
 

 

แบบทดสอบ วชิากฎหมายปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
หลกัสูตรเตรียมสอบคดัเลือก ต าแหน่ง ครูผูช่้วย 

เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  “ธีรภทัร  ติวเตอร์” 
................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 110 ขอ้ 
  2. เวลาในการท าขอ้สอบ 90  นาที 
  3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
                               เพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก   ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................................................ 
ขอ้ 1."การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด 

ก.   การศึกษาระดบัประถมศึกษา   ข.  การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ค. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา   ง.   การศึกษาระดบั ป.1 – ม. 6 

ขอ้ 2. การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่งการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 
        อธัยาศยั ตรงกบัขอ้ใด 

ก. การศึกษาตลอดชีวติ    ข.  การศึกษามีชีวติชีวติ 
ค. การศึกษาแบบตลอดชีพ   ง.  การศึกษาแบบผสมผสาน 

ขอ้ 3. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม “บุคลากรวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกั 
         ทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้ง  
         ของรัฐและเอกชน”  ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ครู      ข.  ขา้ราชการครู  
ข. คณาจารย ์     ง.   บุคลากรทางการศึกษา 

ขอ้ 4.  ความมุ่งหมายของการจดัการศึกษาก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ข 
        เพิ่มเติม  ตรงกบัขอ้ใด 

ก. การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนท่ีสมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ข. การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  
ค. การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ คุณธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
ง. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมี
ความสุข 

 



 

 

ขอ้ 5. ขอ้ใดไม่ใช่ หลกัการจดัการศึกษา 
ก.   เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
ข.   ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ค. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ง. การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้ 6. การศึกษาส าหรับคนพิการ ตรงกบัขอ้ใด 
       ก.   ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

ข. ใหจ้ดัตั้งแต่พบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
ค. ให้จัดตั้งแต่แรกเกดิหรือพบความพกิารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ง. ใหจ้ดัตั้งแต่เร่ิมแรกเขา้เรียนในสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

ขอ้ 7. การจดัการศึกษา ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดไว ้  
          ตรงกบัขอ้ใด 

ก. ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ข. ไม่น้อยกว่า 12 ปีทีรั่ฐต้องจัดให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย 
ค. ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัให ้โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
ง. ไม่นอ้ยกวา่ 15 ปีท่ีรัฐตอ้งจดัให ้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ขอ้ 8. ขอ้ใดไม่ใช่รูปแบบของการจดัการศึกษา 
ก. การศึกษาในระบบ     ข.  การศึกษาด้วยตนเองตามอธัยาศัย 
ค. การศึกษาตามอธัยาศยั    ง.  การศึกษานอกระบบ 

ขอ้ 9.“การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ  
          การศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา”จดัเป็นการศึกษา  
         รูปแบบใด 

ก. การศึกษาในระบบ     ข.  การศึกษาตามอธัยาศยั 
ค.   การศึกษานอกระบบ    ง.  การศึกษาผสมผสาน 

ขอ้ 10. การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียน  
           มีความส าคญัท่ีสุดก าหนดไวใ้นมาตราใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ข 
            เพิ่มเติม 

ก. มาตรา 20      ข.  มาตรา 22 
ข. มาตรา 24      ง.  มาตรา 26  

ขอ้ 11. ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะจดัการศึกษาภาคบงัคบัทั้งหมดก่ีปี 
ก.   6 ปี      ข.9  ปี 
ค. 12 ปี      ง.   15 ปี 



 

 

ขอ้ 12. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดย 
           วธีิการท่ีหลากหลายโดยพิจารณาจากขอ้ใดจึงจะครบถว้นท่ีสุด 

ก. พฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
ข. พฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติ  และ การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน  
ค. พฒันาการของผูเ้รียนความประพฤติ   การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  และ  การร่วมกิจกรรม  
ง. พฒันาการของผู้เรียน ความประพฤติการ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกจิกรรม และ การ

ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน 
ขอ้ 13. การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษา ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  
           พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม โดยค านึงถึงยกเวน้ขอ้ใด 

ก. ระดับของการศึกษาภาคบังคับ   ข.  จ านวนสถานศึกษา  
ข. จ านวนประชากร     ง. วฒันธรรมและความเหมาะสมดา้นอ่ืน 

ขอ้ 14. องคก์รหลกัท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการขอ้ใด  
           ไม่ถูกตอ้ง 

ก. คุรุสภา     ข.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ง.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ขอ้ 15. ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายในและ 
           ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก ก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ข 
           เพิ่มเติม ในมาตราใด 

ก. มาตรา 47     ข.  มาตรา 48 
ค.   มาตรา 49     ง.  มาตรา 50 

ขอ้ 16. ในการประเมินภายนอกจาก สมศ.ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านจะก าหนดกรอบ  
            ระยะเวลาในการเตรียมรับการประเมินอยา่งไร 

ก. อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกๆ 3 ปี 
ข. อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกๆ 5 ปี 
ค. อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุกๆ 3 ปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย 
ง. อย่างน้อย 1 คร้ังในทุกๆ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย 

ขอ้ 17. ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดินใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
           ของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นค่าใชจ่้าย  
           รายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนให้ 
            เท่าเทียมกนั ก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ในมาตราใด 

ก. มาตรา 60     ข.  มาตรา 62 
ข. มาตรา 64     ง.  มาตรา 66 



 

 

ขอ้ 18.ใหจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ ขอ้ใด 
ก. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
ข. ระเบียบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
ค. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล 

ขอ้ 19. การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือนของขา้ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ใหค้  านึงถึง..  
           ยกเวน้ ขอ้ใด 

ก. คุณวฒิุ     ข.  ประสบการณ์  
ข. จรรยาบรรณวชิาชีพ    ง.  ลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และคุณภาพของงาน 

ขอ้ 20.ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ส านกังานปลดักระทรวง 
ข. ส่วนราชการท่ีมีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ส านกังานเขตเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ข้อ ก และ ข  

ขอ้ 21. ส่วนราชการท่ีมีฐานะไมเ่ป็นนิติบุคคลและเป็นกรม ตามระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ส านักงานรัฐมนตรี    ข.  ส านกังานปลดักระทรวง 
ค. ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ง.  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขอ้ 22. การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา มาตรฐาน และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ใด 

ก. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ข.  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ค.   มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดบั  ง.  ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 23. “ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังานเขต 
           พื้นท่ีการศึกษาดว้ย” ตรงกบัขอ้ใด 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ข.  ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ค.   ปลดักระทรวงศึกษาธิการ   ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ขอ้ 24 “การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษา”ก าหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร  
            กระทรวงศึกษา พ.ศ. ค านึงถึง…ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอนัดบัแรก 

ก. ระดับของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ข.  จ านวนสถานศึกษา 
ข. จ านวนประชากร      ง.  วฒันธรรม  และความเหมาะสมดา้นอ่ืน 

 
 
 



 

 

ขอ้ 25. ใครมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจดั  
           การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา  
ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของ ก.ค.ศ. 

ขอ้ 26.การจดัระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นท่ีการศึกษาตรงกบัขอ้ใด  
ก. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ข. สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
ค. ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน 
ง. ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 27.การแบ่งส่วนราชการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรงกบัขอ้ใด 
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา 
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอ้ 28. สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะท่ีเป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ก าหนดใน พ.ร.บ. 
           ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  ในมาตราใด  

ก. มาตรา 33     ข.  มาตรา 34 
ค. มาตรา 35     ง.  มาตรา 36 

ขอ้ 29. การปฏิบติัราชการแทนมีความหมาย     ตรงกบัขอ้ใด  
ก. การกระจายอ านาจ    ข.  การมอบอ านาจ 
ค.   การโอนอ านาจ    ง.  ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 30.การมอบอ านาจตามมาตราน้ีใหท้  าขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. เป็นหนังสือ     ข.  เป็นค าสั่ง 
ค.   เป็นประกาศ     ง.  เป็นระเบียบ 

ขอ้ 31.เม่ือมีการมอบอ านาจโดยชอบแลว้ ผูรั้บมอบอ านาจมีหนา้ท่ีตอ้งรับมอบอ านาจนั้น จะมอบอ านาจนั้น  
         ใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ไดย้กเวน้แต่กรณีการมอบอ านาจ ใหแ้กบุคคลตามขอ้ใด ตามกฎหมายวา่  
          ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินก็ได้ 

ก. ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การ    ข.  ผูอ้  านวยการส านกั 
ค.   เลขาธิการ     ง.  ผู้ว่าราชการจังหวดั 

 



 

 

ขอ้ 32.ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดหรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจใหผู้ ้  
          ด ารงต าแหน่งอ่ืนท าหนา้ท่ีบางอยา่งแทนตวัเอง ขอ้ใดปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

ก. รักษาการในต าแหน่ง    ข.  รักษาราชการแทน 
ค.    ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน    ง.  ปฏิบัติราชการแทน 

ขอ้ 33.ในกรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดข้อ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ใหร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน 
ข. ถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลายคน ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน  
ค. ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแต่งตั้งข้าราชการทีม่ีความอาวุโสในระบบราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทนกไ็ด้ 

ง. ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการไดใ้ห้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษา
ราชการแทนก็ได ้

ขอ้ 34. “ขา้ราชการครู” พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
            ตรงกบัใด 

ก. ผูท่ี้ประกอบวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวธีิการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

ข. ผู้ทีป่ระกอบวชิาชีพซ่ึงท าหน้าทีห่ลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวธีิการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ 

ค. บุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการ
ต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

ง. บุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการ
ต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ 

ขอ้ 35. “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เรียกวา่อยา่งไร 
ก. คณะกรรมการขา้ราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
ข. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. กรรมการขา้ราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
ง. กรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 



 

 

ขอ้ 36. “แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศส านกังานเขต ” พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           พ.ศ. 2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม   ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. เป็นสถานศึกษานอกระบบ   ข.  เป็นหน่วยงานการศึกษา 
ค.   เป็นส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน  ง.  เป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ขอ้ 37.ก.ค.ศ.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั 2                      
         พ.ศ. 2551)และ (ฉบบั3พ.ศ. 2553)  ก าหนดคณะกรรมการไวจ้  านวนเท่าใด 

ก. 21 คน     ข.  28 คน 
ค.   31 คน     ง.  39 คน 

ขอ้ 38.กรรมการโดยต าแหน่งคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. เลขาธิการ ก.พ.    ข.  เลขาธิการคุรุสภา 
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ง.  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ้ 39.กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูท่ีมาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ  
           ศึกษาก าหนดไวก่ี้คน 

ก. 5  คน     ข.  6  คน 
ค. 11  คน     ง.  12  คน 

ขอ้ 40.ท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งการลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาใน  
           คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านตอ้งมีคุณสมบติั ยกเวน้ขอ้ใด 

ก.   มีใบประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบประกอบวชิาชีพ 
ข.  ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ไม่เคยมีประวติั เส่ือมเสียทางจริยธรรม  
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ 
ค.  มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ง.  มีวทิยฐานะไม่ต ่ากว่าช านาญการพเิศษ 

ขอ้ 41.คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนา้ ขอ้ใดต่อไปไม่ถูกตอ้ง 
ก. ก าหนดวธีิการเง่ือนไขเพื่อบรรจุแต่งตั้งอตัราเงินเดือนต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา การจดัสวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกลู การสร้างขวญัก าลงัใจและยกยอ่ง

เชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 42.คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา... เกิดจากกฎหมาย 
         ฉบบัใด 

ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
ค. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ. 2546 
ง. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่เติม 

ขอ้ 43.จ านวนคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา ตรงกบัขอ้ใด 
ก. 9  คน     ข.  10  คน 
ค.   12  คน     ง.  15  คน 

ขอ้ 44. “อนุกรรมการและเลขานุการ” ของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต  
           พื้นท่ีการศึกษา... ตรงกบัขอ้ใด 

ก.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ข.  อนุกรรมการเลือกกนัเองจากผูท้รงคุณวฒิุ  
ค.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ง.  ผูแ้ทน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

ขอ้ 45. “อ านาจ หนา้ท่ี ” ของคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นท่ี  
           การศึกษา... ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา การก าหนดจ านวนและอตัราต าแหน่งและเกล่ียอตัราก าลงั  

ข. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง 
ค. อนุมัติการพจิารณาความดีความชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรการศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ง. พิจารณาเร่ืองการด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข ์  

ขอ้ 46.“ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา”   ตรงกบัขอ้ใด 
ก.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ข.  ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
ค.  รองผูอ้  านวยการส านกังานพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลกลุ่มบริหารงานบุคคลง. 
ง.  ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอ้ 47.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
ก. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข.  กรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ง.  คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



 

 

ขอ้ 48.ขอ้ใดถูกตอ้ง เก่ียวกบั “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง   
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานหรือกรรมการสถานศึกษาไดเ้พียงแห่งเดียว  
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกวา่ 2 แห่งไม่ได ้
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกนิกว่า 3 แห่งไม่ได้ 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกวา่ 4 แห่งไม่ได ้

ขอ้ 49.  “การอนุมติัประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรของสถานศึกษา”เป็นอ านาจและหนา้ท่ี ท่ีก าหนดในพ.ร.บ.  
           ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไ้ขเพิ่มเติมตรงกบัขอ้ใด 

ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ง. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ้ 50. วตัถุประสงคข์อง คุรุสภา ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากบั ดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพ  

และจรรยาบรรณวชิาชีพ  การพฒันาวชิาชีพ 
ข.  ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชีพ  
ค.  ประสานส่งเสริมการศึกษา และการวจิยัเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพ 
ง.  ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกยีรติผู้ประกอบวชิาชีพ 

ขอ้ 51.“คณะกรรมการคุรุสภา” ก าหนดตรงกบัขอ้ใด 
ก.  จ านวน 31 คน     ข.  จ านวน 39 คน 
ค.  จ านวน 57 คน     ง.  จ านวน 59 คน 

ขอ้ 52. “ประธานคณะกรรมการคุรุสภา” ก าหนดตรงกบัขอ้ใด 
ก. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ข.  รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการโดยต าแหน่ง  
ข. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ง.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการโดยต าแหน่ง  

ขอ้ 53.“สมาชิกคุรุสภา” ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกกติติมศักดิ์ 
ข.  มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามญัและสมาชิก วสิามญั 
ค.  มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามญัสมาชิกวสิามญั และสมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
ง.  มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามญัและสมาชิก วสิามญั และสมาชิกพิเศษ 

ขอ้ 54. วชิาชีพต่อไปน้ี ไม่จดัเป็นวชิาชีพควบคุมก าหนดในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
ก.  วชิาชีพครู      ข.  วชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ค. วชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา   ง.  วชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาอืน่ 

 



 

 

ขอ้ 55. หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบวชิาชีพควบคุม โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต ฝ่าฝืน ตอ้งระวางโทษ ตรงตามขอ้ใด  
ก.  จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือ ปรับไม่เกนิ 20,000  บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค.  จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง.  จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 

ขอ้ 56. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให ้บุคคล “ประกอบวชิาชีพควบคุมไดโ้ดย 
           ไม่ตอ้งมีใบอนุญาต” ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ผูท่ี้เขา้มาใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษาเป็นคร้ังคราวในฐานะวทิยากรพิเศษทางการศึกษา  
ข. ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนแต่ในบางคร้ังตอ้งท าหนา้ท่ีสอนดว้ย 
ค. นกัเรียน นกัศึกษา หรือผูรั้บการฝึกอบรมหรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัการสอน ซ่ึงท าการฝึกหดั

หรืออบรมในความควบคุมของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาซ่ึงเป็นผูใ้หก้ารศึกษาหรือฝึกอบรม 
ง. ครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ ไม่เกนิ 1ปี 

ขอ้ 57. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ก าหนดให ้“ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ” มีอายก่ีุปี 
ก.  4 ปี      ข.5 ปี 
ค.  6 ปี      ง.8 ปี 

ขอ้ 58. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให ้“คุณสมบติัผูข้อรับใบอนุญาตประกอบ  
           วชิาชีพควบคุม” ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
ข. มีวฒิุปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง 
ค. ผา่นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

และผา่นเกณฑก์ารประเมินปฏิบติัการสอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการคุรุ
สภาก าหนด 

ง. ต้องเป็นข้าราชการสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ขอ้ 59. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงคจ์ะขอข้ึนทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ”  

    ใหย้ืน่ขอต่อใคร 
ก.  คณะกรรมการคุรุสภา    ข.  คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 
ค.  เลขาธิการคุรุสภา    ง.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 

ขอ้ 60. ขา้ราชการครูประสงคจ์ะขอต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพใหด้ าเนินการอยา่งไร 
ก. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุภายใน 180 วนั 
ข. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุต ่ากวา่ 180 วนั 
ค. ให้ยืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 180 วนั 
ง. ใหย้ืน่ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอาย ุไม่เกิน 180 วนั 



 

 

ขอ้ 61.“หา้มมิใหผู้ใ้ดแสดงดว้ยวธีิใดๆ ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจวา่ตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวชิาชีพ โดยไม่ไดรั้บ  
           ใบอนุญาตจากคุรุสภา” ฝ่าฝืน ตอ้งระวางโทษ   ตรงตามขอ้ใด  

ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือ ปรับไม่เกนิ 60,000  บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้ 62.  ครูสุดสวย ท าใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ สูญหาย ครูสวยเลยยืน่เร่ืองเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต               
           ตอ้งจ่ายอตัราค่าธรรมเนียม ตรงกบัขอ้ใด 

ก. 200  บาท     ข.  300  บาท 
ค.   400  บาท     ง.  500  บาท 

ขอ้ 63.สถานศึกษารับผูไ้ม่ไดรั้บใบอนุญาตเขา้ประกอบวชิาชีพควบคุมในสถานศึกษาตอ้งระวางโทษ ตรงขอ้ใด  
ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ค. จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000  บาท หรือ ทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. จ าคุกไม่เกนิ 3 ปี หรือ ปรับไม่เกนิ 60,000  บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 

ขอ้ 64. คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ  ก าหนดไวก่ี้คน 
ก. 31  คน     ข.  23  คน 
ข. 17  คน     ง.   15  คน 

ขอ้ 65. “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ” ก าหนดตรงกบัขอ้ใด 
ก.  รัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคุรุสภา  
ข.  นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา 
ค.  คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมการคุรุสภา  
ง.  เลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  คุรุสภา 

ขอ้ 66.อ านาจ หนา้ท่ี “คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ” ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา และการพกัใช้ หรือเพกิถอนใบอนุญาต  
ข. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพฯ 
ค. ส่งเสริม พฒันา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวชิาชีพ 
ง. ส่งเสริม ยกยอ่ง และพฒันาวชิาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ

คุรุสภา 
 
 



 

 

ขอ้ 67.“ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ และคุณภาพท่ีพึงประสงคใ์น  การประกอบวชิาชีพทางการศึกษาซ่ึงผู ้
           ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติและปฏิบติัตาม”  ตรงกบัขอ้ใด  

ก.  วชิาชีพ     ข.  มาตรฐานวชิาชีพการศึกษา 
ค.  มาตรฐานการปฏิบติังาน   ง.  จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ขอ้ 68.“ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานและการพฒันางาน                                     
 ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งปฏิบติัตาม เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้  
หรือการจดัการศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนใหมี้ทกัษะ หรือความช านาญสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ”  ตรงกบัขอ้ใด  

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพ  ข.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบติัตน     ง.  มาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ขอ้ 69. “จรรยาบรรณวชิาชีพ ”ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ  ข.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
ค.   จรรยาบรรณต่อผู้ให้บริการ   ง.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  

ขอ้ 70. “ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ”  
           ก าหนดตรงกบัขอ้ใด 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 
ค.   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   ง.  จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 

ขอ้ 71.คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ มีอ านาจวนิิจฉยัช้ีขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ียกเวน้ขอ้ใด 
ก.  ยกขอ้กล่าวหา  ข.  ว่ากล่าวตักเตือน 
ค.  ภาคทณัฑ ์  ง.  พกัใชใ้บอนุญาต มีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 

ขอ้ 72.หากท่าน...ไม่พอใจในค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ท่านจะด าเนินการอยา่งไร  
ก. ร้องทุกข ์    ข.  อุทธรณ์ 
ข. ร้องเรียน     ง.  ฟ้องศาลปกครอง 

ขอ้ 73.คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. 23  คน     ข.  27  คน 
ค. 31  คน     ง.  39  คน 

ขอ้ 74. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกบัขอ้ใด 
ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ค.  เลขาธิการคุรุสภา 
ง.  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีรัฐมนตรีแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

 



 

 

ขอ้ 75.“อ านาจ หนา้ท่ี ”ของคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ก าหนดตรงกบัขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ด าเนินงานดา้นสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน และความมัน่คงของผูป้ระกอบ  
วชิาชีพทางการศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษา 

ข. ส่งเสริม สนบัสนุน ยกยอ่ง และผดุงเกียรติของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาและผูป้ฏิบติังาน 
ดา้นการศึกษา 

ค. ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา และผูป้ฏิบติังานดา้นการศึกษาไดรั้บสวสัดิการต่างๆ  
ตามสมควร 

ง.  เสนอและก าหนดอตัราเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอ้ 76.ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก.    อตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ใหเ้ป็น  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและ  
บุคลากรฯ  
ข. เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ถือรวมเป็นเงินเดือน  
 ค.   ใหข้า้ราชการครูและบุคลากรฯ ไดรั้บอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ตาม  
       กฎหมายวา่ดว้ยอตัราเงินเดือนเงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ  
ง.  การก าหนด อตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ  
ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของ ก.ค.ศ. 

ขอ้ 77. ขอ้ใดถูกตอ้ง เก่ียวกบั “อนัดบัเงินเดือน” 
ก. อนัดบัครูผูช่้วย    ข.  อนัดบั ค.ศ.1 
ข. อนัดบั คศ.2     ง.  ข้อ ก และ ค  

ขอ้ 78. ขา้ราชการในต าแหน่งใด มีสิทธิไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง ตามบญัชีอตัราเงินเดือน เงินวทิยฐานะ  
          และเงินประจ าต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ  

ก. ครู      ข.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ค. ผูบ้ริหารการศึกษา    ง.  มีสิทธิได้รับทุกต าแหน่ง  

ขอ้ 79. ขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ท่ีมีวทิยฐานะ  “ช านาญการพิเศษ” รับเงินวทิยฐานะตรงกบัขอ้ใด 
ก. 3,500      ข.  5,600 
ข. 9,900      ง.  13,000  

ขอ้ 80.ขา้ราชการครูและบุคลากรฯท่ีมีวทิยฐานะ  “ช านาญการ” รับเงินประจ าต าแหน่งตรงกบัขอ้ใด 
ก. ไม่ได้      ค. 5,600 
ข. 9,900      ง. 13,000  

 



 

 

ขอ้ 81. คุณสมบติัทัว่ไปขา้ราชการครูและบุคลกรฯ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. มีเช้ือชาติไทย 
ข. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี บริบูรณ์ 
ค. เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ง. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคตามกฎ ก.ค.ศ.  

ขอ้ 82. บุคคลท่ีเป็นโรคใดสามารถรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้
ก. โรคเท้าช้าง 
ข. โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
ค. โรคพิษสุราเร้ือรัง 
ง. ขอ้ ก ข และ ง ไม่สามารถรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้

ขอ้ 83.“ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา”ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา   ข.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
ค.  ผูอ้  านวยการโรงเรียน    ง.  ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 84.“ต าแหน่งผูส้อน”ตาม  มาตรา 38 ก (2) ตรงกบัขอ้ใด   
ก. ผูช่้วยครู     ข.  ครูผูช่้วย 
ค.   ครู      ง.  อาจารย ์

ขอ้ 85.“ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา”ตาม  มาตรา 38 ข (2) ตรงกบัขอ้ใด   
ก. รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา   ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ค.   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน   ง.  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ขอ้ 86. ต าแหน่งครูผูช่้วย มีวทิยฐานะทั้งหมด ตรงตามขอ้ใด 
ก.  4  วทิยฐานะ     ข.  5  วทิยฐานะ 
ค.  6  วทิยฐานะ     ง.  ไม่มี 

ขอ้ 87.ต าแหน่ง ครูผูช่้วย ใครมีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
ก.  เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ข.  เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ง.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 88.ต าแหน่ง ครูผูช่้วย  เม่ือผา่นการประเมินเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้แลว้ ใครมีอ านาจสั่งบรรจุ  
           และแต่งตั้ง 

ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมติั ก.ค.ศ. 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ง. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยอนุมติั อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขอ้ 89.พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
           ก าหนด “วนิยั และการรักษาวนิยั”ไวใ้นหมวดใด  

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

ขอ้ 90. “ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขดัขืน หรือหลีกเล่ียง หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของ 
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ” ในฐานะท่ีท่าน  
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่านตอ้งอา้งฐานความผดิท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ตรงกบัขอ้ใด 

ก. มาตรา 83      ข.  มาตรา 84 
ค.   มาตรา 85      ง.   มาตรา 86 

ขอ้ 91.ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลา  
           เกินกวา่ 15 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร” แสดงวา่ขา้ราชการผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัหรือไม่ 

ก. ไม่ผดิวนิยั  
ข. เป็นความผดิวนิยั ไม่ร้ายแรง 
ค. เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
ง. เป็นความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงก็ได้ 

ขอ้ 92. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การกลัน่แกลง้ ดูหม่ิน เหยยีดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงผูเ้รียน  
           หรือประชาชนผูม้าติดต่อราชการอยา่งร้ายแรง” แสดงวา่ขา้ราชการผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัหรือไม่ 

ก. ไม่ผดิวนิยั  
ข. เป็นความผดิวนิยั ไม่ร้ายแรง 
ค. เป็นความผดิวนัิยอย่างร้ายแรง 
ง. เป็นความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง หรือเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงก็ได้ 

 
 
 
 



 

 

ขอ้ 93.  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตอ้งไม่กระท าการหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระท าการหาประโยชน์  
           อนัอาจท าใหเ้ส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน”                        
           ขอ้ใดเป็นความผดิวนิยัร้ายแรง 

ก. เป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขายใหไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใดโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย 

ข. เป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะใหเ้ป็นการซ้ือขายวทิยฐานะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ค. เป็นการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการให ้หรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพื่อให้

ตนเองหรือผูอ่ื้นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเส่ือมเสียความเท่ียงธรรม  
ง. เป็นความผดิวนัิยร้ายแรงทุกข้อทีก่ล่าวมา 

ขอ้ 94. “การเสริมสร้างและพฒันาใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีวนิยั ป้องกนั มิใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั  
          และด าเนินการทางวนิยัแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั” 
         ในสถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของใคร 

ก.  ขา้ราชการครูและบุคลากรทุกคน  ข.  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ค.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ง.  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

ขอ้ 95.  “เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดกระท าผดิวนิยัโดยมี 
            พยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้”   ในบาทบาทท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่านตอ้งด าเนินการ  
           อยา่งไรจึงจะถูกตอ้งท่ีสุด  

ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือวเิคราะห์ขอ้กล่าวหานั้น  
ข. สังเกตพฤติกรรมของขา้ราชการผูน้ั้นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน  
ค. ด าเนินการทางวนัิยทนัที 
ง. ท าหนงัสือ หรือรวบรวมพยานหลกัฐานเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ขอ้ 96.  “สถานโทษทางวนิยั” พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            พ.ศ. 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดไวใ้นมาตราใด 

ก. มาตรา 94     ข.  มาตรา 95 
ค.   มาตรา 96     ง.  มาตรา 97 

ขอ้ 97. ขอ้ไม่ใช่ สถานโทษทางวนิยั พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
           และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  

ก.  ภาคทณัฑ ์    ข.   ตดัเงินเดือน 
ค.   ปลดออก     ง.  ให้ออก 

 
 
 



 

 

ขอ้ 98. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษในสถานโทษทางวนิยั ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  
ก. ปลดออกให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ 
ข. ไล่ออกใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนวา่เป็นผูล้าออกจากราชการ  
ค. ใหอ้อกใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเสมือนวา่เป็นผูล้าออกจากราชการ  
ง. ไม่วา่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกผูน้ั้นไม่มีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จบ านาญไม่วา่กรณีใดๆ  

ขอ้ 99. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา มีอ านาจลงโทษ “ตดัเงินเดือน” ขา้ราชการครูและบุคลากรฯ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  ส่ังลงโทษตัดเงินเดือนได้คร้ังหน่ึงไม่เกนิ 5%  ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกนิ 1 เดือน 
ข. สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%  ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน 
ค.  สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%  ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
ง.  สั่งลงโทษตดัเงินเดือนไดค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 5%  ของอตัราเงินเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน 

ขอ้ 100.  ครูเอก ไดรั้บโทษทางวนิยัตดัเงินเดือน และ ครูเอกคิดวา่ตวัเองไม่ไดรั้บความเป็นท าจากค าสั่งลงโทษ  
ทางวนิยัในคร้ังน้ี ครูเอกตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

ก.   ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ข.   ร้องทุกขต่์อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ค.   อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ง.   อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง 

ขอ้ 101.“การอุทธรณ์”เน่ืองจากถูกสั่งลงโทษ  ปลดออก ไล่ออก  ให ้ก.ค.ศ. พิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ ตรงกบัขอ้ใด  
ก.  ภายใน 30  วนั     ข.  ภายใน 60  วนั  
ค.  ภายใน 90  วนั    ง.  ภายใน 120  วนั  

ขอ้ 102.ครูสง่า“ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือคบัขอ้งใจจากการกระท าของผูบ้งัคบับญัชา”มีสิทธิตามขอ้ใด 
ก. ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศึกษาภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งค าส่ัง 
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

ขอ้ 103. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  
             ก าหนดไวถ้า้จ  าเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ   ผูมี้อ  านาจการใหล้าออกมีสิทธิ ด าเนินการอยา่งไร 

ก.  ยบัย ั้งการลาออกไดไ้ม่เกิน 30 วนั   ข.  ยบัย ั้งการลาออกไดไ้ม่เกิน 60 วนั  
ค.  ยบัยั้งการลาออกได้ไม่เกนิ 90 วนั  ง.  ยบัย ั้งการลาออกไดไ้ม่เกิน 120 วนั  

ขอ้ 104.  แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
             ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  แผนการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  ข.  แผนการจดัการศึกษาคนพิการ 
ค.  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ง.   แผนการจดัการศึกษาเฉพาะคนพิการ 



 

 

ขอ้ 105.  การจดัใหค้นพิการไดเ้ขา้ศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไปทุกระดบั หลากหลายรูปแบบขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก.  การเรียนร่วม     ข.  การเรียนเสริม 
ค.  การเรียนร่วมคนพิการ    ง.   การเรียนเสริมเฉพาะคนพิการ 

ขอ้ 106.  คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ตรงกบัขอ้ใด 
ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ง.   เลขาธิการคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ขอ้ 107. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ .ศ. 2546 
ก. เด็กหมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุไม่เกนิสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะด้วย 

การสมรส 

ข. เด็กเร่ร่อนหมายความวา่ เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผูป้กครองหรือมีแต่ไม่เล้ียงดูหรือไม่สามารถ
เล้ียงดูไดจ้นเป็นเหตุใหเ้ด็กตอ้งเร่ร่อนไปในท่ีต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใชชี้วติเร่ร่อนจน
น่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพของตน 

ค. นกัเรียนหมายความวา่ เด็กซ่ึงก าลงัรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

ทั้งประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

ง. เด็กก าพร้าหมายความวา่ เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวติ เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่  

สามารถสืบหาบิดามารดาได ้

ขอ้ 108. เด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ ยกเวน้ขอ้ใด 
ก.  เด็กท่ีถูกทารุณกรรม     

ข. เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ 

ค. เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ 

ง.  เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
ขอ้ 109. พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ีเขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ใน  
              ระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กเพื่อตรวจคน้ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท า  
              ทารุณกรรมเด็ก  ผูใ้ดขดัขวางไม่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตาม ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
ข. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ง.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



 

 

ขอ้ 110. นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตอ้งประพฤติตนตาม  
              ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงผูใ้ดกระท าการอนัเป็นการยยุง  
              ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาฝ่าฝืนขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
ข. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 30,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ง.  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 เดือน หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 


