
 

 

แบบทดสอบ วชิาความรอบรู้ 
หลกัสูตรเตรียมสอบคดัเลือก ต าแหน่งครูผูช่้วย 

เรียบเรียงโดย นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  “ธีรภทัร  ติวเตอร์” 
................................................................................................................................................................... 

ค าช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีจ านวน 100 ขอ้ 
  2. เวลาในการท าขอ้สอบ 90 นาที 
  3. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  ใหผู้เ้ขา้สอบเลือกค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
                              เพียงค าตอบเดียว แลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท ()ลงในช่อง ก   ข  ค  ง  ในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................................................ 
ขอ้ 1. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ ตรงกบัขอ้ใด 

ก.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร    ข.  ประธานวฒิุภา 
ค.  ประธานองคมนตรี     ง.  นายกรัฐมนตรี 

ขอ้ 2.นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง  
ก. น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน  
ข. น าประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉนัทแ์ละอยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติธรรมท่ีเป็น

มาตรฐานสากลเดียวกนั 
ค. น าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยา่งสมบูรณ์ 
ง. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน า้อย่างบูรณาการ 

ขอ้ 3.นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินไว้ 
โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ระยะเร่งด่วน     ข.  ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
ค. ระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล  ง.ข้อ ข และ ค 

ขอ้ 4. คณะรัฐมนตรี ตรงกบัขอ้ใด 
ก. 35  คน     ข. 36  คน 
ค.  ไม่เกิน 35  คน     ง.   ไม่เกนิ 36  คน 

ขอ้ 5. คอป. มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. คณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
ข. คณะกรรมการอิสระคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
ค. คณะกรรมการอสิระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่การปรองดองแห่งชาติ  
ง. คณะกรรมการตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  

 
 



 

 

ขอ้ 6.นโยบายรัฐบาล ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก“วาระแห่งชาติ” ตรงตามขอ้ใด 
ก. การสร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
ข. การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพติด 
ค. การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั  
ง. การบริหารราชการโดยหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

ข้อ 7.“ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มก าลงัซ้ือภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเขม้แขง็ 
อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค”รัฐบาลตอ้งด าเนินการ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. พกัหนีค้รัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยทีม่ีหนีต้ ่ากว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 5 
ปี และปรับโครงสร้างหนีส้ าหรับผู้ทีม่ีหนีเ้กนิ 500,000 บาท 

ข. ด าเนินการใหแ้รงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท  
ค. บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นัแรก 
ง. ผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีรายไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 

ขอ้ 8.รัฐจดัใหมี้เบ้ียยงัชีพรายเดือนแบบขั้นบนัไดส าหรับผูสู้งอายขุอ้ใดไม่ถูกตอ้ง  
ก. อาย ุ60-69 ปี จะไดรั้บ 600 บาท  ข.  อาย ุ70-79 ปี จะไดรั้บ 700 บาท 
ค.   อาย ุ80-89 ปี จะไดรั้บ 800 บาท  ง.  อายุ 90 ปีขึน้ไป จะได้รับ 900 บาท 

ขอ้ 9.การปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รัฐบาลตอ้งด าเนินการ ตรงตามขอ้ใด 
ก. ใหเ้หลือร้อยละ 23  ในปี พ.ศ. 2555  ข.  ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556 
ค.   ลดลงเหลือร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2557  ง.  ข้อ ก และ ข 

ขอ้ 10. เร่งเพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศรัฐบาลตอ้งด าเนินการประกาศให้  
           เป็นปี “มหศัจรรยไ์ทยแลนด”์ (Miracle Thailand Year) ตรงกบัปีใด 

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

ขอ้ 11.พฒันาระบบประกนัสุขภาพรัฐบาลด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลกัประกนั 
           สุขภาพถว้นหนา้ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บบริการ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. คุณภาพ      ข.  สะดวก  
ค.   รวดเร็ว      ง.  ปลอดภัย 

ขอ้ 12. การจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ตใหแ้ก่โรงเรียน รัฐบาลด าเนินการขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. โดยเร่ิมทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ข.  การเร่งพฒันาเน้ือหาท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต  
ค. จดัท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการใหบ้ริการในสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
ง. การพฒันาระบบอนิเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายในสถานศึกษา  

 



 

 

ขอ้ 13.นโยบายท่ีจะด าเนินการในระยะ 4 ปี รัฐบาลก าหนดขอ้ 4  ตรงตามขอ้ใด 
ก. นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ    ข.  นโยบายเศรษฐกิจ  

             ค.    นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ  ง.  นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
ขอ้ 14.นโยบายการศึกษารัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายท่ีจะด าเนินการในระยะ 4 ปี ตรงตามขอ้ใด 

ก. นโยบายความมัน่คงแห่งรัฐ    ข.  นโยบายเศรษฐกิจ  
ค.   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ  ง.  นโยบายดา้นการศึกษา 

ขอ้ 15.นโยบายการศึกษาขอ้ใดรัฐบาลใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรก  
ก. เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
ข. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการสร้างความ

เสมอภาคและความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่ม 
ค. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูงอยา่งแทจ้ริง 
ง. จดัการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ขอ้ 16. นโยบายการศึกษา“ปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูงอยา่งแทจ้ริง”รัฐบาลจะด าเนินการ  
ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง  

ก. ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี้คุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ 
ข. สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนเก่ง เรียนดี เข้าสู่วชิาชีพครู 
ค.  ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  
ง. พฒันาระบบความกา้วหนา้ของครูโดยใชก้ารประเมินเชิงประจกัษ ์ ท่ีอิงขีดความสามารถและวดั

สัมฤทธิผลของการจดัการศึกษาเป็นหลกั 
ข้อ 17.นโยบายการศึกษา“เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ”  
รัฐบาลจะด าเนินการ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ข. จดัใหมี้ระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทศัน์การ

เรียนรู้ใหเ้ป็นแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
ค. พฒันาเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ทนัสมัย 
ง. พฒันาระบบ “ไซเบอร์โฮม” 

ขอ้ 18.“ Towards ASEAN”ตรงกบันโยบายการศึกษาขอ้ใด  
ก. จดัการศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
ข. เร่งพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ  
ค. สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ  
ง. เพิม่ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพือ่รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 



 

 

ขอ้ 19. “ ASEAN”ตรงกบัขอ้ใด  
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 

ขอ้ 20. “ ASEAN” ก่อตั้งโดยจาก “ปฏิญญากรุงเทพฯ” ตรงกบัขอ้ใด  
ก. 8 สิงหาคม 2510     ข.  9 สิงหาคม 2510 
ค.   10 สิงหาคม2510    ง.  11 สิงหาคม2510 

ขอ้ 21. “ค าขวญัอาเซียน” ตรงกบัขอ้ใด 
ก. หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงอตัลกัษณ์ หน่ึงประชาคม 
ข. หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงสมาคม 
ค. หน่ึงวสัิยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม  
ง. หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงประชาคม หน่ึงเอกลกัษณ์ 

ขอ้ 22. “เพลงอาเซียน”ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. The ASEAN Community   ข.  The ASEAN Way 
ค.   The Way ASEAN     ง.The ASEAN Way Community 

ขอ้ 23.วสิัยทศัน์การพฒันาระบบราชการไทย ตรงกบัขอ้ใด  
ก. พฒันาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลศิ สามารถรองรับการพฒันาประเทศในยุคโลกาภิวตัน์โดย

ยดึหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ีและประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. พฒันาระบบราชการไทยใหมี้ความเป็นเลิศ โดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
ค. พฒันาระบบราชการไทยใหส้ามารถรองรับการพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวตัน์โดยยดึหลกัการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และประโยชน์สุขของประชาชน 
ง. พฒันาระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ขอ้ 24.เป้าประสงคก์ารพฒันาระบบราชการไทย ขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
ก. พฒันาคุณภาพการบริการประชาชนให้ดีขึน้ 
ข. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมี้ความเหมาะสม 
ค. ยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานใหอ้ยูร่ะดบัสูงเทียบเท่าสากลและตอบสนอง

การบริหารในระบอบประชาธิปไตย 
ง. ประโยชน์สุขของประชาชนโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 
 
 



 

 

ขอ้ 25.  Core Values  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการไทย 
ข. แบบประเมินการปรับปรุงการบริหารราชการแผน่ดิน  
ค. การร้ือปรับระบบการเงินแนวใหม่ 
ง. แบบประเมินสมรรถนะผูบ้ริหาร 

ขอ้ 26.“I AM READY”ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. คุณลกัษณะขา้ราชการไทยยคุบริหารการเปล่ียนแปลง ข. คุณลกัษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ 
ค.   คุณลกัษณะขา้ราชการไทยยคุโลกาภิวฒัน์  ง.  คุณลกัษณะขา้ราชการไทย 

ขอ้ 27.“I AM READY”: I (Integrity) ตรงกบัขอ้ใด 
ก. ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี   ข.  ขยนัตั้งใจท างาน  
ค.    มีคุณธรรม      ง.  เรียนรู้ ปรับตวัใหท้นัสมยั  

ขอ้ 28. Good Governance ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. หลกันิติรัฐ     ข.  หลกัคุณธรรม 
ค.   หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้  ง.  หลกัการมีส่วนร่วม 

ขอ้ 29.กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายแจกแทบ็เล็ตใหน้กัเรียนซ่ึง "แทบ็เล็ตถือเป็นอุปกรณ์การศึกษา 
ส่วนของเทคโนโลย ีท่ีจะน าระบบใดมาใชใ้นแทบ็เล็ตตรงกบัขอ้ใด 

ก. ระบบแอนดรอยด์    ข.  ระบบวนิโดว ์
ค.   ระบบลีนุกส์     ง.  ยงัสรุปไม่ได ้

ขอ้ 30.กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบาย แจกแทบ็เล็ตใหน้กัเรียน  โดยมีช่ือโครงการ ตามขอ้ใด  
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 

ขอ้ 31.วสิัยทศัน์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกบัขอ้ใด  

ก. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลกภายในปี 2558 

ข. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานเป็นองค์กรขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพืน้ฐานของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2563 

ค. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียอาเซียนภายในปี 2558 

ง. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของอาเซียนภายในปี 2563 

 



 

 

ขอ้ 32.ขอ้ใดไม่ใช่แผนงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ข. แผนงานสนับสนุนเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา 
ค. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

ขอ้ 33.ผลผลิตของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ข. ผู้จบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ค. เด็กผูมี้ความสามารถพิเศษไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
ง. เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 

ขอ้ 34.โครงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยูใ่นแผนงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ขอ้ใด 

ก. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ข. แผนงานสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา  
ค. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

ขอ้ 35.โครงการคืนครูใหน้กัเรียน อยูใ่นแผนงานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้ใด 
ก. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ข. แผนงานสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา  
ค. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 

ขอ้ 36.ยทุธศาสตร์ 2555  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เลข 5  ตวัแรก มีความหมายตรงกบัขอ้ใด 
ก. ช่วงในการด าเนินการและการสร้างความพร้อมในการแข่งขนั 
ข. พฒันา  5 ศักยภาพของพืน้ที ่ 
ค. ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได ้  
ง. ใน 5 ภูมิภาคหลกัของโลก 

ขอ้ 37.ยทุธศาสตร์ 2555  ของกระทรวงศึกษาธิการ  5 กลุ่มอาชีพใหม่ ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นเกษตรกรรม 
ข. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นอุตสาหกรรม 
ค. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ด้านการสร้างสรรค์ 
ง. กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดา้นบริหารจดัการและการบริการ 

 



 

 

ขอ้ 38.สัญลกัษณ์ของอาเซียนขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. เป็นรูป ต้นข้าวสีเหลอืง 10 ต้นทีม่ัดรวมกนั ข.   เป็นรูป รวงขา้วสีเหลือง 10 ตน้ท่ีมดัรวมกนั 
ค.   เป็นรูป ตน้ขา้วสีเหลือง 11 ตน้ท่ีมดัรวมกนั ง.   เป็นรูป รวงขา้วสีเหลือง 11 ตน้ท่ีมดัรวมกนั 

ขอ้ 39.ความหมายสีของธงชาติอาเซียนขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. สีน ้าเงิน: หมายถึง สันติภาพและความมัง่คง   ข.  สีแดง: หมายถึง ความกล้าหาญ 
ค.   สีขาว: หมายถึง ความบริสุทธ์ิ     ง.  สีเหลือง: หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

ขอ้ 40.วสิัยทศัน์อาเซียนเพื่อก าหนดเป้าหมายขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. วงสมานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ข. หุ้นส่วนเพือ่การพฒันาและความก้าวหน้าอย่างมีพลวตั 
ค. มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก  
ง. ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร   

ขอ้ 41.เสาหลกั 3 เสา ของประชาคมอาเซียนวสิัยทศัน์อาเซียน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน   ข.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ค.   ประชาคมสังคมและวฒันธรรม    ง.   ประชาคมสันติภาพและความมั่งคง 

ขอ้ 42. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคม  
            อาเซียน ไดแ้ก่โครงการขอ้ใด 

ก. Spirit Of ASEAN      ข.  Sister School  Of ASEAN 
ค.   ASEAN Focus School     ง.  Buffer School  Of ASEAN  

ขอ้ 43."One Vision, One Identity,One Community" ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัอาเซียน 
ก. วสิัยทศัน์      ข.  เอกลกัษณ์ 
ค.    ค าขวญั      ง.  เป้าหมาย 

ขอ้ 44.โครงการพฒันาสู่ประชาคมอาเซียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้ าเนินการ  
          เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมโครงการในการจดัการเรียนรู้  
          ท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

ก. โรงเรียน  Focus School     ข. โรงเรียน Sister School  
ค.   โรงเรียน Buffer School     ง.  โรงเรียน ASEAN Focus School   

ขอ้ 45.อาเซียน+3 (ASEAN +3) ประกอบดว้ย ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. จีน       ข.   เกาหลีใต ้
ค.   ญ่ีปุ่น       ง.  อนิโดเนียเชีย 

ขอ้ 46.การปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนครูใหท้ดัเทียมกบัวชิาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ  ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ตุลาการ        ข.  ทหาร 
ค.   แพทย ์      ง.  อยัการ 
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ขอ้ 47.การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ส าหรับเด็กชั้น  
            ประถมศึกษาปีท่ี 1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศโรงเรียนน าร่อง  ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. โรงเรียนราชวนิิต    ข.  โรงเรียนอนุบาลล าปาง 
ค.   โรงเรียนอนุบาลพทัลุง   ง.   โรงเรียนสนามบิน 

ขอ้ 48.  5 ศกัยภาพหลกัของพื้นท่ี ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ยกเวน้ขอ้ใด 
ก. ศกัยภาพของพื้นท่ีตามลกัษณะภูมิอากาศ 
ข. ศกัยภาพของภูมิประเทศ และท าเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 
ค. ศกัยภาพของศิลป วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
ง. ศักยภาพของทรัพยากรในแต่ละพืน้ที ่

ขอ้ 49.ค่านิยมองคก์ารของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติพร้อมจิตเอ้ืออาทรมีอาภรณ์คือความขยนั  
ข. เป็นองค์กรทีม่ีชีวติ   พร้อมจิตเอือ้อาทร   มีอาภรณ์คือความขยนั   ใจยดึมั่นหลกัยุติธรรม 
ค. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติพร้อมจิตเอ้ืออาทรความขยนัใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม  
ง. เป็นองคก์รท่ีมีชีวติพร้อมจิตเอ้ืออาทรใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม  

ขอ้ 50. OBEC Core Values ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. O = Organization    ข.   B = Benevolence  
ค.   E = Eagerness    ง.   C = Compliance 

ขอ้ 51.   เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูป่ฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวติ  
          ดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ 
          เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลามุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัวกิฤติเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. พอประมาณ     ข.   การมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ขอ้ 52.คุณลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบัโดยเนน้ 
          การปฏิบติัตามขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ความพอประมาณ    ข.   ความมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ทางสายกลาง 

ขอ้ 53.คุณลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบัโดยเนน้ 
           การปฏิบติัตามขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ความพอประมาณ    ข.   ความมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ทางสายกลาง 

 
 



 

 

ขอ้ 54.   หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ความพอเพยีง    ข.   ความมีเหตุผล 
ค.   การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี   ง.  ความพอประมาณ 

ขอ้ 55.   ความหมายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

และผูอ่ื้น 
ข. ความมีเหตุผลหมายถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมี  

เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท า
นั้นๆอยา่งรอบคอบ 

ค. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัหมายถึงการเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้น
ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ง
ใกลแ้ละไกล 

ง. ความพอเพยีงหมายถึงความพอดีทีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิไป 
ขอ้ 56.   ขอ้ใดเป็นเง่ือนไขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ก. ความรู้     ข.   จริยธรรม 
ค.   คุณธรรม     ง.  ข้อ ก และ ค 

ขอ้ 57.   ขอ้ใดไม่เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขดา้นความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. รอบรู้     ข.   รอบคอบ 
ค.   รอบด้าน     ง.  ระมดัระวงั 

ขอ้ 58.   ขอ้ใดไม่เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นเง่ือนไขดา้นคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ซ่ือสัตยสุ์จริต    ข.   ขยนัอดออม 
ค.   สติปัญญา     ง.  แบ่งปัน 

ขอ้ 59.  การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานหลกัการขอ้ใดไม่ใช่ 
ก.   การกระจายอ านาจ         ข.   การมีส่วนร่วม 
ค.   การคืนอ านาจใหป้ระชาน                ง.   ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ขอ้ 60.  ปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งปฏิรูประบบราชการคือขอ้ใดขอ้ใดส าคญัท่ีสุด 
ก.   กระแสโลกาภิวตัน์    ข.  เอกชนมีบทบาทมากข้ึนในการจดัการศึกษา 
ค.   แนวคิดใหม่ทางวชิาการ                             ง.    ค่านิยมประชาธิปไตย 

ขอ้ 61.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  ก าหนดตรงกบัขอ้ใด 
ก. ปี 2555 - 2558    ข.  ปี 2555 - 2559 
ค. ปี 2555 - 2560    ง.   ปี 2555 - 2561 

 



 

 

ขอ้ 62.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11  ก าหนดใหใ้ชต้รงกบัขอ้ใด 
ก.   ตั้งแต่วนัที่  1 ตุลาคม2554  จนถึงวนัที่30   กนัยายน2559 
ข.   ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม2555  จนถึงวนัท่ี30   กนัยายน2559 
ค.   ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม2554  จนถึงวนัท่ี30   กนัยายน2560 
ง.   ตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม2555จนถึงวนัท่ี30   กนัยายน2560 

ขอ้ 63. “ วสิัยทศัน์ ”แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  ก าหนดใหใ้ชต้รงกบัขอ้ใด 
ก.   สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
ข.   สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขดว้ยความเสมอภาค 
ค.   สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม 
ง.   สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง  

ขอ้ 64.  “ พนัธกิจ ”แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11  ก าหนดขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก.   สร้างสังคมบนพืน้ฐานความเป็นไทยและเป็นสังคมทีม่ีคุณภาพ 
ข.   พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวติมีทกัษะและการด ารงชีวติอยา่งเหมาะสม  
     ในแต่ละช่วงวยั 
ข. พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์  

และภูมิปัญญา 
ง.   สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ขอ้ 65.  “ วตัถุประสงค ์”แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี11  ก าหนดขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
ก.  เพือ่เสริมสร้างสังคมทีเ่ป็นสังคมสันติสุข 
ข. เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรม  
จริยธรรมและสถาบนัทางสังคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ 
ค. เพื่อพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีเสถียรภาพคุณภาพและย ัง่ยนืมีความเช่ือมโยงกบัเครือข่ายการ

ผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญานวตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียนมีความ
มัน่คงทางอาหารและพลงังานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต ่า 

ง. เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานท่ีมัน่คงของการพฒันาประเทศ 

ขอ้ 66.การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดใหมี้เขตพื้นท่ีการศึกษาจ านวนเท่าใด 
ก. 42  เขตพื้นท่ีการศึกษา   ข.  183  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ค.   185  เขตพื้นท่ีการศึกษา   ง.   225  เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
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ขอ้ 67.ประธานคณะกรรมการคุรุสภาคนปัจจุบนัตรงกบัขอ้ใด 
ก. นายองคก์ร อมรสิรินนัท์   ข.  นายวรวจัน์  เอ้ืออภิญญกุล 
ค.   นายดิเรก พรสีมา    ง.  นางศิริพร  กิจเก้ือกุล 

ขอ้ 68.คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  ตรงกบัขอ้ใด 
ก. 23  คน     ข.  27  คน 
ค.   31  คน     ง.  39  คน 

ขอ้ 69. ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบนกัเรียนโดยไม่มีสิทธิท่ีจะแต่งหรือ แต่งกายเลียนแบบเคร่ืองแบบนกัเรียนถา้ได ้
          กระท าเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตนเป็นนกัเรียน ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. ตอ้งระวางโทษปรับ 1,000 บาท 
ข. ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกนิ 1,000 บาท 
ค. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ   ปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
ง. ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

ขอ้ 70. การพานกัเรียน นกัศึกษา ไปนอกสถานศึกษา ตามระเบียบน้ี ก าหนดอตัราส่วนระหวา่งครูผูค้วบคุมต่อ  
           จ านวนนกัเรียน ตรงกบัขอ้ใด  

ก. ครูผูค้วบคุม 1: นกัเรียน  ไม่เกิน 20 คน  ข.  ครูผูค้วบคุม 1: นกัเรียน  ไม่เกิน 25 คน 
ค.   ครูผู้ควบคุม 1: นักเรียน  ไม่เกนิ 30 คน  ง.  ครูผูค้วบคุม 1: นกัเรียน  ไม่เกิน 40 คน 

ขอ้ 71. ก าหนดเวลาชกัธงชาติข้ึนลง ในวนัเปิดเรียนในสถานศึกษาตรงกบัขอ้ใด 
ก. ชักขึน้เวลาเข้าเรียนชักลงเวลา 18.00 น.   
ข. ชกัข้ึนเวลา 08.00 น.ชกัลงเวลา 18.00 น. 
ค.    ชกัข้ึนเวลาเขา้เรียนชกัลงเวลา 16.30 น.   
ง.  ชกัข้ึนเวลา 08.00 น.ชกัลงเวลา 16.30 น. 

 


