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ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 67
1. ขอใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
ก. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข. ใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค. ใหมีกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ง. ใหเปนกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. เหตุผลสําคัญที่ตองตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547
ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหบัญญัติขึ้น
ข. เพื่อใหมีระบบขาราชการครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม
ค. ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลางเดียวกัน
ง. เพื่อกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผล
บังคับใชเมื่อใด
ก. 23 พฤศจิกายน 2547
ข. 23 ธันวาคม 2547
ค. 24 พฤศจิกายน 2547
ง. 24 ธันวาคม 2547
4. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 สงผลใหยก
กฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม
ข. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 และแกไขเพิ่มเติม
ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแกไขเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกขอ
5. ขอใด ไมใชบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
การศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ครู
ข. ผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูบริหารการศึกษา
ง. ผูสนับสนุนการศึกษา
6. ขอใด ไมใชหนวยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ. ศ. 2547
ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ
ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
ง. หนวยงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อยอ
ก.ค.ศ ซึ่งมีทั้งหมด 21 คน มีใครเปนรองประธานกรรมการ
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ
ง. ผูที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. มีจํานวนเทาใด
ก. 2 คน
ข. ไมเกิน 2 คน
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ค. 3 คน
ง. ไมเกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซึ่งมีจํานวน
7 คน กลุมใด ที่มีจํานวนแตกตางไปจากพวก
ก. ผูแทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูแทนขาราชการครู
ง. ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซึ่ง ครม.แตงตั้งจํานวน 7 คน ไมไดแตงตั้งจากบุคคลที่
ความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงในดานใด
ก. ดานการศึกษา ดานการศึกษาพิเศษ หรือ ดานกฏหมาย
ข. ดานการบริการจัดการภาครัฐ ดานการบริหารองคกร หรือการบริหารงานบุคคล
ค. ดานบริหารธุรกิจ หรือดานเศรษฐศาสตร
ง. ดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครอง
11. กรรมการซึ่งเปนผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ตองมีคุณสมบัติดานวุฒิการ
ศึกษา
และประสบการณตามขอใด
ก. ไมกําหนดคุณวุฒิแตมีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป
ข. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 5 ป
ค. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณดานสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 15 ป
ง. คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาและมีประสบการณสนับสนุนการศึกษาไมนอยกวา 15 ป
12. กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ก.ค.ศ. มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป และเปนไดกี่วาระ
ก. คราวละ 3 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ข. คราวละ 3 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได
ค. คราวละ 4 ป/เปนไดไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
ง. คราวละ 4 ป/เปนติดตอกันกี่วาระก็ได
13. ขอใดไมใชสาเหตุของการพนจากตําแหนงของกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลาก
ทาง
การศึกษาใน ก.ค.ศ.
ก. พนจากตําแหนงตามวาระ
ข. ขาดคุณสมบัติหรือพนจากการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ตาย หรือลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ
ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ.ดวยคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
14. การแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อ
ไขใหตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอยสองคน และคณะกรรมการ
ก.ค.ศ.ซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมด
ก. การสรรหา บรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ
ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปญหาที่เกิดจากการใชบังคับกฎหมาย
ค. การดําเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข
ง. ถูกทุกขอ
15. คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูแทนผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางจาก
กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง
เปนคณะกรรมการใน ก.ค.ศ. ดานใด
ก. ดานการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไมเคยถูกพักใชหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
ข. ดานประสบการณในการปฏิบัติหนาที่
ค. ดานเปนผูไดรับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย ยุติธรรม
ง. ดานการไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ
16. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
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ก. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารบุคคล
ข. กําหนดนโยบายวางแผน กําหนดเกณฑอัตรากําลัง
ค. เสนอแนะใหคําปรึกษาแก ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงคาครองชีพสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
17. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
ก. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม
ข. กําหนดวิธีการเงื่อนไขการจางเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลรวมทั้งกําหนดคาตอบแทน
ค. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน
ง. เสนอแตงตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตอรัฐมนตรี
18. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
ก. กําหนดมาตรฐาน พิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ
ข. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ค. รายงานตอรัฐมนตรีกรณีสวนราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไมปฏิบัติตาม พรบ.นี้
ง. รับรองคุณวุฒิผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา
19. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.
ก. สงเสริมสนับสนุน ประสานงานและให คําปรึกษา แนะนําการบริหารงานบุคคลแกเขตพื้นที่ฯ
ข. กําหนดคาธรรมเนียมตางๆที่ตองดําเนินการตาม พรบ.นี้
ค. จัดทําทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
20. สํานักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเปนกรมอยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอบุคคลใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง
ง. คณะรัฐมนตรี
21. ขอใดไมไชอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.ค.ศ.
ก. พัฒนาขอมูลและจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. กํากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหนวยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ค. จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. พัฒนาหลักเกณฑ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษระบบคุณธรรม
22. ใครเปนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผูที่ ก.ค.ศ.แตงตั้ง
ข. ผูที่เปนตัวแทน ก.ค.ศ.
ค. ผูที่ไดรับการเลือกจากอนุกรรมการ
ง. กรรมการโดยตําแหนงคนใดคนหนึ่ง
23. องคประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือขอใด
ก. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ข. อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ
ค. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ
ง. ประธาน อนุกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูฯ
24. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ตองมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจํานวนเทาใด
ก. 1 คน
ข. อยางนอย 1 คน
ค. 2 คน
ง. อยางนอย 2 คน
25. อนุกรรมการซึ่งเปนผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ไดมา
โดยวิธีใด
ก. การคัดเลือก
ข. การสรรหา
ค. การเลือกตั้ง
ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กําหนด
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26. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแลวมีจํานวน 9 คน
ข. อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดจากผูมีความรู สามารถและประสบการณดานการศึกษาและดานอื่น
ค. อนุกรรมการผูแทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีไดไมเกิน 1 คน
ง. ผูที่จัดใหมีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิคือผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
27. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. ใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. ใหความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่
ค. จัดทําและพัฒนามาตรฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ใหความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมใชอํานาจหนาที่สถานศึกษา
28. ขอใดไมใชหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. เปนผูบริหารราชการและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจหนาที่ของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. เสนอแนะการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. จัดทําแผนและสงเสริมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดสํานักงาน
ค. จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑประเมินผลงานขาราชการ
ง. จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
30. ขอใดคืออํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทา
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ข. กําหนดความตองการอัตรากําลังและตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตอผูบริหารสถานศึกษา
ง. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดตอไป
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