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แบบทดสอบ นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา 
หลักสูตรเตรียมสอบแข่งขัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย 

........................................................................................................................................................... 
คําชี้แจง : 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวน 81 ข้อ 
   2. เวลาในการทําข้อสอบ 90 นาที 
   3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  ให้เลือกคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

................................................................................................................................................................ 
ข้อ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้กําหนดและมอบเป็น 
         นโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ข้อใดถูกต้อง 
 1. น้อมนําแนวพระราชดําริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
              มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและการลงทุน 

 3. นักเรียนคุณภาพ   
 4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 2. Character Education ข้อใดถูกต้อง 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง   2. การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม 

 3. ความเป็นเลิศทางการศึกษา   4. ผู้นําด้านการแสดงออก  
ข้อ 3. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
          บดินทรเทพยวรางกูร “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน”   ข้อใดถูกต้อง 
 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง     2. พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง 

 3. คุณภาพชีวิตที่ดีงาม    4. ข้อ 1 และ 2 
ข้อ 4. กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ข้อใดถูกต้อง 
 1. พ.ศ.2557-2576     2. พ.ศ.2558-2577  
 3. พ.ศ.2559-2578    4. พ.ศ.2560-2579 
 
ใช้ตอบคําถาม ข้อ 5 
 1) ความมั่นคง  
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข้อ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-3       2. ข้อ 1-4   
 3. ข้อ 1-5       4. ข้อ 1-6   
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ข้อ 6. Anti-Corruption รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์   
          ได้กําหนดและมอบเป็นนโยบาย ข้อใดถูกต้อง 
 1. กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์  
 2. กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง 

 3. การดําเนินการปราบทุจจริตทุกรูปแบบ   
 4. ข้อ 1 และ 2 

ข้อ 7. นโยบายโรงเรียน ICU  (Intensive Care Unit )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ   
          เจริญเศรษฐศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา 
         เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ข้อใดสําคัญที่สุด 
 1. ด้านคุณภาพ      2. ด้านกายภาพ 

 3. ด้านบุลากร      4. ด้านการบริหารจัดการ 
ข้อ 8. นโยบายโรงเรียน ICU  (Intensive Care Unit )รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ   
          เจริญเศรษฐศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา 
         เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1. ด้านโอกาสทางการศึกษา    2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 3. ด้านบุลากร      4. ด้านชุมชน 
ข้อ 9. กรอบแนวคิดที่สําคัญของโรงเรียนคุณธรรม ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1. ความพอเพียง      2. ความกตัญญ ู

 3. ความมีระเบียบวินัย     4. ความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 10. Brain-based Learning : BBL ตรงกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เกี่ยวกับ ขอ้ใดถูกต้อง 
 1. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักพัฒนาการทางสมอง  
 2. ด้วยระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 3. การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 4. การเรียนรู้ที่สัมพันธ์ระหว่างสมองและเทคโนโลยี  

ข้อ 11.  Distance learning information technology : DLIT ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไกลกังวล  
 2. ด้วยระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 3. การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อ 12. Distance Learning TV : DLTV ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักพัฒนาการทางสมอง  
 2. ด้วยระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 3. การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 4. การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กําหนดให้ ตอบข้อ 13  

 1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพa 
 2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 
 3. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์ 
 4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 
 5. DLIT Assessment  คลังข้อสอบ 

ข้อ 13.  รูปแบบของ DLIT ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-2      2. ข้อ 1-3 

 3. ข้อ 1-4     4. ข้อ 1-5 
ข้อ 14. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ” 
          กําหนดรูปแบบ ข้อใดถูกต้อง 
 1. สื่อรายการที่ทําให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี หรือ Good Practice ของครูไทยและครูทั่วโลก 
 2. กิจกรรมการแบ่งปันและการเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
              และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 3. กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง หรือ  Coaching and Mentoring       
 4. ถูกทุกข้อ  

ข้อ 15. มุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา  
         เต็มหลักสูตร ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรรอัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลัง 
         พัฒนาครู ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมครูให้วันหยุด และประเมินครูตามสภาพจริง ตรงกับ   
         โครงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาวน์พงษ์  รัตนสุวรรณ ในปี 2559 ข้อใดถูกต้อง 
 1. โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน        
 2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 3. นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100      
 4. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ”ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 

ข้อ 16. Moderate Class More Knowledge  ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน        
 2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 3. นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100      
 4. โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ”ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 

ข้อ 17. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กำหนดหมวดการจัดกิจกรรม ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  
 3. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  
 4. สร้างเสริมทักษะการทํางาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต  
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กําหนดให้ ตอบข้อ 18 
 1. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร  
 2. พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด แบบเปิดกว้าง (Growth Mindset)  
 3. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา  
  4. พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ข้อ 18. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กําหนดหมวดการจัดกิจกรรม สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้    
           ตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ข้อ 1-2      2. ข้อ 1-3 
 3. ข้อ 1-4     4. ข้อ 1-5 
 
กําหนดให้ ตอบข้อ 19 
  1. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกการทําประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ  
               ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม  
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทางาน กตัญญู)  
 4. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ  
ข้อ 19. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กําหนดหมวดการจัดกิจกรรม สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม   
           ตรงกับข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ข้อ 1      2. ข้อ 1-2 
 3. ข้อ 1-3     4. ข้อ 1-4 
ข้อ 20. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กําหนดหมวดการจัดกิจกรรม สร้างเสริมทักษะการทํางาน  
          การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 2. ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน  
 3. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต  
 4. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย และทางใจ 
ข้อ 21. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กําหนดหมวดการจัดกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. กิจกรรมแนะแนว     2. กิจกรรมนักเรียน  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ข้อ 22. Head ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ด้านสติปัญญา      2. ด้านทัศนคติ  
 3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง    4. ด้านสุขภาพ  
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ข้อ 23. Hand ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ด้านสติปัญญา      2. ด้านทัศนคติ  
 3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง    4. ด้านสุขภาพ  
ข้อ 24. ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา      
 2. คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 3. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา     
 4. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ข้อ 25. ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา มีจํานวน ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. จำนวน 10 คน     2. จำนวน 11 คน 
 3. จำนวน 13 คน     4. จำนวน 15 คน 
ข้อ 26. เสนอแต่งตั้ง ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. คณะรัฐมนตรี      
 2. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ     
 4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
ข้อ 27. ประธาน ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. นายกรัฐมนตรี      2. กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ  4. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ข้อ 28. กรรมการและเลขานุการ ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ,     
 2.  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
 4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   
 
กําหนดให้ ตอบข้อ 29 
 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
              และการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล  แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
              สังคมแห่งชาติ    
 2. กํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน 
              นโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา 
 3. เชิญรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงาน และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ข้อมูล  
              และแสดงความคิดเห็นตามความจําเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจําเป็น 
 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ 29. หน้าที่ ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ตรงกับข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-2      2. ข้อ 1-3 
 3. ข้อ 1-4     4. ข้อ 1-5 
ข้อ 30. วิสัยทัศน์ ของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 2. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทีโลก 

 3. คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ํา 
              อย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
ข้อ 31. พันธกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 32. ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 2. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 33. ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
 2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 34. ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ระบบการบริหารจัดการ 
 2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 3. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อ 35. วิสัยทัศน์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 2. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทีโลก 

 3. คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ   
              ความเป็นไทย  
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ข้อ 36. พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร   
              และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ การศึกษา   
             และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 37. เป้าประสงค์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ 
              เหมาะสม ตามวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงาน  
              ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 38. เป้าประสงค์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  
              มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทํางานแบบบูรณาการมีเครือข่าย 
              การบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอานาจ และ  
              ความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 3. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสม 
               ตามบริบทของพื้นที่  
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 39. ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 4. การพัฒนาระบบการบริการ  
ข้อ 40. ผลผลิต ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 41. ผลผลิต ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
 2. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ   
 4. ถูกทุกข้อ  
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ข้อ 42. จุดเน้น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 43. จุดเน้น ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 2. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
 4. ถูกทุกข้อ  
ข้อ 44. แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 1. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555- 2559)   2. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556- 2560) 

 3. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2558- 2561)   4. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) 
ข้อ 45. วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 2. กระทรวงศึกษาธิการ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

 3. คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4. คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในฐานะพลเมืองและพลโลก 

ข้อ 46. มีความรู้ แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. รอบรู้      2. รอบคอบ  

 3. รอบด้าน     4. ระมัดระวัง 
ข้อ 47. คณุธรรม แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 1. ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน สติปัญญา     
 2. ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน สติปัญญา แบ่งปัน 

 3. ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา วินัย  
 4. ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 

ข้อ 48. พันธกิจ แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประเภทสู่สากล  
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ถูกทุกข้อ 
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ใช้ตอบคําถาม ข้อ 49 
 1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ   
              เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 2) กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3)  มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม  
               จากทุกภาคส่วน  
ข้อ 49. เป้าหมายหลัก แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้องที่สุด 

 1. ข้อ 1-2     2. ข้อ 1-3  
 3. ข้อ 1-4     4. ข้อ 1-5 

ข้อ 50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ  

         การพัฒนาประเทศ  
  4. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปัจจุบัน ข้อใดถูกต้อง 
  1. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
              ตลอดชีวิต  
 2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  4. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 52. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2   ข้อใดถูกต้อง 
 1. พ.ศ. 2551 - 2560      2. พ.ศ. 2551 - 2562 

 3. พ.ศ. 2552 - 2560     4. พ.ศ. 2552 - 2561 
ข้อ 53. วิสัยทัศน์ ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ข้อใดสําคัญที่สุด 
 1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ ไทยมุ่งสู่สากล  

 2. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
 3. คนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 4. คนไทยต้องมีคุณภาพ และได้รบัการพัฒนาอย่างยั้งยนืตลอดชีวิต 
ข้อ 54. เป้าหมายหลัก ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย   
 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา  
 4. คนไทยต้องมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างยั้งยืนตลอดชีวิต 
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ข้อ 55. กรอบแนวทาง ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่      2. พัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหาร ยุคใหม่   
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่   4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่   
ข้อ 56. เป้าหมายยุทธศาสตร์ ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล   

 2. คนไทยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
 3. คนไทยใฝ่ดี   

 4. คนไทยคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น   
ข้อ 57. โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) ข้อใดถูกต้อง 
 1. Pretest  for  International  School   Assessment  
 2. Program  for  International  Student   Assessment  
 3. Programme  for  International  Student   Assessment      
 4. Programmer  for  International  School   Assessment  
ข้อ 58. การประเมิน PISA โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับการประเมิน  
           คือ นักเรียนในระดับชั้น ข้อใดถูกต้อง 
 1. ระดับชั้น ป.6     2. ระดับชั้น ม.3 
 3. ระดับชั้น ม.4     4. ข้อ 2 และ 3  
ข้อ 59. การประเมิน PISA ประเมินสมรรถนะ  3 ด้าน  ข้อใดไมถู่กต้อง 
 1. ด้านการอ่าน ( Reading  Literacy )  2. ด้านคณิตศาสตร์ ( Mathematic  Literacy ) 
 3. ด้านวิทยาศาสตร์ ( Scientific  Literacy) 4. ด้านการเขียน ( Writing  Literacy) 
ข้อ 60. “ ASEAN ” ตรงกับข้อใด  
 1. Association  South East Asian Nations  
 2. Association of South East Asian Nations 
 3. Association for South East Asian Nations  
 4. Association of the South East Asian Nations 
ข้อ 61. สัญลักษณ์ของอาเซียนข้อใดถูกต้อง 
 1. เป็นรูป ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นที่มัดรวมกัน 2. เป็นรูป รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นที่มัดรวมกัน 
 3. เป็นรูป ต้นข้าวสีเหลือง 11 ต้นที่มัดรวมกัน 4. เป็นรูป รวงข้าวสีเหลือง 11 ต้นที่มัดรวมกัน 
ข้อ 62. ความหมายสีของธงอาเซียนข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. สีน้ําเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมั่งคง  2. สีแดง: หมายถึง ความกล้าหาญ 

 3. สีขาว: หมายถึง ความบริสุทธิ์    4. สีเหลือง: หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

ข้อ 63. เสาหลัก 3 เสา ของประชาคมอาเซียนวิสัยทัศน์อาเซียน ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน    2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม    4. ประชาคมสันติภาพและความมั่งคง 
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ข้อ 64. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

 สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่โครงการข้อใด 

 1. Spirit Of ASEAN     2. Sister School  Of ASEAN 

 3. ASEAN Focus School    4. Buffer School  Of ASEAN  

ข้อ 65." One Vision, One Identity, One Community" เกี่ยวกับอาเซียน ข้อใดถูกต้อง 

 1. วิสัยทัศน์     2. เอกลักษณ์ 

 3. คําขวัญ     4. เป้าหมาย	
ข้อ 66. คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 

          โดยเน้นการปฏิบัติตามข้อใดถูกต้อง 

 1. ความพอประมาณ    2. ความมีเหตุผล 

 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   4. ทางสายกลาง 

ข้อ 67. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1. ความพอเพียง     2. ความมีเหตุผล 

 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   4. ความพอประมาณ 

ข้อ 68. การมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้อใดถูกต้อง 

 1. ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดย 

             พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ 

            อย่างรอบคอบ 

 3. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความ

    เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 4. ทางสายกลาง ในการกระทํา การตัดสินใจ ในการดําเนินชีวิต 

ข้อ 69. ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขด้านความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. รอบรู้      2. รอบคอบ 

 3. รอบด้าน     4. ระมัดระวัง 

ข้อ 70.  องค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขด้านคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดไมเ่ข้าพวก 

 1. ซื่อสัตย์สุจริต     2. อดออม 

 3. สติปัญญา     4. แบ่งปัน 

 

 

ข้อ 71. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาดําเนินการส่งเสริม 

         ให้ผู้เรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสํานึกถึงบุญคุณบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ให้กับชุมชน 
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         และสังคม ข้อใดถูกต้อง 

 1. การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   2. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อ 72. บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ข้อใดไมถู่กต้อง 

 1. ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก   2. ครูเป็นผู้แนะนําทาง 

 3. ครูเป็นผู้สร้างองค์ความรู้   4. ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษา 

ข้อ 73. Education Reform Lab & Coaching Lab ตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 

 1. โครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้     

 2. โครงการปฏิรูประบบการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  

 3. โครงการปฏริูปการเรียนรู้และการสอน     

 4. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่สถานศึกษา 

ข้อ 74. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษา  แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง สร้างความโปร่งใส 
           ในแวดวงการศึกษา  ข้อใดถูกต้อง 
 1. ขยายผลการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียน/พื้นที่เป็นฐานให้ครอบคลุมและ 
              เพิ่มอิสระในการบริหาร สามารถตรวจสอบได้ 
 2. สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน     
 4. ข้อ 1 และ 2  
 
กําหนดให้ตอบ ข้อ 75 
 1) เพิ่มและสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยอย่างเท่าเทียม 

2) ปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
5) ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 

ข้อ 75. กระทรวงศึกษาธิการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ข้อใดถูกต้อง 
 1. ข้อ 1-3    2. ข้อ 1-4 
 3. ข้อ 1-5    4. ข้อ 1-6 
 
 
ข้อ 76. กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับ  
           ข้อใดถูกต้อง 
 1. นโยบายรัฐบาล 
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 2. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญและการพัฒนาประเทศ 
 3. มาตรฐานการศึกษาชาติ     
 4. ข้อ 1 และ 2  
ข้อ 77. กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการปฏิบัติราชการทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันและเป็นไปตาม 
           ข้อใดถูกต้อง 

1. หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    2. หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักมาตรฐานสากล     4. ระบบคุณธรรม  

ข้อ 78.  Problem-based learning หรือ PBL ข้อใดถูกต้อง 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    2. ปัญหาและการเรียนรู้ 
3. การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา    4. คุณธรรมกับการแก้ปัญหา  

ข้อ 79.  Professional Learning Community (PLC ) ตรงกับ ข้อใดถูกต้อง 
1. การเรียนรู้ทางวิชาชีพกับชุมชน    2. ปัญหาและการเรียนรู้ 
3. การเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา    4. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ข้อ 80. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่   3R  ข้อใดไมถู่กต้อง 
1. การอ่าน      2. การแก้ปัญหา 
3. การเขียน      4. คณิตศาสตร์ 

ข้อ 81. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่   4C  ข้อใดไมถู่กต้อง 
1. การคิดวิเคราะห์     2. การใช้เทคโนโลยี 
3. การร่วมมือ      4. การคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


