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แบบทดสอบการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 4
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
ข้อ 1สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า...
ก. สภาครู
ข. คุรุสภา
ค. องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 2 จากข้อ 1กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา กาหนดตรงกับข้อใด
ก. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ
ค. 5 ข้อ
ง. 6 ข้อ
ข้อ 4 จากข้อ 3กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาต กากับ ดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพ
ข. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค. ประสานส่งเสริมการศึกษา และการวิจัย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ง. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้
ประกอบวิชาชีพ

ข้อ 6 อานาจหน้าที่คุรุสภากาหนดในพ.ร.บ.สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 6
ข. มาตรา 7
ค. มาตรา 8
ง. มาตรา 9
ข้อ 7 อานาจหน้าที่คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ข. ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 8 อานาจหน้าที่คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. พักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
ข. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
ค. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้
ประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 9 อานาจหน้าที่คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ข. รับรองความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญ
ทางวิชาชีพ
ค. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 10 อานาจหน้าที่คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ของประเทศไทย
ข. ออกข้อบังคับคุรุสภา
ค. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะต่อ ครม.ด้าน
นโยบาย ปัญหาการพัฒนาวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 11 อานาจหน้าที่คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. ให้ข้อเสนอแนะ หรือเสนอความเห็น ต่อ รมต.
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือ การออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
ข. กาหนดให้มีคณะกรรมการ อันอยู่ในอานาจ
ของคุรุสภา
ค. ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุ
สภา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 12 อานาจหน้าที่ ของ คุรุสภา กาหนดตรงกับ ข้อ
ใด
ก. 13 ข้อ
ข. 14 ข้อ
ค. 15 ข้อ
ง. 16 ข้อ
ข้อ 13 รายได้ของ “คุรุสภา” ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. รายได้ของคุรุสภาเป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง และกฎหมายวิธีงบประมาณ
ข. รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง และกฎหมายวิธีงบประมาณ
ค. รายได้ของคุรุสภาเป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวิธีงบประมาณ
ง. รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวิธีงบประมาณ

ข้อ 14 รายได้คุรุสภากาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 9
ข. มาตรา 10
ค. มาตรา 11
ง. มาตรา 12
ข้อ 15 รายได้คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. ค่าธรรมเนียม (ตามประกาศ รมต.)
ข. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ค. ผลประโยชน์จากากรจัดหาทรัพย์สินและการ
ดาเนินกิจการของคุรุสภา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16 รายได้คุรุสภาตรงกับข้อใด
ก. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ข. ดอกผลของเงินค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินเงินผลประโยชน์จากากร
จัดหาทรัพย์สินและการดาเนินกิจการของคุรุ
สภาและเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ค. เงินจากองค์กรระหว่างประเทศ
ง. ข้อก และ ข
ข้อ 17 “คณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จานวน 31คน
ข. จานวน 39 คน
ค. จานวน 57คน
ง. จานวน 59คน
ข้อ 18 จากข้อ 17 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 9
ข. มาตรา 10
ค. มาตรา 11
ง. มาตรา 12
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ข้อ 19 “ประธานคณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดตรง
กับข้อใด
ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการโดยตาแหน่ง
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการโดย
ตาแหน่ง
ข้อ 20 “ประธานคณะกรรมการคุรุสภา” คนปัจจุบัน
ตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ค. นายดิเรก พรสีมา
ง. นางศิริพร กิจเกื้อกุล
ข้อ 21 “กรรมการโดยตาแหน่ง ใน คณะกรรมการคุรุ
สภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จานวน 4 คน
ข. จานวน 7 คน
ค. จานวน 8 คน
ง. จานวน 19 คน
ข้อ 22 “กรรมการโดยตาแหน่ง ใน คณะกรรมการคุรุ
สภา” ข้อใดถูกต้อง
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. เลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 23 “กรรมการโดยตาแหน่ง ใน คณะกรรมการคุรุ
สภา” ข้อใดถูกต้อง
ก. เลขาธิการการอาชีวศึกษา
ข. เลขาธิการการอุดมศึกษา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 24 “กรรมการโดยตาแหน่ง ใน คณะกรรมการคุรุ
สภา” ข้อใดถูกต้อง
ก. ผอ.สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ข. หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ค. เลขาธิการ ก.พ.
ง. ถูกข้อก และ ข
ข้อ 25 บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เป็น“เลขานุการ ใน
คณะกรรมการคุรุสภา”
ก. เลขาธิการการคุรุสภา
ข. เลขาธิการการอุดมศึกษา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 26 จากข้อ 25คนปัจจุบันตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ค. นายดิเรก พรสีมา
ง. นางศิริพร เกื้อกิจกุล
ข้อ 27 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการ
คุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จานวน 4 คน
ข. จานวน 7 คน
ค. จานวน 8 คน
ง. จานวน 19 คน
ข้อ 28 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการ
คุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จานวน 4 คน
ข. จานวน 7 คน
ค. จานวน 8 คน
ง. จานวน 19 คน
ข้อ 29 จากข้อ 28 กาหนดตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
ข. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ง. เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
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ข้อ 30 จากข้อ 29แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านใด
ก. การบริหารการศึกษา
ข. การอาชีวศึกษา
ค. การศึกษาพิเศษ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 31 จากข้อ 29แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านใดไม่ถูกต้อง
ก. มนุษย์ศาสตร์
ข. สังคมศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. กฎหมายการเงินและการคลัง
ข้อ 32 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการ
คุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. ต้องเป็น หรือ เคยเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน
ข. ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีอายุไม่ต่ากว่า
35 ปี บริบูรณ์
ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปี
บริบูรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 33 “คณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งตรงกับข้อใด
ก. วาระ 1ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ข. วาระ 2ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ค. วาระ 3ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ง. วาระ 4 ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ข้อ 34 “คณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดการประชุม
ตรงกับข้อใด
ก. ประชุมอย่างเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียงข้าง
มาก
ข. ประชุมอย่างเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียงข้าง
มาก

ค. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียง
ข้างมาก
ง. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียง
ข้างมาก
ข้อ 35 อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการคุรุสภา”
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. บริหารตามวัตถุประสงค์อานาจหน้าที่คุรุสภา
ข. ให้คาปรึกษา และแนะนาแก่คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ค. พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์ คาสั่งของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 36 อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการคุรุสภา”
กาหนดข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กากับ ควบคุม เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ และคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ข. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการใดๆ
ค. ควบคุมการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป
ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ง. กาหนดนโยบายการบริหารงาน ให้ความ
เห็นชอบแผนการดาเนินงานของสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
ข้อ 37 ประธานกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีสัญชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์
ค. มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์
ง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข้อ 38ประธานกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่
มีลักษณะต้องห้ามข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้น
จากคดี
ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
ค. เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณและการประกอบวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 39 “สมาชิกคุรุสภา” ตรงกับข้อใด
ก. มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก
กิตติมศักดิ์
ข. มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก
วิสามัญ
ค. มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญ
และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ง. มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก
วิสามัญ และสมาชิกพิเศษ
ข้อ 40 จากข้อ 39 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 56
ข. มาตรา 57
ค. มาตรา 58
ง. มาตรา 59
ข้อ 41“สมาชิกกิตติมศักดิ์” ตรงกับข้อใด
ก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการการคุรุสภา
แต่งตั้ง
ข. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา
แต่งตั้งโดยมติเป็นเอกฉันท์
ค. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ง. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดย
มติเป็นเอกฉันท์
ข้อ 42 “สมาชิกสามัญ”ต้องเป็นผู้ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้น
จากคดี
ข. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือจิตไม่สมประกอบ
ค. ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
ง. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ข้อ 43 “สมาชิกสามัญ” มีสิทธิ และหน้าที่
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. แสดงความเห็นและซักถามด้วยวาจาเกี่ยวกับ
กิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา
ข. เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ค. ชาระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา
ง. ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 44ข้อใดไม่ใช่สิทธิ และหน้าที่“สมาชิก
กิตติมศักดิ์”
ก. แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือ
เกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา และผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ข. เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการคุรุสภา หรือคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ค. ชาระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา
ง. ข้อ ข และ ค
ข้อ 45 จากข้อ 43-44 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 59
ข. มาตรา 60
ค. มาตรา 61
ง. มาตรา 62
ข้อ 46 ใครมีมติให้ถอดถอน “สมาชิกกิตติมศักดิ”์ ที่
กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. รัฐมนตรี
ง. คณะรัฐมนตรี
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ข้อ 46 “การพ้นสภาพสมาชิกคุรุสภา”กาหนดใน
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้นจากสมาชิก
ภาพเพราะขาดคุณสมบัติ สาหรับกรณี
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ง. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 47 จากข้อ 46 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 59
ข. มาตรา 60
ค. มาตรา 61
ง. มาตรา 62
ข้อ 48 วิชาชีพต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวิชาชีพควบคุม
กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ง. วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้อ 49 จากข้อ 48 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 41
ข. มาตรา 42
ค. มาตรา 43
ง. มาตรา 44
ข้อ 50 จากข้อ 49 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพ
ควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
ตรงตามข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ข้อ 51 จากข้อ 49 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 76
ข. มาตรา 77
ค. มาตรา 78
ง. มาตรา 79
ข้อ 52 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพ
ควบคุมได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”
ก. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
เป็นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทาง
การศึกษา
ข. ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการ
เรียนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทาหน้าที่
สอนด้วย
ค. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทา
การฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้
การศึกษาหรือฝึกอบรม
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 53 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพ
ควบคุมได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”
ก. ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. ผู้ที่ทาหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือ
สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอก
ระบบและตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาน
สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
ค. คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 54 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ บุคคลในข้อใด “ประกอบวิชาชีพ
ควบคุมได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต”
ก. ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่
การศึกษา
ข. ครูโรงเรียน ต.ช.ด.
ค. พระภิกษุที่สอนโรงเรียนพระ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 55 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ “คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพควบคุม” ตรงกับข้อใด
ก. มีอายุไม่ต่ากว่า20 ปีบริบูรณ์
ข. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ค. ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 56 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ “ลักษณะต้องห้ามผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม” ตรงกับข้อใด
ก. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี
ข. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
ค. เคยต้องโทษจาคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 57 จากข้อ 55-56 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 41
ข. มาตรา 42
ค. มาตรา 43
ง. มาตรา 44

ข้อ 58 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 กาหนดให้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ให้
มีอายุกี่ปี
ก. 4 ปี
ข. 5 ปี
ค. 6 ปี
ง. 8 ปี
ข้อ 59 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ” ให้ยื่นขอต่อใคร
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ข้อ 60 จากข้อ 59อัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 61 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประสงค์จะขอต่อ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ” ให้
ยื่นขอต่อใคร
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ข้อ 62จากข้อ 61ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประสงค์จะขอต่อ “ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ” ให้ดาเนินการอย่างไร
ก. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ภายใน
180 วัน
ข. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ต่ากว่า
180 วัน
ค. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่น้อย
กว่า 180 วัน
ง. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่ เกิน
180 วัน
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ข้อ 63 อัตราค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 64ครูสมพงษ์ ต้องการหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ครูสมพงษ์ต้องจ่าย
อัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 65 นางสาวฤดี พึ่งสาเร็จการศึกษาต้องการ
หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพ นางสาวฤดี ต้องจ่ายอัตรา
ค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 66 ครูสุดสวย ทาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สูญหาย ครูสวยเลยยื่นเรื่องเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต
ครูสุดสวย ต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 67 จากข้อ 66ใบแทนใบอนุญาต ที่ครูสุดสวย
จะได้รับ คาว่า “ใบแทนใบอนุญาต ” เจ้าหน้าที่จะ
ประทับด้วยหมึกสีใด
ก. สีแดง
ข. สีน้าเงิน
ค. สีแดงหรือน้าเงิน
ง. สีใดก็ได้ที่มองเห็นชัดเจน

ข้อ 68“ห้ามมิผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้
รับใบอนุญาตจากคุรุสภา”กาหนดในพ.ร.บ.สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 46
ข. มาตรา 47
ค. มาตรา 48
ง. มาตรา 49
ข้อ 69 จากข้อ 68ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อ
ใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ

บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อ 70 จากข้อ 69กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 76
ข. มาตรา 77
ค. มาตรา 78
ง. มาตรา 79
ข้อ 71 “ห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา
” กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 46
ข. มาตรา 47
ค. มาตรา 48
ง. มาตรา 49
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ข้อ 72 จากข้อ 68 สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สถานศึกษา ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ

ข้อ 76 จากข้อ 75 ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ ตรง
ตามข้อใด
บาท
บาท
บาท
บาท

ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000
หรือทั้งจาทั้งปรับ

บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อ 77 จากข้อ 76กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
ข้อ 73 จากข้อ 72กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 76
ก. มาตรา 76
ข. มาตรา 77
ข. มาตรา 77
ค. มาตรา 78
ค. มาตรา 78
ง. มาตรา 79
ง. มาตรา 79
ข้อ 78 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กาหนดไว้กี่
ข้อ 74 จากข้อ 72ใครเป็นผู้ต้องได้รับโทษ ตามที่
คน
กาหนดระวางโทษไว้
ก. 31คน
ก. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ข. 23คน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. 17 คน
ค. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ง. 15 คน
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
ข้อ 79 จากข้อ 78 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
พื้นฐาน
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ข้อ 75 “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่าง
ก. มาตรา 7
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม
ข. มาตรา 12
หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ
ค. มาตรา 21
หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมนับแต่วันที่
ง. มาตรา 62
ทราบคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น” กาหนดในพ.ร.บ. ข้อ 80 “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน
กาหนดตรงกับข้อใด
มาตรา ใด
ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. มาตรา 56
จากคณะกรรมการคุรุสภา
ข. มาตรา 57
ข. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ค. มาตรา 58
คุรุสภา
ง. มาตรา 59
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการคุรุสภา
ง. เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
คุรุสภา
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ข้อ 81“ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”
คนปัจจุบันตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข. นายนิยม ศรีวิเศษ
ค. นายดิเรก พรสีมา
ง. นางศิริพร กิจเกื้อกุล
ข้อ 82“กรรมการโดยตาแหน่ง คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
ข้อ 83 “กรรมการโดยตาแหน่ง คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ” ยกเว้น ข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการ คุรุสภา
ข้อ 84 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
ข้อ 85 จากข้อ 84คณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
จานวนกี่ด้าน
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 5 ด้าน

ข้อ 86 จากข้อ 85คณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจากผู้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงยกเว้น
ข้อใด
ก. การศึกษา
ข. การบริหาร
ค. กฎหมาย
ง. ด้านการเงินการคลัง
ข้อ 87 “กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(เลือกตั้ง) ในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ตรง
กับข้อใด
ก. 6คน
ข. 5คน
ค. 4 คน
ง. 2 คน
ข้อ 88 “กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากตาแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือ
การศึกษา (เลือกกันเอง) ในคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ” ตรงกับข้อใด
ก. 6 คน
ข. 5 คน
ค. 4 คน
ง. 2 คน
ข้อ 89 “กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ” ยกเว้น ข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ง. เลขาธิการ คุรุสภา
ข้อ 90 จากข้อ 89 คนปัจจุบันตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข. นายนิยม ศรีวิเศษ
ค. นายดิเรก พรสีมา
ง. นางศิริพร เกื้อกิจกุล
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ข้อ 91 “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กาหนด
วาระการดารงตาแหน่งตรงกับข้อใด
ก. วาระ 1ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ข. วาระ 2ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ค. วาระ 3ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ง. วาระ 4 ปี จะดารงตาแหน่งเกิน 2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้
ข้อ 92 “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”
กาหนดการประชุมตรงกับข้อใด
ก. ประชุมอย่างเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียงข้าง
มาก
ข. ประชุมอย่างเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียงข้าง
มาก
ค. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มติถือเสียง
ข้างมาก
ง. ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มติถือเสียง
ข้างมาก
ข้อ 93 อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ”กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 7
ข. มาตรา 12
ค. มาตรา 21
ง. มาตรา 25
ข้อ 94 อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ” กาหนดการประชุมตรงกับข้อใด
ก. พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ข. กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ค. ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะ
คณะกรรมการคุรุสภากาหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

ข้อ 95 อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ” กาหนดการประชุมตรงกับข้อใด
ก. ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความ
เป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของคุรุสภา
ข. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือ
มอบหมายกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
กระทาการใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้
เป็นอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 96 “วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการรับผิดชอบ
การบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้น
พื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐ
และเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการ
สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
นิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ต่าง ๆ” กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด
ก. วิชาชีพ
ข. มาตรฐานวิชาชีพ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 97 “บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน”
กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา ง. บุคลากรอื่นๆ
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ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 98 “บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารนอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา”
กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้อ 99 “บุคคลซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
การศึกษากาหนดตาแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทาง
การศึกษา” กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตรงกับข้อใด
ก. ครู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้อ 100 “ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ใน การประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องประพฤติและปฏิบัติตาม” ตรงกับข้อใด
ก. วิชาชีพ
ข. มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 101 จากข้อ 100 กาหนดไว้ตรงกับข้อใด
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 5 ด้าน
ข้อ 102 จากข้อ 100 ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อ 103 จากข้อ 102 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 56
ข้อ 104 “ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได้” ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 105 “ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มี
ทักษะ หรือความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ”
ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 106 “จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการ
และสังคมอันนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ”
ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ข้อ 107 “มาตรฐานการปฏิบัติตน”ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ง. วินัยข้าราชการ
ข้อ 108 จากข้อ 107 กาหนดในพ.ร.บ.สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใน มาตรา ใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 49
ค. มาตรา 50
ง. มาตรา 56
ข้อ 109 “จรรยาบรรณวิชาชีพ”กาหนดไว้ตรงกับข้อ
ใด
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 5 ด้าน
ข้อ 110 “จรรยาบรรณวิชาชีพ”ข้อใดถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 111 “จรรยาบรรณวิชาชีพ”ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ให้บริการ
ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ 112 การกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตรงกับข้อใด
ก. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา
ข. ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
คุรุสภา
ค. กฎกระทรวง
ง. ประกาศกระทรวง

ข้อ 113 “ประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการ
ประพฤติที่กาหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่ง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงประพฤติ
ปฏิบัติตาม”ตรงกับข้อใด
ก. การกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
ค. ข้อบังคับแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพกฎกระทรวง
ง. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ข้อ 114 จากข้อ 113ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หมายความ ตรงกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ครู
ข. ผู้บริหารโรงเรียน
ค. ผู้บริหารการศึกษา
ง. ศึกษานิเทศก์
ข้อ 115 จากข้อ 113 “ประมวลพฤติกรรม”ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ข. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ค. พฤติกรรมที่ไม่ควรทา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 116 จากข้อ 115 “พฤติกรรมที่พึงประสงค์”
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม
ข. ต้องหรือพึงละเว้น
ค. ต้องหรือที่ไม่ควรทา
ง. ต้องหรือพึงกระทา
ข้อ 117 จากข้อ 115 “พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ต้องหรือพึงประพฤติปฏิบัติตาม
ข. ต้องหรือพึงละเว้น
ค. ต้องหรือที่ไม่ควรทา
ง. ต้องหรือพึงกระทา
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ข้อ 118 จรรยาบรรณวิชาชีพครูกาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 9 ข้อ
ข. 10 ข้อ
ค. 11 ข้อ
ง. 12 ข้อ
ข้อ 119 “จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 9 ข้อ
ข. 10 ข้อ
ค. 11 ข้อ
ง. 12 ข้อ
ข้อ 120“จรรยาบรรณต่อตนเอง ” ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. 5 ข้อ
ข้อ 121 “จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ” ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. 5 ข้อ
ข้อ 122“จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ” ของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. 5 ข้อ
ข้อ 123“จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ”
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. 5 ข้อ

ข้อ 124 “จรรยาบรรณต่อสังคม” ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา กาหนดไว้กี่ข้อ
ก. 1 ข้อ
ข. 2 ข้อ
ค. 3 ข้อ
ง. 5 ข้อ
ข้อ 125 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมี
วินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ”
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 126 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก
ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 127 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก
เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอ
หน้า” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 128 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
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ข้อ 129 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้อง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ”
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 130 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่
กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 131 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้อง
ให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่
เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 132 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึง
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ข้อ 133 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึง
ประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วน
ร่วมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ”
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 134 การกล่าวหาหรือการกล่าวโทษกรณีผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ใดประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพต่อคุรุสภา ให้ทาเป็นหนังสือ
ใช้ถ้อยคาสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
และของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
ข. พฤติกรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการ
กล่าวหาหรือการกล่าวโทษ พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหรือพฤติการณ์
ตามสมควรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว
ค. ลายมือชื่อผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
ง. เบอร์โทรศัพท์ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษและ
รายชื่อพยาน
ข้อ 135 จากข้อ 134 ต้องทาหนังสือ ถึงใครต่อไปนี้
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ข. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 136 จากข้อ 135โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ยื่นด้วยตนเอง
ข. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ค. มอบให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 137 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งกาหนดไว้กี่ประการ
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
ข้อ 138 จากข้อ 137 กาหนดใน พระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ในมาตรา
ใด
ก. มาตรา 54
ข. มาตรา 55
ค. มาตรา 56
ง. มาตรา 57
ข้อ 139คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. พักใช้ใบอนุญาต มีกาหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 140คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใด เป็นคาวินิจฉัย
ชี้ขาดที่สูงสุด
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ภาคทัณฑ์
ค. พักใช้ใบอนุญาต มีกาหนดเวลาตามที่
เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
ง. เพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ 141 หากท่าน...ไม่พอใจในคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่านจะดาเนินการ
อย่างไร
ก. ร้องทุกข์
ข. อุทธรณ์
ค. ร้องเรียน
ง. ฟ้องศาลปกครอง

ข้อ 142 จากข้อ 141 ท่านจะดาเนินการกับใคร
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ข. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ค. เลขาธิการคุรุสภาภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ง. คณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ข้อ 143 จากข้อ 142ท่านจะดาเนินการโดยมี
กาหนดเวลา อย่างไร
ก. ภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ข. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ค. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ง. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
ข้อ 144 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด ตรงกับ
ข้อใด
ก. 23 คน
ข. 27 คน
ค. 31 คน
ง. 39 คน
ข้อ 145จากข้อ 144 กาหนดใน พระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ในมาตรา
ใด
ก. มาตรา 62
ข. มาตรา 63
ค. มาตรา 64
ง. มาตรา 65
ข้อ 146 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด
ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
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ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 147 “กรรมการโดยตาแหน่ง”คณะกรรมการ
ข้อ 152 “กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
(เลือกตั้ง) ”ในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
ทางการศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดตรง
ก. 3 คน
กับข้อใด
ข. 6 คน
ก. 3 คน
ค. 9 คน
ข. 6 คน
ง. 12 คน
ค. 9 คน
ข้อ 148 “กรรมการโดยตาแหน่ง”ในคณะกรรมการ
ง. 12 คน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ข้อ 153 “วัตถุประสงค์”ของคณะกรรมการส่งเสริม
ทางการศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ก. กาหนดหลักเกณฑ์ สวัสดิการ สวัสดิภาพ
พื้นฐาน
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคง
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ง. ถูกทุกข้อ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ข้อ 149 “กรรมการโดยตาแหน่ง”ในคณะกรรมการ
ข. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ทางการศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ข. เลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและ
อุปกรณ์การศึกษาและเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ง. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ข้อ 150 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการ
การพัฒนา การดาเนินงานด้านสวัสดิการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบ
ทางการศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
วิชาชีพทางการศึกษา
ก. 3 คน
ข้อ 154“กรรมการและเลขานุการ” ใน
ข. 6 คน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
ค. 9 คน
และบุคลากรทางการศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ง. 12 คน
ก. เลขาธิการ สกศ.
ข้อ 151 “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” ในคณะกรรมการ
ข. เลขาธิการกพฐ.
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ค. เลขาธิการ คุรุสภา
ทางการศึกษาคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
ง. เลาธิการ สกสค.
ความเชี่ยวชาญสูงในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ด้านสวัสดิการสังคม
ข. ด้านบริหารธุรกิจ
ค. ด้านกฎหมาย
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ง. ด้านบริหารองค์กร
ข้อ 155“กรรมการและเลขานุการ”คณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคนปัจจุบัน กาหนดตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิรินันท์
ข. นายเกษม กลั่นยิ่ง
ค. นายนิยม ศรีวิเศษ
ง. นายดิเรก พรสีมา
ข้อ 156คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ4 ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดารงตาแหน่งเกิน 2
วาระติดต่อกันไม่ได้
ข. วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ3 ปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกแต่จะดารงตาแหน่งเกิน 2
วาระติดต่อกันไม่ได้
ค. มีการประชุมเดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
ข้อ 157ให้มีสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีฐานะ…….. ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นนิติบุคคล ในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข. เป็นนิติบุคคล ในกากับของคุรุสภา
ค. เป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ง. เป็นนิติบุคคล ในกากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 158หน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค. จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 159จากข้อ 157-158 กาหนดใน พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ใน
มาตราใด
ก. มาตรา 62
ข. มาตรา 65
ค. มาตรา 67
ง. มาตรา 69
ข้อ 160 รายได้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณข้อใดถูกต้อง
ก. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ข. เงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค. เงินผลประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนและ
การจัดหาผลประโยชน์
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 161 จากข้อ 160 ข้อใดถูกต้อง
ก. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น
รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
ข. ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและ
การดาเนินกิจการของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตามที่ได้มา
ง. ถูกทุกข้อ
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มอบหมาย
ข้อ 162จากข้อ 160-161 กาหนดใน พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรฯ ในมาตราใด
ก. มาตรา 62
ข. มาตรา 65
ค. มาตรา 68
ง. มาตรา 69
ข้อ 163“อานาจ หน้าที่”ของคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ก. ดาเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ข. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ค. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ตามสมควร
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 164“อานาจ หน้าที่”ของคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ก. ให้ความเห็น คาปรึกษา และคาแนะนาใน
เรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมั่นคง
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ข. ดาเนินงานและบริหารจัดการองค์การจัดหา
ผลประโยชน์ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ค. ออกข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 165“อานาจ หน้าที่”ของคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนดตรงกับข้อใด
ก. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทาการ
ใดๆ แทน
ข. สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ค. ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 166จากข้อ 163-166 กาหนดใน พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ใน
มาตราใด
ก. มาตรา 63
ข. มาตรา 65
ค. มาตรา 67
ง. มาตรา 69
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ง. ถูกทุกข้อ
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