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แบบทดสอบ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ  
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 80 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 90 นาที 
   3. แบบทดสอบเปน็แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
 ข้อ 1. จํานวน คณะรัฐมนตรี สมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ข้อใดถูกต้อง          

1. 35 คน      2.  36 คน 
3. ไม่น้อยกว่า 36 คน     4.  ไม่เกิน 36 คน 

ข้อ 2. ผู้แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี ข้อใดถูกต้อง        
 1. พระมหากษัตริย์ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 2. นายกรัฐมนตรี 
 3. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    4. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ข้อ 3. คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. บริหารราชการแผ่นดิน  
 2. ดําเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  
 3. ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ   
 4. ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การแข่งขันกับนานาประเทศอย่างยั่งยืน 
ข้อ 4. แนวคิดที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นกรอบทํานโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดไมถู่กต้อง        
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11   
 4. ความต้องการของประชาชนและรายได้ที่สูงขึ้น 
ข้อ 5. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรี ยึดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ 
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดถูกต้อง        
 1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    2. การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 3. เกษตรทฤษฎีใหม่     4. การสร้างความปรองดองแห่งชาติ 
ข้อ 6. จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งเน้น ข้อใดถูกต้องที่สุด        
 1. การสร้างความปรองดองแห่งชาติ   2. การปฏิรูปประเทศ 
 3. ความมั่นคงและไร้ทุจริต    4. การรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข้อ 7.  นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อใดถูกต้อง        
 1. จํานวน 5 ข้อ     2. จํานวน 7 ข้อ 
 3. จํานวน 10 ข้อ    4. จํานวน 11 ข้อ 
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ข้อ 8. นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสําคัญ ข้อใดที่สุด        
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อ 9. ข้อใดไม่เป็นนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา      
 1. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 2. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมโลก    
 4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
              และนวัตกรรม 
ข้อ 10. นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสําคัญ ข้อใดเป็นลําดับสุดท้าย        
 1. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
               อย่างยั่งยืน 
 2. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
                ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 3. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 4. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
ข้อ 11. นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสําคัญ ข้อใดถูกต้อง        
 1. จํานวน 5 ข้อ      2. จํานวน 7 ข้อ 
 3. จํานวน 10 ข้อ     4. จํานวน 11 ข้อ 
ข้อ 12. ข้อใดถูกต้องที่สุด ที่รัฐบาลจะนํามาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน  
 1. การศึกษา      2.ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม        
 3. ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 13. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาล ให้ความสําคัญ ข้อใดถูกต้อง        
 1. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
 2. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
              มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  
 3. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา   
 4. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ข้อ 14. รัฐบาลกําหนดในระยะเฉพาะหน้า ของการศึกษาและเรียนรู้  ข้อใดไม ่เข้าพวก      
 1. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
 2. กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 3. ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4. จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา 
              ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
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ข้อ 15. จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน 
          และนอกโรงเรียน  ข้อใดถูกต้อง        
 1. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
 2. ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. จัดให้มีคูปองการศึกษา     
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 16. นโยบายการศึกษา รัฐบาลกําหนด ข้อใดถูกต้อง        
 1. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
              มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง  
 2. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน     
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 17. นโยบายการศึกษา รัฐบาลกําหนด ข้อใดไมถู่กต้อง       
 1. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
              มีบทบาทสําคัญ 
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่เป็นสากล     
 4. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 
ข้อ 18. นโยบายรัฐบาลกําหนดกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อใดถูกต้อง       
 1. พ.ศ.2557-2560     2. พ.ศ.2557-2561 
 3. พ.ศ.2558-2560     4. พ.ศ.2558-2561 
ข้อ 19. กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อใดไมถู่กต้อง       
 1. ช่วงแรกเกิด – ปฐมวัย (0-5 ปี) ,ช่วงวัยนักเรียน (5-14 ปี)     
 2. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) , ช่วงผู้สูงวัย (61 ปีขึ้นไป)   
 3.  ช่วงวัยนักเรียน (5-14 ปี) , ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)     
 4. ช่วงวัยแรงงาน (15-59 ปี) , ช่วงผู้สูงวัย (60 ปีขึ้นไป)   
ข้อ 20. เป้าประสงค์สําหรับการพัฒนาเพื่อให้มีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง พร้อมที่จะ 
         พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อใดถูกต้อง       
 1. ช่วงแรกเกิด – ปฐมวัย      2. ช่วงวัยนักเรียน  
 3. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา      4. ช่วงวัยแรงงาน    
ข้อ 21. กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กําหนดเป้าประสงค์สําหรับการพัฒนา คือ  
         ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะชีวิต มีพฤติกรรม 
         การบริโภคที่ถูกต้องเหมาะสม มีภูมิคุ้มกัน และมีคุณธรรมจริยธรรม ข้อใดถูกต้อง    
 1. ช่วงวัยนักเรียน      2. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา 
 3. ช่วงวัยแรงงาน      4. ช่วงผู้สูงวัย    
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ข้อ 22. กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กําหนดเป้าประสงค์สําหรับการพัฒนา คือ  
         ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน ที่สอดคล้องกับ 
        ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ 
        ผู้อื่นในสังคมได้ ข้อใดถูกต้อง       
 1. ช่วงวัยนักเรียน      2. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา 
 3. ช่วงวัยแรงงาน      4. ช่วงผู้สูงวัย    
ข้อ 23. กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กําหนดเป้าประสงค์สําหรับการพัฒนา คือ  
         เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้รับการ 
         พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อใดถูกต้อง       
 1. ช่วงวัยนักเรียน      2. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา 
 3. ช่วงวัยแรงงาน      4. ช่วงผู้สูงวัย    
ข้อ 24. กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กําหนดเป้าประสงค์สําหรับการพัฒนา คือ  
         ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ เพื่อการทํางานอย่างต่อเนื่อง อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพึ่งพา 
         ตนเองได้ รวมทั้งมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบสานภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม  
        และประเทศ ข้อใดถูกต้อง       
 1. ช่วงวัยนักเรียน      2. ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา 
 3. ช่วงวัยแรงงาน      4. ช่วงผู้สูงวัย    
ข้อ 25. นโยบายพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
          รัฐบาลกําหนด ข้อใดถูกต้อง       
 1. ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน      
 2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
 3. ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
              คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ      
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 26. นโยบาย ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
         มีบทบาทสําคัญ รัฐบาลกําหนด ข้อใดไมถู่กต้อง       
 1. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาคุณภาพชีวิต   
 2. สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
 3. การเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
 4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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ข้อ 27. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
         และการสร้างสรรค์ งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล รัฐบาลกําหนดวัตถุประสงค์ ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. เตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  
 2. สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
 3. การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4. ข้อ 1 และ 3  
ข้อ 28. นโยบายเป็นกรอบใหญ่หรือแนวทางการทํางานของรัฐบาล โดยม ีเป้าหมายหรือหลักชัย ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. การสร้างสังคมที่มีการปฏิรูป มีความเป็นธรรม และไม่ทุจริต  
 2. การสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  
 3. การปฏิรูปเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 29. National Council  for Peace and Order  ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  2. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ  4. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
ข้อ 30. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์  
 ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. วันที่ 22 พฤษภาคม 2557   2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
 3. วันที่ 24 สิงหาคม 2557   4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
ข้อ 31. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
          ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. วันที่ 22 พฤษภาคม 2557   2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 
 3. วันที่ 24 สิงหาคม 2557   4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 
ข้อ 32. จํานวนมาตรา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ข้อใดถูกต้องที่สุด       
 1. จํานวน 38 มาตรา    2. จํานวน 40 มาตรา 
 3. จํานวน 43 มาตรา    4. จํานวน 48 มาตรา 
ข้อ 33. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิกําหนดระยะแนวทางการแก้ปัญหา ข้อใดไมถู่กต้อง     
 1. ใช้อํานาจสกัดการใช้กําลังและการนําอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวงและแก้ปัญหา 
              เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
 2. จัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทําหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาล 
              บริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 3. ส่งมอบภารกิจแก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหาร  
 4. จัดให้มีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
ข้อ 34. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กําหนด "รัฐสภา" ข้อใดถูกต้อง      
 1. คณะรฐัมนตร ี      2. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ     4. ข้อ 2 และ 3 
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ข้อ 35. ทําหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ข้อใดถูกต้อง      
 1. คณะรฐัมนตร ี      2. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ     4. ข้อ 2 และ 3 
ข้อ 36. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ข้อใดถูกต้อง      
 1. สมาชิกจํานวนไม่เกิน 220 คน 
 2. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ต่ํากว่า 40 ปี  
              ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา 
 3. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภานิติบัญญัติ 
              แห่งชาติ 1 คน รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เกิน 2 คน     
 4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 37. ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อใดถูกต้อง      
 1. นายพรเพชร วิชิตชลชัย    2. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  
 3. นายพีระศักดิ์ พอจิต     4. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
ข้อ 38. จํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
          เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ  ข้อใดถูกต้อง      
 1. จํานวน 25 คน    2. จํานวนไม่น้อยกว่า 25 คน  
 3. จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน   4. น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
ข้อ 39. สาเหตุที่ทําให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพ  ข้อใดถูกต้องที่สุด      
 1. กระทําการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 2. มีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 3. ไม่ปฏิบัติตามนโยบายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย    
 4. ข้อ 1 และ 2  
ข้อ 40*. มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ข้อใดถูกต้องที่สุด      
 1. คณะรฐัมนตร ี      2. คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ     4. สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ข้อ 41. การปฏิรูปประเทศตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ข้อใดถูกต้อง
 1. จํานวน 7 ด้าน     2. จํานวน 10 ด้าน 
 3. จํานวน 11 ด้าน     4. จํานวน 12 ด้าน 
ข้อ 42. การปฏิรูปด้านใด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้ความสําคัญที่สุด  
 1. การเมือง      2. การบริหารราชการแผ่นดิน 
 3. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   4. การปกครองท้องถิ่น 
ข้อ 43. การปฏิรูปประเทศตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
          ข้อใดไม่เข้าพวก  
 1. สังคมและเศรษฐกิจ      2. พลังงาน 
 3. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    4. สื่อสารมวลชน 
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ข้อ 44.  มาตรา 39/1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เพิ่มเติม 
          โดยมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม    
          (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 กําหนดให้มีข้อใดถูกต้อง      
 1. สภาปฏิรูปแห่งชาติ     2. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   4. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ข้อ 45. ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
          โดยรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศกัราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
          พุทธศกัราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้มี ข้อใดถูกต้อง  
 1. สภาปฏิรูปแห่งชาติ     2. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   4. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ข้อ 46. จํานวนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ข้อใดถูกต้อง  
 1. จํานวน 21 คน     2. จํานวนไม่เกิน 21 คน 
 3. จํานวน 36 คน     4. จํานวนไม่เกิน 36 คน 
ข้อ 47. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทําเป็น ข้อใดถูกต้อง  
 1. ประกาศคณะรฐัมนตร ี     2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. คําสั่งนายกรัฐมนตร ี     4. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ข้อ 48. ผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ข้อใดถูกต้อง  
 1. นายกรัฐมนตร ี     2. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    4. พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 49. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ข้อใดถูกต้อง  
 1. วันที่ 26 กรกฎาคม 2558    2. วันที่ 26 สิงหาคม  2558 
 3. วันที่ 5 กันยายน  2558    4. วันที่ 5 ตุลาคม 2558 
ข้อ 50. ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ข้อใดถูกต้อง      
 1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์     2. นายสุพจน์ ไข่มุกด์  
 3. นายอภิชาต สุขัคคานนท์    4. นางกีระณา สุมาวงศ ์
ข้อ 51. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ ทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ข้อใดถูกต้อง  
 1. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง   2. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
 3. ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง   4. ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
ข้อ 52. จํานวนสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อใดถูกต้อง  
 1. จํานวน 200 คน     2. จํานวนไม่เกิน 200 คน 
 3. จํานวน 220 คน     4. จํานวนไม่เกิน 220 คน 
ข้อ 53. การแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทําเป็น ข้อใดถูกต้อง  
 1. ประกาศคณะรฐัมนตร ี     2. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี    4. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
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ข้อ 54. ผู้ลงนามแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อใดถูกต้อง  
 1. นายกรัฐมนตรี      2. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 3. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    4. พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 55. การแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ข้อใดถูกต้อง  
 1. วันที่ 26 กรกฎาคม 2558    2. วันที่ 26 สิงหาคม  2558 
 3. วันที่ 5 กันยายน  2558    4. วันที่ 5 ตุลาคม 2558 
ข้อ 56. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ข้อใดถูกต้อง  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เสนอต่อ 
              สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ในการ 
              จัดทําร่างรัฐธรรมนูญ 
 3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น  
 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 57. ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ข้อใดถูกต้อง      
 1. นายอลงกรณ์ พลบุตร     2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                     
 3. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ    4. นายชัย  ชิดชอบ 
ข้อ 58. หากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญ แล้ว ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 ข้อใดถูกต้อง 
 1. นายกรัฐมนตรี      2. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 3. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ   4. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ข้อ 59. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555- 2559)    2. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556- 2560) 
 3. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)    4. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2560- 2564) 
ข้อ 60. กรอบแนวคิดและหลักการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. คนเป็นสําคัญในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 3. การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
 4. การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ข้อ 61. น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
         อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  
         กําหนดข้อใดถูกต้อง 
 1. กรอบวิสัยทัศน์    2. วัตถุประสงค์ 
 3. เป้าหมาย     4. กลยุทธ์ 
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กําหนดให้ตอบคําถาม ข้อ 62 
  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
  2) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
  4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
                         ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติ 
                         ต่อประเทศไทย และ  
  6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ         
                         และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
ข้อ 62.  เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน   ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-3     2. ข้อ 1-4 
 3. ข้อ 1-5     4. ข้อ 1-6 
ข้อ 63. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  
         ข้อใดสําคัญที่สุด 
 1. มีวินัย  
 2. มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
 3. มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  
 4. มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  
ข้อ 64. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  
         ข้อใดถูกต้อง 
 1. มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
 2. มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
 3. มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 65. ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดสําคัญที่สุด 
 1.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2.  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ําในสังคม  
 3.  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                
ข้อ 66. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้อใดถูกต้อง 
 1.  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศคู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
 2.  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
 3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 67. ข้อใดไม่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 2.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
 3.  การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 4. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ข้อ 68. คสช. ให้ความสําคัญเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

ข้อ 69. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

 2. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 3. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

 4. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และ ยึดระบบอาวุโส 
ข้อ 70. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อใดกําหนดเป็นลําดับสุดท้าย 
 1. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 2. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส 
         ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  
          มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยาย 
          กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 3. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว 
         ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
     4. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

ข้อ 71. นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการส่งเสริมพัฒนา 
          การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
          และการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 
 1. คลัสเตอร์     2. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 3. นโยบายการสร้างนวัตกรรม   4. นโยบายเร่งด่วน 
ข้อ 72. Cluster  มีความหมาย ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มารวมตัวดําเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน         
              มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร     
 2. กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มารวมตัวเพื่อแข่งขันกันทางธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน         
 3. กลุ่มของธุรกิจเอกชน มารวมตัวดําเนินกิจการกับรัฐบาลอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน           
              ในโครงการสําคัญๆ ของรัฐ   
     4. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 73. ซุปเปอร์คลัสเตอร์ 4 กลุ่ม ข้อใดไมถู่กต้อง  
 1. ยานยนต์และชิ้นส่วน     
 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม   
 3. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 4. ทีวดีิจิตอล  
ข้อ 74. จังหวัดที่รัฐบาลกําหนดในซุปเปอร์คลัสเตอร์ ข้อใดไมถู่กต้อง  
 1. นครราชสีมา , ชลบุรี , ภูเก็ต   2. อยุธยา , ปทุมธานี , มุกดาหาร. 
 3. นครราชสีมา , ปราจีนบุรี , เชียงใหม่  4. ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา , ระยอง 
ข้อ 75. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล  กลุ่มคลัสเตอร์  ข้อใดถูกต้อง 
 1. กลุ่มเกษตรแปรรูปและสิ่งทอ   2. กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 

      3. กลุ่มเกษตรอาหารสัตว์    4. ข้อ  1 และ 2  
ข้อ 76. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มซุปเปอร์คลัสเตอร์ รัฐบาลกําหนด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี และลดหย่อน 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี 
 2. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นสูงสุด 10-15 ปี 

 3. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
 4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 77. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ รัฐบาลกําหนด ข้อใดถูกต้อง 
 1. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3-8 ปี และลดหย่อน 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
 2. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นสูงสุด 10-15 ปี 

 3. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    
 4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 78. นโยบายรัฐบาลที่ให้รัฐบาลของประเทศในข้อใด มาร่วมลงทุนโครงการรถไฟขนส่งสินค้า ถูกต้องที่สุด 
 1. จีน      2. พม่า 

 3. ญี่ปุ่น      4. สิงค์โปร 
ข้อ 79. นโยบายรัฐบาลในโครงการรถไฟขนส่งสินค้า กําหนดเส้นทาง ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. .เส้นทางสายตะวันตก จาก จ.กาญจนบุรี ไปยังแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   
              จ.ระยอง       
 2. เส้นทางสายตะวันออก เริ่มจาก จ.มุกดาหาร ไปอําเภอแม่สอด จ.ตาก 

 3. เส้นทางสายเหนือ เริ่มจาก จ.กรุงเทพ ไปอําเภอแม่สาย จ.เชียงราย    
 4. ข้อ  1 และ 2 

ข้อ 80. ไทยแลนด์ 4.0 ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. เศรษฐกิจแบบพอเพียง       
 2. เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและเทคโลยี 

 3. เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   
 4. ถูกทุกข้อ 

 


