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1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับท่ีเท่าไหร่ 
ก.ฉบับที่ 10 
ข.ฉบับที่ 11 
ค.ฉบับที่ 12 
ง.ฉบับที่ 13 
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ในปีใด 
ก.2559 -2564 
ข.2560 - 2565 
ค.2559 - 2563 
ง.2560- 2564 
3.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560- 2564)ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ 
ก.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ข.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
ค.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ง.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่
เท่าใด 
ก. 28 ธนัวาคม 2559 
ข. 29 ธันวาคม 2559 
ค. 30 ธันวาคม 2559 
ง. 31 มกราคม 2560 
4.เป็นปีท่ี เท่าไหร่ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ก. 1   ข. 2 
ค. 3  ง. 4  
5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 
ก.พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ข.พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
ค.พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง 
ง.พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร 

 
  

 

ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ชดุ ที่ 3 
จ านวน100 ข้อ พร้อมเฉลย 
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6.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใช้หลักปรัชญาอะไรมาเป็นปรัชญาน าทาง
ในการพัฒนาประเทศ 
ก.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอประมาณ 
ง.ปรัชญาของเศรษฐกิจทั่วไป 
7.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับเรื่องใด 
ก.วิสัยทัศน์ชาติ 20 ปี 
ข.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ค.พันธกิจชาติ 20 ปี 
ง.กลยุทธ์ชาติ 20 ปี 
8.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีกี่ข้อ 
ก. 6 ข้อ 
ข. 9 ข้อ 
ค. 10 ข้อ 
ง. 12 ข้อ 
9.ยุทธศาสตร์ที่ 2 หมายถึงข้อใด 
ก.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
ค.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ง.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
10.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ค.ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ง.ยุทธศาสตร์ที่ 10 
11.โครงสร้างประชากรไทยข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.สังคมวัยรุ่น 
ข.สังคมสูงวัย 
ค.สังคมผู้สูงอายุ 
ง.สังคมวัยชรา 
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12.ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.การเพ่ิมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ข.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
ค.เร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
13.การสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงข้อใด 
ก.Sustainable Development Goals 
ข. Development Sustainable Goals 
ค. Goals Sustainable Development 
ง. Sustainable Goals Development 
14.หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
–ข้อใดไม่ใช่  
ก.ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข.ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ค.ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” 
ง.ยึด “วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
15.ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯตั้งแต่
ฉบับท่ีเท่าไหร่ 
ก.ฉบับที่ 7 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ข.ฉบับที่ 8 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ค.ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ง.ฉบับที่ 10ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 
16.เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ตัวช้ีวัดผลการดาเนินงาน
ของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ-ข้อใดผิด 
ก.คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
ข.การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน 
ค.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
ง.สร้างระบบใหม่ในสังคม  
17.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีกี่ข้อ 
ก. 4 ข้อ 
ข. 5 ข้อ 
ค. 6 ข้อ 
ง. 7 ข้อ 
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18.ข้อใดไม่ใช่หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ก.คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
ข.มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ค.SME 
ง.ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
19.ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน หมายถึงอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ก.คติพจน์ 
ข.วิสัยทัศน์ 
ค.เป้าหมาย 
ง.การพัฒนา 
20.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวาระกี่ปี 
ก. 3 ป ี
ข. 5 ปี 
ค. 10 ปี 
ง. 20 ปี 
21.แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลากี่ปี 
ก.5 ปี   ข.10 ปี 
ค.15 ปี   ง.20 ปี 
22.แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลาตามข้อใด 
ก.2559 – 2569   ข.2560 – 2569 
ค.2560 – 2579   ง.2560 – 2589 
23.ใครเป็นผู้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ก.ส้านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ค.ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ง.กระทรวงศึกษาธิการ 
24.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙” เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับเรื่องใด 
ก.วิสัยทัศน์ประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี 
ข.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ค.พันธกิจประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี 
ง.ถูกทุกข้อ 
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25. เลขาธิการสภาการศึกษา คนปัจจุบันคือใคร  
ก.นายแพทย์ธีระเกยีรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
ข.นายกมล รอดคล้าย 
ค.ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 
ง.นายพิษณุ ตุลสุข 
26.ข้อใดไม่ใช่ ความจ้าเป็นในการจัดท้าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ก.การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล 
ข.การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ 
ค.ความต้องการก้าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ง.ความต้องการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
27.แนวคิดการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
ข.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ค.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
ง.ถูกทุกข้อ 
28.วิสัยทัศน์ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙ หมายถึงข้อใด 
ก. “ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
ข. “นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
ค. “ประชากรไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
ง. “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
29.โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มีกี่ประการ  
ก. 3 ประการ 
ข. 4 ประการ 
ค. 5 ประการ 
ง. 6  ประการ 
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30.โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มี 4 ประการ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ข.เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
ค.เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง.ถูกทุกข้อ  
31.เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังข้อ 10 แผนการศึกษา 
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ กี่ด้าน 
ก. 1 ด้าน 
ข. 2 ด้าน 
ค. 3 ด้าน 
ง. 4 ด้าน 
32.เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี 
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย 
ก. 3R 8C 
ข. 3Rs 8Cs 
ค. 4R  9C 
ง. 4Rs 9Cs 
33. องค์ประกอบของ 3Rs ข้อใดไม่ใช่  
ก.การอ่านออก 
ข.การเขียนได้ 
ค.การฟังได้ 
ง.การคิดเลขเป็น 
34.เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) มีกี่ ประการ 
ก. 3 ประการ 
ข. 4 ประการ 
ค. 5 ประการ 
ง. 6 ประการ 
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35.เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ 
เป้าหมาย กี่ตัวช้ีวัด 
ก. 51 ตัวชี วัด 
ข. 52 ตัวชี วัด 
ค. 53 ตัวชี วัด 
ง. 54 ตัวชี วัด 
36.เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ 
จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ก่ี ช่วง 
ก. 3 ช่วง 
ข. 4 ช่วง 
ค. 5 ช่วง 
ง. 6  ช่วง 
37.ระยะเร่งด่วน หมายถึงระยะใด 
ก.ระยะ ๕ ปีแรกของแผน 
ข.ระยะ ๕ ปีที่สองของแผน 
ค.ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน 
ง.ระยะ ๕ ปีสุดท้าย 
38.ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ กี่ข้อ 
ก. 5 ข้อ 
ข. 6 ข้อ 
ค. 7 ข้อ 
ง. 8 ข้อ 
39.ยุทธศาสตร์ที ่๑ หมายถึงข้อใด  
ก.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ข.การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ค.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ง.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
40.การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในยุทธศาสตร์ ข้อที่เท่าไหร่  
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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41. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา อยู่ในยุทธศาสตร์ ข้อที่เท่าไหร่ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
42. การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงใดได้รับ
งบประมาณเป็นอันดับ 2  
ก.กระทรวงมหาดไทย 
ข.กระทรวงศึกษาธิการ 
ค.กระทรวงกลาโหม 
ง.กระทรวงคมนาคม 
43. การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดท า Pre-Ceiling)
ก าหนดขึ้นภายใต้ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ข.ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ค.นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)    
ง.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
44. การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.งบประมาณขาดดุล 
ข.งบประมาณเกินดุล 
ค.งบประมาณพอดี 
ง.ไม่มีข้อถูก 
45. เรียงตามล าดับ จาก มากไปหาน้อยของกระทรวงต่างที่ได้รับงบประมาณพ.ศ. 2561 
ก.กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการคลัง ,กระทรวงกลาโหม,กระทรวงศึกษาธิการ 
ข.กระทรวงการคลัง ,กระทรวงกลาโหม,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย 
ค.กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการคลัง ,กระทรวงกลาโหม 
ง.กระทรวงกลาโหม,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการคลัง  
46. สามเหลี่ยมทองค า ( Golden Tri - Angle ) หมายถึงประเทศใด 
ก.ไทย,มาเลเซีย, เมียนมาร์ , และจีนตอนใต้ 
ข.กัมพูชา,เมียนมาร์, ไทย,และจีนตอนใต้ 
ค.สิงคโปร์,ลาว,ไทย และจีนตอนใต้ 
ง.ไทย,เมียนมาร์,ลาว และจีนตอนใต้ 
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47. แหล่งผลิตยาเสพติดอันดับ 1 ของโลก หมายถึง 
ก.สามเหลี่ยมทองค้า 
ข.ประเทศละตินอเมริกา 
ค.ประเทศตะวันออกกลาง 
ง.ประเทศยุโรป 
48. วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ เท่าไหร่ 
ก.4 มิถุนายน 
ข.5 มิถุนายน 
ค.6 มิถุนายน 
ง.7 มิถุนายน 
49. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นวันส าคัญ คือวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และเป็นวันส าคัญอีก1
วันคือ 
ก.วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ข.วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
ค.วันสิ่งแวดล้อมโลก 
ง.วันอานันทมหิดล 
50. ค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือข้อใด 
ก.บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการเสียชีวิต 
ข.บุหรี่ ภัยคุกคามต่อความมั่นคง 
ค.บุหรี่ ภัยคุกคามต่อเยาวชน 
ง.บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา 
51. G7 หมายถึง กลุ่มใด 
ก.กลุ่มประเทศเกษตรกรรม 
ข.กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
ค.กลุ่มประเทศผลิตยางพารา 
ง.กลุ่มประเทศก้าลังพัฒนา 
52. กลุ่ม G7 ก่อตั้งในปี พ.ศ.ใด 
ก.2517 
ข.2518 
ค.2527 
ง.2528 
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53. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในกลุ่ม G7 
ก.เยอรมนี  ข.อิตาลี  
ค.ญี่ปุ่น   ง.เกาหลีใต้ 
54. แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (IMT - GT) ประกอบด้วยประเทศใด 
ก.ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ข.ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ค.ไทย ลาว มาเลเซีย 
ง.ไทย เวียดนาม มาเลเซีย 
55. ตามยุทธศาสตร์ One Belt, One Road คือโครงการใด 
ก.โครงการรถไฟไทย-จีน 
ข.โครงการรถไฟไทย-ญ่ีปุ่น 
ค.โครงการรถไฟไทย-เกาหลีใต้ 
ง.โครงการรถไฟไทย-อเมริกา 
56. โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ข้อใดไม่ใช่  
ก.โครงการพัฒนาเมืองหนองจิก จ.ปัตตานี 
ข.โครงการพัฒนา อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
ค.โครงการพัฒนา อ.เบตง จ.ยะลา 
ง.โครงการพัฒนา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
57. ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปัจจุบันคือใคร 
ก.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
ข.นายคมศร วงษ์รักษา  
ค.รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 
ง.ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 
58. ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบันคือใคร 
ก.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 
ข.นายไกรยส ภัทราวาท 
ค.รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 
ง.ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา 
59. ส านักงานใดท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ก.ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.ส้านักงานการศึกษาขั นพื นฐาน 
ค.ส้านักงานเลขานายกรัฐมนตรี 
ง.ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 



 

 

ภาค ก (วิชารอบรู)้ เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  11 

 
60.คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เกิดมาจากมาตราใด จากรัฐธรรมนูญ ปี 2560 
ก.มาตรา 54   ข.มาตรา 45  
ค.มาตรา 261   ง.มาตรา 262  
61.คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ภายในกี่วัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
ก.  30 วัน  ข.  45 วัน 
ค.  60 วัน  ง.  90 วัน 
62.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ค.เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ง.คณะรัฐมนตรี 
63.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  
ก.เพื่อก้าหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด้าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย 
ข.ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกรอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์  
ค.ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ  
ง.ปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
64.คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีวาระกี่ปี 
ก. 1 ปี   ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี  ง. 4 ปี 
65.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560ให้ไว้ 
ณ วันที่ เท่าไหร่ 
ก.21 มกราคม พ.ศ. 2560 
ข.22 มกราคม พ.ศ. 2560 
ค.23 มกราคม พ.ศ. 2560  
ง.24 มกราคม พ.ศ. 2560  
66.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข.พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด 100 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค.พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง.พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนด 150 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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67.“หน่วยงานการศึกษา”ระบุไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปี 2547 
 ก. มาตรา 3    ข.มาตรา 4  ค.มาตรา 5 ง.มาตรา 6 
68.ส านักงานศึกษาธิการภาค สังกัด ส านักงานใด 
 ก. ส้านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี  ข.ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 ค.ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.กระทรวงศึกษาธิการ 
69.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ส านักงานใด 
 ก. ส้านักงานเลขาธิการรัฐมนตรี  ข.ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

ค. ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง.กระทรวงศึกษาธิการ 
70.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา แก้ไขตรงตามข้อใด 
 ก. (2)   ข. (3)  ค. (4)  ง. (5) 
71.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา ใครเป็นผู้ลงนามประกาศ 
 ก. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ข. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
 ค. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 
72.ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องให้ส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ เท่าไหร่ 
 ก. 2 มีนาคม 2560  ข. 3 มีนาคม 2560 
 ค. 4 มีนาคม 2560  ง. 5 มีนาคม 2560 
73.แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ฉบับท่ี เท่าไหร่ 
 ก.11   ข.12  ค.13  ง.14 
74. .แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ในระยะเวลาใด 
 ก.2559-2563  ข.2559-2564      ค.2560-2563  ง.2560-2564 
75.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560หมายถึงเรื่องใด  
 ก.การแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข.การแก้ไขปัญหาการบริหารงานงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง.การแก้ไขปัญหาการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ 
76.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 เพื่อรองรับการจัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สอดคล้องกับค าสั่งที่เท่าไหร่ 
 ก.ค้าสั่งที่ 9/2559 ข.ค้าสั่งที่ 10/2559 
 ค.ค้าสั่งที่ 11/2559 ง.ค้าสั่งที่ 12/2559 
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77.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ใด  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
  ก.มาตราที่ 6      ข.มาตราที่ 27      ค.มาตราที่ 32      ง.มาตราที่ 44 
78.ให้กระทรวงศึกษาธิการ มี อ.ก.พ. กระทรวง คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานหมายถึงใคร 
  ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ค.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน     ง.เลขาธิการสภาการศึกษา 
79.ให้กระทรวงศึกษาธิการ มี อ.ก.พ. กระทรวง คณะหนึ่ง ประกอบด้วย รองประธานหมายถึง
ใคร 
  ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ง.เลขาธิการสภาการศึกษา 
80.อนุกรรมการซึ่ง...........แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการ
บริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และ
มิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง อนุกรรมการ 
 ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ง.เลขาธิการสภาการศึกษา 
81.อนุกรรมการซึ่งประธานแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการ
บริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และ
มิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการมีจ านวนตามข้อใด 
 ก.ไม่เกิน 2 คน     ข.ไม่เกิน 3 คน     ค.ไม่เกิน 4 คน      ง.ไม่เกิน 5 คน 
82.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามข้อ 1 (4)  
และ (5) วาระการด ารงต าแหน่ง และจ านวนขั้นต่ าของอนุกรรมการดังกล่าว ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 ข.ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ ก.พ. 
 ค.ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ กระทรวงศึกษาธิการ  
 ง.ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ อ.ก.พ. 
83.ในวาระเริ่มแรกให้ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยอนุกรรมการตามข้อ 1 (1) (2) และ 
(3) จนกว่าจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ 1 (4) และ (5) ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ กี่วัน 
 ก.ไม่น้อยกว่า 90 วัน ข.ไม่มากกว่า 90 วัน 
 ค.ไม่เกิน 90 วัน ง.ภายใน 90 วัน 
84.ให้กระทรวงศึกษาธิการมีต าแหน่งศึกษาธิการภาค จ านวนกี่ต าแหน่ง 
 ก.11 ต้าแหน่ง     ข.12 ต้าแหน่ง      ค.13 ต้าแหน่ง      ง.14 ต้าแหน่ง 
85.ให้กระทรวงศึกษาธิการมีต าแหน่งรองศึกษาธิการภาค จ านวนกี่ต าแหน่ง 
 ก.11 ต้าแหน่ง      ข.12 ต้าแหน่ง      ค.13 ต้าแหน่ง      ง.14 ต้าแหน่ง 
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86.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 สั่ง ณ วันที่ 
  ก. 8 มกราคม พุทธศักราช 2560  ข. 9 มกราคม พุทธศักราช 2560 
 ค.10 มกราคม พุทธศักราช 2560 ง.11 มกราคม พุทธศักราช 2560 
87.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 ใครเป็นผู้สั่ง 
 ก.นายกรัฐมนตรี ข.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ค.ประธานรัฐสภา ง.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
88.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ให้ยุบเลิกองค์คณะบุคคลในสังกัดสพท.
ข้อใด 
 ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่การศึกษา   ข.คณะกรรมการเขตพื นที่การศึกษา 
 ค.คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ง.ข้อ ก. และ ข. 
89.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 ให้ยุบเลิกองค์คณะบุคคลในสังกัด 
สพท.และให้โอนอ านาจหน้าที่ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของใคร 
 ก.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 ค. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
 ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 
90.อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ "คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา"ตรงกับข้อใด 
 ก. มาตรา 38 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
 ข. มาตรา 36 แห่งพรบ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. มาตรา 23 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ  
 ง.ข้อ ก. และ ข. 
91.อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ "อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"ตรงกับข้อใด 
 ก. มาตรา 38 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
 ข. มาตรา 36 แห่งพรบ.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ค. มาตรา 23 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ  

   ง.ข้อ ก. และ ข. 
92.บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึง "คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา" และ"อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" ตามกฎหมาย
ให้เป็น ไปตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ไม่ให้มีผลใช้บังคับต่อไป ข. ไม่ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค้าสั่งนี  
 ค. ให้มีผลใช้บังคับต่อไป ง. ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค้าสั่งนี  
93.  กศจ.  ตรงกับข้อใด 
 ก. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ค. คณะกรรมาธิการศึกษาธิการจังหวัด  ง. ศึกษาธิการจังหวัด 
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94. กศจ. มีจ านวนกี่คน 
 ก. 15 คน      ข. 22 คน      ค. ไม่เกิน 15 คน      ง. ไม่เกิน 22 คน 
95.ใครเป็นประธาน กศจ. 
 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย   ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
96.กศจ. ในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คณะ 
 ก. 75 คณะ      ข. 76 คณะ       ค. 77 คณะ      ง. 78 คณะ  
97.ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น และผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น รวมกันมีจ านวนกี่คน  
 ก. 2 คน       ข. ไม่เกิน 2 คน      ค. 4 คน        ง. ไม่มีข้อถูก  
98.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีจ านวนเท่าใด 
 ก. 3 คน      ข.ไม่เกิน 3 คน       ค. 6 คน       ง. ไม่เกิน 6 คน 
99.การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตรงกับข้อใด 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั ง 
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั ง 
 ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
100.อ านาจหน้าที่ของ "กศจ." ตามข้อใดไม่ถูกต้อง 
  ก. ก้าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั นพื นฐานประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด 
 ข.พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
 ค.พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี วัดในการ
ด้าเนินงานในลักษณะตัวชี วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
 ง.เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
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1.ตอบ ค.ฉบับที่ 12 
2.ตอบ ง.2560- 2564 
3.ตอบ ข.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
3.ตอบ 29 ธันวาคม 2559 
4. ตอบ ก. 1  
5.ตอบ ก.พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
6.ตอบ ก.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.ตอบ ข.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
8.ตอบ ค. 10 ข้อ 
9.ตอบ ข.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
10.ตอบ ข.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
11.ตอบ ข.สังคมสูงวัย 
12.ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
13.ตอบ ก.Sustainable Development Goals 
14.ตอบ ง.ยึด “วสิัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
15.ตอบ ค.ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
16. ตอบ ง.สร้างระบบใหม่ในสังคม  
17.ตอบ ง. 7 ข้อ 
18.ตอบ ค.SME 
19.ตอบ ข.วิสัยทัศน์ 
20.ตอบ ข. 5 ปี 
21.ตอบ ง. 20 ปี  
22.ตอบ ค.2560 – 2579 
23.ตอบ ข.ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
24.ตอบ ข.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
25. ตอบ ข.นายกมล รอดคล้าย 
26.ตอบ ง.ความต้องการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
27.ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
 
 

เฉลย ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด ชุด ที่ 3 
จ านวน100 ข้อ พร้อมเฉลย 
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28.ตอบ ง. “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
29.ตอบ ข. 4 ประการ 
30.ตอบ ง.ถูกทุกข้อ  
31.ตอบ ข. 2 ด้าน 
32.ตอบ ข. 3Rs 8Cs 
33. ตอบ ค.การฟังได้ 
34.ตอบ ค. 5 ประการ 
35.ตอบ ค. 53 ตัวชี วัด 
36.ตอบ ค. 5 ช่วง 
37.ตอบ ก.ระยะ ๕ ปีแรกของแผน 
38.ตอบ ข. 6 ข้อ 
39.ตอบ ก.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
40.ตอบ ค. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
41. ตอบ ง. ยุทธศาสตร์ที่ 6 
42.ตอบ ก.กระทรวงมหาดไทย 
43.ตอบ ง.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
44.ตอบ ก.งบประมาณขาดดุล 
45.ตอบ ค.กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการคลัง ,กระทรวงกลาโหม 
46.ตอบ ง.ไทย,เมียนมาร์,ลาว และจีนตอนใต้ 
47.ตอบ ข.ประเทศละตินอเมริกา 
48.ตอบ ข.5 มิถุนายน 
49.ตอบ ค.วันสิ่งแวดล้อมโลก 
50.ตอบ ง.บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา 
51.ตอบ ข.กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
52.ตอบ ข.2518 
53.ตอบ ง.เกาหลีใต้ 
54.ตอบ ก.ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
55.ตอบ ก.โครงการรถไฟไทย-จีน 
56.ตอบ ง.โครงการพัฒนา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
57.ตอบ ค.รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ 
58.ตอบ ง.ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา 
59.ตอบ ง.ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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60.ตอบ ค.มาตรา 261  
61.ตอบ ค.  60 วัน 
62.ตอบ ง.คณะรัฐมนตรี 
63.ตอบ ง.ปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
64.ตอบ  ข. 2 ปี 
65.ตอบ ค.23 มกราคม พ.ศ. 2560 
66.ตอบ ค.พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก้าหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
67. ข.มาตรา 4 
68. ค.ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
69. ค.ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
70. ง. (5) 
71. ข. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
72. ก. 2 มีนาคม 2560 
73. ข.12 
74. ง.2560 - 2564 
75. ค.การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ 
76. ค.ค้าสั่งที่ 11/2559 
77. ง.มาตราที่ 44 
78. ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
79. ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
80. ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
81. ข.ไม่เกิน 3 คน 
82. ข.ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎ ก.พ. 
83. ง.ภายใน 90 วัน 
84. ข.12 ต้าแหน่ง 
85. ข.12 ต้าแหน่ง 
86. ค.10 มกราคม พุทธศักราช 2560 
87. ข.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
88. ง.ข้อ ก. และ ข. 
89. ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
90. ง.ข้อ ก. และ ข. 
91. ค. มาตรา 23 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ  
92. ง. ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับค้าสั่งนี  



 

 

ภาค ก (วิชารอบรู)้ เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  19 

 
93. ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
94. ค. ไม่เกิน 15 คน 
95. ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
96. ข. 76 คณะ  
97. ง. ไม่มีข้อถูก 
98. ง. ไม่เกิน 6 คน 
99. ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
100. ก. ก้าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั น
พื นฐานประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในจังหวัด 
 


