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เรียบเรียงโดย นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง  (ธีรภัทร ติวเตอร์) 
............................................................................................................. 

ข้อ 1 ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระ
บรมราชโองการ ตรงกับข้อใด 

ก. ประธานสภาผู้แทนราชฎร์ 
ข. ประธานวุฒิภา 
ค. ประธานองคมนตรี 
ง. นายกรัฐมนตรี 

ข้อ 2 จากข้อ 1ตรงกับข้อใด 
ก. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 
ข. นายอภิสิทธิ์  เวชาชีวะ 
ค. พลเอกเปรม ตินสูรานนท์ 
ง. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชิณวัตร 

ข้อ 3  จากข้อ 1ตรงกับข้อใด 
ก. 4  สิงหาคม  2554 
ข. 5  สิงหาคม  2554 
ค. 6สิงหาคม  2554 
ง. 7สิงหาคม  2554 

ข้อ 4ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ ตรงกับข้อใด 

ก. ประธานสภาผู้แทนราชฎร 
ข. ประธานวุฒิภา 
ค. ประธานองคมนตรี 
ง. นายกรัฐมนตรี 

ข้อ 5  จากข้อ 4 ตรงกับข้อใด 
ก. 4  สิงหาคม  2554 
ข. 5  สิงหาคม  2554 
ค. 6สิงหาคม  2554 
ง. 9  สิงหาคม  2554 

ข้อ 6คณะรัฐมนตรี ตรงกับข้อใด 
ก. 35  คน 
ข. 36  คน 
ค. ไม่เกิน 35  คน 
ง. ไม่เกิน 36  คน 

 
 

ข้อ 6 นายกรัฐมนตรีประเทศไทยคนปัจจุบัน          
ข้อใดถูกต้อง  

ก. นายกรัฐมนตรี หญิงคนแรกของประเทศไทย 
ข. นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย 
ค. นายกรัฐมนตรีหญิง คนที่ 16 ของโลก 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 7 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เริ่ม แถลง
ต่อรัฐสภา  ข้อใดถูกต้อง  

ก. วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 
ข. วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 
ค. วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 8  นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย             
ข้อใดถูกต้อง 

ก. 3  ประการ 
ข. 4  ประการ 
ค. 5  ประการ 
ง. 6  ประการ 

ข้อ 9  “เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่
สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการ
เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาด
ความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย” ตรงกับจุดมุงหมายข้อใด 

ก. ประการที่ 1 
ข. ประการที่ 2 
ค. ประการที่ 3 
ง. ประการที่ 4 
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ข้อ 10  “เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความ
ปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและ มีหลักปฏิบัติ
ที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน”  ตรงกับ
จุดมุงหมายข้อใด 

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

ข้อ 11  “เพ่ือน าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความ
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม และการเมืองและ ความมั่นคง”  ตรง
กับจุดมุงหมายข้อใด 

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

ข้อ 12  นโยบายรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินไว้โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ตามข้อใด 

ก. 2 ระยะ 
ข. 3 ระยะ 
ค. 4 ระยะ 
ง. 5 ระยะ 

ข้อ 13  จากข้อ 12 ข้อใดถูกต้อง 
ก. ระยะเร่งด่วน 
ข. ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
ค. ระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล 
ง. ข้อ ข และ ค 

ข้อ 14  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกก าหนดตามข้อใด 

ก. 14ข้อ 
ข. 15ข้อ 
ค. 16ข้อ 
ง. 17ข้อ 

 
 

ข้อ 15  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 1ตรงตามข้อใด 

ก. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ข. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 

ค. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ง. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง             
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

ข้อ 16  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยรัฐบาลด าเนินการตรง
ตามข้อใด 

ก. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ข.  เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุก
ฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่าง และความ
รุนแรง 

ค.  สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 17นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 2 ตรงตามข้อใด 

ก. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ข. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 

ค. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ง. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง             
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 
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ข้อ 18  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 3ตรงตามข้อใด 

ก. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ข. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 

ค. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ง. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง             
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

ข้อ 19นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 4ตรงตามข้อใด 

ก. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ข. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม 

ค. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ง. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่าง             
บูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

ข้อ 20  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 5ตรงตามข้อใด 

ก. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ข. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ค. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 

ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

ข้อ 21  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 6ตรงตามข้อใด 

ก. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ข. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ค. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 

ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค 

ข้อ 22  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 7ตรงตามข้อใด 

ก. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ข. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ค. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 

ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค 

ข้อ 23  “แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง”รัฐบาลจะด าเนินการตรงตามข้อใด 

ก. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ข. จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถ

รับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
ค. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้

อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม 
ง. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและ

การมีรายได้เพื่อเพิ่มก าลังซื้อ 
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มหภาค จ. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 24นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 8ตรงตามข้อใด 

ก. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ข. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

ค. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
ผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 

ง. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
ก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจ
มหภาค 

ข้อ 25  “ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
เพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค” 
รัฐบาลต้องด าเนินการ  ตรงตามข้อใด 

ก. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้
มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท 
อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้
ส าหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท 

ข. ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่
น้อยกว่า 300 บาท  

ค. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้
เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 26จากข้อ 25จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
ข. อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท 
ค. อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท 
ง. อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 900 บาท 

 

ข้อ 27จากข้อ 25ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการ
ลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไปข้อ
ใดถูกต้อง 

ก. บ้านหลังแรก  
ข. รถยนต์คันแรก 
ค. ยกเว้นภาษีเงินได้ ใน 5 ปีแรก 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 28  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 9ตรงตามข้อใด 

ก. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ข. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย 
ค. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ง. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
ข้อ 29  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 10ตรงตามข้อใด 

ก. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ข. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย 
ค. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ง. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
ข้อ 30  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 11ตรงตามข้อใด 

ก. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ข. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย 
ค. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ง. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
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ข้อ 31  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 12 ตรงตามข้อใด 

ก. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ข. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย 
ค. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกร

เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ง. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก

ประเทศ 
ข้อ 32  จากข้อ 28การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
รัฐบาลต้องด าเนินการ ตรงตามข้อใด 

ก. ให้เหลือร้อยละ 23  ในปี พ.ศ. 2555 
ข.  ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 
ค. ลดลงเหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2557 
ง. ข้อ ก และ ข 

ข้อ 33  จากข้อ 29 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยรัฐบาลต้อง
ด าเนินการ ตรงตามข้อใด 

ก. เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองอีกแห่ง 
ละ 1 ล้านบาท 

ข. จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงิน
เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท 

ค. จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 
ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย 
เพ่ือให้สามารถกู้ยืมเพ่ือการสร้างอาชีพ ผนวก
กับกลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” ใน
สถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจนวัตกรรม
ใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 34  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
สนับสนุนสินเชื่อรายย่อยในส่วน “จัดสรรงบประมาณ
เข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”รัฐบาล
ต้องด าเนินการ ตรงตามข้อใด 
 

ก. หมู่บ้านขนาดเล็ก 300,000  บาท 
ข. หมู่บ้านขนาดกลาง400,000 บาท 
ค. หมู่บ้านขนาดใหญ่500,000 บาท 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 35  จากข้อ 30 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและ
ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนรัฐบาลต้อง
ด าเนินการ ตรงตามข้อใด 

ก. น าระบบรับจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความม่ันคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร 

ข. เริ่มต้นจากการ รับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าและ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 
15 

ค. ข้าวเปลือกเจ้า ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ราคาเกวียนละ  
20,000 บาท 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 36  จากข้อ 31 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลต้องด าเนินการประกาศ
ให้เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle 
Thailand Year)ตรงกับปีใด 

ก. ปี พ.ศ. 2554-2555 
ข. ปี พ.ศ. 2554-2556 
ค. ปี พ.ศ. 2555-2556 
ง. ปี พ.ศ. 2555-2558 

ข้อ 37  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 13 ตรงตามข้อใด 

ก. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

ข. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

โรงเรียน  
ง. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
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ข้อ 38นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 14ตรงตามข้อใด 

ก. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

ข. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

โรงเรียน  
ง. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
ข้อ 39  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 15 ตรงตามข้อใด 

ก. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

ข. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

โรงเรียน  
ง. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
ข้อ 40  นโยบายรัฐบาลระยะเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรกข้อที่ 16 ตรงตามข้อใด 

ก. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

ข. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่

โรงเรียน  
ง. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
 

ข้อ 41  จากข้อ 37  สนับสนุนการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นรัฐบาล
ด าเนินการตรงตามข้อใด 

ก. สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า             
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ 

ข.  บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  

ค. การสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 42  จากข้อ 38  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
รัฐบาลด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการตรงตามข้อใด 

ก. มีคุณภาพ  
ข. สะดวก  
ค. รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 43  จากข้อ 39จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตให้แก่โรงเรียนรัฐบาลด าเนินการตรงตามข้อใด 

ก. โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่อง
ส าหรับระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา พ.ศ. 2555 

ข.  การเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตาม
หลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ค. จัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน
การให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 44  จากข้อ 40เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูป
การเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
รัฐบาลด าเนินการตรงตามข้อใด 

ก. โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ข. วางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติ
ธรรม และองค์กรที่ใช้อ านาจรัฐที่มีความ
รับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบ 

ค. ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียง
ประชามติ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 45  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดตรงตามข้อใด 

ก. 7  ข้อ 
ข. 8  ข้อ 
ค. 9 ข้อ 
ง. 10 ข้อ 

ข้อ 46  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 2ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
ข. นโยบายเศรษฐกิจ  
ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
ข้อ 47  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 3ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
ข. นโยบายเศรษฐกิจ  
ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 48  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 4ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
ข. นโยบายเศรษฐกิจ  
ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ข้อ 49  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 5ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
ข. นโยบายเศรษฐกิจ  
ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 50  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 6ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ข. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 

ค. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 51  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 7ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ข. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 

ค. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข้อ 52  นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
รัฐบาลก าหนดข้อ 8ตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ข. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และนวัตกรรม 

ค. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ  

ง. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 53  นโยบายการศึกษารัฐบาลก าหนดเป็น
นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปีตรงตามข้อใด 

ก. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ  
ข. นโยบายเศรษฐกิจ  
ค. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 54  จากข้อ 53นโยบายการศึกษารัฐบาลก าหนด
เป็นกี่ข้อ 

ก. 6  ข้อ 
ข. 7  ข้อ 
ค. 8  ข้อ 
ง. 9  ข้อ 

ข้อ 55  นโยบายการศึกษาข้อ1ตรงกับข้อใด  
ก. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป

ระบบความรู้ของสังคมไทย 
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส

ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง 

ง. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข้อ 56  นโยบายการศึกษาข้อ2ตรงกับข้อใด  
ก. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป

ระบบความรู้ของสังคมไทย 
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส

ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง 

ง. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข้อ 57  นโยบายการศึกษาข้อ3ตรงกับข้อใด  
ก. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป

ระบบความรู้ของสังคมไทย 
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส

ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง 

ง. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข้อ 58  นโยบายการศึกษาข้อ4ตรงกับข้อใด  
ก. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป

ระบบความรู้ของสังคมไทย 
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส

ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้
เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง 

ง. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข้อ 59  นโยบายการศึกษาข้อ5ตรงกับข้อใด  
ก. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  

ค. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาของชาติ 

ง. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
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ข้อ 60  นโยบายการศึกษาข้อ6ตรงกับข้อใด  

ก. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  

ค. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาของชาติ 

ง. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ข้อ 61  นโยบายการศึกษาข้อ7ตรงกับข้อใด  
ก. จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

ข. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  

ค. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาของชาติ 

ง. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ข้อ 62  นโยบายการศึกษาข้อ3 “ปฏิรูปครูยกฐานะ
ครูให้เป็นวิชาชีพช้ันสูงอย่างแท้จริง”รัฐบาลจะ
ด าเนินการ ตรงกับข้อใด  

ก. ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียม
กับนานาชาติ  

ข. สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้า
สู่วิชาชีพครู 

ค.  ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  
ง. พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การ

ประเมินเชิงประจักษ์  ที่อิงขีดความสามารถ
และวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา   
เป็นหลัก 

จ. ถูกทุกข้อ 
 

ข้อ 63  นโยบายการศึกษาข้อ4 “จัดการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ” 
รัฐบาลจะด าเนินการ ตรงกับข้อใด  

ก. โดยกระบวนการสร้างระสบการณ์ระหว่าง
เรียนอย่างเหมาะสม  

ข. สนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
ค. สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้

ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษา 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 64  นโยบายการศึกษาข้อ5 “เร่งพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ” รัฐบาลจะด าเนินการ ตรงกับข้อใด  

ก. ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา  

ข. จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

ค. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
ง. พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 65  นโยบายการศึกษาข้อ6 “สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ” รัฐบาลจะ
ด าเนินการ ตรงกับข้อใด  

ก. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

ข. พัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มุ่งสู่
การเป็นแรรงงานมืออาชีพระดับโลก 

ค. พัฒนาสถานศึกษาให้น าระบบวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาใช้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อ 66  นโยบายการศึกษาข้อ7 “เพิ่มขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน” รัฐบาลจะด าเนินการ 
ตรงกับข้อใด  

ก. โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต 

ข. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการ 

ค. จัดท าหลักสูตรให้สอดรับกับการผลิตของ
ภาคเอกชน 

ง. ข้อ ก และ ข 
ข้อ 67 “ Towards ASEAN”ตรงกับข้อใด  

ก. มุ่งสู่อาเซียน 
ข. ก้าวสู่อาเซียน 
ค. เข้าสู่อาเซียน 
ง. ย่างก้าวสู่อาเซียน 

ข้อ 68“ ASEAN”ตรงกับข้อใด  
ก. Association  South East Asian Nations 
ข. Association of South East Asian 

Nations 
ค. Association for South East Asian 

Nations 
ง. Association of the South East Asian 

Nations 
ข้อ 69 “ ASEAN” ก่อตั้งโดยจาก “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” ตรงกับข้อใด  

ก. 8 สิงหาคม 2510  
ข. 9สิงหาคม 2510 
ค. 10สิงหาคม 2510 
ง. 11สิงหาคม 2510 

ข้อ 70 สมาชิก “ ASEAN” มีทั้งหมดกี่ประเทศ  
ก. 8  ประเทศ 
ข. 9  ประเทศ 
ค. 10 ประเทศ 
ง. 11ประเทศ 

 

ข้อ 71 “ค าขวัญอาเซียน” ตรงกับข้อใด 
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม 
ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์  
ค. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคมหนึ่งเอกลักษณ์  

ข้อ 72 จากข้อ 71ข้อใดถูกต้อง 
ก. One Vision , One Community 
ข. One Vision ,One Identity  
ค. One Vision ,One Identity , One 

Community 
ง. One Vision , One Community,  One 

Identity 
ข้อ 73 “เพลงอาเซียน”ข้อใดถูกต้อง 

ก. The ASEAN Community 
ข. The ASEAN Way 
ค. The Way ASEAN  
ง. The ASEAN WayCommunity 

ข้อ 74 “เพลงอาเซียน”มีชื่อภาษาไทย ข้อใดถูกต้อง 
ก. วิถีอาเซียน  
ข. วิถีแห่งอาเซียน 
ค. เส้นทางแห่งอาเซียน  
ง. เส้นทางสู่อาเซียน  

ข้อ 75 “เพลงอาเซียน”ที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย  
ใครเป็นผู้ประพันธ์ 

ก. สุรักษ์  สุขเสวี 
ข. สุขเสวีสุรักษ์   
ค. เสรี  วงศ์ในธรรม 
ง. รักษ์  สุขเสวี 

ข้อ 76  เป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการไทยตรง
กับข้อใด 

ก. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้ดีขึ้น 
ข. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความ

เหมาะสม 
ค. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ท างานให้อยู่ระดับสูงเทียบเท่าสากลและ
ตอบสนองการบริหารในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 77  วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด  

ก. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ 
สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกา
ภิวัตน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค. พัฒนาระบบราชการไทยให้สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

ง. พัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ข้อ 78  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
มีก่ีประการ 

ก. 5 
ข. 6 
ค. 7 
ง. 8 

ข้อ 79  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด 

ก. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างาน 

ข. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ค. การรื้อปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 

 

ข้อ 80  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
ตรงกับข้อใด 

ก. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่ 

ข. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมองค์กร 

ค. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
ง. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วม 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 81  Core Values ตรงกับข้อใด 
ก. ค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการไทย 
ข. แบบประเมินการปรับปรุงการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
ค. การรื้อปรับระบบการเงินแนวใหม่ 
ง. แบบประเมินสมรรถนะผู้บริหาร 

ข้อ 82  Core Values มีกี่ประการ 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 

ข้อ 83  Core Values ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข. ซื่อสัตย์ และมีวินัย 
ค. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ง. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
จ. ไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 84  นโยบาย 5 ด้าน ของ สพฐ. เกี่ยวกับความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ด้านการบริการ 
ข. ด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการ

ตรวจสอบ 
ค. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ด้านการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
จ. ด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
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ข้อ 85  “I AM READY”ข้อใดถูกต้อง 

ก. คุณลักษณะข้าราชการไทย 
ข. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ 
ค. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคโลกาภิวัฒน ์
ง. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
ข้อ 86  “I AM READY”: I (Integrity) ตรงกับข้อใด 

ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ 87  “I AM READY”: A1(Activeness)ตรงกับข้อ
ใด 

ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ 88 “I AM READY”: M (Morality)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม  
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย  

ข้อ89 “I AM READY”: R(Relevancy)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
ข. ขยันตั้งใจท างาน  
ค. มีคุณธรรม 
ง. เรียนรู้ ปรับตัวให้ทันสมัย 

ข้อ 90 “I AM READY”: E (Efficiency)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 91 “I AM READY”: A2(Accountability)ตรง
กับข้อใด 

ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 

ข้อ 92 “I AM READY”: D(Democracy)ตรงกับข้อ
ใด 

ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 93 “I AM READY”: Y(Yield)ตรงกับข้อใด 
ก. ท างานมุ่งประสิทธิภาพ 
ข. มีความรับผิดชอบ 
ค. การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 
ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 

ข้อ 94   Good Governanceตรงกับข้อใด 
ก. หลักธรรมรัฐ 
ข. หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ค. หลักธรรมาภิบาล 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 95Good Governanceมีก่ีประการ 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 

ข้อ 96  Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. หลักนิตริัฐ 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ง. หลักการมีส่วนร่วม 

ข้อ 97  Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. หลักความรับผิดชอบ 
ข. หลักนิติธรรม 
ค. หลักความคุ้มค่า 
ง. หลักความมีประสิทธิภาพ  
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ง. มีความเป็นประชาธิปไตย 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สพฐ. ปี 2554 

ข้อ 98  วิสัยทัศน์สพฐ. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน   เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายในปีการศึกษา 2556 

ข. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายในปีการศึกษา 2557 

ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายในปีการศึกษา 2558 

ง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งใน
สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายในปีการศึกษา 2559 

ข้อ 99  พันธกิจสพฐ. ใดถูกต้อง 
ก. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

ข. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพระดับสากล 
 
 

 

ค. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับ
สากล 

ง. เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งในสองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อ 100  สพฐ. ก าหนดเป้าประสงค์ ไว้กี่ข้อ  
ก. 4  ข้อ 
ข. 5  ข้อ 
ค. 6  ข้อ 
ง. 7  ข้อ 

ข้อ 101  เป้าประสงค์สพฐ. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
หนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

ข. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง และ
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ค. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 102  เป้าประสงค์สพฐ. ข้อใดถูกต้อง 

ก. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในสอง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดเขตชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัย
มั่นคง 

ค. ข้าราชการครูทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ง. ข้อ ก แล ข  
ข้อ 103  สพฐ. ก าหนดกลยุทธ์ ไว้กี่ข้อ  

ก. 4  ข้อ 
ข. 5  ข้อ 
ค. 6  ข้อ 
ง. 7  ข้อ 

ข้อ 104  กลยุทธ์สพฐ. ข้อใดถูกต้อง 
ก. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ข. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติ
ไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ค. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 105  กลยุทธ์สพฐ. ข้อใดถูกต้อง 

ก. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

ข. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ค. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 106  สพฐ. ก าหนดจุดเน้น ไว้กี่ข้อ  

ก. 7  ข้อ 
ข. 8  ข้อ 
ค. 9  ข้อ 
ง. 10  ข้อ 

 

ข้อ 107  จุดเน้นสพฐ. ข้อใดถูกต้อง 
ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชา

หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 
Achivement) 

ข. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & 
Numeracy) 

ค. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสอง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 
(Excellence) 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 108  จุดเน้นสพฐ. ข้อใดถูกต้อง 

ก. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
(EQ: Emotional Quotient) 

ข. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้
ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออก
กลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
(Alternative Learning) 

ค. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency 
Economy) 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 109  จุดเน้นสพฐ. ข้อใดถูกต้อง 

ก. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(Southern Border Provinces) 

ข. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) 
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ค. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน

การศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก (Quality Schools) 

ง. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Effecient 
Service Areas) 

จ. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 110  เป้าหมายหลักการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ตรงกับข้อใด 

ก. 3  ข้อ 
ข. 4ข้อ 
ค. 5ข้อ 
ง. 6  ข้อ 

ข้อ 111  เป้าหมายหลักการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ข้อใดถูกต้อง 

ก. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทย 

ข. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ค. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของ
สังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 

ง. ถูกทุกข้อ 
ข้อ 112กรอบแนวทาง หลักการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ตรงกับข้อใด 

ก. 3  ข้อ 
ข. 4  ข้อ 
ค. 5ข้อ 
ง. 6  ข้อ 

ข้อ 113  กรอบแนวทาง หลักการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. พัฒนาคุณภาพนักเรียนไทยยุคใหม่ 
ข. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
ค. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้

ยุคใหม่ 
ง. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

ข้อ 114  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. 7ข้อ 
ข. 8ข้อ 
ค. 9ข้อ 
ง. 10ข้อ 

ข้อ 115  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 

ข. โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ 

ค. จัดตั้งโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ง. พัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 116  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 
ข. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 
ค. สร้างขวัญและก าลังใจครู 
ง. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
จ. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 117นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ “(National Education 
Network : NED Net)” ตรงกับข้อใด 

ก. สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก 
ข. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา  
ค. สร้างขวัญและก าลังใจครู 
ง. สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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ข้อ 118   นโยบายด้านคุณภาพ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. 6  ข้อ 
ข. 8  ข้อ 
ค. 9ข้อ 
ง. 10ข้อ 

ข้อ 119   นโยบายด้านคุณภาพ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ 
ข. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ค. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 120   นโยบายด้านคุณภาพ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 

ก. คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ข. คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 
ค. คุณภาพครู 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อ 121  นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล เป็น รมว.
ศึกษาธิการ คนที่เท่าใด 

ก. คนที่ 56 
ข. คนที่ 57 
ค. คนที่ 58 
ง. คนที่ 59 

ข้อ 122  กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2554 
ก่อตั้งมาแล้วกี่ปี  

ก. 118 
ข. 119 
ค. 120 
ง. 121 

ข้อ 123  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายแจก
แท็บเล็ตให้นักเรียน โดยมีชื่อโครงการ ตามข้อใด 

ก. โครงการ Per Child One Tablet Pc  
ข. โครงการ One Tablet Pc Per Child 
ค. โครงการ One Pc Tablet Per Child 
ง. โครงการ  Pc Per ChildOne Tablet 

ข้อ 124  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายแจก
แท็บเล็ตให้นักเรียนซ่ึง "แท็บเล็ตถือเป็นอุปกรณ์
การศึกษาส่วนของเทคโนโลยี ทีจ่ะน าระบบใดมาใช้ใน
แท็บเล็ต  ตรงกับข้อใด 

ก. ระบบแอนดรอยด์ 
ข. ระบบวินโดว์ 
ค. ระบบลีนุกส์ 
ง. ยังสรุปไม่ได้ 

ข้อ 125  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  ตรงกับข้อใด 

ก. พ.ศ. 2552-2561 
ข. พ.ศ. 2553-2562 
ค. พ.ศ. 2554-2563 
ง. พ.ศ. 2555-2564 

ข้อ 126  วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  ตรงกับข้อใด 

ก. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ข. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
ค. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ง. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องและ

มีคุณภาพ 
ข้อ 127  ยุทธศาสตร์จุดเน้นเส้นทางสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตรงกับข้อใด 

ก. 4 ยุทธศาสตร์หลัก 
ข. 5ยุทธศาสตร์หลัก 
ค. 6ยุทธศาสตร์หลัก 
ง. 7ยุทธศาสตร์หลัก 

ข้อ 128  เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้น 
ความส าคัญของทักษะจ าเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงวัยตรงกับข้อใด 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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ข้อ 129  กระตุ้นเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนการน า 
จุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ
ตรงกับข้อใด 

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

ข้อ 130  สร้างความพร้อมให้ครูบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ปกครองชุมชนในการน าจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติตรงกับข้อใด 

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

ข้อ 131  สร้างความเข้มแข็งของการก ากับติดตาม 
และประเมินผลให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดเน้นตรงกับข้อใด 

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

 
 

 

 


