แบบทดสอบ วิชาความรอบรู้
หลักสู ตรเตรี ยมสอบคัดเลือก ตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย
เรี ยบเรี ยงโดย นายธี รภัทร วงษ์สว่าง “ธีรภัทร ติวเตอร์ ”
...................................................................................................................................................................
คาชี้แจง :
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจานวน 100 ข้อ
2. เวลาในการทาข้อสอบ 90 นาที
3. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้ผเู้ ข้าสอบเลือกคาตอบที่ดีที่สุด
เพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่ องหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก ข ค ง ในกระดาษคาตอบ
................................................................................................................................................................
ข้อ 1. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ ตรงกับข้อใด
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิภา
ค. ประธานองคมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี
ข้อ 2.นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. นาประเทศไทยไปสู่ โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น
ข. นาประเทศไทยสู่ สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยูบ่ นพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็ น
มาตรฐานสากลเดียวกัน
ค. นาประเทศไทยสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์
ง. ส่ งเสริมให้ มีการบริหารจัดการนา้ อย่ างบูรณาการ
ข้อ 3.นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดินไว้
โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น ข้อใดถูกต้อง
ก. ระยะเร่ งด่วน
ข. ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก
ค. ระยะการบริ หารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
ง.ข้ อ ข และ ค
ข้อ 4. คณะรัฐมนตรี ตรงกับข้อใด
ก. 35 คน
ข. 36 คน
ค. ไม่เกิน 35 คน
ง. ไม่ เกิน 36 คน
ข้อ 5. คอป. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. คณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการอิสระค้นหาความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้ นหาความจริงเพือ่ การปรองดองแห่ งชาติ
ง. คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริ งเพื่อการปรองดองแห่งชาติ

ข้อ 6.นโยบายรัฐบาล ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก“วาระแห่ งชาติ” ตรงตามข้อใด
ก. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิ ปไตย
ข. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ค. การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริ งจัง
ง. การบริ หารราชการโดยหลักความโปร่ งใสและมีธรรมาภิบาล
ข้ อ 7.“ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเพิม่ กาลังซื้ อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค”รัฐบาลต้องดาเนินการ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. พักหนีค้ รัวเรือนของเกษตรกรรายย่ อยและผู้มีรายได้ น้อยทีม่ ีหนีต้ ่ากว่ า 500,000 บาท อย่างน้ อย 5
ปี และปรับโครงสร้ างหนีส้ าหรับผู้ทมี่ ีหนีเ้ กิน 500,000 บาท
ข. ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็ นวันละไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
ค. บ้านหลังแรกและรถยนต์คนั แรก
ง. ผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 15,000 บาท
ข้อ 8.รัฐจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสาหรับผูส้ ู งอายุขอ้ ใดไม่ถูกต้อง
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 ปี ขึน้ ไป จะได้ รับ 900 บาท
ข้อ 9.การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล รัฐบาลต้องดาเนินการ ตรงตามข้อใด
ก. ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555
ข. ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556
ค. ลดลงเหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2557
ง. ข้ อ ก และ ข
ข้อ 10. เร่ งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลต้องดาเนินการประกาศให้
เป็ นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (Miracle Thailand Year) ตรงกับปี ใด
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 11.พัฒนาระบบประกันสุ ขภาพรัฐบาลดาเนินการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริ การ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. คุณภาพ
ข. สะดวก
ค. รวดเร็ ว
ง. ปลอดภัย
ข้อ 12. การจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตให้แก่โรงเรี ยน รัฐบาลดาเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โดยเริ่ มทดลองดาเนินการในโรงเรี ยนนาร่ องสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ข. การเร่ งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสู ตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ค. จัดทาระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริ การในสถานศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ง. การพัฒนาระบบอินเตอร์ เน็ตและระบบเครือข่ ายในสถานศึกษา

ข้อ 13.นโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี รัฐบาลกาหนดข้อ 4 ตรงตามข้อใด
ก. นโยบายความมัน่ คงแห่งรัฐ
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
ค. นโยบายสั งคมและคุณภาพชี วติ
ง. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ข้อ 14.นโยบายการศึกษารัฐบาลกาหนดเป็ นนโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี ตรงตามข้อใด
ก. นโยบายความมัน่ คงแห่งรัฐ
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
ค. นโยบายสั งคมและคุณภาพชี วติ
ง. นโยบายด้านการศึกษา
ข้อ 15.นโยบายการศึกษาข้อใดรัฐบาลให้ความสาคัญเป็ นลาดับแรก
ก. เร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ ของสั งคมไทย
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม
ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู งอย่างแท้จริ ง
ง. จัดการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ข้อ 16. นโยบายการศึกษา“ปฏิรูปครู ยกฐานะครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู งอย่างแท้จริ ง”รัฐบาลจะดาเนินการ
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ปฏิรูประบบการผลิตครู ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ
ข. สร้ างแรงจูงใจให้ คนเรียนเก่ ง เรียนดี เข้ าสู่ วชิ าชี พครู
ค. ปรับปรุ งระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู
ง. พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครู โดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ที่อิงขีดความสามารถและวัด
สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็ นหลัก
ข้ อ 17.นโยบายการศึกษา“เร่ งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ”
รัฐบาลจะดาเนินการ ข้อใดไม่ ถูกต้อง
ก. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเร่ งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ข. จัดให้มีระบบการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อเป็ นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
เรี ยนรู ้ให้เป็ นแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ค. พัฒนาเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ตในสถานศึกษาให้ ทนั สมัย
ง. พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”
ข้อ 18.“ Towards ASEAN”ตรงกับนโยบายการศึกษาข้อใด
ก. จัดการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ข. เร่ งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
ค. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
ง. เพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ รองรับการเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน

ข้อ 19. “ 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 20. “ ASEAN” ก่อตั้งโดยจาก “ปฏิญญากรุ งเทพฯ” ตรงกับข้อใด
ก. 8 สิ งหาคม 2510
ข. 9 สิ งหาคม 2510
ค. 10 สิ งหาคม2510
ง. 11 สิ งหาคม2510
ข้อ 21. “คาขวัญอาเซียน” ตรงกับข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งสมาคม
ค. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์
ข้อ 22. “เพลงอาเซียน”ข้อใดถูกต้อง
ก. The ASEAN Community
ข. The ASEAN Way
ค. The Way ASEAN
ง.The ASEAN Way Community
ข้อ 23.วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการไทย ตรงกับข้อใด
ก. พัฒนาระบบราชการไทยให้ มีความเป็ นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์ โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ีและประโยชน์ สุขของประชาชน
ข. พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็ นเลิศ โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค. พัฒนาระบบราชการไทยให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวตั น์โดยยึดหลักการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน
ง. พัฒนาระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ 24.เป้ าประสงค์การพัฒนาระบบราชการไทย ข้อใดสาคัญที่สุด
ก. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้ ดีขนึ้
ข. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม
ค. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานให้อยูร่ ะดับสู งเทียบเท่าสากลและตอบสนอง
การบริ หารในระบอบประชาธิปไตย
ง. ประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อ 25. Core Values ตรงกับข้อใด
ก. ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ข้าราชการไทย
ข. แบบประเมินการปรับปรุ งการบริ หารราชการแผ่นดิน
ค. การรื้ อปรับระบบการเงินแนวใหม่
ง. แบบประเมินสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
ข้อ 26.“I AM READY”ข้อใดถูกต้อง
ก. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคบริ หารการเปลี่ยนแปลง ข. คุณลักษณะข้ าราชการไทยยุคใหม่
ค. คุณลักษณะข้าราชการไทยยุคโลกาภิวฒั น์
ง. คุณลักษณะข้าราชการไทย
ข้อ 27.“I AM READY”: I (Integrity) ตรงกับข้อใด
ก. ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี
ข. ขยันตั้งใจทางาน
ค. มีคุณธรรม
ง. เรี ยนรู้ ปรับตัวให้ทนั สมัย
ข้อ 28. Good Governance ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. หลักนิติรัฐ
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
ง. หลักการมีส่วนร่ วม
ข้อ 29.กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดนโยบายแจกแท็บเล็ตให้นกั เรี ยนซึ่ ง "แท็บเล็ตถือเป็ นอุปกรณ์การศึกษา
ส่ วนของเทคโนโลยี ที่จะนาระบบใดมาใช้ในแท็บเล็ตตรงกับข้อใด
ก. ระบบแอนดรอยด์
ข. ระบบวินโดว์
ค. ระบบลีนุกส์
ง. ยังสรุ ปไม่ได้
ข้อ 30.กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนดนโยบาย แจกแท็บเล็ตให้นกั เรี ยน 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 Child One Tablet
ข้อ 31.วิสัยทัศน์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด
ก. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2558
ข. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเป็ นองค์ กรขับเคลือ่ นคุณภาพการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทยให้ เข้ าสู่ มาตรฐานสากลภายในปี 2563
ค. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยอาเซี ยนภายในปี 2558
ง. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของอาเซี ยนภายในปี 2563

ข้อ 32.ข้อใดไม่ใช่แผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แผนงานแก้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ การศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข้อ 33.ผลผลิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ผูจ้ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข. ผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ค. เด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ง. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ข้อ 34.โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยูใ่ นแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ข้อใด
ก. แผนงานแก้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข้อ 35.โครงการคืนครู ให้นกั เรี ยน อยูใ่ นแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใด
ก. แผนงานแก้ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข. แผนงานสนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
ค. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
ข้อ 36.ยุทธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ เลข 5 ตัวแรก มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ช่วงในการดาเนินการและการสร้างความพร้อมในการแข่งขัน
ข. พัฒนา 5 ศักยภาพของพืน้ ที่
ค. ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้
ง. ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
ข้อ 37.ยุทธศาสตร์ 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กลุ่มหลักสู ตรใหม่ดา้ นเกษตรกรรม
ข. กลุ่มหลักสู ตรใหม่ดา้ นอุตสาหกรรม
ค. กลุ่มหลักสู ตรใหม่ ด้านการสร้ างสรรค์
ง. กลุ่มหลักสู ตรใหม่ดา้ นบริ หารจัดการและการบริ การ

ข้อ 38.สัญลักษณ์ของอาเซียนข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นรู ป ต้ นข้ าวสี เหลือง 10 ต้ นทีม่ ัดรวมกัน ข. เป็ นรู ป รวงข้าวสี เหลือง 10 ต้นที่มดั รวมกัน
ค. เป็ นรู ป ต้นข้าวสี เหลือง 11 ต้นที่มดั รวมกัน ง. เป็ นรู ป รวงข้าวสี เหลือง 11 ต้นที่มดั รวมกัน
ข้อ 39.ความหมายสี ของธงชาติอาเซี ยนข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สี น้ าเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมัง่ คง
ข. สี แดง: หมายถึง ความกล้าหาญ
ค. สี ขาว: หมายถึง ความบริ สุทธิ์
ง. สี เหลือง: หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ข้อ 40.วิสัยทัศน์อาเซี ยนเพื่อกาหนดเป้ าหมายข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ข. หุ้นส่ วนเพือ่ การพัฒนาและความก้ าวหน้ าอย่ างมีพลวัต
ค. มุ่งปฏิสัมพันธ์กบั ประเทศภายนอก
ง. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
ข้อ 41.เสาหลัก 3 เสา ของประชาคมอาเซี ยนวิสัยทัศน์อาเซี ยน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน
ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ง. ประชาคมสั นติภาพและความมั่งคง
ข้อ 42. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคม
อาเซี ยน ได้แก่โครงการข้อใด
ก. Spirit Of ASEAN
ข. Sister School Of ASEAN
ค. ASEAN Focus School
ง. Buffer School Of ASEAN
ข้อ 43."One Vision, One Identity,One Community" ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอาเซี ยน
ก. วิสัยทัศน์
ข. เอกลักษณ์
ค. คาขวัญ
ง. เป้ าหมาย
ข้อ 44.โครงการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซี ยนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้สู่ประชาคมอาเซี ยน โดยคัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วมโครงการในการจัดการเรี ยนรู ้
ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. โรงเรียน Focus School
ข. โรงเรี ยน Sister School
ค. โรงเรี ยน Buffer School
ง. โรงเรี ยน ASEAN Focus School
ข้อ 45.อาเซียน+3 (ASEAN +3) ประกอบด้วย ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. จีน
ข. เกาหลีใต้
ค. ญี่ปุ่น
ง. อินโดเนียเชีย
ข้อ 46.การปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนครู ให้ทดั เทียมกับวิชาชีพชั้นสู งอื่น ๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ตุลาการ
ข. ทหาร
ค. แพทย์
ง. อัยการ

ข้อ 47.การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการศึกษา สาหรับเด็กชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรี ยนนาร่ อง ยกเว้นข้อใด
ก. โรงเรี ยนราชวินิต
ข. โรงเรี ยนอนุบาลลาปาง
ค. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
ง. โรงเรี ยนสนามบิน
ข้อ 48. 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ยกเว้นข้อใด
ก. ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศ
ข. ศักยภาพของภูมิประเทศ และทาเลที่ต้ งั ของแต่ละพื้นที่
ค. ศักยภาพของศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวติ ของแต่ละพื้นที่
ง. ศักยภาพของทรัพยากรในแต่ ละพืน้ ที่
ข้อ 49.ค่านิยมองค์การของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดถูกต้อง
ก. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ พร้อมจิตเอื้ออาทรมีอาภรณ์คือความขยัน
ข. เป็ นองค์ กรทีม่ ีชีวติ พร้ อมจิตเอือ้ อาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม
ค. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ พร้อมจิตเอื้ออาทรความขยันใจยึดมัน่ หลักยุติธรรม
ง. เป็ นองค์กรที่มีชีวติ พร้อมจิตเอื้ออาทรใจยึดมัน่ หลักยุติธรรม
ข้อ 50. OBEC Core Values ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. O = Organization
ข. B = Benevolence
ค. E = Eagerness
ง. C = Compliance
ข้อ 51. เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยูป่ ฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ นโดยมีพ้นื ฐานมาจากวิถีชีวติ
ดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติเพื่อความมัน่ คงและความยัง่ ยืนข้อใดถูกต้อง
ก. พอประมาณ
ข. การมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ 52.คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุกระดับโดยเน้น
การปฏิบตั ิตามข้อใดถูกต้อง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ทางสายกลาง
ข้อ 53.คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุกระดับโดยเน้น
การปฏิบตั ิตามข้อใดถูกต้อง
ก. ความพอประมาณ
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ทางสายกลาง

ข้อ 54. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความพอเพียง
ข. ความมีเหตุผล
ค. การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
ง. ความพอประมาณ
ข้อ 55. ความหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ ื่น
ข. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้นๆอย่างรอบคอบ
ค. การมีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล
ง. ความพอเพียงหมายถึงความพอดีทไี่ ม่ น้อยเกินไปและไม่ มากเกินไป
ข้อ 56. ข้อใดเป็ นเงื่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ความรู้
ข. จริ ยธรรม
ค. คุณธรรม
ง. ข้ อ ก และ ค
ข้อ 57. ข้อใดไม่เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขด้านความรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. รอบรู้
ข. รอบคอบ
ค. รอบด้ าน
ง. ระมัดระวัง
ข้อ 58. ข้อใดไม่เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นเงื่อนไขด้านคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ซื่อสัตย์สุจริ ต
ข. ขยันอดออม
ค. สติปัญญา
ง. แบ่งปั น
ข้อ 59. การบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานหลักการข้อใดไม่ใช่
ก. การกระจายอานาจ
ข. การมีส่วนร่ วม
ค. การคืนอานาจให้ประชาน
ง. ความโปร่ งใสตรวจสอบได้
ข้อ 60. ปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งปฏิรูประบบราชการคือข้อใดข้อใดสาคัญที่สุด
ก. กระแสโลกาภิวตั น์
ข. เอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการศึกษา
ค. แนวคิดใหม่ทางวิชาการ
ง. ค่านิยมประชาธิ ปไตย
ข้อ 61. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กาหนดตรงกับข้อใด
ก. ปี 2555 - 2558
ข. ปี 2555 - 2559
ค. ปี 2555 - 2560
ง. ปี 2555 - 2561

ข้อ 62. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 กาหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด
ก. ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม2554 จนถึงวันที่30 กันยายน2559
ข. ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม2555 จนถึงวันที่30 กันยายน2559
ค. ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม2554 จนถึงวันที่30 กันยายน2560
ง. ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม2555จนถึงวันที่30 กันยายน2560
ข้อ 63. “ วิสัยทัศน์ ”แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กาหนดให้ใช้ตรงกับข้อใด
ก. สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ข. สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยความเสมอภาค
ค. สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขด้วยความเสมอภาคเป็ นธรรม
ง. สั งคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ขด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรมและมีภูมิค้ ุมกันต่ อการเปลีย่ นแปลง
ข้อ 64. “ พันธกิจ ”แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กาหนดข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. สร้ างสั งคมบนพืน้ ฐานความเป็ นไทยและเป็ นสั งคมทีม่ ีคุณภาพ
ข. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มีทกั ษะและการดารงชีวติ อย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย
ข. พัฒนาฐานการผลิตและบริ การให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา
ง. สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ข้อ 65. “ วัตถุประสงค์ ”แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 กาหนดข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เพือ่ เสริมสร้ างสั งคมทีเ่ ป็ นสั งคมสั นติสุข
ข. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็ นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรม
จริ ยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ค. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยัง่ ยืนมีความเชื่อมโยงกับเครื อข่ายการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความ
มัน่ คงทางอาหารและพลังงานการผลิตและการบริ โภคเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมนาไปสู่ การเป็ น
สังคมคาร์บอนต่า
ง. เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็ นฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาประเทศ
ข้อ 66.การบริ หารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาจานวนเท่าใด
ก. 42 เขตพื้นที่การศึกษา
ข. 183 เขตพื้นที่การศึกษา
ค. 185 เขตพื้นที่การศึกษา
ง. 225 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

ข้อ 67.ประธานคณะกรรมการคุรุสภาคนปั จจุบนั ตรงกับข้อใด
ก. นายองค์กร อมรสิ รินนั ท์
ข. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ค. นายดิเรก พรสี มา
ง. นางศิริพร กิจเกื้อกุล
ข้อ 68.คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนด ตรงกับข้อใด
ก. 23 คน
ข. 27 คน
ค. 31 คน
ง. 39 คน
ข้อ 69. ผูใ้ ดแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนโดยไม่มีสิทธิ ที่จะแต่งหรื อ แต่งกายเลียนแบบเครื่ องแบบนักเรี ย นถ้าได้
กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็ นนักเรี ยน ข้อใดถูกต้อง
ก. ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 1,000 บาท
ค. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรื อ ปรับ 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือนหรื อ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ข้อ 70. การพานักเรี ยน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบนี้ กาหนดอัตราส่ วนระหว่างครู ผคู ้ วบคุมต่อ
จานวนนักเรี ยน ตรงกับข้อใด
ก. ครู ผคู้ วบคุม 1: นักเรี ยน ไม่เกิน 20 คน
ข. ครู ผคู้ วบคุม 1: นักเรี ยน ไม่เกิน 25 คน
ค. ครู ผ้ คู วบคุม 1: นักเรียน ไม่ เกิน 30 คน
ง. ครู ผคู้ วบคุม 1: นักเรี ยน ไม่เกิน 40 คน
ข้อ 71. กาหนดเวลาชักธงชาติข้ ึนลง ในวันเปิ ดเรี ยนในสถานศึกษาตรงกับข้อใด
ก. ชักขึน้ เวลาเข้ าเรียนชักลงเวลา 18.00 น.
ข. ชักขึ้นเวลา 08.00 น.ชักลงเวลา 18.00 น.
ค. ชักขึ้นเวลาเข้าเรี ยนชักลงเวลา 16.30 น.
ง. ชักขึ้นเวลา 08.00 น.ชักลงเวลา 16.30 น.

