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แบบทดสอบรวมระเบียบสาคัญๆ สาหรับ ผู้บริหารสถานศึกษาชุดที่ 2
หลักสูตรเตรียมสอบตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา / ผู้อานวยการสถานศึกษา
เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์)
.............................................................................................................
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ 4 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่มีสิทธิที่จะ
แต่งหรือ แต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียน ถ้า
ได้กระท่าเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นนักเรียน
ข้อ 1 “นักเรียน”หมายความ ตรงกับข้อใด
ข้อใด ถูกต้อง
ก. ผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ก. ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ข. ผู้ซึ่งศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่่ากว่าปริญญา
ค. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ
ค. ผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ซึ่ง
ง. ต้องระวางโทษจ่าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่่ากว่าปริญญาตาม
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ซึ่ง
การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
พ.ศ. 2548
การศึกษาแห่งชาติ
ข้อ 5 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ข้อ2 “เครื่องแบบนักเรียน” หมายความตรงตามข้อ ข้อใด ถูกต้อง
ต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา พา
ก. เครื่องแต่งกาย
นักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตั้งแต่
ข. สิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย
2 คน ขึ้นไป
ค. เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ก่าหนดให้นักเรียนแต่ง
ข. การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา พา
ง. ถุงเท้า รองเท้า
นักเรียน นักศึกษา ไปสอนนอกสถานศึกษา
ข้อ 3 ให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนลักษณะของ
ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
เครื่องแบบนักเรียน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง ให้ ค. การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา พา
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด
นักเรียน นักศึกษา ไปท่ากิจกรรมการเรียนการ
นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับ
สอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
ยกเว้นผลเป็นอย่างไร
ง. การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา พา
ก. อาจได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่
นักเรียน นักศึกษา ไปท่ากิจกรรมการเรียนการ
กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด
สอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจ
ข. ได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่
เป็นเวลาปิดท่าการสอนหรือไม่ก็ได้
กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด
ค. อาจได้รับโทษทางตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด
ง. ได้รับโทษทางตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก่าหนด
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ข้อ 6 ข้อใดไม่ถือเป็นการพานักเรียน นักศึกษา ไป
นอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้
ก. การเดินทางไกล และการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ข. การไปนอกสถานที่ตามค่าสั่งของทางราชการ
ค. การพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 7 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ตามระเบียบนี้ ก่าหนดเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ข้อ 8 จากข้อ 7ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ไม่ค้างคืน
ข. ค้างคืน
ค. ไปนอกราชอาณาจักร
ง. ไปต่างประเทศ
ข้อ 9 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
“ไม่ค้างคืน ” ใครมีอ่านาจอนุญาต
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 10 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
“ค้างคืน ” ใครมีอ่านาจอนุญาต
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 11 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
“ไปนอกราชอาณาจักร” ใครมีอ่านาจอนุญาต
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 12 การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
ตามระเบียบนี้ ก่าหนดอัตราส่วนระหว่างครูผู้
ควบคุมต่อจานวนนักเรียน ตรงกับข้อใด
ก. ครูผู้ควบคุม 1: นักเรียน ไม่เกิน 20 คน
ข. ครูผู้ควบคุม 1: นักเรียน ไม่เกิน 25คน
ค. ครูผู้ควบคุม 1: นักเรียน ไม่เกิน 30 คน
ง. ครูผู้ควบคุม 1: นักเรียน ไม่เกิน 40 คน
ข้อ 13 ครูสมาน ต้องการพานักเรียน นักศึกษา ไป
นอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้ ข้อใดปฏิบัติได้
ถูกต้อง
ก. ส่งโครงการ และค่าขอนุญาตก่อนวันออก
เดินทาง
ข. ครู อาจารย์ ผู้ควบคุม ให้ถือว่าไปราชการ ให้
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
ค. เมื่อกลับต้องท่ารายงานเสนอต่อผู้สั่งอนุญาต
ทราบ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 14 จากข้อ 13ครูสมาน ต้องการพานักเรียน
นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้
ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ก. ท่ากิจกรรมการเรียนการสอน
ข. ทัศนศึกษา
ค. พาไปทดสอบสมรรถภาพ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อวัดผลให้คะแนน
ง. ให้ไปด้วยความสมัครใจ และต้องขออนุญาต
ผู้ปกครองนักเรียน
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ 15 “กระทาความผิด”หมายความ ตรงกับข้อใด
ก. การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
ข. การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ค. การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝุาฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 16 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท่าความผิดโดยมี ความมุ่ง
หมาย ตรงกับข้อใด
ก. เพื่อการอบรมสั่งสอน
ข. แก้นิสัยและความประพฤติไม่ดี
ค. ให้รู้ส่านึกในความผิด
ง. ให้กลับประพฤติตนในทางที่ดี
ข้อ 17 “หลักการลงโทษ” นักเรียนหรือนักศึกษา
ตรงกับข้อใด
ก. ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธี
รุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วย
ความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท
ข. ให้ค่านึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และ
ความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ
ลงโทษ
ค. ให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความ
ประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้
ส่านึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทาง
ที่ดีต่อไป
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 18 ใครคือผู้มีอ่านาจลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ก. หัวหน้าฝุายปกครองนักเรียน
ข. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ค. ผู้ที่ผู้อ่านวยการสถานศึกษามอบหมาย
ง. ข้อ ข หรือ ค

ข้อ 19 สถานโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษา ที่กระท่าความผิดตรงกับข้อใด
ก. 3 สถานโทษ
ข. 4 สถานโทษ
ค. 5 สถานโทษ
ง. 6 สถานโทษ
ข้อ 20 จากข้อ 19สถานโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียน
หรือนักศึกษา ที่กระท่าความผิด ยกเว้นข้อใด
ก. ตักเตือน
ข. ท่าทัณฑ์บน
ค. ตัดคะแนนความประพฤติ
ง. ท่ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 21 “การทาทัณฑ์บน”แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ที่กระท่าความผิดตรงกับข้อใด
ก. ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา หรือ
ข. กรณีท่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของสถานศึกษา หรือฝุาฝืนระเบียบของ
สถานศึกษา หรือ
ค. ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ด
หลาบ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 22 “การทาทัณฑ์บน”แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ที่กระท่าความผิดตรงกับข้อใด
ก. ท่าเป็นหนังสือ เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท่า
ทัณฑ์บน
ข. ท่าเป็นค่าสั่ง เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมา
บันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท่า
ทัณฑ์บน
ค. ท่าเป็นประกาศ เชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท่า
ทัณฑ์บน
ง. ท่าได้ทุกกรณี
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 23 ก่าหนดเวลาชักธงชาติขึ้นลงในวันเปิดเรียน
ในสถานศึกษาตรงกับข้อใด
ก. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
ข. ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐น.ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
ค. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนชักลงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ง. ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐น.ชักลงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้อ 24 ก่าหนดเวลาชักธงชาติขึ้นลงในวันปิดเรียน
ในสถานศึกษาตรงกับข้อใด
ก. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
ข. ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐น.ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
ค. ชักขึ้นเวลาเข้าเรียนชักลงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ง. ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐น.ชักลงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ข้อ 25 สถานศึกษาใดไม่อาจชักธงขึ้นลงตามก่าหนด
ได้ให้ใครเป็นผู้มีอ่านาจพิจารณาตามความเหมาะสม
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวง
ข้อ 26 โอกาสและวันส่าคัญให้ชักและประดับธงชา
ติณสถานศึกษากาหนดไว้กี่วัน
ก. 10 วัน
ข. 11 วัน
ค. 12 วัน
ง. 13 วัน
ข้อ 27 จากข้อ 26 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 1 วัน
ข. วันมาฆะบูชา 1 วัน
ค. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 1 วัน
ง. วันสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน 2 วัน

ข้อ 28
ก.
ข.
ค.
ง.
ข้อ 29
ก.
ข.

จาดข้อ 26 ข้อใดถูกต้อง
วันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน
วันพืชมงคล 1 วัน
วันวิสาขบูชา 1 วัน
ถูกทุกข้อ
จากข้อ 26 ข้อใดไม่ถูกต้อง
วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
วันเข้าพรรษา 1 วันวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถวันที่11-12
สิงหาคม 2วัน
ค. วันสหประชาชาติวันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
ง. วันรัฐธรรมนูญวันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน
ข้อ 30 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นโอกาสและวันส่าคัญในฐานะที่
ทานเป็นผู้อ่านวยการสถานศึกษาท่านจะประดับธงชา
ติณสถานศึกษา อย่างไรจึงจะ ถูกต้อง
ก. วันที่ 4 , 5 และ6 ธันวาคมรวม 3วัน
ข. วันที่ 5 ,6 และ7 ธันวาคมรวม 3 วัน
ค. วันที่ 3 ,4และ5 ธันวาคม รวม 3วัน
ง. ให้ประดับตลอดเดือนธันวาคม
ข้อ 31 การลดธงครึ่งเสาในฐานะที่ทานเป็น
ผู้อ่านวยการสถานศึกษาท่านจะให้ค่าแนะน่านักเรียน
ปฏิบัติ อย่างไรจึงจะ ถูกต้อง
ก. ให้ชักธงขึ้นจนถึงจุดยอดเสาธงก่อน
ข. ลดธงลงให้อยู่ในระดับความสูง 2 ใน 3 ส่วน
ของความสูงเสาธงนั้นๆ
ค. เมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นถึงจุดยอดเสาธง
ก่อนแล้วจึงชักธงลงตามปกติ
ง. ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ก , ข และ ค
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ ข้อ 35 จากข้อ 34กรณี การแก้ไข วันเดือน ปี เกิด
ผู้กากับการสอบพ.ศ. 2548
นักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบนี้ตรงตามข้อใด
ก. ด้วยเหตุเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเขียนผิดพลาด
ข้อ 32 ผู้ก่ากับสอบท่านใดปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง
หรือเขียนตก
ก. ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตาม
ข. มีผู้ร้องขอให้แก้
สมควรหากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผล
ค. เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสกุล
ใดๆให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดย
ง. ข้อ ก และ ข
ด่วน
ข้อ 36กรณี การแก้ไข วันเดือน ปี เกิด นักเรียน
ข. ก่ากับการสอบให้ด่าเนินไปด้วยความ
นักศึกษา“ด้วยเหตุเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเขียน
เรียบร้อยอธิบายค่าถามในข้อสอบแก่ผู้เข้า
ผิดพลาดหรือเขียนตก”ใครเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้อง
สอบหากเกิดข้อสงสัย
ก. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนที่รับผิดชอบ
ค. ไม่กระท่าการใดๆอันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้า
ข. รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่
สอบรวมทั้งไม่กระท่าการใดๆอันเป็นการ
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
กระท่าให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก่ากับการ
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
สอบไม่สมบูรณ์
ง. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบที่ส่วน
ข้อ 37 จากข้อ 36การปฏิบัติตรงตามข้อใด
ราชการหรือสถานศึกษาก่าหนดหากผู้ก่ากับ
ก. ให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีตในค่า
การสอบไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เขียนผิด
พิจารณาความผิดและลงโทษตามควรแก่
ข. ให้เขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง
กรณี
ค. ลงนามผู้แก้ วัน เดือน ปี ย่อก่ากับ ไว้ทุก
ข้อ 33 ผู้ก่ากับการสอบมีความประมาทเลินเล่อหรือ
แห่ง
จงใจละเว้นหรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่
ง. ถูกทุกข้อ
รายงานจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ข้อ 38 กรณี การแก้ไข วันเดือน ปี เกิด นักเรียน นักศึกษา
ข้อใดถูกต้อง
“ด้วยเหตุมีผู้ร้องขอให้แก้” ใครเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้
แก้ไขให้ถูกต้อง
ก. ไม่ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
ก. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนที่รับผิดชอบ
ข. ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ข. รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ค. ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ง. ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาชี้ขาด
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ง. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 39 จากข้อ 38การปฏิบัติ ตรงตามข้อใด
ว่าด้วยการแก้ วัน เดือน ปี เกิดของนักเรียน
ก. สถานศึกษาต้องของหลักฐานมาแสดง เช่นสูติบัตร
นักศึกษา พ.ศ. 2547
หรือทะเบียนคนเกิด หรือเอกสารที่ทางราชการออก
ข้อ 34 กรณี การแก้ไข วันเดือน ปี เกิด นักเรียน
ให้ เช่น บัตรประจ่าตัวประชาชน ส่าเนาทะเบียน
บ้าน ฯลฯ
นักศึกษา ตามระเบียบนี้กาหนดตรงตามข้อใด
ข. ให้สถานศึกษาพิจารณาสอบสวนและวินิจฉัยตาม
ก. 2 กรณี
อกสารเป็นรายๆ
ข. 3 กรณี
ค. ให้ท่ารายงานและส่งค่าร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน
ค. 4 กรณี
ส่านวนการสอบสวน(ถ้ามี)
ง. 5 กรณี
ง. ถูกทุกข้อ
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ 40 “กรณีพิเศษ”ตามระเบียบนี้ หมายความตรง
กับข้อใดต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. กรณีจ่าเป็นต้องใช้สถานศึกษา เพื่อประชุม
สัมมนา ฝึกอบรมจัดสอบ
ข. การที่สถานศึกษาน่านักเรียนเข้าค่ายพักแรม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค. การที่สถานศึกษาจัดให้ทางชุมชนกิจกรรม
อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเหตุ
จ่าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ
ง. เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ
ข้อ 41 “เหตุพิเศษ”ตามระเบียบนี้ หมายความตรง
กับข้อใด
ก. กรณีจ่าเป็นต้องใช้สถานศึกษา เพื่อประชุม
สัมมนา ฝึกอบรมจัดสอบ
ข. การที่สถานศึกษาน่านักเรียนเข้าค่ายพักแรม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค. การที่สถานศึกษาจัดให้ทางชุมชนกิจกรรม
อื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเหตุ
จ่าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ
ง. เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ
ข้อ 42 “ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง”ตามระเบียบนี้
หมายความตรงกับข้อใด
ก. วันเริ่มต้นปีการศึกษา
ข. วันสิ้นปีการศึกษา
ค. วันเริ่มต้นปีการศึกษาถึงวันสิ้นปีการศึกษา
ง. วันเปิดภาคเรียนถึงวันปิดภาคเรียน
ข้อ 43 จากข้อ 42ตรงกับข้อใด
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม
ข. วันที่ 16 พฤษภาคม
ค. วันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
ของปีถัดไป
ง. วันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ของปีถัดไป

ข้อ 43 วันเริ่มต้นปีการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม
ข. วันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป
ค. วันที่ 16 พฤษภาคม
ง. แล้วแต่สถานศึกษาจะเป็นผู้ก่าหนด
ข้อ 44วันสิน้ ปีการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม
ข. วันที่ 15 พฤษภาคมของปีถัดไป
ค. วันที่ 16 พฤษภาคม
ง. แล้วแต่สถานศึกษาจะเป็นผู้ก่าหนด
ข้อ 45ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1ตรงกับข้อใด
ถูกต้อง
ก. วันที่ 1 พฤษภาคม
ข. วันที่ 16 พฤษภาคม
ค. วันท่าการแรกของเดือนพฤษภาคม
ง. แล้วแต่สถานศึกษาจะเป็นผู้ก่าหนด
ข้อ 46ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1ตรงกับข้อใด
ถูกต้อง
ก. วันที่ 10ตุลาคม
ข. วันที่ 11 ตุลาคม
ค. วันที่ 31 มีนาคม
ง. วันที่ 1 เมษายน
ข้อ 47ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1ตรงกับข้อใด
ถูกต้อง
ก. วันที่ 10 -31 ตุลาคม
ข. วันที่ 11 -31 ตุลาคม
ค. วันที่ 30 มีนาคม –15 พฤษภาคม
ง. วันที่ 1 เมษายน –15 พฤษภาคม
ข้อ 48ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2 ตรงกับ
ข้อใดถูกต้อง
ก. วันที่ 1 พฤศจิกายน
ข. วันที่ 16 พฤษภาคม
ค. วันท่าการแรกของเดือนพฤศจิกายน
ง. แล้วแต่สถานศึกษาจะเป็นผู้ก่าหนด
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ข้อ 49ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2 ตรงกับ
ข้อใดถูกต้อง
ก. วันที่ 10ตุลาคม
ข. วันที่ 11 ตุลาคม
ค. วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป
ง. วันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป
ข้อ 50ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่าน
จะประกาศให้นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ตรงกับ
ข้อใดถูกต้อง
ก. วันที่ 10 -31 ตุลาคม
ข. วันที่ 11 -31 ตุลาคม
ค. วันที่ 30 มีนาคม –15 พฤษภาคม
ง. วันที่ 1 เมษายน –15 พฤษภาคม
ข้อ 51ถ้าสถานศึกษาที่ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่
ก่าหนดไว้ ให้........เป็นผู้ก่าหนดตามที่เห็นสมควร
ข้อความใน“..........”หมายความตรงกับข้อใดถูกต้อง
ก. สถานศึกษา
ข. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 52ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจสั่งปิด
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษตรงกับข้อใด
ก. สั่งปิดได้7 วัน
ข. สั่งปิดได้15 วัน
ค. สั่งปิดได้ไม่เกิน7 วัน
ง. สั่งปิดได้ไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 53ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อานาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษตรงกับข้อใด
ก. สั่งปิดได้7 วัน
ข. สั่งปิดได้15 วัน
ค. สั่งปิดได้ไม่เกิน7 วัน
ง. สั่งปิดได้ไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 58“วันหยุดราชการประจาสัปดาห์”ข้าราชการ

ข้อ 54ผู้อานวยการสถานศึกษามีอานาจสั่งปิด
สถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษตรงกับข้อใด
ก. สั่งปิดได้15วัน
ข. สั่งปิดได้ 30วัน
ค. สั่งปิดได้ไม่เกิน15วัน
ง. สั่งปิดได้ไม่เกิน 30วัน
ข้อ 55ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
อานาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นเหตุพิเศษตรงกับข้อใด
ก. สั่งปิดได้15 วัน
ข. สั่งปิดได้ 30วัน
ค. สั่งปิดได้ไม่เกิน15วัน
ง. สั่งปิดได้ไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 56การสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวต้องทา
เป็นหนังสือเมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว
สถานศึกษาต้องท่าการสอนชดเชยให้ครบตามจ่านวน
วันที่ปิดนั้นค่าว่า “หนังสือ” ตรงกับข้อใด
ก. ค่าสั่ง
ข. ประกาศ
ค. ประชาสัมพันธ์
ง. ข่าว
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ข้อ 57“เวลาทางานปกติ”ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. ให้สถานศึกษาเริ่มท่างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐
น. – ๑๕.๓๐ น.หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐
น. - ๑๓.๐๐ น.
ข. ให้สถานศึกษาเริ่มท่างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐
น. – ๑๖.๓๐ น.หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐
น. - ๑๓.๐๐ น.
ค. ให้สถานศึกษาเริ่มท่างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐
น. – ๑๕.๓๐ น.หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐
น. - ๑๓.๐๐ น.
ง. ให้สถานศึกษาเริ่มท่างานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐
น. – ๑๖.๓๐ น.หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐
น. - ๑๓.๐๐ น.
ค. ถ้ามีราชการจ่าเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. วันเสาร์ หยุดราชการเต็มวัน
ข. วันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวัน
ค. วันเสาร์ และวันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวัน
ง. วันเสาร์ และวันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวัน
ทั้งสองวัน
กาหนดให้
สถานศึกษาใดมีความจ่าเป็นต้องก่าหนดเวลา เริ่ม
ท่างานหรือวันหยุดราชการประจ่าสัปดาห์นอกจากที่
ก่าหนดให้........ข้อ59…….เป็นผู้ก่าหนดและรายงาน
......ข้อ 60.........ทราบทั้งนี้ต้องมีเวลาท่างานสัปดาห์
ละ......ข้อ 61.....
ข้อ 59
ก. สถานศึกษา
ข. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 60
ก. สถานศึกษา
ข. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 61
ก. ไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมง
ข. ไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
ค. ไม่น้อยกว่า 40ชั่วโมง
ง. ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ข้อ 62“วันปิดภาคเรียน”ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ถือเป็นวันพักผ่อนของนักเรียน
ข. สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุด
พักผ่อนด้วยก็ได้
ข้อ 67การลงสมุดหมายเหตุรายวัน ข้อใดถูกต้อง

ราชการเหมือนมาปฏิบัติราชการปกติ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 63วันที่สถานศึกษาท่าการสอนชดเชยหรือ
ทดแทนเนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษ
หรือ กรณีพิเศษ ตรงกับข้อใด
ก. ให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการปกติ
ข. ให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการนอกเวลา
ค. ให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการกรณีพิเศษหรือ
เหตุพิเศษ
ง. ให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการทุกกรณีที่กล่าว
มาซึ่งอยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าสมุดหมายเหตุรายวัน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ 64 ใครมีหน้าที่จดข้อความลงในสมุดหมายเหตุ
รายวัน
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวง
ข้อ 65ในหน้าปกใน ที่เขียน ได้เริ่มใช้สมุดเล่มนี้ ใน
สมุดหมายเหตุรายวันใครเป็นผู้ลงนาม
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 66ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สถานศึกษาต้องรักษาให้ดีอย่าให้ฉีกขาด สูญ
หาย
ข. สถานศึกษาต้องเขียนปกให้ครบบริบูรณ์ และ
วันเริ่มใช้เป็นตัวอักษร
ค. ต้องให้มีเลขที่เป็นล่าดับไปทุกหน้า ห้ามแทรก
หน้า ฉีกหน้าออก และห้ามมิให้เว้นที่ว่างไว้
ง. ให้ลงเป็นปัจจุบันทุกวัน ข้อความที่เขียนลงแล้ว
จะคัดลอกขึ้นใหม่ หรือขึ้นเล่มใหม่ก็ได้ตาม
เหมาะสม
ข้อ 71 ข้อใดถูกต้อง
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ก. ต้องเขียนด้วยเส้นหมึกสีด่า หรือน้่าเงิน
ข. ถ้าเขียนผิดหรือ ตกที่ใด ห้ามขูด ลบเพิ่มเติม
แต่ให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสีแดงโดยประณีต
แล้วเขียนเติมลงใหม่ด้วยเส้นหมึกสีแดง
ค. ผู้แก้ต้องลงชื่อวัน เดือน ปี ย่อก่ากับไว้ที่รีม
กระดาษทุกแห่ง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 68เรื่องที่จะเขียนในสมุดหมายเหตุรายวันข้อใด
ถูกต้อง
ก. ประวัติ ระเบียบ ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลง
การระดมทรัพยากร ผลการเรียน การแก้ไข
หลักฐานทางทะเบียน การปฎิบัติงาน
บ่าเหน็จความชอบ การท่าโทษนักเรียน และ
เหตุภยันตรายอื่นๆ
ข. การเขียนอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
สถานศึกษา
ค. ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ให้ลงว่า ปกติ และต้อง
เขียน วันเดือน ปี และลงชื่อหัวหน้า
สถานศึกษาด้วย
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 69ถ้าท่านเป็นผู้อ่านวยการสถานศึกษา โดยมี
นักเรียน 400 คน ถ้าท่านไปราชการต่างจังหวัดหลาย
วัน ผู้ทจี่ ะเขียนในสมุดหมายเหตุรายวันข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา เป็นคนเขียนหลังจาก
กลับจากการไปราชการแล้ว
ข. รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ค. ครูที่รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการ
สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 70 ท้องที่ หมายความข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. จังหวัด
ค. อ่าเภอ
ง. กิ่งอ่าเภอ
ข. นายเอก ได้รับค่าสั่งให้เดินทางไปประจ่า

ก. ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หมายความ
ว่าท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติราชการ หรือมีค่าสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ และได้มีการรายงานตัว เพื่อปฏิบัติ
ราชการเป็นครั้งแรก
ข. ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ หมายความ
ว่าท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ค. ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ หมายความ
ว่าท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
เพื่อปฏิบัติราชการเป็นครั้งแรก
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 72 ข้าราชการในข้อใดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ก. นาย ก ได้รับค่าสั่งให้เดินทางไปประจ่า
ส่านักงานในต่างท้องที่และทางราชการได้จัด
ที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
ข. นาย ข ได้รับค่าสั่งให้เดินทางไปประจ่า
ส่านักงานในต่างท้องที่และมีเคหสถานอัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสใน
ท้องที่ที่ไป ประจ่าส่านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้
ค้างช่าระกับสถาบันการเงิน
ค. นาย ค ได้รับค่าสั่งให้เดินทางไปประจ่า
ส่านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตาม ค่าร้องขอ
ของตนเอง
ง. ทุกคนไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้อ 73 นายเอก มั่งมี ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่าแหน่ง
ครูผู้ช่วย และโดยที่สถานศึกษาไม่มีบ้านพักครู และ
ท้องที่ที่รับการบรรจุไม่มีบ้านพักที่เป็น กรรมสิทธิ์ของ
ตนเองหรือคู่สมรส โดยที่ตนเองได้เช่าบ้านพักอยู่ใกล้ๆ
กับสถานศึกษานั้น จึงได้มาปรึกษาท่านซึ่งเป็น
ผู้อ่านวยการสถานศึกษา เกี่ยวกับการมีเบิกค่าเช่า
บ้าน ท่านจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร
ก. นายเอก มั่งมีได้รับค่าสั่งให้เดินทางไป
ประจ่าส่านักงานในต่างท้องที่และทาง
ราชการไม่มีที่พักอาศัยให้อยู่จึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้
ข้อ 76ท่านได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต่าแหน่ง
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ส่านักงานในต่างท้องที่และไม่มีเคหสถานอัน
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสใน
ท้องที่ที่ไป ประจ่าส่านักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้
ค้างช่าระกับสถาบันการเงินจึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้
ค. นายเอก ได้รับค่าสั่งให้เดินทางไปประจ่า
ส่านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตาม โดยตัวเอง
ไม่ได้ยื่นค่าร้องขอของตนเองจึงมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้
ง. นายเอก ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ทุกกรณี
เนื่องจากเป็นข้าราชการบรรจุใหม่
ข้อ 74 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่า
บ้านในท้องที่ซึ่งมิใช่ท้องที่ที่ตนรับราชการอยู่แต่
สามารถเดินทางไป - กลับได้ข้าราชการผู้นี้สามารถ
นาค่าเช่าบ้านดังกล่าวมาเบิกได้หรือไม่
ก. ไม่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ข. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้แต่ถ้าใช้สิทธิโดยผ่อน
ช่าระเงินกู้เพื่อช่าระราคาบ้านไม่ได้
ค. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้และใช้สิทธิโดยผ่อน
ช่าระเงินกู้เพื่อช่าระราคาบ้านก็ได้
ง. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ถ้าผู้อ่านวยการ
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุมัติ
ข้อ 75ข้าราชการโสดมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
เดือนละ 3,000 บาทต่อมาได้ลาไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศเป็นเวลา 4 ปีและยังขอเบิกค่าเช่าบ้าน
เพื่อเก็บสัมภาระหรือเพื่อให้ครอบครัวอยู่อาศัย จะเบิก
ค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
ก. ไม่มสี ิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ข. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เนื่องจากการที่
ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ระหว่าง
ลาศึกษาต่อยังคงมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่
ระหว่างการลา
ค. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้แต่ต้องได้รับพิจารณา
อนุมัติจากกระทรวงการคลังเป็นรายๆไป
ง. ไม่มีข้อถูก

ผู้อ่านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ่านวยการ
ช่านาญการพิเศษ และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ท่านมี
สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้สูงสุดเท่าใด
ก. 3,000 บาท
ข. 3,500 บาท
ค. 4,000 บาท
ง. 4,500 บาท
กฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ 77 ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. “ปี” หมายความว่า ปีปฏิทิน
ข. ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
ค. “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
ง. “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลา
ครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลัง ที่ผ่านมา
ข้อ 78การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใครแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา และ เสนอความเห็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ผู้มีอ่านาจสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อ่านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ
ข้อ 79 จากข้อ 78 จ่านวนคณะกรรมการข้อใด
ถูกต้อง
ก. 3 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค. 5คน
ง. ไม่น้อยกว่า 5คน

ข้อ 80 ใครให้ความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 85 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
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ก. ผู้อ่านวยการสถานศึกษา
ข. ผูอ้ ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผูอ้ ่านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ง. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ
ข้อ 81 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณา
จากข้อใดต่อไปนี้
ก. ผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
เป็นหลัก
ข. ให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด
ค. พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา
พฤติกรรมการมาท่างาน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 83 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ต่อไปนี้
ข้อใดถูกต้อง
ก. ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายน
ของปีที่ได้เลื่อน
ข. ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม
ค. ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม
ของปีถัดไป
ง. ถูก ข้อ ก และ ค
ข้อ 84 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ข้อ 11

ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ข้อ 11
ข้อ 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ข้อ 11
ข้อ 86 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผลการ
ประเมิน ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 60ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ไม่ได้เลื่อนขั้น
ข้อ 87ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผลการประเมิน
ได้คะแนนร้อยละ 60-89ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ไม่ได้เลื่อนขั้น
ข้อ 88 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผลการ
ประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 90-100ข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อ 6
ข. ข้อ 7
ค. ข้อ 8
ง. ไม่ได้เลื่อนขั้น

ข้อ 89 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นข้อใด

ข้อ 92 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีที่แล้ว
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ถูกต้อง
ก. ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการปฏิบัติงาน ความ
ประพฤติในการรักษา วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค่าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์
ค. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน
กว่า 2 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 90 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นข้อใด
ถูกต้อง
ก. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร
ข. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการมาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4
เดือน
ค. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท่างานสาย
เกินจ่านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก่าหนด
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 91 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ
ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน.กรณีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ
ข้อใดถูกต้อง
ก. ไม่ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ข. ให้เลื่อนขั้นได้ ครึ่งขั้น
ค. ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการมาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3
เดือน 15 วัน ให้เลื่อนขั้นได้ ครึ่งขั้นโดยผล
ประเมินเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสมควรได้
เลื่อนขั้นหนึ่งขั้น
ง. ให้กันเงินเลื่อนขั้นไว้ก่อน
ค. ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตาม
หลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๓.๕

มาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมี วันลา
ข้อใดถูกต้อง
ก. วันลาไม่เกิน 6วันท่าการ
ข. วันลาไม่เกิน 8วันท่าการ
ค. วันลาไม่เกิน 15วันท่าการ
ง. วันลาไม่เกิน 23 วันท่าการ
ข้อ 93 จากข้อ 92 ให้นับการลาประเภทใด
ก. วันลากิจส่วนตัว
ข. วันลาปุวย
ค. วันลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 94จากข้อ 92ยกเว้นนับการลาประเภทใด
ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข. ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
ค. ลาปุวยซึ่งจ่าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน
ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่
เกิน 60 วันท่าการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 95 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่าง
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณีโดย
ไม่มีการขอขยายระยะเวลาตรงกับข้อใด
ก. ไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น
ข. ไม่เกินครั้งละหนึ่งขั้น
ค. ไม่เกินครั้งละหนึ่งขั้นครึ่ง
ง. ข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่าง
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่โดยพิจารณา
จากผลการเรียนผลการฝึกอบรม หรือวิจัยข้อใดไม่
ถูกต้อง
ก. ระดับปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตาม
หลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๕
ข. ระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตาม
หลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๓.๒
ข้อ 98 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
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ง. การลาฝึกอบรม หรือวิจัย มีผลการฝึกอบรม
หรือมีความก้าวหน้าในการวิจัยที่มีคุณภาพดี
ข้อ 96 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
ตรงกับข้อใด
ก. ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ข. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อผู้เรียนและการจัด
การศึกษาจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
ค. ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 97 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์
ตรากตร่าเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณี
พิเศษ
ข. ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่
ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษาเป็นพิเศษ และ
ปฏิบัติงานในต่าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดี
ด้วย
ค. ปฏิบัติงานตามต่าแหน่งหน้าที่ด้วยความ
ตรากตร่าเหน็ดเหนื่อย ยากล่าบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลดีต่อผู้เรียนและการจัดการศึกษา
ข. ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการจัด
การศึกษา
ค. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์
ตรากตร่าเสี่ยงอันตรายหรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิต
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 99 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่ง
ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่
ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานใน
ต่าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
ข. ปฏิบัติงานตามต่าแหน่งหน้าที่ด้วยความ
ตรากตร่าเหน็ดเหนื่อย ยากล่าบาก และงาน
นั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและการ
จัดการศึกษา
ค. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท่ากิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนส่าเร็จ
เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 105 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อใด ถูกต้อง
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ข้อ 100 การย้าย หมายความ ตรงกับข้อใด
ก. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ด่ารงต่าแหน่งว่าง
ข. การย้ายสับเปลี่ยน
ค. การย้ายตัดโอนต่าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ไปด่ารงต่าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษา
หรือส่วนราชการอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 101 ประเภทการย้ายตรงกับข้อใด
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ข้อ 102 จากข้อ 101ตรงกับข้อใด
ก. การย้ายกรณีปกติ
ข. การย้ายกรณีพิเศษ
ค. การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 103 การย้ายกรณีปกติ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส
ข. การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา
ค. การย้ายกลับภูมิล่าเนา
ง. การย้ายสับเปลี่ยนระหว่างตัวบุคคล
ข้อ 104 การย้ายกรณีพิเศษ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การย้ายติดตามคู่สมรส
ข. การย้ายเพื่อรักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วย
ร้ายแรง
ค. การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
ง. การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสที่
เจ็บปุวยร้ายแรง

ก. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ ใน
หน่วยงานการศึกษา และ
ข. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ค. การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
ง. ข้อ ก และ ข
ข้อ 106 คุณสมบัติ ผู้ขอย้ายกรณีปกติ ข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. จะต้องไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
ข. ด่ารงต่าแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30
กันยายนของปีที่ขอย้าย
ค. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ง. กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ
ราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีที่เกษียณอายุ
ราชการ
ข้อ 107 ผู้ขอย้ายกรณีปกติ ยื่นค่าร้องขอย้าย ข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ ในปี
ที่ขอย้าย
ข. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ในปีที่
ขอย้าย
ค. จะยื่นได้ตลอดปี
ง. ข้อ ก หรือ ข
ข้อ 108 ผู้ขอย้ายกรณีพิเศษ ยื่นค่าร้องขอย้าย ข้อ
ใดถูกต้อง
ก. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ ในปี
ที่ขอย้าย
ข. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ในปีที่
ขอย้าย
ค. จะยื่นได้ตลอดปี
ง. ข้อ ก หรือ ข

ข้อ 109 การย้ายติดตามคู่สมรส ข้อใดถูกต้อง
ก. จะต้องไม่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
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ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
ข. คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า
ส่วนราชการ พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นๆ จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรส
ได้รับการแต่งตั้งไปด่ารงต่าแหน่งใหม่ และ
ต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน
ค. คู่สมรสต้องเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่จด
ทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการ
แต่งตั้งไปด่ารงต่าแหน่งใหม่ และต้องอาศัย
อยู่ด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 110 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ข้อใด
ถูกต้อง
ก. จะต้องเป็นผู้เจ็บปุวยหรือเป็นโรคร้ายแรง
ข. ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์
แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้
ค. ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 111 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต ข้อใด
ถูกต้อง
ก. ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย
ข. มีหลักฐานทางราชการยืนยัน
ค. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ค่ารับรอง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 112 การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา คู่สมรส ซึ่ง
เจ็บป่วยร้ายแรงข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้ขอย้ายต้องเป็นบุตรคนเดียว
ข. ผู้ขอย้ายต้องบุตรซึ่งเหลือคนเดียวของบิดา
มารดา หรือเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้
เจ็บปุวยร้ายแรง
ค. บิดามารดาหรือคู่สมรสที่เจ็บปุวยร้ายแรง
หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องมีหลักฐานทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
ง. ถูกทุกข้อ
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