แบบทดสอบ วิชากฎหมายปฏิบตั ิงานในหน้าที่
หลักสู ตรเตรี ยมสอบคัดเลือก ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
เรี ยบเรี ยงโดย นายธี รภัทร วงษ์สว่าง “ธีรภัทร ติวเตอร์ ”
...................................................................................................................................................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 110 ข้อ
2. เวลาในการทาข้อสอบ 90 นาที
3. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ผเู้ ข้าสอบเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก ข ค ง ในกระดาษคาตอบ
................................................................................................................................................................
ข้อ 1."การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การศึกษาระดับประถมศึกษา
ข. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ค. การศึกษาก่ อนระดับอุดมศึกษา
ง. การศึกษาระดับ ป.1 – ม. 6
ข้อ 2. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตรงกับข้อใด
ก. การศึกษาตลอดชีวติ
ข. การศึกษามีชีวติ ชีวติ
ค. การศึกษาแบบตลอดชีพ
ง. การศึกษาแบบผสมผสาน
ข้อ 3. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม “บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้ง
ของรัฐและเอกชน” ตรงกับข้อใด
ก. ครู
ข. ข้าราชการครู
ข. คณาจารย์
ง. บุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 4. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษากาหนดไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นคนที่สมบรู ณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ข. การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
ค. การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบรู ณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ง. การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ทสี่ มบรู ณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้ อย่ างมี
ความสุ ข

ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่ หลักการจัดการศึกษา
ก. เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่อง
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 6. การศึกษาสาหรับคนพิการ ตรงกับข้อใด
ก. ให้จดั ตั้งแต่แรกเกิดโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข. ให้จดั ตั้งแต่พบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ค. ให้ จัดตั้งแต่ แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย
ง. ให้จดั ตั้งแต่เริ่ มแรกเข้าเรี ยนในสถานศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ข้อ 7. การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดไว้
ตรงกับข้อใด
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ข. ไม่ น้อยกว่า 12 ปี ทีร่ ัฐต้ องจัดให้ อย่ างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย
ค. ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ข้อ 8. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษา
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาด้ วยตนเองตามอัธยาศัย
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษานอกระบบ
ข้อ 9.“การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็ จการศึกษา”จัดเป็ นการศึกษา
รู ปแบบใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาผสมผสาน
ข้อ 10. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยน
มีความสาคัญที่สุดกาหนดไว้ในมาตราใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
ก. มาตรา 20
ข. มาตรา 22
ข. มาตรา 24
ง. มาตรา 26
ข้อ 11. ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะจัดการศึกษาภาคบังคับทั้งหมดกี่ปี
ก. 6 ปี
ข.9 ปี
ค. 12 ปี
ง. 15 ปี

ข้อ 12. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดย
วิธีการที่หลากหลายโดยพิจารณาจากข้อใดจึงจะครบถ้วนที่สุด
ก. พัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน
ข. พัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติ และ การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน
ค. พัฒนาการของผูเ้ รี ยนความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน และ การร่ วมกิจกรรม
ง. พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติการ สั งเกตพฤติกรรมการเรียน การร่ วมกิจกรรม และ การ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน
ข้อ 13. การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยดึ เขตพื้นที่การศึกษา ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยคานึงถึงยกเว้นข้อใด
ก. ระดับของการศึกษาภาคบังคับ
ข. จานวนสถานศึกษา
ข. จานวนประชากร
ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ข้อ 14. องค์กรหลักที่เป็ นคณะบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการของกระทรวงศึกษาธิการข้อใด
ไม่ถูกต้อง
ก. คุรุสภา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 15. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก กาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ในมาตราใด
ก. มาตรา 47
ข. มาตรา 48
ค. มาตรา 49
ง. มาตรา 50
ข้อ 16. ในการประเมินภายนอกจาก สมศ.ในฐานะที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาท่านจะกาหนดกรอบ
ระยะเวลาในการเตรี ยมรับการประเมินอย่างไร
ก. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุ ดท้าย
ง. อย่างน้ อย 1 ครั้งในทุกๆ 5 ปี นับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุ ดท้ าย
ข้อ 17. ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาในฐานะที่มีความสาคัญสู งสุ ดต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ของประเทศโดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไปเป็ นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผเู ้ รี ยนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จดั โดยรัฐและเอกชนให้
เท่าเทียมกัน กาหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในมาตราใด
ก. มาตรา 60
ข. มาตรา 62
ข. มาตรา 64
ง. มาตรา 66

ข้อ 18.ให้จดั ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิ การดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. ระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการในส่ วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริ หารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ระเบียบบริ หารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จดั การศึกษาระดับปริ ญญาที่เป็ นนิติบุคคล
ข้อ 19. การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิ การ ให้คานึงถึง..
ยกเว้น ข้อใด
ก. คุณวุฒิ
ข. ประสบการณ์
ข. จรรยาบรรณวิชาชีพ ง. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ข้อ 20.ให้จดั ระเบียบบริ หารราชการในส่ วนกลาง ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานปลัดกระทรวง
ข. ส่ วนราชการที่มีหวั หน้าส่ วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ค. สานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 21. ส่ วนราชการที่มีฐานะไม่เป็ นนิติบุคคลและเป็ นกรม ตามระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานรัฐมนตรี
ข. สานักงานปลัดกระทรวง
ค. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ง. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 22. การพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องให้สอดคล้องกับข้อใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ค. มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 23. “ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด้วย” ตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ข. ผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข้อ 24 “การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยดึ เขตพื้นที่การศึกษา”กาหนดในพ.ร.บ.ระเบียบบริ หาร
กระทรวงศึกษา พ.ศ. คานึงถึง…ข้อใดต่อไปนี้เป็ นอันดับแรก
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ข. จานวนสถานศึกษา
ข. จานวนประชากร
ง. วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น

ข้อ 25. ใครมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริ หารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของ ก.ค.ศ.
ข้อ 26.การจัดระเบียบบริ หารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาตรงกับข้อใด
ก. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ค. สานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 27.การแบ่งส่ วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรงกับข้อใด
ก. กฎกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา
ข. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ค. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 28. สถานศึกษาที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็ นโรงเรี ยน มีฐานะเป็ นนิติบุคคล กาหนดใน พ.ร.บ.
ระเบียบบริ หารกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ในมาตราใด
ก. มาตรา 33
ข. มาตรา 34
ค. มาตรา 35
ง. มาตรา 36
ข้อ 29. การปฏิบตั ิราชการแทนมีความหมาย ตรงกับข้อใด
ก. การกระจายอานาจ
ข. การมอบอานาจ
ค. การโอนอานาจ
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 30.การมอบอานาจตามมาตรานี้ให้ทาข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นหนังสื อ
ข. เป็ นคาสั่ง
ค. เป็ นประกาศ
ง. เป็ นระเบียบ
ข้อ 31.เมื่อมีการมอบอานาจโดยชอบแล้ว ผูร้ ับมอบอานาจมีหน้าที่ตอ้ งรับมอบอานาจนั้น จะมอบอานาจนั้น
ให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ยกเว้นแต่กรณี การมอบอานาจ ให้แกบุคคลตามข้อใด ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินก็ได้
ก. ผูช้ ่วยรัฐมนตรี วา่ การ
ข. ผูอ้ านวยการสานัก
ค. เลขาธิการ
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 32.ในกรณี ที่ผดู ้ ารงตาแหน่งใดหรื อผูร้ ักษาราชการแทนผูด้ ารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรื อมอบอานาจให้ผู ้
ดารงตาแหน่งอื่นทาหน้าที่บางอย่างแทนตัวเอง ข้อใดปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ก. รักษาการในตาแหน่ง
ข. รักษาราชการแทน
ค. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ง. ปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 33.ในกรณี ที่ไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ขอ้ ใดไม่ ถูกต้อง
ก. ให้รองผูอ้ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ข. ถ้ามีรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรอง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน
ค. ถ้ าไม่ มีผ้ ดู ารงตาแหน่ งรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ ไม่ อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่ งตั้งข้ าราชการทีม่ ีความอาวุโสในระบบราชการเป็ น
ผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ง. ถ้าไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ให้
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษา
ราชการแทนก็ได้
ข้อ 34. “ข้าราชการครู ” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิม่ เติม
ตรงกับใด
ก. ผูท้ ี่ประกอบวิชาชีพซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข. ผู้ทปี่ ระกอบวิชาชี พซึ่งทาหน้ าทีห่ ลักทางด้ านการเรียนการสอนและการส่ งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียน
ด้ วยวิธีการต่ างๆในสถานศึกษาของรัฐ
ค. บุคคลซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ง. บุคคลซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาของรัฐ
ข้อ 35. “คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา” เรี ยกว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ข. คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค. กรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ง. กรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 36. “แหล่งการเรี ยนรู ้ตามประกาศสานักงานเขต ” พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นสถานศึกษานอกระบบ
ข. เป็ นหน่ วยงานการศึกษา
ค. เป็ นสานักงานการศึกษานอกโรงเรี ยน ง. เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม
ข้อ 37.ก.ค.ศ.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2
พ.ศ. 2551)และ (ฉบับ3พ.ศ. 2553) กาหนดคณะกรรมการไว้จานวนเท่าใด
ก. 21 คน
ข. 28 คน
ค. 31 คน
ง. 39 คน
ข้อ 38.กรรมการโดยตาแหน่งคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เลขาธิการ ก.พ.
ข. เลขาธิการคุรุสภา
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. ง.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 39.กรรมการผูแ้ ทนข้าราชการครู ที่มาจากการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากาหนดไว้กี่คน
ก. 5 คน
ข. 6 คน
ค. 11 คน
ง. 12 คน
ข้อ 40.ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านต้องมีคุณสมบัติ ยกเว้นข้อใด
ก. มีใบประกอบวิชาชีพ และไม่เคยถูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ได้รับการยอมรับในเรื่ องความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม ไม่เคยมีประวัติ เสื่ อมเสี ยทางจริ ยธรรม
จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ
ค. มีประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ง. มีวทิ ยฐานะไม่ ต่ากว่าชานาญการพิเศษ
ข้อ 41.คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหน้า ข้อใดต่อไปไม่ถูกต้อง
ก. กาหนดวิธีการเงื่อนไขเพื่อบรรจุแต่งตั้งอัตราเงินเดือนตาแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข. ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนา การจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล การสร้างขวัญกาลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

ข้อ 42.คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา... เกิดจากกฎหมาย
ฉบับใด
ก. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิม่ เติม
ค. พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรฯ พ.ศ. 2546
ง. พ.ร.บ.ระเบียบข้ าราชการครู ฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 43.จานวนคณะอนุ กรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตรงกับข้อใด
ก. 9 คน
ข. 10 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
ข้อ 44. “อนุกรรมการและเลขานุการ” ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขต
พื้นที่การศึกษา... ตรงกับข้อใด
ก. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ข. อนุกรรมการเลือกกันเองจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ค. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ง. ผูแ้ ทน ก.ค.ศ. เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
ข้อ 45. “อานาจ หน้าที่ ” ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่
การศึกษา... ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. พิจารณากาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา การกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่งและเกลี่ยอัตรากาลัง
ข. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้ง
ค. อนุมัติการพิจารณาความดีความชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ข้ าราชการครู และ
บุคลากรการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ง. พิจารณาเรื่ องการดาเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ข้อ 46.“ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา” ตรงกับข้อใด
ก. ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ข. ประธานคณะอนุกรรมการฯ
ค. รองผูอ้ านวยการสานักงานพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มบริ หารงานบุคคลง.
ง. ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 47.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. กรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ง. คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 48.ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นประธานหรื อกรรมการสถานศึกษาได้เพียงแห่งเดียว
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นประธานหรื อกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า 2 แห่งไม่ได้
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็ นประธานหรือกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า 3 แห่ งไม่ ได้
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นประธานหรื อกรรมการสถานศึกษา เกินกว่า 4 แห่งไม่ได้
ข้อ 49. “การอนุมตั ิประกาศนียบัตรและวุฒิบตั รของสถานศึกษา”เป็ นอานาจและหน้าที่ ที่กาหนดในพ.ร.บ.
ระเบียบบริ หารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมตรงกับข้อใด
ก. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 50. วัตถุประสงค์ของ คุรุสภา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กากับ ดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ
ข. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ค. ประสานส่ งเสริ มการศึกษา และการวิจยั เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ง. ส่ งเสริม สนับสนุน ยกย่ อง และผดุงเกียรติผ้ ปู ระกอบวิชาชี พ
ข้อ 51.“คณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จานวน 31 คน
ข. จานวน 39 คน
ค. จานวน 57 คน
ง. จานวน 59 คน
ข้อ 52. “ประธานคณะกรรมการคุรุสภา” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรี แต่งตั้งจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ข. รัฐมนตรี แต่งตั้งจากกรรมการโดยตาแหน่ง
ข. คณะรัฐมนตรีแต่ งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ง. คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากกรรมการโดยตาแหน่ง
ข้อ 53.“สมาชิกคุรุสภา” ตรงกับข้อใด
ก. มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์
ข. มี 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก วิสามัญ
ค. มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
ง. มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญและสมาชิก วิสามัญ และสมาชิกพิเศษ
ข้อ 54. วิชาชีพต่อไปนี้ ไม่จดั เป็ นวิชาชีพควบคุมกาหนดในพ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก. วิชาชีพครู
ข. วิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ค. วิชาชีพผูบ้ ริ หารการศึกษา
ง. วิชาชี พบุคลากรทางการศึกษาอืน่

ข้อ 55. ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฝ่ าฝื น ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อใด
ก. จาคุกไม่ เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 56. พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดให้ บุคคล “ประกอบวิชาชีพควบคุมได้โดย
ไม่ตอ้ งมีใบอนุญาต” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผูท้ ี่เข้ามาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในสถานศึกษาเป็ นครั้งคราวในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา
ข. ผูท้ ี่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรี ยนการสอนแต่ในบางครั้งต้องทาหน้าที่สอนด้วย
ค. นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูร้ ับการฝึ กอบรมหรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน ซึ่งทาการฝึ กหัด
หรื ออบรมในความควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็ นผูใ้ ห้การศึกษาหรื อฝึ กอบรม
ง. ครู ผ้ ชู ่ วยและผู้บริหารสถานศึกษาทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งใหม่ ไม่ เกิน 1ปี
ข้อ 57. พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 กาหนดให้ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” มีอายุกี่ปี
ก. 4 ปี
ข.5 ปี
ค. 6 ปี
ง.8 ปี
ข้อ 58. พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดให้ “คุณสมบัติผขู้ อรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุม” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
ข. มีวฒ
ุ ิปริ ญญาทางการศึกษา หรื อเทียบเท่า หรื อมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ค. ผ่านการปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาทางการศึกษาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตั ิการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุ
สภากาหนด
ง. ต้ องเป็ นข้ าราชการสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 59. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”
ให้ยนื่ ขอต่อใคร
ก. คณะกรรมการคุรุสภา
ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
ข้อ 60. ข้าราชการครู ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ดาเนินการอย่างไร
ก. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ภายใน 180 วัน
ข. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ต่ากว่า 180 วัน
ค. ให้ ยนื่ ขอต่ อใบอนุญาตก่ อนหมดอายุ ไม่ น้อยกว่ า 180 วัน
ง. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ ไม่เกิน 180 วัน

ข้อ 61.“ห้ามมิให้ผใู ้ ดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ หรื อพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคุรุสภา” ฝ่ าฝื น ต้องระวางโทษ ตรงตามข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 62. ครู สุดสวย ทาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สู ญหาย ครู สวยเลยยืน่ เรื่ องเพื่อขอใบแทนใบอนุญาต
ต้องจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ตรงกับข้อใด
ก. 200 บาท
ข. 300 บาท
ค. 400 บาท
ง. 500 บาท
ข้อ 63.สถานศึกษารับผูไ้ ม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษาต้องระวางโทษ ตรงข้อใด
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
ง. จาคุกไม่ เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 64. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กาหนดไว้กี่คน
ก. 31 คน
ข. 23 คน
ข. 17 คน
ง. 15 คน
ข้อ 65. “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กาหนดตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรีแต่ งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคุรุสภา
ข. นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งจากคณะกรรมการคุรุสภา
ค. คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา
ง. เลขาธิ การคุรุสภาแต่งตั้งจากคณะกรรมการ คุรุสภา
ข้อ 66.อานาจ หน้าที่ “คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การออกใบอนุญาตให้ แก่ ผ้ ปู ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ข. กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพฯ
ค. ส่ งเสริ ม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภากาหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
ง. ส่ งเสริ ม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ ความเป็ นเลิศในสาขาต่างๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับของ
คุรุสภา

ข้อ 67.“ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ใน การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติและปฏิบตั ิตาม” ตรงกับข้อใด
ก. วิชาชีพ
ข. มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา
ค. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 68.“ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรื อการแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและการพัฒนางาน
ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบตั ิตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรี ยนรู ้
หรื อการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึ กฝนให้มีทกั ษะ หรื อความชานาญสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ” ตรงกับข้อใด
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิ าชีพ ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อ 69. “จรรยาบรรณวิชาชีพ ”ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณต่อสังคม
ค. จรรยาบรรณต่ อผู้ให้ บริการ ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ 70. “ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจา และจิตใจ”
กาหนดตรงกับข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่ อผู้รับบริการ
ง. จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ
ข้อ 71.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. ยกข้อกล่าวหา
ข. ว่ากล่าวตักเตือน
ค. ภาคทัณฑ์ ง. พักใช้ใบอนุญาต มีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน
5 ปี
ข้อ 72.หากท่าน...ไม่พอใจในคาวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ท่านจะดาเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์ ข.
อุทธรณ์
ข. ร้องเรี ยน
ง. ฟ้ องศาลปกครอง
ข้อ 73.คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด ตรงกับข้อใด
ก. 23 คน
ข. 27 คน
ค. 31 คน
ง. 39 คน
ข้อ 74. ประธานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตรงกับข้อใด
ก. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการคุรุสภา
ง. ผูท้ รงคุณวุฒิที่รัฐมนตรี แต่งตั้งจากคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ข้อ 75.“อานาจ หน้าที่ ”ของคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดตรงกับข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ดาเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิ ทธิ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมัน่ คงของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
ข. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการศึกษา
ค. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการต่างๆ
ตามสมควร
ง. เสนอและกาหนดอัตราเงินเดือนข้ าราชการครุ และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 76.ข้อใดไม่ ถูกต้อง
ก. อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ของข้าราชการครู และบุคลากรฯ ให้เป็ น
ตามกฎหมายว่าด้วยอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ของข้าราชการครู และ
บุคลากรฯ
ข. เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ ง ถือรวมเป็ นเงินเดือน
ค. ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรฯ ได้รับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ตาม
กฎหมายว่าด้วยอัตราเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรฯ
ง. การกาหนด อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง ของข้าราชการครู และบุคลากรฯ
ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.
ข้อ 77. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ “อันดับเงินเดือน”
ก. อันดับครู ผชู ้ ่วย
ข. อันดับ ค.ศ.1
ข. อันดับ คศ.2
ง. ข้ อ ก และ ค
ข้อ 78. ข้าราชการในตาแหน่งใด มีสิทธิ ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ตามบัญชีอตั ราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรฯ
ก. ครู
ข. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ค. ผูบ้ ริ หารการศึกษา
ง. มีสิทธิได้ รับทุกตาแหน่ ง
ข้อ 79. ข้าราชการครู และบุคลากรฯ ที่มีวทิ ยฐานะ “ชานาญการพิเศษ” รับเงินวิทยฐานะตรงกับข้อใด
ก. 3,500
ข. 5,600
ข. 9,900
ง. 13,000
ข้อ 80.ข้าราชการครู และบุคลากรฯที่มีวทิ ยฐานะ “ชานาญการ” รับเงินประจาตาแหน่งตรงกับข้อใด
ก. ไม่ ได้
ค. 5,600
ข. 9,900
ง. 13,000

ข้อ 81. คุณสมบัติทวั่ ไปข้าราชการครู และบุคลกรฯ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีเชื้อชาติไทย
ข. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
ค. เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ง. ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อมีโรคตามกฎ ก.ค.ศ.
ข้อ 82. บุคคลที่เป็ นโรคใดสามารถรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
ก. โรคเท้าช้ าง
ข. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
ค. โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
ง. ข้อ ก ข และ ง ไม่สามารถรับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
ข้อ 83.“ตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา”ข้อใดถูกต้อง
ก. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ข. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ค. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ง.
ข้ อ ก และ ข
ข้อ 84.“ตาแหน่งผูส้ อน”ตาม มาตรา 38 ก (2) ตรงกับข้อใด
ก. ผูช้ ่วยครู
ข. ครู ผชู ้ ่วย
ค. ครู
ง. อาจารย์
ข้อ 85.“ตาแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา”ตาม มาตรา 38 ข (2) ตรงกับข้อใด
ก. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ค. รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ง. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ข้อ 86. ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย มีวทิ ยฐานะทั้งหมด ตรงตามข้อใด
ก. 4 วิทยฐานะ ข.
5 วิทยฐานะ
ค. 6 วิทยฐานะ
ง. ไม่ มี
ข้อ 87.ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย ใครมีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตั้ง
ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ข. เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ค. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ง. ผู้อานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ข้อ 88.ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย เมื่อผ่านการประเมินเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ใครมีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง
ก. เลขาธิการ กพฐ. โดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ข. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การโดยอนุมตั ิ ก.ค.ศ.
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ง. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมตั ิ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 89.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนด “วินยั และการรักษาวินยั ”ไว้ในหมวดใด
ก. หมวด 4
ข. หมวด 5
ค. หมวด 6
ง. หมวด 7
ข้อ 90. “ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขัดขืน หรื อหลีกเลี่ยง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ” ในฐานะที่ท่าน
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ท่านต้องอ้างฐานความผิดที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตรงกับข้อใด
ก. มาตรา 83
ข. มาตรา 84
ค. มาตรา 85
ง. มาตรา 86
ข้อ 91.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา “การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็ นเวลา
เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” แสดงว่าข้าราชการผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั หรื อไม่
ก. ไม่ผดิ วินยั
ข. เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
ค. เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ง. เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง หรื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก็ได้
ข้อ 92. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา “การกลัน่ แกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรื อข่มเหงผูเ้ รี ยน
หรื อประชาชนผูม้ าติดต่อราชการอย่างร้ายแรง” แสดงว่าข้าราชการผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั หรื อไม่
ก. ไม่ผดิ วินยั
ข. เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
ค. เป็ นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง
ง. เป็ นความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง หรื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก็ได้

ข้อ 93. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา “ต้องไม่กระทาการหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาการหาประโยชน์
อันอาจทาให้เสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรมหรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ในตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน”
ข้อใดเป็ นความผิดวินยั ร้ายแรง
ก. เป็ นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็ นการซื้ อขายให้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
ข. เป็ นการกระทาโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็ นการซื้ อขายวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ค. เป็ นการกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการให้ หรื อได้มาซึ่งทรัพย์สินหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรื อเสื่ อมเสี ยความเที่ยงธรรม
ง. เป็ นความผิดวินัยร้ ายแรงทุกข้ อทีก่ ล่ าวมา
ข้อ 94. “การเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีวนิ ยั ป้ องกัน มิให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั
และดาเนินการทางวินยั แก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาซึ่ งมีกรณี อนั มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ”
ในสถานศึกษา เป็ นหน้าที่ของใคร
ก. ข้าราชการครู และบุคลากรทุกคน
ข. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ง. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ข้อ 95. “เมื่อปรากฏกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดกระทาผิดวินยั โดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว” ในบาทบาทที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาท่านต้องดาเนินการ
อย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
ก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรื อวิเคราะห์ขอ้ กล่าวหานั้น
ข. สังเกตพฤติกรรมของข้าราชการผูน้ ้ นั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน
ค. ดาเนินการทางวินัยทันที
ง. ทาหนังสื อ หรื อรวบรวมพยานหลักฐานเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อ 96. “สถานโทษทางวินยั ” พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 94
ข. มาตรา 95
ค. มาตรา 96
ง. มาตรา 97
ข้อ 97. ข้อไม่ใช่ สถานโทษทางวินยั พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ปลดออก
ง. ให้ ออก

ข้อ 98. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษในสถานโทษทางวินยั ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปลดออกให้ ผ้ นู ้ ันมีสิทธิได้ รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่ าเป็ นผู้ลาออกจากราชการ
ข. ไล่ออกให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็ นผูล้ าออกจากราชการ
ค. ให้ออกให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ ได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าเป็ นผูล้ าออกจากราชการ
ง. ไม่วา่ จะถูกลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิ ได้รับบาเหน็จบานาญไม่วา่ กรณี ใดๆ
ข้อ 99. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา มีอานาจลงโทษ “ตัดเงินเดือน” ข้าราชการครู และบุคลากรฯ ข้อใดถูกต้อง
ก. สั่ งลงโทษตัดเงินเดือนได้ ครั้งหนึ่งไม่ เกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เป็ นเวลาไม่ เกิน 1 เดือน
ข. สัง่ ลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เป็ นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
ค. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เป็ นเวลาไม่เกิน 3 เดือน
ง. สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ของอัตราเงินเดือน เป็ นเวลาไม่เกิน 4 เดือน
ข้อ 100. ครู เอก ได้รับโทษทางวินยั ตัดเงินเดือน และ ครู เอกคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็ นทาจากคาสั่งลงโทษ
ทางวินยั ในครั้งนี้ ครู เอกต้องดาเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่
ข. ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งคาสั่ ง
ข้อ 101.“การอุทธรณ์”เนื่องจากถูกสั่งลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็ จ ตรงกับข้อใด
ก. ภายใน 30 วัน
ข. ภายใน 60 วัน
ค. ภายใน 90 วัน
ง. ภายใน 120 วัน
ข้อ 102.ครู สง่า“ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อคับข้องใจจากการกระทาของผูบ้ งั คับบัญชา”มีสิทธิตามข้อใด
ก. ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข. ร้ องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งคาสั่ ง
ค. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ง. อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ข้อ 103. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กาหนดไว้ถา้ จาเป็ น เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผูม้ ีอานาจการให้ลาออกมีสิทธิ ดาเนินการอย่างไร
ก. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 30 วัน
ข. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 60 วัน
ค. ยับยั้งการลาออกได้ ไม่ เกิน 90 วัน
ง. ยับยั้งการลาออกได้ไม่เกิน 120 วัน
ข้อ 104. แผนซึ่ งกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ
ข้อใดถูกต้อง
ก. แผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ข. แผนการจัดการศึกษาคนพิการ
ค. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ง. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะคนพิการ

ข้อ 105. การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ ไปทุกระดับ หลากหลายรู ปแบบข้อใดถูกต้อง
ก. การเรียนร่ วม
ข. การเรี ยนเสริ ม
ค. การเรี ยนร่ วมคนพิการ
ง. การเรี ยนเสริ มเฉพาะคนพิการ
ข้อ 106. คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ตรงกับข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิ การคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 107. ข้อใดไม่ถูกต้องพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
ก. เด็กหมายความว่ า บุคคลซึ่งมีอายุไม่ เกินสิ บแปดปี บริบูรณ์ แต่ ไม่ รวมถึงผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะด้ วย
การสมรส
ข. เด็กเร่ ร่อนหมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรื อผูป้ กครองหรื อมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรื อไม่สามารถ
เลี้ยงดูได้จนเป็ นเหตุให้เด็กต้องเร่ ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรื อเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวติ เร่ ร่อนจน
น่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน
ค. นักเรี ยนหมายความว่า เด็กซึ่ งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรื อเทียบเท่าอยูใ่ นสถานศึกษาของรัฐหรื อเอกชน
ง. เด็กกาพร้าหมายความว่า เด็กที่บิดาหรื อมารดาเสี ยชีวติ เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรื อไม่
สามารถสื บหาบิดามารดาได้
ข้อ 108. เด็กที่พึงได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ ยกเว้นข้อใด
ก. เด็กที่ถูกทารุ ณกรรม
ข. เด็กที่เสี่ ยงต่อการกระทาผิด
ค. เด็กที่อยูใ่ นสภาพที่จาต้องได้รับการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ง. เด็กเร่ ร่อน หรือเด็กกาพร้ า
ข้อ 109. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจและหน้าที่เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรื อยานพาหนะใด ๆ ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้นในกรณี มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทา
ทารุ ณกรรมเด็ก ผูใ้ ดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตาม ข้อใดถูกต้อง
ก. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2เดือน หรื อปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

ข้อ 110. นักเรี ยนและนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาและต้องประพฤติตนตาม
ระเบียบของโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาและตามที่กาหนดในกฎกระทรวงผูใ้ ดกระทาการอันเป็ นการยุยง
ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนให้นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาฝ่ าฝื นข้อใดถูกต้อง
ก. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2เดือน หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ค. ต้ องระวางโทษจาคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่ เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 4 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

