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แบบทดสอบเตรียมบุคลากรทางการศึกษา 
 

      1. แบบทดสอบนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อ
วัดและประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อหาตาม 
กรอบหลักสูตรการอบรมฯ(บุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารงานบุคคล) 
      2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100 ขอ โปรดใชเวลา         
ในการทําแบบทดสอบ 60 นาที  
      3. ใหทําเครื่องหมายกากบาท(x)ในชองตัวเลือก  
ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุด ในกระดาษคําถามนี้ 
      4.  แบบทดสอบนี้จะใชเปนกรอบในการบรรยาย
ตามหลักสูตรฯการอบรม(เตรียมบุคลากรการศึกษา) 
 

1.  ขอใดคือกฎหมายสําหรับการบริหารงานบุคคล 
ก. พรบ.การศึกษาแหงชาติ  
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง   

ศึกษาธิการ 
ค. พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
ง. พรบเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงิน 
     วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทาง 
     การศึกษา 

2. ขอใดเปนระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ก. สวนกลาง  สวนเขตพื้นที่  สวนภูมิภาค 
ข. สวนกลาง สวนภูมิภาค สถานศกึษา 
ค. สวนกลาง สวนเขตพื้นที่ สวนทองถ่ิน 
ง. สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน 

3. สวนราชการใดตอไปนี้ไมเปนนิติบุคคล 
ก. กรมที่ดิน 
ข. จังหวัดนครราชสีมา 
ค. อําเภอโนนไทย 
ง. อบต.ไทยเจริญ 

 

4.  สพฐ. คือสวนราชการใด 
ก. สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค. สํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เปนหนวยงาน 
อยูใน สวนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ก. สวนกลาง 
ข. สวนภูมิภาค 
ค. สวนเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สวนราชการที่เปนนิติบุคคล 

6. มีหนาที่ในการจัดทํามาตรฐานและหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน 

7. ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แหง 
ก. 175  แหง               ข. 178 แหง 
ค. 256 แหง                 ง. 295 แหง 

8. สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ 
ก. งานบริหารงานบุคคล 
ข. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. ฝายนิเทศการศึกษา 
ง. กลุมงานแผนและนโยบาย 

9. สวนราชการตามขอ 8 มีบทบาทในเรื่องใด 
ก. การเจาหนาที่ 
ข. การสงเสริมกิจการนักเรียน 
ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ง. การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

 



แบบทดสอบการอบรมเตรียมบุคลากรทางการศึกษา. 

สอบครูดอทคอม: อ.บวร  เทศารินทร 

2 

10. องคคณะบริหารที่เปนคณะกรรมการบริหารงาน 
ในบทบาทหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด 
กี่คณะ 

ก. 1 คณะ 
ข. 2  คณะ 
ค. 3  คณะ 
ง. 4  คณะ 

11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เปนองคคณะบุคคล 
มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบการบริหาร 
งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจํานวนกี่คน 

ก. 9 คน 
ข. 12 คน 
ค. 15 คน 
ง. 27 คน 

12. องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของ 
ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ก. คุรุสภา 
ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. อ.ก.ค.ศ. 

13. องคคณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การ 
ศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะหวิจัยต ิดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ 
ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพ ื นฐาน 

 
 
 
 

14.  ใครเปนประธาน ก.ค.ศ. 
ก. ผูทรงคุณวุฒิ 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี  

มอบหมาย 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

15. ขอใดคือตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ก. ครูผูชวย 
ข. ครู 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. บุคลากร 6 ว. 

16. ผูมีหนาที่ในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้ง 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

17. ผูมีอํานาจในการบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการ 
ศึกษาอื่นในสพท. 

ก. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นท ี                 

การศึกษา 
18. เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งเปน บุคลากร 3 ใน 
สพท. จะตองทดลองปฏิบัติหนาที่นานเทาใด 

ก. 3 เดือน 
ข. 6 เดือน 
ค. 1 ป 
ง. 2 ป 
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19. การไปดํารงตําแหนงเดิมในสวนราชการเดียวกัน 
ก. การยาย 
ข. การโอน 
ค. การไปชวยราชการ 
ง. การเปลี่ยนตําแหนง 

20. ขอปฏิบัติหรือขอหามสําหรับขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ก. ระเบียบ 
ข. กติกา 
ค. วินัย 
ง. จรรยาบรรณ 

21. ไมใชวินัยรายแรงสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
ก. ทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ข. ซ้ือขายตําแหนง 
ค. รับจางทําผลงานราชการ 
ง. ขาดราชการ 

22. ไมใชโทษทางวินัยของขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ก. ตักเตือน 
ข. ภาคทัณฑ 
ค. ตัดเงินเดือน 
ง. ลดขั้นเงินเดือน 

23. ผูมีอํานาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. หัวหนากลุม/ฝาย 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 

24. เมื่อบรรจุแตงตั้งเปนบุคลากรทางการศึกษาใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไดรับเงินเดือนตาม 
ขอใด 

ก. อันดับครูผูชวย 
ข. อันดับค.ศ.1 
ค. อันดับ ค.ศ.2 
ง. ตามบัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

25. หนวยงานที่ไมเปนนิติบุคคล 
ก. กระทรวง 
ข. กรม 
ค. อําเภอ 
ง. อบจ. 

26. เงินเดือนตามบัญช ีอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม    
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  

ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ3 
ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 4 
ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 5 
ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 10 

27. เปาหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดีคือขอใด 

ก. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา 
ง. เกิดสัมฤทธิผลตอภารกิจ 

28. หลักกฎหมายจัดอยูในหลักธรรมมาภิบาลขอใด 
ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักการมีสวนรวม 
ง. หลักความคุมคา 
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29. หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมีกี่ประการ 
ก. 4 ประการ 
ข. 5 ประการ 
ค. 6 ประการ 
ง. 7 ประการ 

30. ตามระบบการจัดองคกรของรัฐประเทศไทย 
ฝายใดมีหนาที่ออกกฎหมาย 

ก. ฝายนิติบัญญัติ 
ข. ฝายบริหาร 
ค. ฝายตุลาการ 
ง. คณะรัฐมนตรี 

31. ศาลที่มีหนาที่พิจารณาคดีทางการปกครอง 
ก. ศาลยุติธรรม 
ข. ศาลปกครอง 
ค. ศาลทหาร 
ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 

32. ขอใดไมเปนหนวยงานทางการปกครอง 
ก. โรงเรียน 
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ง. มูลนิธิรวมกตัญู 

33. กรณีที่ผูเสียหายสามารถฟองศาลปกครอง ไมได 
ก. ถูกละเมิดโดยหนวยงานราชการ 
ข. ถูกละเมิดโดยเจาหนาที่รัฐ 
ค. ถูกละเมิดโดยเอกชน 
ง. หนวยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยตอ            

การรองขอ 
34. ขอใดเปนคําสั่งทางการปกครอง 

ก. คําสั่งลงโทษทางวินัย 
ข. สัญญาซื้อจาง 
ค. กฎ 
ง. หนังสือส่ังการ 

35. คําสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด 
ก. เมื่ออกคําสั่ง 
ข. เมื่อสงคําสั่ง 
ค. เมื่อรับทราบคําสั่ง 
ง. เมื่อไดรับแจง 

36. หากเอกชนจะฟองหนวยงานจะตองยื่นตอศาล 
ปกครองภายในกี่วันนับแตวันที่รูเหตุแหงการฟอง 
คดี 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

37. กรณีไมพอใจผลการพิจารณาตามขอ 36 จะตอง
อุทธรณภายในกี่วัน 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

38. ผลของคําสั่งทางการปกครองที่ทําใหคําสั่งนั้น 
ส้ินผล 

ก. ส่ังการ 
ข. ยกเลิก 
ค. เพิกถอน 
ง. แกไข 

39. หากเจาหนาที่รัฐทําตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
แตเปนกระทําการละเมิดตอเอกชน เอกชนผูเสียหาย 
จะตองฟองรองคาเสียหายจากผูใด 

ก. เจาหนาที่ 
ข. หนวยงานหรือสวนราชการ 
ค. กระทรวงเจาสังกัด 
ง. กระทรวงการคลัง 
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40. หากสวนราชการตองจายคาเสียหายตอเอกชน
กรณีละเมิดและหนวยงานราชการตองไลเบี้ยจาก 
เจาหนาที่ไดกรณีใด 

ก. ความผิดชัดแจง 
ข. ปฏิบัติตามหนาที่ 
ค. ไมมีเจตนาหรือจงใจ 
ง. ประมาท เลินเลออยางรายแรง 

41. ผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงานเขตพื้นที่ ไดแก 
ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา 
ง. หัวหนากลุมหรือฝาย 

42. ไมใชสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ข. สงเสริมการศึกษาเอกชน 
ค. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา 
ง. สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

43. สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. บุคคล 
ข. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. สงเสริมการศึกษาเอกชน 
ง. ตรวจสอบภายใน 

44. สวนราชการใดที่กําหนดใหมใหมีทุกสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

ก. บุคคล 
ข. สงเสริมการจัดการศึกษา 
ค. สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
ง. สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

45. กลุมบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขต       
พื้นที่ทางการศึกษาใดมีจํานวนมากที่สุด 

ก. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. ศึกษานิเทศก 
ค. เจาหนาที่ธุรการ 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตําแหนงใดที่กําหนดใหมีทุกสวนราชการ 

ก. เจาพนักงานธุรการ 
ข. เจาหนาที่ธุรการ 
ค. บุคลากร 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

47. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมใด 
ไมตองมีใบประกอบวิชาชีพ 

ก. ผอ. สพท. 
ข. รอง ผอ.สพท. 
ค. ศึกษานิเทศก 
ง. บุคลากร6ว. 

48. อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสวน         
ราชการใดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก 
ที่สุด 

ก. อํานวยการ 
ข. บุคคล 
ค. นโยบายและแผน 
ง. สงเสริมการจัดการศึกษา 

49. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตําแหนงใด 
ที่กําหนดใหมีมากที่สุดในสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา 

ก. เจาหนาที่ธุรการ 
ข. บุคลากร 
ค. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
ง. นักวิชาการศึกษา 
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50. ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กําหนดไว 
ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป 

ก. เจาหนาที่ธุรการ 
ข. เจาพนักงานธุรการ 
ค. เจาหนาที่พัสดุ 
ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

51. การบริหารงานบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษายึดขอใด 

ก. ระบบอุปถัมภ 
ข. ระบบคุณธรรม 
ค. หลักธรรมภาภิบาล 

      ง. ขอ ข และ ค 
52. ไมใชขอบขายของการบริหารงานบุคคลใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. งานวางแผนอัตรากําลัง 
ข. งานสรรหาบรรจุแตงตั้ง 
ค. งานเบิกจายคาตอบแทน 
ง. งานพัฒนาและลาศึกษาตอ 

53. งานออกจากราชการ ควรจัดไวในขอบขายงาน 
ใดของงานบุคลากร 

ก. การวางแผนอัตรากําลัง 
ข. งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
ค. งานบําเหน็จความชอบทะเบียนประวัติ 
ง. งานวินัยและนิติการ 

54. แผนอัตรากําลังของกลุมบุคคลในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาไมไดกําหนดบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตําแหนงใดเอาไว 

ก. บุคลากร 
ข. นิติกร 
ค. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     ง. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

55.โรงเรียนขนาดเล็กตามแผนอัตรากําลังหมายถึง 
โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตามขอใด 

ก. มีนักเรียน 80 คน 
ข. มีนักเรียนครบ 120 คน 
ค. มีนักเรียน 120 คนลงมา 
ง. มีนักเรียน 120-300 คน 

56. โรงเรียนในสังกัด สพท.แหงหนึ่งมีนกัเรียน 
1000 คน ควรจัดสรรตําแหนงรองผูอํานวยการ 
โรงเรียนใหกี่คน 

ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 

57. บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถาน 
ศึกษาที่ทําสัญญาจาง 1- 5 ป 

ก. ลูกจางประจํา 
ข. ลูกจางชั่วคราว 
ค. พนักงานราชการ 
ง. ขอ ข และ ค 

58. ใครเปนผูกําหนดเกณฑอัตรากําลังครูในสถาน
ศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. ก.ค. 
ข. ก.ค.ศ. 
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ง. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

59. อํานาจในการตัดโอนอัตรากําลังครูจากโรงเรียน 
เกินเกณฑไปขาดเกณฑ 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ก.ค.ศ. 
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
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60. การสรรหาและบรรจุแตงตั้งครูผูชวยใชวิธีการใด 
ก. การสอบแขงขัน 
ข. การสอบคัดเลือก 
ค. การคัดเลือก 
ง. ขอ ก และ ค 

61. อํานาจในการบรรจุแตงตั้งเปนของผูมีอํานาจ        
ตามมาตรา 53 แหง พรบ.ระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมายถึงขอใด 

ก. ผูอํานวยการโรงเรียนสําหรับตําแหนงครูผูชวย 
ข. ผูอํานวยการโรงเรียนสําหรับตําแหนงครู 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สําหรับตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดย

อนุมัติอ.ก.ค.ศ.สําหรับตําแหนงบุคลากร 3 
62. เมื่อทานไดบรรจุแตงตั้งในตําแหนงนิติกร 3 ใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองทดลองปฏิบัติหนา
ที่ราชการตามขอใด 

ก. ไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ข. ตองทดลองและมีเวลา 6 เดือน 
ค. ตองทดลองและมีเวลา 1 ป 
ง. ตองทดลองและมีเวลา 2 ป 

63. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี 3 กรณี ขอใดไมถูกตอง 

ก. กรณีปกติ 
ข. กรณีสับเปลี่ยน 
ค. กรณีพิเศษ 
ง. กรณีเพื่อประโยชนราชการ 

64. ผูที่มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบใน 
การยายผูบริหารโรงเรียนไปตางเขตพื้นที่การศึกษา 

ก. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ข. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

ง. เลขาธิการกพฐ. 
65.  การขอไปชวยราชการเพื่อรอการยายกําหนด
ระยะเวลาตามขอใด 

ก. คราวละ 6 เดือน 
ข. คราวละ 1 ป 
ค. คราวละ 2 ป 
ง. แลวแตกรณี 

66. การโอนขาราชการอื่นมาเปนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากระทําไดโดยวิธีใดบาง 

ก. การสมัครใจ 
ข. การสอบแขงขันได 
ค. การไดรับการคัดเลือก 
ง. ถูกทุกขอ 

67. การที่บุคลากรทางการศึกษาอื่นใน สพท. เชน 
ศึกษานิเทศกไดรับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการ      
โรงเรียน จะตองบรรจุแตงตั้งกรณีใด 

ก. การยาย 
ข. การโอน 
ค. การเปลี่ยนตําแหนง 
ง. การเปลี่ยนหนาที่ 

68. การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษหมายถึง 
ขอใด 

ก. 2 ขั้น 
ข. 1 ขั้น 
ค. 1.5 ขั้น 
ง. เฉพาะขอ ข และ ค 

69. ตําแหนงใดไมตองทําทะเบียนและบัญชีถือจาย 
อัตราเงินประจําตําแหนงและวิทยฐานะ 

ก. บุคลากร 8 ว. 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผุอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ศึกษานิเทศก 
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70. ใครเปนผูลงนามในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 
บุคลากร 3  

ก. หัวหนากลุม 
ข. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ประธานอ.ก.ค.ศ. 

71. จะขอเครื่องราชอิสริยาภรณไดตองดํารงตําแหนง 
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาแลวกี่ป 

ก. 3  ป 
ข. 4  ป 
ค. 5  ป 
ง. 7  ป 

72. กรณีที่ขาราชการครูขอหนังสือรับรองบุคคล   
เพื่อค้ําประกันผูตองหาอื่น กรณีใดไมสามารถออก 
ใหได 

ก. ทะเลาวิวาท 
ข. ลักทรัพย 
ค. ขมขืน 
ง. ชอโกง 

73. ขาราชการครูขออุปสมบทตองยื่นคํารองใหใคร 
เปนผูพิจารณาอนุมัติ 

ก. ผูอํานวยการโรงเรียน 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

74. ขอใดเปนการพัฒนาขาราชการกอนประจําการ 
ก. การปฐมนิเทศ 
ข. การอบรมการเขียนแผนการสอน 
ค. การศึกษาดูงานตามโครงการโรงเรียน 
ง. การศึกษาตอ 

 
 

75. ตําแหนงใดที่การพัฒนาอยางเขมในตําแหนงเปน 
เวลา 2 ป 

ก. บุคลากรในสํานักงานฯทุกตําแหนง 
ข. ครูผูชวย 
ค. ผูอํานวยการโรงเรียน 
ง. ขาราชการครูและบุคลากรทุกตําแหนง 

76. ตําแหนงใดที่กําหนดใหพัฒนาจึงจะสามารถ 
บรรจุแตงตั้งได 

ก. ครูผูชวย 
ข. นิติกร 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. ทุกตําแหนง 

77. การไปศึกษาตอระดับปริญญาโทในวันเสาร-
อาทิตย จัดอยูในกลุมใด 

ก. การศึกษาตอกรณีปกติ 
ข. การศึกษาตอกรณีพิเศษ 
ค. การศึกษาตอภาคนอกเวลาราชการ 
ง. การศึกษาตอภาคฤดูรอน 

78. ใครเปนผูอนุญาตใหครูลาศึกษาตอปริญญาโท
ภาคปกติ 

ก. ไมตองขออนุญาต 
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. เลขาธิการ กพฐ. 

79. จะไปศึกษาดูงานประเทศออสเตเรียตามโครงการ
ลาศึกษาตอ ใครเปนผูอนุญาต 

ก. ผูอํานวยการโรงเรียน 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกา 
ค. เลขาธิการ กพฐ. 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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80. สัญญาลาศึกษาตอภาคปกติตองทํากี่ชุด 
ก. 1 ชุด 
ข. 2 ชุด 
ค. 3 ชุด 
ง. 4 ชุด 

81. ทําไมตองฝกอบรมบุคลากรหรือขาราชการครูใน 
สํานักงาน 

ก. เพราะเปนหนาที่หนึ่งของสํานักงาน 
ข. เพื่อความกาวหนาของหนวยงานนั้นๆ 
ค. เพื่อกระตุนการทํางาน 
ง. เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ ทัศนคติ 

82. เพิ่มโอกาสและความกาวหนาบุคลากรในหนวย 
งานเปนประโยชนของการฝกอบรมดานใด 

ก. ประโยชนตอประเทศชาติ 
ข. ประโยชนตอหนวยงาน 
ค. ประโยชนตอผูบังคับบัญชา 
ง. ประโยชนตอตัวเจาหนาที่ 

83. หากไดรับมอบหมายใหจัดอบรมจะตองดําเนิน
การขอใดกอน 

ก. การหาความจําเปนในการฝกอบรม 
ข. การสรางหลักสูตรฝกอบรม 
ค. การฝกอบรม 
ง. การประเมินผลการฝกอบรม 

84. สวนยอยที่สุดของแผนกลยุทธเพื่อพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน 

ก. วิสัยทัศน นโยบาย 
ข. ยุทธศาสตร 
ค. แผนงาน 
ง. โครงการ 

85. ขั้นตอนกอนที่นําแผนการฝกอบรมไปปฏิบัติ 
ก. กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
ข. กําหนดงบประมาณและเวลา 

ค. เขียนแผนงาน โครงการ 
ง. เสนอขออนุมัติแผนโครงการ 

86. กิจกรรมใดจัดอยูในขั้นเตรียมการฝกอบรม 
ก. ติดตอวิทยากร 
ข. ลงทะเบียน 
ค. แจกเอกสาร 
ง. ประเมินการอบรม 

87. การบริหารโครงการฝกอบรม ขั้นตอนใดหลังสุด 
ก. เตรียมสถานที่ 
ข. เตรียมอาหารและเครืองดื่ม 
ค. เตรียมเบิกจายเงิน 
ง. เตรียมทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชา 

88. เทคนิคการฝกอบรมเพื่อหาทางแกปญหาเรื่อง 
ใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ 

ก. การบรรยาย 
ข. การระดมสมอง 
ค. การศึกษาดูงาน 
ง. การอภิปราย 

89. เมื่อฝกอบรมเสร็จแลวทําไมตองประเมินโครง
การฝกอบรม 

ก. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานฝกอบรม 
ข. เพื่อรูเทาทันเทคโนโลยี 
ค. เพื่อบริหารการเงินใหเรียบรอย 
ง. เพื่อทราบวาคุมคาหรือไม 

90. “ แบบประเมินโครงการ” จัดอยูในกระบวนการ
ใดของการประเมินการฝกอบรม 

ก. การกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 
ข. ขั้นวางแผนการประเมิน 
ค. ขั้นประเมินโครงการ 
ง. ขั้นวิเคราะหและรายงานผลโครงการ 
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91.ขอใดคือจุดมุงหมายของวินัย 
ก. ระเบียบแบบแผนขอปฏิบัติ 
ข. ประสิทธิภาพการทํางาน 
ค. วินัยตอระบบราชการ 
ง.  ไลออก ปลดออก 

92. ขอใดไมใชความหมายของวินัยขาราชการครู 
ก. ขอปฏิบัติ 
ข.  ขอบังคับ 
ค. ระเบียบแบบแผน 
ง.  แผนการ 

93. วินัยขาราชการครูกําหนดไวในกฎหมายใด 
ก. พรบ.ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ข. พรบ.รบ.ขาราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา 
ค. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ง. ขอบังคับของคุรุสภา 

94. ขอใดเปนลักษณะความผิดวินัยขาราชการครู 
ก. วินัยไมรายแรง  วินัยรายแรง 
ข.  วินัยตอตนเอง  วินัยตอผูอ่ืน 
ค. วินัยขั้นต่ํา วินัยขั้นสูง 
ง.  วินัยทั่วไป  วินัยถูกลงโทษ 

95. พฤติกรรมของครูที่กําหนดใหเปนความผิดวินัย 
ไมรายแรง 

ก. แตกแยกความสามัคคี 
ข. ทุจริตตอหนาที่ 
ค. คัดลอกผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ 
ง. ละเมิดทางเพศนักเรียน 

 
 
 
 
 

96. ความผิดทางวินัยขอใดรายแรงที่สุด 
ก. การจงใจไมปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเ

บียบของทางราชการ   
ข. การทุจริตตอหนาที่ราชการ 
ค. การไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผลดี 
       ตอราชการ       
ง. การเปดเผยความลับของทางราชการ 

97. ขอใดกลาวผิดเก ี่ยวกับโทษทางวินัยของ 
ขาราชการครู 
 ก.  โทษทางวินัยมีสองสถานคือไมรายแรง 
                   และรายแรง   
            ข.  ทําทัณฑบนไมใชโทษทางวินัย 
 ค.  ใหออกเปนโทษทางวินัย 
             ง.  จะไมไดรับบํานาญหากถูกไลออก 
98. หลักในการลงโทษที่พิจาณาตามตัวบทกฎหมาย 

ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักมโนธรรม 
ค. หลักความเปนธรรม 
ง. หลักนโยบายรัฐบาล 

99. หากไมไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณา 
ความดีความชอบใหดําเนินการตามขอใด 

ก. ทําบัตรสนเทห 
ข. รองเรียน 
ค. รองทุกข 
ง. อุทธรณ 

100. อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยถูกตัดเงินเดือน 
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. ตอ อ.ก.ค.ศ. ภายใน  30 วัน 
ข. ตอ ก.ค.ศ. ภายใน  30 วัน 

   ค. ตอ ผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน30 วัน               
       ง. ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 30 วัน 
 


