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แบบทดสอบการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 3
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
ข้อ 1พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมกาหนด “วินัย และการรักษาวินัย”ไว้ใน
หมวดใด
ก. หมวด 4
ข. หมวด 5
ค. หมวด 6
ง. หมวด 7
ข้อ 2 จากข้อ 1กาหนดไว้ทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 15 มาตรา
ข. 16 มาตรา
ค. 17มาตรา
ง. 18มาตรา
ข้อ 3 จากข้อ 2กาหนดไว้ในมาตราใดบ้าง
ก. มาตรา 81 - 96
ข. มาตรา 82 - 97
ค. มาตรา 83 - 98
ง. มาตรา 84 - 99
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของวินัยข้าราชการครูตรงข้อใด
ก. เป็นเครื่องมือรักษาคนดี คัดคนชั่ว คนไม่มี
ประสิทธิภาพออกจากราชการ
ข. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพการศึกษา
ค. เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เรียน
และเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของครูและองค์กร
วิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 5 การลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์ตรงข้อใด
ก. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ข้าราชการ
ข. เพื่อธารงศักดิ์ศรีของข้าราชการ
ค. ลงโทษข้าราชการที่กระทาผิด
ง. ข้อ ก และ ข

ข้อ 6 หลักการลงโทษทาง ตรงกับข้อใด
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักมโนธรรม
ง. ข้อ ข และ ค
ข้อ 7 จาแนกกลุ่มวินัย หรือประเภทวินัย
ตรงกับข้อใด
ก. วินัยไม่ร้ายแรง
ข. วินัยร้ายแรง
ค. วินัยจรรยาบรรณ
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 8 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็น..........ไว้ในหมวดนี้โดย
เคร่งครัดอยู่เสมอ”.........ตรงกับข้อใด
ก. ข้อห้าม
ข. ข้อปฏิบัติ
ค. ข้อห้าม และข้อปฏิบัติ
ง. ข้อห้าม หรือ ข้อปฏิบัติ
ข้อ 9 จากข้อ 8กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 81
ข. มาตรา 82
ค. มาตรา 83
ง. มาตรา 84
ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่
วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 81
ข. มาตรา 82
ค. มาตรา 83
ง. มาตรา 84
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ข้อ 11 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” ในบทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ท่านควรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมใดในสถานศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ก. กิจกรรมเดินรณรงณ์การใช้สิทธิการเลือกตั้งใน
ทุกระดับ
ข. สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระฯต่างๆ
ค. กิจกรรมสภานักเรียน
ง. ให้นักเรียนชมการถ่ายทอดสดการประชุม
รัฐสภาทุกครั้ง
ข้อ 12 ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. ไม่ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทาง
ข. ไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ค. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ง. ไม่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรใน
การปฏิบัติราชการ
ข้อ 13 ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นการ“ทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ ”
ก. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจและ
หน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่น
ข. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ มิควรได้
ค. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ มิ
ควรได้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 14 “ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ” กาหนดไว้ใน
พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 81
ข. มาตรา 82
ค. มาตรา 83ง. มาตรา 84

ข้อ 15 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้บริหาร “ลาแล้วไม่เขียนและ
ส่งใบลา ” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัย
หรือไม่อย่างไร
ก. ไม่ผิดวินัย เพราะไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าเป็น
ความผิด
ข. ผิดวินัย ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา
ค. ผู้บริหารสถานศึกษาจะให้ผิดวินัยหรือไม่ก็ได้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” แสดงว่า
ข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงขึ้นกับความตั้งใจ
ข้อ 17 หาก “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบาย
ของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน” ใน
ฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านต้องอ้าง
ฐานความผิดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 83
ข. มาตรา 84
ค. มาตรา 85
ง. มาตรา 86
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ข้อ 18 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ” ในฐานะที่
ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ท่านต้องอ้างฐาน
ความผิดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 83
ข. มาตรา 84
ค. มาตรา 85
ง. มาตรา 86
ข้อ 19 จากข้อ 18“ถ้าท่านเห็นว่า การปฏิบัติตาม
คาสั่งนั้นจะทาให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการ
ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะ” ท่านจะต้อง
ดาเนินการตามข้อใด
ก. ไม่ปฏิบัติตาม
ข. เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน7 วัน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง
ค. เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายใน15 วัน
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่ง
ง. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 20 หากท่านดาเนินการตามข้อ 19 แล้ว
“ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตาม
คาสั่งเดิม” ท่านจะต้องดาเนินการตามข้อใด
ก. ไม่ปฏิบัติตาม
ข. ปฏิบัติตาม
ค. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ร้องทุกข์ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ข้อ 21 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การ
ขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง”

แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงขึ้นกับความตั้งใจ
ข้อ 22 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ ทางราชการและ
ผู้เรียน” ถ้าข้าราชการ “ไม่ตรงต่อเวลา ไม่อุทิศ
เวลา”พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดไว้ ตรงกับข้อใด
ก. ละทิ้ง หน้าที่ราชการ
ข. ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ
ค. ละเลย หน้าที่ราชการ
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 23 จากข้อ 22พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 85
ข. มาตรา 86
ค. มาตรา 87
ง. มาตรา 88
ข้อ 24 ข้อใดคือความหมายของ “ทอดทิ้ง หน้าที่
ราชการ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ก. มาลงเวลาแล้วปฏิบัติราชการ เฉพาะในตอน
เช้าแต่ตอนบ่ายไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
ข. มาอยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจเป็นธุระ
ค. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 25 ข้อใดคือความหมายของ “ละทิ้ง หน้าที่
ราชการ” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ก. ไม่มาลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยไม่ลา
ข. ขาดราชการโดยไม่ทราบสาเหตุ
ค. ไม่มาปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 26 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การ
ละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิด
วินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงขึ้นกับความตั้งใจ
ข้อ 27 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การ
ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” แสดง
ว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 28 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“มี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้น
กระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้

ข้อ 29 จากข้อ 28พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 85
ข. มาตรา 86
ค. มาตรา 87
ง. มาตรา 88
ข้อ 30 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียนและระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับ ให้ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียนและประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 31 จากข้อ 30พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 85
ข. มาตรา 86
ค. มาตรา 87
ง. มาตรา 88
ข้อ 32 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การ
กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหง
ผู้เรียน หรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัย
หรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
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ข้อ 33 จากข้อ 32พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 85
ข. มาตรา 86
ค. มาตรา 87
ง. มาตรา 88
ข้อ 34 “การกลั่นแกล้ง” หมายความตรงกับข้อใด
ก. พฤติกรรมที่ทาให้บุคคลเกิดความทรมานทาง
จิตใจ หรือร่างกาย
ข. พฤติกรรมที่ทาให้บุคคลเกิดความเสียหายทาง
จิตใจหรือร่างกาย
ค. พฤติกรรมที่ทาให้บุคคลเกิดความสูญเสียทาง
จิตใจ หรือร่างกาย
ง. พฤติกรรมที่ทาให้บุคคลเกิดความเป็นทุกข์ทาง
จิตใจ หรือร่างกาย
ข้อ 35“ดูหมิ่น เหยียดหยาม” หมายความตรงกับข้อ
ใด
ก. การสบประมาทบุคคลอื่น
ข. การดูถูกว่าบุคคลอื่นไม่ดี
ค. การรังเกียจโดยแสดงให้บุคคลอื่นต่าลง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 36 “กดขี”่ หมายความตรงกับข้อใด
ก. การข่มให้อยู่ในอานาจของตน
ข. การใช้อานาจบังคับ
ค. การใช้กาลังรังแก
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 37 “ข่มเหง” หมายความตรงกับข้อใด
ก. การข่มให้อยู่ในอานาจของตน
ข. การใช้อานาจบังคับ
ค. การใช้กาลังรังแก
ง. ข้อ ก และ ข

ข้อ 38 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อื่นโดย
ปราศจากความเป็นจริงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้น
กระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 39 จากข้อ 38พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 89
ข. มาตรา 90
ค. มาตรา 91
ง. มาตรา 92
ข้อ 40 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
ประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน” ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. เป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็น
การซื้อขายให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. เป็นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็น
การซื้อขายวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ค. เป็นการกระทาอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้
ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดย
มิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกข้อที่กล่าวมา
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ข้อ 41 จากข้อ 40พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 89
ข. มาตรา 90
ค. มาตรา 91
ง. มาตรา 92
ข้อ 42 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาตามข้อใดถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการ
ของผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อใช้ในการเสนอขอ
ปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้
ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น
ข. นาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น เพื่อใช้ในการ
เสนอขอปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง การ
เลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ
หรือการให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น
ค. จ้างวาน ใช้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้
ในการเสนอขอปรับปรุง การกาหนดตาแหน่ง
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือ
การให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น
ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 43 จากข้อ 42พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 89
ข. มาตรา 90
ค. มาตรา 91
ง. มาตรา 92
ข้อ 44 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาตามข้อใดถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. ร่วมคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ข. ร่วมลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานไปใช้
ประโยชน์

ค. รับจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์
ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 45จากข้อ 44พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 89
ข. มาตรา 90
ค. มาตรา 91
ง. มาตรา 92
ข้อ 46 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท” แสดงว่าข้าราชการผู้นั้น
กระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 47 จากข้อ 46พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 89
ข. มาตรา 90
ค. มาตรา 91
ง. มาตรา 92
ข้อ 48ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“ไม่
วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยต้องไม่อาศัยอานาจและหน้าที่ราชการของตน
แสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด” แสดงว่า
ข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
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ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 49 จากข้อ 48พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 92
ข. มาตรา 93
ค. มาตรา 94
ง. มาตรา 95
ข้อ 50 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา“การ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนินการใดๆ อันมีลักษณะ
เป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมทั้ง
จะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้
ผู้อื่นกระทาการในลักษณะเดียวกัน” แสดงว่า
ข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
ก. ไม่ผิดวินัย
ข. เป็นความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง
ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ง. เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 51 จากข้อ 50พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 92
ข. มาตรา 93
ค. มาตรา 94
ง. มาตรา 95

ข้อ 52 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาตามข้อใดถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ก. การกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึง
ที่สุด ให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข. กระทาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง
ค. ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย
ง. ข้อ ก และ ข เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ข้อ 53 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทาตามข้อใดถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ก. เสพยาเสพติดหรือ สนับสนุนให้ผู้อื่นเสพยา
เสพติด
ข. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
ค. กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือ
นักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของตนหรือไม่
ง. เป็นความผิดวินัยร้ายแรงทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 54 จากข้อ 53พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 92
ข. มาตรา 93
ค. มาตรา 94
ง. มาตรา 95
ข้อ 55 “การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชามีวินัย ปูองกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทา
ผิดวินัย และดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัย” ในสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของใคร
ก. ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
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ข้อ 56 จากข้อ 55กระทาอย่างไร
ก. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ข. การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ
การจูงใจ
ค. การอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจต
คติ จิตสานึก และพฤติกรรมของ ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 57 จากข้อ 56พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 92
ข. มาตรา 93
ค. มาตรา 94
ง. มาตรา 95
ข้อ 58 “การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทา
ผิดวินัย” ในบาทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ท่านต้องกระทาอย่างไร
ก. การเอาใจใส่
ข. สังเกตการณ์
ค. ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทาผิดวินัย
ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะดาเนินการปูองกัน
ตามควรแก่กรณีได้
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 59 “เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทา
ผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ”
ในบาทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านต้อง
ดาเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ข้อกล่าวหานั้น
ข. สังเกตพฤติกรรมของข้าราชการผู้นั้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ค. ดาเนินการทางวินัยทันที
ง. ทาหนังสือ หรือรวบรวมพยานหลักฐานเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อ 60 “เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา
หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน” ในบาทบาทที่ท่านเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาท่านต้องดาเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ที่สุด
ก. รีบดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ใน
เบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัยหรือไม่
ข. ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้
ค. ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทา
ผิดวินัยก็ให้ดาเนินการทางวินัยทันที
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 61 จากข้อ 59-60พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 94
ข. มาตรา 95
ค. มาตรา 96
ง. มาตรา 97
ข้อ 62 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา การ
กระทาในข้อใดต่อไปที่ถือเป็นการกระทาผิดวินัย
ก. ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา95 นี้และ
ตามหมวด 7
ข. มีพฤติกรรมปกปูอง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษ ทางวินัย
ค. ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต
ง. ให้ถือว่ากระทาผิดวินัยทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 63 “การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัย” ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวดใดใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. หมวด 4
ข. หมวด 5
ค. หมวด 6
ง. หมวด 7
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ข้อ 61 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทาง
วินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้น เป็น
ผู้กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษทางวินัยเว้นแต่มี
เหตุอันควร งดโทษ”พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 94
ข. มาตรา 95
ค. มาตรา 96
ง. มาตรา 97
ข้อ 62 “โทษทางวินัย”พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้กี่สถานโทษ
ก. 4 สถาน
ข. 5 สถาน
ค. 6 สถาน
ง. 7 สถาน
ข้อ 63 จากข้อ 62“สถานโทษทางวินัย”
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 94
ข. มาตรา 95
ค. มาตรา 96
ง. มาตรา 97
ข้อ 64 ข้อไม่ใช่สถานโทษทางวินัยกลุ่มวินัยไม่
ร้ายแรงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ก. ทัณฑ์บน
ข. ภาคทัณฑ์
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ลดขั้นเงินเดือน

ข้อ 65 ข้อเป็นสถานโทษทางวินัยกลุ่มวินัยร้ายแรง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. ปลดออก
ข. ไล่ออก
ค. ให้ออก
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 66 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูก
ลงโทษในสถานโทษทางวินัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปลดออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
เสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
ข. ไล่ออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
เสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
ค. ให้ออกให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
เสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
ง. ไม่ว่าจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกผู้นั้น
ไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อ 67 “การลงโทษ”ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ทาเป็นคาสั่ง
ข. วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้
เป็นไปตามระเบียบของ ก.ค.ศ.
ค. ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับ
ความผิดและมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดย
อคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มี
ความผิด
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 68 “คาสั่งลงโทษ” ให้แสดงรายละเอียด... ข้อ
ใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใด
ข. ผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัย ตามมาตราใด
ค. มีเหตุผลอย่างใดในการกาหนดสถานโทษ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 69 จากข้อ 67-68พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 94
ข. มาตรา 95
ค. มาตรา 96
ง. มาตรา 97
ข้อ 70 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บนไม่
ถือว่าเป็นโทษทางวินัย
ข. การว่ากล่าวตักเตือนต้องทาเป็นหนังสือ
ค. การทาทัณฑ์บนต้องทาเป็นหนังสือ
ง. การว่ากล่าวตักเตือนหรือการทาทัณฑ์บนใช้
ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอัน
ควรงดโทษ
ข้อ 71 ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์
ก. โทษภาคทัณฑ์ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็น
ความผิดเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน
ข. โทษภาคทัณฑ์ไม่ต้องห้ามการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ค. ไม่ต้องรายงานบันทึกในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 72 ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับการลงโทษ
ปลดออก และ ไล่ออก
ก. ใช้ลงโทษในกรณีที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง
เท่านั้น
ข. การลดโทษความผิดวินัยร้ายแรง ห้ามลดโทษ
ต่ากว่าปลดออก
ค. ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญเสมือนลาออก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 73 ผู้อานวยการสถานศึกษา มีอานาจลงโทษ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ข้อใดถูกต้อง
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 74 ถ้าท่านเป็น ผู้อานวยการสถานศึกษา มี
อานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ ในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ข. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ง. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน
ข้อ 75 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีอานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ ในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ข. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ง. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน
ข้อ 76เลขาธิการ กพฐ. ลงโทษ “ตัดเงินเดือน”
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ข้อใดถูกต้อง
ก. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ข. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ง. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5%
ของอัตราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน
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ข้อ 77ถ้าท่านเป็น ผู้อานวยการสถานศึกษา มีอานาจ
ลงโทษ “ลดขั้นเงินเดือน” ข้าราชการครูและบุคลากร
ฯ ในสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่มีอานาจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ข. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น
ค. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 2 ขั้น
ง. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 3 ขั้น
ข้อ 78ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อานาจลงโทษ “ลดขั้นเงินเดือน” ข้าราชการครูและ
บุคลากรฯ ในเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่มีอานาจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ข. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น
ค. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 2 ขั้น
ง. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 3 ขั้น
ข้อ 79เลขาธิการ กพฐ. ลงโทษ “ลดขั้นเงินเดือน”
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่มีอานาจสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ข. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 1 ขั้น
ค. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 2 ขั้น
ง. สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนได้ไม่เกิน 3 ขั้น
ข้อ 80“วินัย” ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. ไม่มีอายุความ
ข. ยอมความกันได้
ค. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
ง. กรณีถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง แม้ออกจาก
ราชการไปแล้วก็สอบสวนต่อไปได้
ข้อ 81“วินัย” ข้อใดกล่าว ถูกต้อง
ก. กรณีถูกฟูองคดีอาญาต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ข. ถ้าถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ จะ
ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ถูก
ลงโทษ
ค. ถ้าถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะไม่ได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่มีการรอผลการ
พิจารณา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 82“การดาเนินการทางวินัยทั้งร้ายแรงและไม่
ร้ายแรง ต้องตั้งกรรมการสอบสวนทุกกรณี ”ยกเว้น
ข้อใด
ก. กรณีเป็นความผิดชัดแจ้ง
ข. กรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ค. กรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดเจน
ง. กรณีปรากฏเป็นความผิดที่ชัดแจ้ง
ข้อ 83 จากข้อ 82ข้อใดถูกต้อง
ก. กระทาความผิดอาญาจนต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดว่าผู้นั้นกระทาผิด และผู้บังคับบัญชา
เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคาพิพากษาประจักษ์
ชัดอยู่แล้ว เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุ
โทษ
ข. กระทาผิดวินัยได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคาสารภาพต่อ
กรรมการสอบสวน และมีบันทึกถ้อยคาเป็น
หลักฐาน
ค. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน และผู้บังคับบัญชา
ได้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล
สมควร
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 84“การดาเนินการทางวินัย”พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดใน
หมวดใด
ก. หมวด 5
ข. หมวด 6
ค. หมวด 7
ง. หมวด 8
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ข้อ 85ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาก็สามารถ
ดาเนินการทางวินัยได้ทันที
ข. กรณีที่มีการร้องเรียนด้วยวาจาให้จดปากคา
ให้ผู้ร้องเรียน ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ
ประกอบการพิจารณาแล้วดาเนินการให้มี
การสืบสวนข้อเท็จจริงโดยตั้งกรรมการ
สืบสวนหรือสั่งให้บุคคลใดไปสืบสวน หาก
เห็นว่ามีมูล ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ต่อไป
ค. กรณีมีการร้องเรียนเป็นหนังสือ
ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทันที
ง. กรณีหนังสือร้องเรียนไม่ลงลายมือชื่อและที่
อยู่ของผู้ร้องเรียนหรือไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานที่แน่นอนจะเข้าลักษณะของ
บัตรสนเท่ห์ มติ ครม. ห้ามมิให้รับฟังเพราะ
จะทาให้ข้าราชการเสียขวัญการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 86ขั้นตอนแรกของ“การดาเนินการทางวินัย”
กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับ แก้ไข
เพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. สืบสวน
ข. สอบสวน
ค. การตั้งข้อกล่าวหา
ง. แจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ 87 ครูสมใจ มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงใครเป็นผู้มีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ข้อ 88 ครูสมหญิง มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงใครเป็นผู้
มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 89 ครูสมคิด รับเงินเดือนอันดับ คศ.1มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงใครเป็นผู้มีอานาจ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้ความจริง
และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 90 นายสมศักดิ์ ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงใครเป็นผู้มีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 91 นายสมยศ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงใคร
เป็นผู้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
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ข้อ 92 นายสมยิ่ง ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงใครเป็นผู้
มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้
ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
ก. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 93 ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับการพิจารณาโทษ
เมื่อดาเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ
ก. ไม่กระทาผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง
ข. กระทาผิดวินัยสั่งลงโทษทางวินัย
ค. เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งก่อน
ง. ข้อ ก หรือ ข
ข้อ 94 จากข้อ 93พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 99
ข. มาตรา 100
ค. มาตรา 101
ง. มาตรา 102
ข้อ 95 “การสืบสวน”หมายความตรงกับข้อใด
ก. การหาข้อมูลเบื้องต้น ว่ามีมูลความผิดหรือไม่
ข. การรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ
ค. การพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 96 “การสอบสวน”หมายความตรงกับข้อใด
ก. การหาข้อมูลเบื้องต้น ว่ามีมูลความผิดหรือไม่
ข. การรวบรวมพยานหลักฐานและการ
ดาเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ
ค. การพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ง. ข้อ ข หรือ ค

ข้อ 97 “การสอบสวน”มีจุดมุ่งหมายตรงกับข้อใด
ก. เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม
ข. เพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิด
วินัยจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็จะได้ลงโทษ
ค. เพื่อเป็นการนาบุคคลที่กระทาผิดมาลงโทษ
ง. ข้อ ก หรือ ข
ข้อ 98ครูเอก ได้รับโทษทางวินัยตัดเงินเดือน และ
ครูเอกคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นทาจากคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยในครั้งนี้ ครูเอกต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 99ผู้อานวยการเสก ได้รับโทษทางวินัยปลดออก
และ คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นทาจากคาสั่ง
ลงโทษทางวินัยในครั้งนี้ จะต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 100 “การอุทธรณ์”ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยและ
ไม่พอใจผลของคาสั่งลงโทษ
ข. ผู้อุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เพื่อตนเองเท่านั้น ไม่
อาจอุทธรณ์ แทนผู้อื่นได้
ค. ระยะเวลาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ ต้องทาเป็น
หนังสือ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 101 “การอุทธรณ์”เนื่องจากถูกสั่งลงโทษ ปลด
ออก ไล่ออก ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จ ตรง
กับข้อใด
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วัน
ง. ภายใน 120 วัน
ข้อ 102 จากข้อ 101พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 121
ข. มาตรา 122
ค. มาตรา 123
ง. มาตรา 124
ข้อ 103“การร้องทุกข์”พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากคาสั่งของฝุายปกครอง มีสิทธิร้องทุกข์
ข. คับข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
ใช้สิทธิร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม ขอให้เพิก
ถอนคาสั่งหรือทบทวนการกระทาของฝุาย
ปกครองหรือของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีสิทธิ
ร้องทุกข์
ค. ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ได้แก่ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 104 “การร้องทุกข์”พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข. ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับข้องใจจาก
การกระทาของผู้บังคับบัญชา
ค. ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 105 ครูสมศรี“ถูกสั่งให้ออกจากราชการ” ครู
สมศรีมีสิทธิตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 106 ครูสง่า“ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือคับ
ข้องใจจากการกระทาของผู้บังคับบัญชา”
ครู
สง่า มีสิทธิตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 107 ครูนภา“ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย”
แต่ครูนภาเห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเป็น
บิดาของคู่กรณีที่กล่าวหาตน ครูนภามีสิทธิที่จะขอให้
เปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวนคนนั้นโดยที่ครูนภา
ต้องดาเนินการตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
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ข้อ 108 “คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย”ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถือ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายใด
ก. กฎหมายแพ่ง
ข. กฎหมายอาญา
ค. กฎหมายแพ่งและพานิชย์
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 109 ข้อใดเป็นอานาจหน้าที่“คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย”ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆมาชี้แจง
ข. เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆมาให้
ถ้อยคา
ค. เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 110 ข้อใดเป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องออกจากราชการต่อไปนี้
ก. ตาย
ข. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญ
ค. ลาออกและได้รับอนุญาตให้ลาออก
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 111 ข้อใดเป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องออกจากราชการต่อไปนี้
ก. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ค. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 112 จากข้อ 110-111พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 106
ข. มาตรา 107
ค. มาตรา 108
ง. มาตรา 109

ข้อ 113ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ออกจากราชการด้วยสาเหตุ“ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ” อาจไม่ได้ออกจากราชการกรณี
ตรงตามข้อใด
ก. ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา
ค. เมื่อผู้นั้นยื่นฟูองต่อศาลปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 114 จากข้อ 113พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต้องดาเนินการภายในกี่วัน...
หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
ข้อ 115จากข้อ 114พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 106
ข. มาตรา 107
ค. มาตรา 108
ง. มาตรา 109
ข้อ 116ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด
ประสงค์จะลาออกจากทางราชการต้องดาเนินการ
ตามข้อใด
ก. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา
ข. ให้ยื่นก่อนวันขอลาออก ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค. ผู้มีอานาจตาม มาตรา 53 เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 117 นายสมนึก ใจน้อย ตาแหน่งครู รับเงินเดือน
อันดับ คศ.1 ประสงค์จะลาออกจากทางราชการต้อง
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อใคร
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 118 จากข้อ 117 ครูสมนึก ใจน้อย
ต้อง
ยื่นใบลาออกอยย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. ให้ยื่นก่อนวันขอลาออก ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข. ให้ยื่นก่อนวันขอลาออก ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ค. ให้ยื่นก่อนวันขอลาออก
ง. ให้ยื่นในวันขอลาออก
ข้อ 119 จากข้อ 118 ใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้
ครูสมนึก ใจน้อย ลาออกจากราชการ
ก. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาโดย
ง. เลขาธิการ กพฐ.
ข้อ 120 จากข้อ 119พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 106
ข. มาตรา 107
ค. มาตรา 108
ง. มาตรา 109
ข้อ 121หากถ้าจาเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้มี
อานาจการให้ลาออกมีสิทธิดาเนินการอย่างไร
ก. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 30 วัน
ข. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 60 วัน
ค. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
ง. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 122 จากข้อ 121เมื่อครบกาหนดการยับยั้งแล้ว
ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันใด
ก. ตั้งแต่วันขอลาออก
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง
ค. ตั้งแต่วันยื่นขอลาออก
ง. ตั้งแต่วันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้ง

ข้อ 123หากผู้มีอานาจการให้ลาออกไม่อนุญาตและ
ไม่ได้ยับยั้ง ให้การลาออกนั้นมีผลอย่างไร
ก. ตั้งแต่วันยื่นขอลาออก
ข. ตั้งแต่วันขอลาออก
ค. ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันขอลาออก
ง. ตั้งแต่วันถัดจากยื่นขอลาออก
ข้อ 124ครูดาวรุ่ง ประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดย
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้อานวยการสถานศึกษาและ
ให้การลาออกมีผลอย่างไร
ก. ตั้งแต่วันยื่นขอลาออก
ข. ตั้งแต่วันขอลาออก
ค. ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันขอลาออก
ง. ตั้งแต่วันถัดจากยื่นขอลาออก
ข้อ 125 ครูดาวโรย รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในฐานะที่ท่านเป็น
ผู้อานวยการสถานศึกษาแห่งนั้นท่านจะต้อง
ดาเนินการอย่างไร พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. สั่งไล่ออกจากราชการ
ข. สั่งให้ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ค. สั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ง. สั่งปลดออกจากราชการ
ข้อ 126 ครูดาวทุกข์ รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
เจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
สม่าเสมอ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อานวยการ
สถานศึกษาแห่งนั้นท่านจะต้องดาเนินการอย่างไร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. สั่งไล่ออกจากราชการ
ข. สั่งให้ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ค. สั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ง. สั่งปลดออกจากราชการ
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ข้อ 127 ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน กรณีขาด
คุณสมบัติ ตามมาตรา 30พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตรงกับข้อใด
ก. สัญชาติไทย
ข. เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน หรือ โรค
ในกฎ ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 128 ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน กรณีขาด
คุณสมบัติ ตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตรงกับข้อใด
ก. บกพร่องในศีลธรรม
ข. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
ค. ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 129 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับที่พอใจของทางราชการ”
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดไว้อย่างไร
ก. สั่งไล่ออกจากราชการ
ข. สั่งให้ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ค. สั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ง. สั่งปลดออกจากราชการ

ข้อ 130 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกใน
ความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ที่ยังไม่ถึงปลดออก ไล่ออก”พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้อย่างไร
ก. สั่งพักราชการ
ข. สั่งให้ออกจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จ บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ค. สั่งให้ออกจากราชการ มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ ด้วยเหตุทดแทน
ง. สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ 131 จากข้อ 130พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 112
ข. มาตรา 113
ค. มาตรา 114
ง. มาตรา 115
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