ 
ค. 6วิทยฐานะ 
ง. 7วิทยฐานะ 
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ข้อ 62ข้อใดถูกต้อง  
ก. นายเอก  บริหารเยี่ยม ต าแหน่ง ครู   

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รับเงินเดือน
อันดับ คศ.3  ขั้น  30,020  บาท 

ข. นายเอก  บริหารเยี่ยม 
 ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษรับเงินเดือน
อันดับ คศ.3  ขั้น  30,020  บาท 

ค. นายเอก  บริหารเยี่ยม ต าแหน่ง ครูคศ.3   
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษรับเงินเดือน 
30,020  บาท 

ง. นายเอก  บริหารเยี่ยม ครูช านาญการพิเศษ 
(คศ.3) รับเงินเดือนอันดับ 30,020  บาท 

ข้อ 63ข้อใดถูกต้อง  
ก. นายยอด  บริหารดีต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

โรงเรียนวิทยฐานะ ผู้อ านวยการโรงเรียน
ช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  
ขั้น  30,020  บาท 

ข. นายยอด  บริหารดี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  ขั้น  
30,020  บาท 

ค. นายยอด  บริหารดี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  
ขั้น  30,020  บาท 

ง. นายยอด  บริหารดี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ  
30,020  บาท 

ข้อ 64ใครเป็นผู้ก าหนด หลักสูตร วิธีการแข่งขัน และ
วิธีด าเนินการ เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้  การยกเลิกบัญชี  ผู้สอบแข่งขันของ
บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. กพฐ. 
ข. สพฐ. 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 

ข้อ 65ใครเป็นผู้เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ก. กพฐ. 
ข. สพฐ. 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 66“เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งไม่ถือ
เป็นเงินเดือน”ก าหนดในมาตราใด พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 31  
ข. มาตรา 32  
ค. มาตรา 33  
ง. มาตรา 34  

ข้อ 67รัฐบาลก าหนดนโยบาย “เพิ่มเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ”โดยก าหนดในมาตรา
ใด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 31  
ข. มาตรา 32  
ค. มาตรา 33  
ง. มาตรา 34  

ข้อ 68ใครเป็นผู้ก าหนด วันเวลาท างาน 
วันหยุดราชการตามประเพณีและการลาหยุดราชการ 
ของบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ก. กพฐ. 
ข. สพฐ. 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 69จากข้อ 68โดยก าหนดในมาตราใด พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 35  
ข. มาตรา 36 
ค. มาตรา 37 
ง. มาตรา 38  
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ข้อ 70 การบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยก าหนดในมาตราใด 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 39 
ข. มาตรา 53 
ค. มาตรา 60 
ง. มาตรา 63 

ข้อ 71 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข้อ 72 ผู้มีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข้อ 73 จากข้อ 72 ให้ ใคร เสนอนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้น าความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง  

ก. เลขาธิการ กพฐ.  
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ง. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

ข้อ 74 ต าแหน่ง รอง.ผอ.สพท.ที่มวีิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ,เชี่ยวชาญใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติ ก.ค.ศ 

ข้อ 75 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มวีิทยฐานะ เชี่ยวชาญใครมีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติ ก.ค.ศ 

ข้อ 76 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่มี
วิทยฐานะช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ 
ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 77 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทย
ฐานะช านาญการ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ 
ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 78 ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะช านาญ
การ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ 
ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ข้อ 79 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะช านาญ
การ ,ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ 
ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย

อนุมัติ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 80 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 81 ต าแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1  ใครมี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 82ต าแหน่ง ครู  ที่มีวิทยฐานะช านาญการ ,
ช านาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญใครมีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ข้อ 83ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  เมื่อผ่านการประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ใครมี
อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       

โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 84คณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท. ตรงกับ   ข้อ
ใด 

ก. 5  คน 
ข. 7  คน 
ค. ไม่น้อยกว่า 5  คน 
ง. ไม่น้อยกว่า 7  คน 

ข้อ 85ประธานคณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท. ตรง
กับข้อใด 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 86กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท.
ข้อใดถูกต้อง 

ก. เลขาธิการสภาการศึกษา 
ข. เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 87กรรมการในคณะกรรมการสรรหา ผอ.สพท. 
ข้อใดถูกต้อง 

ก. เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข. เลขาธิการคุรุสภา 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ข้อ ก และ ข 
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ข้อ 88 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
สรรหา ผอ.สพท.ข้อใดถูกต้อง 

ก. เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข. เลขาธิการคุรุสภา 
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข้อ 89  “ให้มีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะใน
ต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพเป็นระยะๆ 
เพ่ือดงรงไว้ซ่ึง...ในแต่ละต าแหน่ง” โดย “ข้อความใน
.....” ยกเว้น ข้อใด 

ก. ความรู้  
ข. ทักษะและความสามารถ  
ค. ความช านาญการ  
ง. ความเชี่ยวชาญ 

ข้อ 90จากข้อ 89 ก าหนดในมาตราใด พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 55  
ข. มาตรา 56 
ค. มาตรา 57 
ง. มาตรา 58 

ข้อ 91ผู้ใดไม่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ ให้
ด าเนินการตามความเหมาะสม ตรงตามข้อใด 

ก. ให้มีการพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข. ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หรืองดเงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินวิทย
ฐานะ 

ค. ให้ออกจากราชการ เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในระดับทางราชการพอใจ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 

ข้อ 92ใครเป็นผู้ก าหนด การประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะในต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพ
ของบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ก. คณะกรรมการคุรุสภา 
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 93ผู้ใดได้รับบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ก าหนดให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
เป็นระยะเวลา ตรงกับข้อใด 

ก. 1  ปี 
ข. 2  ปี 
ค. ไม่น้อยกว่า 1  ปี 
ง. ไม่น้อยกว่า 2  ปี 

ข้อ 94จากข้อ 93 ก าหนดในมาตราใด พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  

ก. มาตรา 55  
ข. มาตรา 56 
ค. มาตรา 57 
ง. มาตรา 58 

ข้อ 95ใครเป็นผู้ก าหนด หลักเกณฑ์การประเมิน
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

ก. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
ข. ก.ค.ศ. 
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. คณะกรรมการคุรุสภา 

ข้อ 96จากข้อ 95การประเมินเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้
คณะกรรมการประเมินเป็นระยะๆ ตรงตามข้อใด 

ก. ทุกๆ 2เดือน 
ข. ทุกๆ  3  เดือน 
ค. ทุกๆ4เดือน 
ง. ทุกๆ 5 เดือน 
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ข้อ 97คณะกรรมการ จากข้อ 96  ก าหนดจ านวน
ตรงตามข้อใด 

ก. 3  คน 
ข. 4  คน 
ค. ไม่น้อยกว่า 3  คน 
ง. ไม่น้อยกว่า4คน 

ข้อ 98คณะกรรมการ จากข้อ 97  ผู้ลงนามแต่งตั้ง 
ตรงตามข้อใด 

ก. เลขาธิการ กพฐ. 
ข.   ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ง. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข้อ 99การนับเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม  ให้นับตรงกับข้อใด 

ก. ให้นับวันเข้าปฎิบัติราชการวันแรกเป็นวัน
เริ่มต้น 

ข. นับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฎิทิน 
ค. นับตั้งแต่วันบรรจุแต่งตั้งเป็นวันเริ่มต้น 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 100การนับระยะเวลาการลาในระหว่างเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเกินกี่วัน โดยไม่ให้
นับการลาที่เกินรวมเป็นเวลาในการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม  

ก. เกินกว่า  30  วัน 
ข. เกินกว่า  45  วัน 
ค. เกินกว่า  60  วัน 
ง. เกินกว่า  90  วัน 

ข้อ 101คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  ข้อใดถูกต้อง 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธาน 

ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถานศึกษา
จ านวน 1 คน  

ค. ครู ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่ควบคุมดูแล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 102คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  ยึดหลักการใดในการประเมิน 

ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักการมีส่วนร่วม 
ค. หลักการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ง. ถูกข้อข และ ค 

ข้อ 103คณะกรรมการ เตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม  ประเมินแล้วมีผลการปฎิบัติต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ของ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ด าเนินการอย่างไร  

ก. สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  
5 วันท าการ นับแต่วันได้รับรายงาน แล้วแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  

ข. สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  
7 วันท าการ นับแต่วันได้รับรายงาน แล้วแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  

ค. สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  
10 วันท าการ นับแต่วันได้รับรายงาน แล้ว
แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  

ง. สั่งให้ครูผู้ช่วยผู้นั้นออกจากราชการภายใน  
15 วันท าการ นับแต่วันได้รับรายงาน แล้ว
แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็ว  

 

 


