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ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา 

ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ข้อใด ไม่ถูกต้อง  

ก. คร ู
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค. ผู้บริหารการศึกษา 
ง. ศึกษานิเทศก์ 

ข้อ 2 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วน
ภูมิภาค ที่ก าหนด......ตรงตามข้อใด 

ก. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
ข. กฎกระทรวง 
ค. พระราชก าหนด 
ง. ประกาศกระทรวง 

ข้อ 3 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
แต่งตั้งโดยใคร 

ก. คณะกรรมการคุรุสภา 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

ข้อ 4 จากข้อ 3ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง 
ก. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

ข้อ 5 จากข้อ 4ปัจจุบันตรงกับข้อใด 
ก. นายดิเรก  พรสีมา 
ข. นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล 
ค. นายอภิชาต  จิระวุฒิ 
ง. นายองค์กร  อมรสิรินันท์ 

ข้อ 6 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดตรงกับข้อใด 

ก. 13  คน 
ข. 39คน 
ค. ไม่เกิน 13  คน 
ง. ไม่เกิน 39คน 

ข้อ 7 คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดทั้งหมดกี่เขตพื้นที่ 

ก. 42 
ข. 183 
ค. 185   
ง. 225 

ข้อ 8 ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตรงกับข้อใด 

ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  

ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

ค. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือกจากเลขาธิการ  
คุรุสภา 

ข้อ 9กรรมการโดยต าแหน่ง ในคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตรงกับข้อใด 

ก. ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  

ข. ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

ค. ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือ ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ง. ข้อ ก และ ข  
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ข้อ 10  กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดตรงกับข้อใด 

ก. 5คน 
ข. 6คน 
ค. 9คน 
ง. 11 คน 

ข้อ 11  จากข้อ 10กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีส่ังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดตรงกับข้อใด 

ก. 5คน 
ข. 6  คน 
ค. 9คน 
ง. 11  คน 

ข้อ 12  จากข้อ 11กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทีส่ังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา   
และมัธยมศึกษา 3 คน 

ข. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา 1 คน  

ค. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  1 คน  

ง. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  1 คน 
ข้อ 13  กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดตรงกับข้อใด 

ก. สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  1  คน 

ข. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
1  คน 
 

ค. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ                              
และการศึกษาตามอัธยาศัย  1  คน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 14  กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดตรงกับข้อใด 

ก. สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  1  คน  
ข. ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัด

อ่ืน  1  คน 
ค. ข้อ ก และ ข 
ง. ไม่มีข้อถูก  

ข้อ 15 “ในกรณีที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาใด ไม่มี
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดใดสังกัดหนึ่ง
ตามที่ก าหนดไว้ ให้ถือว่าคณะกรรมการคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษานั้น”ก าหนดตรงกับข้อใด   

ก. ประกอบด้วยผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเท่าสังกัดที่มีอยู่ 

ข. ต้องด าเนินการให้ครบตามท่ีก าหนด 
ค. ด าเนินการตามข้อ ก หรือ ข 
ง. ด าเนินการตามข้อ ก และ ข 

ข้อ 16 เลขานุการ ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตรงกับข้อใด 

ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มอบหมายให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาคน
หนึ่ง เป็นเลขานุการ  

ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มอบหมายให้กรรมการใน
คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา    
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ  

ค. คณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  

ง. ข้อ ข หรือ ค 

 
 
ข้อ 17 คุณสมบัติผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯตรงกับข้อใด 

ข้อ 20 อ านาจ หน้าที่ คณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ 
ตรงกับข้อใด 
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ก. เป็นสมาชิกคุรุสภาและมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

ข. ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่าสามปี 

ค. ไม่เคยถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและ
คณะกรรมการคุรุสภาวินิจฉัยชี้ขาดว่าประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 18 คุณสมบัติผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาคณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ  ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่เคยถูกลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
ข. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหาร ที่
ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

ค.  ไม่มีต าแหน่งเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการที่
แต่งตั้งโดย คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ฯ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 19  กรรมการผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ในคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ตรงกับข้อใด 

ก. ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกิน2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

ข. ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 3ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกิน2 วาระ
ติดต่อกันไม่ได้ 

ค. ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 
วาระติดต่อกันไม่ได้ 

ง. ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปีและอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกแต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 2 
วาระติดต่อกันไม่ได้ 

ก. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงาน 

ข. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพ 
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ค. ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานวัน
คร ู

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 21 อ านาจ หน้าที่ คณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ 
ตรงกับข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. จัดท าหลักสูตร น าเสนอหลักสูตร หรือให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง 

ข. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินอุดหนุนการจัด
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ข้ึน
ทะเบียนเป็นเครือข่ายของคุรุสภา 

ค. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพ่ือรับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้ันตอนที่
คณะกรรมการหรือส านักงานก าหนด 

ง. จัดท าหรือรับรองผลการด าเนินงาน แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปี เสนอเลขาธิการ   
คุรุสภา 

ระเบียบว่าด้วยขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อ 26 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตรงกับข้อใด   
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ข้อ 22 “เครื่องราชอิสริยาภรณ์” หมายความว่า  
ตรงกับข้อใด 

ก. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก  

ข. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทยตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มงกุฎไทย 

ค. ข้อ ก และ ข 
ง. ข้อ ก หรือ ข 

ข้อ 23 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่ง
เกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ พระราชทานแก่.....ตรงกับข้อใด 

ก. ข้าราชการไทย 
ข. ผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่

ราชการหรือสาธารณชน  
ค. ข้าราชการผู้กระท าความดีความชอบเป็น

ประโยชน์แก่ราชการ 
ง. ข้าราชการผู้กระท าความดีความชอบเป็น

ประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  
ข้อ 24 จากข้อ 23 ใครเป็นผูพิ้จารณาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ตรงกับข้อใด 

ก. รัฐบาล 
ข. ส่วนราชการนั้นๆ 
ค. ข้าราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 25 จากข้อ 23 หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ก. ส่วนราชการนั้นๆ 
ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. ส านักงานรัฐมนตรี 
ง. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ก. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 
ง. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 27 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ข้อ
ใดถูกต้อง 

ก. ท าเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. ท าเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. ท าเป็นค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ง.  ท าเป็นค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 28 “วัตถุประสงค์”การพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    ข้อใดถูกต้อง 

ก. เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบ แก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน 

ข. เพ่ือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง 
แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

ค. เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน 

ง. เพ่ือเป็นการแสดงคุณงามความดี และ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับ
พระราชทาน 

ข้อ 29 ล าดับของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรงกับข้อใด    
ก. 13  
ข. 14  
ค. 15  
ง. 16  

ข้อ 30 ชั้นของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรงกับข้อใด    
ก. 6 ชั้นและชั้นสูงสุด 
ข. 7 ชั้นและชั้นสูงสุด 
ค. 8 ชั้นและชั้นสูงสุด 
ง. 9 ชั้น และชั้นสูงสุด 

 
 
 
ข้อ 31ชั้นต่ าสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ตรงกับ
ข้อใด    

ข้อ 37 ชั้นที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรงกับข้อใด 
ก. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) 
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ก. เหรียญเงินมงกุฎไทย(ร.ง.ม.) 
ข. เหรียญเงินช้างเผือก  (ร.ง.ช.) 
ค. เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 
ง. เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 

ข้อ 32จากข้อ 31ใช้อักษรย่อ    ตรงกับข้อใด    
ก. ร.ง.ม. 
ข. ร.ง.ช. 
ค. ร.ท.ม. 
ง. ร.ท.ช. 

ข้อ 33ชั้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ตรงกับ
ข้อใด    

ก. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ข. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ค. มหาวชิรมงกุฎไทย 
ง. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

ข้อ 34จากข้อ 33ใช้อักษรย่อ   ตรงกับข้อใด    
ก. ป.ม. 
ข. ป.ช. 
ค. ม.ว.ม. 
ง. ม.ป.ช. 

ข้อ 35 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.) 
ข. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก(บ.ช.) 
ค. จัตุรภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม.) 
ง. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.). 

ข้อ 36 ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ชั้นที่ 3 ตรีตาภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.) 
ข. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก(ต.ช.) 
ค. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.) 
ง. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.) 

 

ข. ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) 
ค. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)และ     ประถ

มาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) 
ง. มหาวชิรมงกุฎไทย 

ข้อ 38 การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย(บ.ม.)และเบญจมาภรณ์
ช้างเผือก(บ.ช.)ข้อใดข้อใดกล่าว 

ก. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.  
ข. ด ารงต าแหน่งระดับ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 

ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช. ได้ 
ค. ยื่นขอ ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 39การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
จัตุรภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม.)และ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
(จ.ช.)ข้อใดข้อใดกล่าว 

ก. ด ารงต าแหน่งระดับ 3 หรือ ระดับ 4 เริ่มต้น
ขอพระราชทาน จ.ม.  

ข. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 3 และหรือ ระดับ 4 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ จ.ช. 

ค. ยื่นขอ ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
 

 
 
 
 
ข้อ 40การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย(ต.ม.) และ ตริตาภรณ์ช้างเผือก

ข้อ 43การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ข้าราชการ ระดับ 9  ข้อใดข้อใดกล่าว 
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(ต.ช.)ข้อใดข้อใดกล่าว 
ก. ด ารงต าแหน่งระดับ 5 หรือ ระดับ 6 เริ่มต้น 

ขอพระราชทาน ต.ม.  
ข. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 5 และหรือ ระดับ 6 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ ต.ช. 
ค. ยื่นขอ ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 41การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.)ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.) ข้อใดข้อใดกล่าว 

ก. ด ารงต าแหน่งระดับ 7 หรือ ระดับ 8 ให้
เริ่มต้นขอพระราชทาน ท.ม.  

ข. ถ้าด ารงต าแหน่งระดับ 7 และหรือ ระดับ 8 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ให้ขอ ท.ช. 

ค. ยื่นขอ ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 42การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์         
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)ข้อใดข้อใดกล่าว 

ก. ได้รับเงินเดือนเต็มข้ันของระดับ 8 และ ด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา  

ข. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ป.ม.  

ค. ยื่นขอ ก่อนวัน พระราช พิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน  
ไม่น้อยกว่า 60 วันหรือให้ขอได้ในปีก่อนที่จะ
เกษียนอายุราชการ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 

ก. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ป.ม.  

ข.  ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ป.ช.  

ค. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ 
ม.ว.ม.  

ง. ถูกทุกข้อ 
 

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2539 

 
ข้อ 44"เข้ารับการตรวจเลือก" หมายความ 
ตรงกับข้อใด 

ก. เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น
ทหารกองประจ าการ 

ข. เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร  

ค. เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ง. ข้อ ข หรือ ค 
ข้อ 45 "เข้ารับการเตรียมพล" หมายความ 
ตรงกับข้อใด 

ก. เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น
ทหารกองประจ าการ 

ข. เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบ
พล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร  

ค. เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ง. ข้อ ข หรือ ค 
 
 

 
 
 
 
ข้อ 46 "ลาติดตามคู่สมรส" หมายความตรงกับ   ข้อ
ใด 

ข้อ 49  จากข้อ 48 ผู้อ านวยการโรงเรียน ดีเยี่ยม 
ด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
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ก. ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เป็นข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือ
ทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ  

ข. ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ค. ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เป็นบุคคลทั่วไป ซึ่งไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

ง. ข้อ ก หรือ ข 
ข้อ 47 "การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ"  หมายความตรงกับข้อใด 

ก. การไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ 

ข. การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ  
ค. การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 48  ครูสมหมาย เป็นข้าราชการครูโรงเรียนดีเด่น
แต่ไปช่วยราชการที่โรงเรียนดีเยี่ยมหากครูสมหมาย
ต้องการลาป่วย ครูสมหมายจะด าเนินการอย่างไร 

ก. เสนอขออนุญาตลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดีเด่น 

ข. เสนอขออนุญาตลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดีเยี่ยม 

ค. เสนอขออนุญาตลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดีเด่นหรือ เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ดีเยี่ยมก็ได้ 

ง. เสนอขออนุญาตลาต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดีเด่นและ เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ดีเยี่ยม 

ก. ให้รายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ข. ให้รายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยภาคเรียน   
ละครั้ง 

ค. ให้รายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้น
สังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

ง. ไม่ต้องให้รายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ 

ข้อ 50 "การนับวันลา" ข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้นับตามปีงบประมาณ 
ข. ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่

ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวัน
ลาด้วยยกเว้นลาป่วย วันลากิจส่วนตัว และ 
วันลาพักผ่อน  
ให้นับเฉพาะวันท าการ 

ค. การลาป่วย วันลากิจส่วนตัว และ วันลา
พักผ่อนให้นับเฉพาะวันท าการ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 51 "ข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการ
ระหว่างการลา" ข้อใดถูกต้อง 

ก. ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตในวันก่อนวัน
เดินทางกลับ 

ข. วันปฏิบัติราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออก
เดินทางกลับเป็นต้นไป 

ค. ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตในวันเดินทาง
กลับ 

ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 52 "การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือในตอน
บ่าย"  ข้อใดถูกต้อง 

ก. ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการ
ลานั้น ๆ 

ข. ให้นับเป็นการลาเต็มวันตามประเภทของการ
ลานั้น ๆ 

ค. ไม่ใหน้ับเป็นการลา 
ง. ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

ข้อ 52  ครูขยัน  งานเยี่ยม  ได้รับอนุญาตให้ลากิจ
ส่วนตัว หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด

ข้อ 56ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุญาตให้
ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัด
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ราชการ  ข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
ข.  ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตในวันที่ขอ

ถอนวันลา 
ค. ไม่สามารถถอนวันลาได้เพราะผู้อ านวยการ

ได้อนุญาตแล้ว 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 53  ข้าราชการครูคนใดปฏิบัติได้ถูกต้อง เกี่ยวกับ
การลา  

ก. ครู ก ใช้ใบลาตามแบบระเบียบ 
ข. ครู ข ใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตาม

แบบเพราะมีกรณีจ าเป็น หรือรีบด่วนและได้
ส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ 

ค. ครู ค โทรศัพท์ลา เนื่องจากป่วยกระทันหัน
และได้ส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ 

ง. ปฏิบัติได้ถูกต้องทุกคนตามระเบียบว่าด้วย
การลา 

ข้อ 54  ใครมีอ านาจอนุญาตให้ข้าราชการครูคนใด
ประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือใน
ระหว่างวันหยุดราชการ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ปลัดกระทรวง 

ข้อ 55ใครมีอ านาจอนุญาตให้ “เลขาธิการ กพฐ.”ไป
ต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ปลัดกระทรวง 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

จังหวัดไปต่างประเทศในท้องที่ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย ตามข้อใด 

ก. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 3วัน 
ข. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน 
ค. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 15วัน 
ง. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30วัน 

ข้อ 57ให้นายอ าเภอ มีอ านาจอนุญาตให้ข้าราชการ
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดอ าเภอนั้นๆ 
ไปต่างประเทศในท้องที่ท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย ตามข้อใด 

ก. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 3 วัน 
ข. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน 
ค. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 15วัน 
ง. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30วัน 

ข้อ 58ข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการเป็น
ลักษณะพฤติการณ์พิเศษ ร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง
ท าให้ ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง
ตามปกติต้องด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง  

ก. ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่
เกิดข้ึนรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ ขึ้นตรง
ทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 

ก. ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อ
ปลัดกระทรวงทันทีในวันแรกที่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้  

ข. หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงให้รายงานต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทันทีในวันแรกที่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้ 

ค. ถูกทุกข้อ 
 

 
ข้อ 59  จ านวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
จากข้อ 58ข้อใดถูกต้อง  

ข้อ 64 การลาป่วยของข้าราชการ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
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ก. การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นให้เป็น
วันลากิจส่วนตัว 

ข. การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่
นับเป็นวันลา 

ค. ไม่ให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ      
เงินประจ าต าแหน่งในวันหยุดราชการของ
ข้าราชการผู้นั้น 

ง. การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นให้เป็น
วันลาพักผ่อน 

ข้อ 60 การลาของข้าราชการ ตรงกับข้อใด    
ก. 7  ประเภท 
ข. 8  ประเภท 
ค. 9  ประเภท 
ง. 10  ประเภท 

ข้อ 61 การลาของข้าราชการ ตรงกับข้อใด    
ก. การลาป่วย 
ข. การลาคลอดบุตร 
ค. การลากิจส่วนตัว 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 62 การลาของข้าราชการ ตรงกับข้อใด    
ก. การลาพักผ่อน 
ข. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ค. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ

เตรียมพล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 63 การลาของข้าราชการ ตรงกับข้อใด    
ก. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัย 
ข. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ 
ค. การลาติดตามคู่สมรส 
ง. ถูกทุกข้อ 

 

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต ก่อน หรือ 
ในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจ าเป็นเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ข. ป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้
แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

ค. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ 

ง. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ไม่ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ 

ข้อ 60 ใครอนุญาต ให้ครูในสถานศึกษา ลาป่วย 
ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. อนุมัติตัวเอง 

ข้อ 61 ใครอนุญาต ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลา
ป่วย 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติตัวเอง 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรี 

ข้อ 62 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีอ านาจการ   ลา
ป่วยตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30  วันท าการ 
ข. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 45  วันท าการ 
ค. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  60  วันท าการ 
ง. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  90  วันท าการ 

ข้อ 63 ใครอนุญาต ให้ครูในสถานศึกษา            
ลาคลอดบุตร 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. อนุมัติตัวเอง 

 
 
ข้อ 64 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีอ านาจการ   ลา
คลอดบุตรตรงกับข้อใด 

ข้อ 67 หากข้าราชการครู ได้รับอนุญาตให้ลาคลอด
บุตรและได้หยุดราชการไปและการลาคลอดบุตรคาบ
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ก. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30  วันท าการ 
ข. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 45  วันท าการ 
ค. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  60  วันท าการ 
ง. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  90  วันท าการ 

ข้อ 65 ลาคลอดบุตรข้อใดถูกต้อง 
ก. ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลา

แทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

ข. มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่ง
ได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

ค. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือ
หลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 66  หากข้าราชการครู ได้รับอนุญาตให้ลาคลอด
บุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามก าหนด ประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่
หยุดไปข้อใดถูกต้อง 

ก. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ถอนวัน
ลาคลอดบุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้ว เป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ถอนวัน
ลาคลอดบุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้ว เป็นวันลาป่วย 

ค. ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุญาตให้ถอนวัน
ลาคลอดบุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุด
ราชการไปแล้ว เป็นวันลาเพ่ือเตรียมตัวคลอด 

ง. ไม่สามารถอนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้
เพร้าได้หยุดราชการไปแล้ว ให้นับรวมเป็นวัน
ลาคลอดบุตร 
 

 

เกี่ยวกับการลาประเภทอ่ืนซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลา
ของการลาประเภทนั้นข้อใดถูกต้อง 

ก. ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง 
ข. ให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลา

คลอดบุตร 
ค. ไมใ่ห้เป็นการลาประเภทนั้น โดยนับรวมถือ

เป็นการลาคลอดบุตรโดยให้นับเป็นการลา
คลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 68 ใครอนุญาต ให้ครูในสถานศึกษา            
ลากิจส่วนตัว 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. อนุมัติตัวเอง 

ข้อ 69 ผู้อ านวยการสถานศึกษา  มีอ านาจการ   ลา
กิจส่วนตัวตรงกับข้อใด 

ก. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30  วันท าการ 
ข. ครั้งหนึ่งไม่เกิน 45  วันท าการ 
ค. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  60  วันท าการ 
ง. ครั้งหนึ่งไม่เกิน  90  วันท าการ 

ข้อ 70  การ ลากิจส่วนตัวของข้าราชการครูข้อใด
ถูกต้อง 

ก. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้
ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุ
จ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่
จะต้องชี้เหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบ
โดยเร็ว 

ข. ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับ
เงินเดือน ปีละไม่เกิน 45 วันท าการ 

ค. ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  ให้มีสิทธิลาต่อเนื่อง
จากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท า
การ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 71 ข้าราชการครูผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว
ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนดถ้ามีราชการ

ค. ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไป
ยังไม่ครบก าหนดถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดข้ึน



เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร  วงษ์สวา่ง  
 

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

 

จ าเป็นเกิดขึ้นผู้อ านวยการสถานศึกษา จะเรียกตัว
มาปฏิบัติราชการก็ได้ยกเว้นข้อใด 

ก. ครูสมศักดิ์ ลากิจส่วนตัวเพ่ือไปท าธุระ
ต่างจังหวัด 

ข. ครูสมคิด ลากิจส่วนตัวเพ่ือพาบุตรไปพบแพทย์ 
ค. ครูสมหญิง ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
ง. ครูสมรักษ์ ลากิจส่วนตัวเพ่ือดูแลบิดามารดาที่

ก าลังป่วย 
ข้อ 72 การลาพักผ่อนข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่ง
ได้ 10 วันท าการ 

ข. ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้ รับบรรจุเข้ารับ
ราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 

ค. ถ้าในปีใดไม่ได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลา
พักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท า
การ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับ
ปีต่อๆไปได้แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวัน
ลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท า
การ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 73 ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวม
กับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ข้อใดถูกต้อง 

ก. ไม่เกิน 10 วันท าการ 
ข. ไม่เกิน 20 วันท าการ 
ค. ไม่เกิน 30 วันท าการ 
ง. ไม่เกิน 60 วันท าการ 

ข้อ 74 การลาพักผ่อนข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข. การอนุญาตให้ลาพักผ่อนผู้มีอ านาจ
อนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียก
ตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 75  การลาพักผ่อน ของข้าราชการครูข้อใด
ถูกต้อง 

ก. มีสิทธิลาพักผ่อนไม่เกิน 10 วันท าการ 
ข. มีสิทธิลาพักผ่อนไม่เกิน 20 วันท าการ 
ค. มีสิทธิลาพักผ่อนไม่เกิน 30 วันท าการ 
ง. ไมม่ีสิทธิลาพักผ่อน 

ข้อ 76 ใครอนุญาต ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 77จากข้อ 76ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาต ก่อนวันอุปสมบทหรือวันก่อนเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ข. ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ค. ไม่น้อยกว่า 90 วัน 
ง. ไม่น้อยกว่า 120 วัน 

ข้อ 78 จากข้อ 77 หากข้าราชการครูได้รับอนุญาต
จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ตรงกับข้อใด 

ก. ภายใน 5 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
ข. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
ค. ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
ง. ภายใน 15 วัน นับแต่วันเริ่มลา 

 
 
 

ข้อ 79 ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศ
ไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ข้อ 83 ข้าราชการครูในสถานศึกษาลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลข้อใดถูกต้อง 
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ข้าราชการผู้นั้นต้องปฏิบัติ ตรงกับข้อใด 
ก. จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 

ภายใน 5 วัน 
ข. จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 

ภายใน 7 วัน 
ค. จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 

ภายใน 10 วัน 
ง. จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 

ภายใน 15 วัน 
ข้อ 80 ข้าราชการครูได้รับอนุญาต ลาอุปสมบทหรือ
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่สามารถอุปสมบทหรือ
ประกอบพิธีฮัจย์ตามท่ีขอลาไว้ต้องปฏิบัติตรงกับ   
ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. ขอถอนวันลา 
ข. ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลา

กิจส่วนตัว 
ค. ขอถอนวันลาและ ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการ

ไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
ง. ไม่สามารถขอถอนวันลาได้ และ ให้ถือว่าวันที่

ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลาอุปสมบทหรือ
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ข้อ 81ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้รับหมายเรียก
เข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชา ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกตรงกับ
ข้อใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ข. ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง 
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง 

ข้อ 82ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้รับหมายเรียก
เข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ตรงกับข้อใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
ข. ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 
ค. ภายใน 24 ชั่วโมง 
ง. ภายใน 48 ชั่วโมง 

ก. ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอ
รับค าสั่งอนุญาต 

ข. เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการ
ตรวจเลือกให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 7 วัน 

ค. เข้ารับการเตรียมพลให้มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 7 วัน 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 84  ข้าราชการครูในสถานศึกษาลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลเมื่อข้าราชการที่
ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพลให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ภายในก าหนด หากมีกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการ อาจขยายเวลาให้ได้ข้อ
ใดถูกต้อง 

ก. อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 8  วัน 
ข. อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 15 วัน 
ค. อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 30 วัน 
ง. อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้ว ไม่เกิน 45 วัน 

ข้อ 85 ใครอนุญาต ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 86ใครอนุญาต ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ข้อ 87 ใครอนุญาต ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน

ข้อ 92ข้าราชการครูลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศก าหนดไว้ประเภท ท่ี 1ตรงกับข้อใด 
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ต่างประเทศ 
ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 88 ใครอนุญาต ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ต่างประเทศ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 89ใครอนุญาต ให้เลขาธิการ กพฐ.ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 90ใครอนุญาต ให้ข้าราชการครูลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 91ข้าราชการครูลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศก าหนดไว้กี่ประเภท 

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

 
 

 

ก. การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นวาระท่ี
จะต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น 

ข. รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงาน
ตามความตกลงระหว่างประเทศ 

ค. ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความ
ต้องการของรัฐบาลไทย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 93  จากข้อ 92ระยะเวลาการลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภท ท่ี 1           ตรง
กับข้อใด 

ก. มีก าหนดเวลาไม่เกิน 1ปี 
ข. มีก าหนดเวลาไม่เกิน 4 ปี 
ค. มีก าหนดเวลา1ปี 
ง. มีก าหนดเวลา4 ปี 

ข้อ 94  ระยะเวลาการลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศประเภท ท่ี 2ตรงกับข้อใด 

ก. มีก าหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี 
ข. มีก าหนดเวลาไม่เกิน 4 ปี 
ค. มีก าหนดเวลา1ปี 
ง. มีก าหนดเวลา4 ปี 

ข้อ 95  ระยะเวลาการลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศเกินก าหนด ข้อใดถูกต้อง 

ก. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการใน
ช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 

ข. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นลาออกจากราชการ
ในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 

ค. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ขอขยายเวลาในช่วงเวลา
ที่ไปปฏิบัติงานเกิน 

ง. ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งปลดออกจากราชการใน
ช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 
 
 

 
 
ข้อ 96ข้าราชการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศต้องมีคุณสมบัติ ตรงกับข้อใด 

ข้อ 100เกณฑ์การลาบ่อยครั้งของข้าราชการครู และ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรอบครึ่ง
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ก. เป็นข้าราชการประจ าเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไป
ปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การ
สหประชาชาติก าหนดเวลา 2 ปี  

ข. ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกิน 52 ปีบริบูรณ์
นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 

ค. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมมีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่า
กระท าผิดวินัย 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 97ใครอนุญาต ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษา
ลาติดตามคู่สมรส 

ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 98 การลาติดตามคู่สมรสข้อใดถูกต้อง 
ก. ให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี  
ข. ในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี

แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี  
ค. ถ้าลาเกิน 4 ปีให้ ลาออกจากราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 99เกณฑ์การลาบ่อยครั้งของข้าราชการครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ในรอบครึ่งปีนั้นๆ            
ข้อใดถูกต้อง 

ก. เกิน  6  ครั้ง  
ข. เกิน  7 ครั้ง  
ค. เกิน  8 ครั้ง  
ง. เกิน  9 ครั้ง  

 
 

 

ปีนั้นๆ  ข้อใดถูกต้อง 
ก. เกิน  6  ครั้ง  
ข. เกิน  7 ครั้ง  
ค. เกิน  8  ครั้ง  
ง. เกิน  9 ครั้ง  

ข้อ 101เกณฑ์การมาสายเนื่องๆของข้าราชการครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา ในรอบครึ่งปีนั้นๆ            
ข้อใดถูกต้อง 

ก. เกิน  6  ครั้ง  
ข. เกิน  7 ครั้ง  
ค. เกิน  8  ครั้ง  
ง. เกิน  9 ครั้ง  

ข้อ 102เกณฑ์การมาสายเนื่องๆของข้าราชการครู 
และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในรอบ
ครึ่งปีนั้นๆ  ข้อใดถูกต้อง 

ก. เกิน  6  ครั้ง  
ข. เกิน  7 ครั้ง  
ค. เกิน  8  ครั้ง  
ง. เกิน  9  ครั้ง  

ข้อ 103ข้อใดถูกต้อง 
ก. ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด ไม่ได้เลื่อนขั้น

เงินเดือน เว้นแต่ถ้าวันลาไม่เกิน 15 วันและมี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจผ่อนผันให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนได้ 

ข. ลาป่วย หรือ ลากิจส่วนตัว เกินกว่า 23 วันท า
การ ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ค. มาท างานสายเนื่อง ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ง. ถูกทุกข้อ 

 

 


