
แนวข้อสอบความรอบรู้(พลวัตร) 
 
1.  การตรวจผลงานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะรุ่นปัจจุบันใช้
งบประมาณจากส่วนใด 
ก.  งบกลาง  ข.  สกสค.  
ค.  กคศ.  ง.  กระทรวงศกึษาธิการ  
2.  “ www.thai.com-Exam.com” เก่ียวข้องกับข้อใด 
ก.  การประเมินครูทัง้ระบบ 
ข.  การประเมินผู้บริหารทัง้ระบบ 
ค.  การประเมินวิทยฐานะ 
ง.  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพล 
3.  การด าเนินการตามโครงการโรงเรียนดีประจ า
ต าบลมีจุดเน้นตามข้อใด 
ก.  Sportcomplex 
ข.  โรงเรียนในก ากบัของชมุชน 
ค.  โรงเรียนในก ากบัของชมุชน 
ง.  ถกูทกุข้อ 
4.  “MOU”ตามโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล เร่ือง
แรกท่ีต้องด าเนินการกับ อปท. คือข้อใด 
ก.  คา่สาธารณปูโภค  ข.  การกระจายอ านาจ  
ค.  รถรับสง่นกัเรียน  ง.  การระดมทรัพยากร  
5.  โรงเรียนดีประจ าต าบลมีทัง้หมดก่ีโรงเรียน 
ก.  180    ข.  182  
ค.  183    ง.  185  
6.  “ โรงเรียนคุณภาพสูง” ข้อใดกล่าวผดิ 
ก.  อาคารเรียนอาคารประกอบ 
ข.  คตอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต 
ค.  สระวา่ยน า้  ลานกีฬา 
ง.  ครูชาวตา่งชาต ิ
 
 
 

7.  ครูชาวต่างชาติท่ีจะสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ดีประจ าต าบล คือข้อใด 
ก.  อเมริกา  ข.  องักฤษ  
ค.  ฝร่ังเศส  ง.  สก๊อตแลนด์  
8.  ครูในโรงเรียนดีประจ าต าบลต้องมีวุฒทิาง
การศึกษาในภาพรวมอย่างน้อยก่ีสาขาวชิาเอก 
ก.  5   ข.  6  
ค.  7   ง. 8  
9.  สถาบันน าร่องผลิตครูพันธ์ุใหม่มีก่ีสถาบัน 
ก.  36   ข.  42  
ค.  45   ง.  52  
10.  โครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ก าหนดเป้าหมายไว้
จ านวนเท่าใด 
ก.  2000   อตัรา  ข.  3000  อตัรา  
ค.  4000   อตัรา  ง.  5000   อตัรา  
11.  สพท. ท่ีประกาศสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีจ านวน
เท่าใด 
ก.  55   ข.  60  
ค.  65   ง.  69  
12.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.  ครูผู้ช่วยหลกัสตูร 4 ปีเงินเดือน 7,940 บาท 
ข.  ครูผู้ช่วยหลกัสตูร 5 ปีเงินเดือน 8,700 บาท 
ค.  บคุคลท่ีก าลงัศกึษาตอ่หลกัสตูร ป. บณัฑิต สามารถ
สมคัรสอบครูผู้ช่วยได้ 
ง.  การแตง่ตัง้สามารถผอ่นผนัการมีใบอนญุาตประกอบ
วิชาชีพได้หากเป็นความผิดพลาดของครุุสภา 
13.  โครงการเรียนฟรี 15 ปี ข้อใดกล่าวผดิ 
ก.  แจกหนงัสือเรียนฟรีให้ชัน้ ม.4-ม.6 
ข.  ป.1-ม.3 ให้ยืมหนงัสือเรียน 
ค.  การยืมหนงัสือเรียนมีก าหนด 3 ปี 
ง.  แจกหนงัสือเรียนฟรีในระดบั ปวช. 
 
 

http://www.thai.com-exam.com/


14.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการจัดการศึกษาท่ีไม่ได้
มาตรฐานตาม สมศ. ก าหนด 
ก.  ขาดแคลนครู    
ข.  ขาดงบประมาณ 
ค.  ขาดการนิเทศก ากบัติดตามผล  
ง.  ขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน 
15.  มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสองมีก่ี
มาตรฐาน 
ก.  7  มฐ.  ข.  14  มฐ.  
ค.  16  มฐ.  ง.  18  มฐ.  
16.  .  มาตรฐานการประเมินภายในมีก่ีมาตรฐาน 
ก.  7  มฐ.  ข.  14  มฐ.  
ค.  16  มฐ.  ง.  18  มฐ.  
17.  เง่ือนไขในการขอใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ส าหรับบุคคลท่ีจบ ป.บัณฑติ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก.  จบ ป.บณัฑิต 1 ปี 
ข.  ผา่นการทดสอบ 9 มาตรฐาน 
ค.  ปฏิบตัิการสอน 1 ปี 
ง.  ผา่นการทดสอบความรู้ตามท่ีก าหนด 
18.  การบรรจุครูผู้ช่วยในปีงบประมาณ  2553  
ข้อมูลข้อใดไม่เป็นจริง 
ก.  บรรจตุามต าแหน่งวา่ง  1,354  อตัรา 
ข. บรรจตุามต าแหน่งเกษียณ ปกติ  9,000  อตัรา 
ค.  บรรจตุามต าแหน่งเกษียณก่อนก าหนด  4,100  อตัรา   
ง.  บรรจรุวมทัง้หมดทกุต าแหน่งประมาณ 15,000  อตัรา 
19.  “ การอบรม Master  Teacher  ”  จัดขึน้ในช่วงใด 
ก.  7 – 8  เม.ย.  53 ข.  3 – 12  พ.ค.  53 
ค.  12 – 15  พ.ค.  53 ง.  15 – 21  พ.ค.  53 
20.  ปีการศึกษา  2553  เปิดเรียน ตรงกับข้อใด 
ก.  14  พ.ค.  53  ข.  15  พ.ค.  53  
ค.  16  พ.ค.  53  ง.  17  พ.ค.  53  
 
 

21.  ปีการศึกษาหมายถงึข้อใด 
ก.  16   พ.ค.  -   15  พ.ค.   ของปีถดัไป 
ข.  1   พ.ค.  -   30  เม.ย.   ของปีถดัไป 
ค.  1   เม.ย.  -   31  มี.ค.   ของปีถดัไป 
ง.  ขึน้อยู่กบัสถานศกึษาก าหนด 
22.  เออร์ร่ีรีไทน์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 
ก.  อายตุวั  15  ปี 
ข.  อายงุาน  25  ปี 
ค.  อายรุาชการคงเหลือไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ง.  ถกูทกุข้อ 
23.  การจัดล าดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของ 
IMD ประเทศไทยอยู่ในอันดับเท่าใด 
ก.  40   ข.  45  
ค.  47   ง.  50  
24.  ตัวชีว้ัดการปฏิรูปาการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
ข้อใดกล่าวผดิ 
ก.  คณุภาพการจดัการศกึษาของไทยติด 20 อนัดบัแรก 
ข.  คนไทยใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค.  คนไทยใฝ่ดี มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินยั 
ง.  คนไทยคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
25.  กฎหมายฉบับใดท่ีไม่สามารถประกาศใช้ได้ 
เพราะเหตุผลความวุ่นวายทางการเมือง 
ก.  พรบ. สง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ข.  พรบ. การศกึษาตลอดชีวิต 
ค.  พรบ. การจตััง้ สพท. มธัยมศกึษา 
ง.  ก  ละ  ข 
26.  ข้อใดหมายถงึโรงเรียนดีประจ าต าบล ของ 
สพท. นภ. เขต 2 
ก.  โรงเรียนบ้านนาดีคา่ยสวา่ง 
ข.  โรงเรียนหนองบวัค าแสสน 
ค.  โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง 
ง.  โรงเรียนนาวงัศกึษาวิช 



27.  การประเมินสมรรถนะครูมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
ท่ีสุดคือข้อใด 
ก.  ประเมินความรู้พืน้ฐาน 
ข.  จดักลุม่ สงู  กลาง  ต้น 
ค.  ประเมินตามกฎหมายก าหนด 
ง.  ประเมินเพ่ือพฒันาตอ่ยอด 
28.  ครูชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4  ประเมินวชิาใดบ้าง 
ก.  ภาษาไทยบรูณาการ 
ข.  คณิตศาสตร์ 
ค.  วิทยาศาสตร์ 
ง.  ประเมินทกุข้อ 
29.  ผลการทดสอบ O – NET  ปีการศึกษาข้อใด
กล่าวผดิ 
ก.  นร. ม. 6  ทกุวิชาต ่ากวา่ร้อยละ  50 
ข.  นร. ม. 3  ทกุวิชาต ่ากวา่ร้อยละ  50 ยกเว้นสขุศกึษาได้
ร้อยละ 56.7 
ค.  ป. 6 วิชาสขุศกึษาได้คะแนนสงูสดุ และภาษาไทยผา่น
ร้อยละ 50 
ง.  ผิดทกุข้อ 
30.  ผอ. สพท. คนแรกของประเทศไทยที่มีวทิยฐานะ
เชี่ยวชาญพเิศษ คือข้อใด 
ก.  พิษณ ุ  ตลุสขุ ข.  สมเดช   สีแสง 
ค.  ชินภทัร   ภมูิรัตน์ ง.  สมเกียรติ   ชอบผล 
31.  กระทรวงศึกษาธิการมีอายุก่ีปี 
ก.  100   ปี  ข.  110  ปี  
ค.  118  ปี  ง.  120   ปี  
32.  การประชุมผู้น าอนุภาคกลุ่มน า้โขง มีขึน้ระหว่าง
วันใด 
ก.  2 – 3 เมษายน   2553 
ข.  3 – 4 เมษายน   2553 
ค.  4 – 5 เมษายน   2553 
ง.  5 – 6 เมษายน   2553 
 

33.  จากข้อ  32  จัดขึน้ท่ีใด 
ก.  ภเูก็ต  ข.  หนองคาย  
ค.  ประจวบคีรีขนัธ์ ง.  กรุงเทพฯ 
34.  วันรักการอ่านของไทยตรงกับข้อใด 
ก.  1   เมษายน     ข.  2   เมษายน    
ค.  3   เมษายน     ง.  4    เมษายน   
35.  การสอบ GAT / PAT  ครัง้ท่ี  2 / 2553  จัดสอบ
ในเดือนใด 
 ก.  พฤษภาคม  ข.  มิถนุายน  
ค.  กรกฎาคม  ง.  สิงหาคม  
36.  การสอบ GAT / PAT  ครัง้ท่ี  2 / 2553  ข้อใด
กล่าวถูกต้อง 
ก.  สอบส าหรับนกัเรียน ม. 6 หรือเทียบเท่า,สงูกวา่ 
ข.  คา่สมคัรสอบวิชาละ  150 บาท 
ค.  รับสมคัร 1 – 25  พ.ค. 53 
ง.  ถกูทกุข้อ 
37.  O – NET  ย่อมาจากข้อใด 
ก.  Ordinary National  Educationtest 
ข.  Ordinary National  test 
ค.  Ordinary Nature  Education 
ง.  Ordinary National  Education 
38.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  มีผลบังคับใช้วันใด 
 ก.  23   สิงหาคม   2550  
 ข.  24   สิงหาคม   2550  

ค.  25   สิงหาคม   2550 
ง.  26   สิงหาคม   2550 

39.  ข้อใดเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ 
 ก.  การนบัถือศาสนา  
 ข.  การสื่อสาร  
 ค.  การประกอบอาชีพ 
 ง.  การเลือกถ่ินท่ีอยู่อาศยั  



40.  เม่ือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดให้มีการ
เลือกตัง้ใหม่ภายในก่ีวันนับตัง้แต่วันยุบสภาฯ 
 ก.  30   วนั ข.  45   วนั  
 ค.  60   วนั ง.  45 -60  วนั  
41.  ข้อใดกล่าวผดิ 

ก.  รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550  มี  15  หมวด  309   
      มาตรา 
ข.  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ 

นายมีชยั  ฤชพุนัธุ ์
ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานสภา 
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตัง้  

480  คน 
42.  หลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
อภสิิทธ์ิ คือข้อใด 

ก.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณุธรรมน าความรู้ 
ข.  เช่ือความเช่ือมัน่และกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ค.  เสริมสร้างความสมานฉนัท์และความสามคัคี
ของของคนในชาต ิ
ง.  ฟืน้ฟเูศรษฐกิจท่ีก าลงัประสบปัญหาเร่งดว่น 

43.  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก.  การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ี 2 , เรียนฟรี 
15  ปีอย่างมีคณุภาพ 
ข.  โรงเรียนดีประจ าต าบล , แหลง่เรียนรู้ราคาถกู 
ค.  Teacher  Channel , ผลกัดนัพระราชบญัญัติ
เงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
ง.  สนบัสนนุองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ , พฒันาครูทัง้ระบบ 

44. “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ ”
สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  วิสยัทศัน์  ข.  นโยบาย  
 ค.  ยทุธศาสตร์  ง.  ถกูทกุข้อ  

45.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษารอบ
สอง 
 ก.  นิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
 ข.  ครูเก่ง  ครูดี  รักในวิชาชีพครู  
 ค.  แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ง.  พฒันาผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
46.  นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดกล่าวผดิ 

ก.  ปฏิรูปการศกึษาทัง้ระบบ,สง่เสริมให้ภาคเอกชนมี
สว่นร่วม 

ข.  พฒันาครูดี  ครูเก่ง  มีคณุธรรม ,  
เรียนฟรี  15  ปี 
ค.  สง่เสริมให้เดก็ เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค ์

ง.  สดัสว่นผู้เรียนตอ่อาชีวศกึษาและสายสามญัเป็น  
50  :  50 

47.  พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของ  สพฐ. คือข้อใด 
 ก.  สร้างโอกาสทางการศกึษา  
 ข.  สนบัสนนุการจดัการศกึษา  
 ค.  การพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  

ง.  การพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

48.  เป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม ข้อ
ใดส าคัญท่ีสุด 
 ก.  ประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ  
 ข.  สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการบริหารราชการ  
 ค.  ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและ  

ประพฤติมิชอบ 
ง. สร้างระบบในการตรวจสอบ ติดตาม 

 
 
 
 



49.  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอ่าน 
 ก.  คนไทยทกุคนมีความสามารถด้านการอา่น  
 ข.  การสร้างนิสยัรักการอา่น  
 ค.  การสร้างบรรยากาศรักการอา่น 
 ง.  สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
50.  ปัจจัยข้อใดท่ีส่งผลให้การพัฒนาประเทศ มุ่งสู่
การพัฒนาสังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน 
 ก.  คนไทยมีคณุธรรมน าความรอบรู้รู้เท่าทนัโลก  

ข.  ครอบครัวอบอุน่  ชมุชนเข้มแขง็  สงัคมสนัติสขุ 
ค.  สิ่งแวดล้อมมีคณุภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ียัง่ยืน 
ง.  ถกูทกุข้อ 

51.  ข้อใดไม่ใช่พันธกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  10  ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) 
 ก.  พฒันาคนให้มีคณุภาพ  
 ข.  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคณุภาพ  

ค.  สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ง.  สร้างโอกาสการเรียนรู้คูค่ณุธรรม 

52.  การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลปัจจุบัน 
ข้อใดด าเนินการได้คามเป้าหมายของแผนพัฒน์ ฉ. 
10  มากท่ีสุด 
 ก.  จ านวนปีการศกึษาเฉล่ีย  
 ข.  อตัราเงินเฟ้อ  
 ค.  การอนรุักษ์พืน้ท่ีป่า  
 ง.  การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตย  
53.  ข้อใดไม่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ 
( sp2) 
 ก.  Education   Hub 
 ข.  Spirit  of Asianschool 
 ค.  Stimulus  Package 2 
 ง.  Achevement  Motivation 

54.  โครงการท่ี  สพฐ.  รับการอนุมัติงบประมาณตาม
แผน SP2   มีจ านวนเท่าใด 
 ก.  15  โครงการ  ข.  16  โครงการ  
 ค.  17   โครงการ ง.  18  โครงการ  
55.  ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมี
คุณภาพ จัดสรรให้นักเรียนคนละเท่าใด 
 ก.  370   บาท  /  คน /  ปี  
 ข.  390   บาท  /  คน /  ปี  
 ค.  420   บาท  /  คน /  ปี  
 ง.  560   บาท  /  คน /  ปี  
56.  นโยบายเรียนฟรี 15ปี ครอบคลุมการศึกษา
ระดับใด 
 ก.  ประถมศกึษา – มธัยมศกึษา 
 ข.  อนบุาล – มธัยมศกึษา 
 ค.  อนบุาล – ปวช. 
 ง.  ถกูทกุข้อ 
57.  ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย 
 ก.  ผู้แทนครู  
 ข.  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศกึษา  
 ค.  ผู้แทนชมุชน  
 ง.  ผู้แทนผู้ปกครอง  
58.  การด าเนินงานตามนโยบาย 3  ดี ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง 
 ก.  สง่เสริมประชาธิปไตย  
 ข.  คณุธรรมความเป็นไทย  
 ค.  ห่างไกลยาเสพติด  
 ง.  ตระหนกัและศรัทธาในความดีงาม  
59.  การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ สอดคล้องกับ
นโยบาย 3 ดี ข้อใด 
 ก.  Democracy  ข.  Decency 
 ค.  Drug Free  ง.  Decenterlization 



60.  รูปแบบการจัดสรรคอมพวิเตอร์ตามโครงการ
ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  CL   ข.  CC 
 ค.  MV  ง.  MGCL 
61.  นโยบายการด าเนินงานห้องสมุด 3 ดี ข้อใด
กล่าวผดิ 
 ก.  บริการดี  ข.  บรรณารักษ์ดี  
 ค.  บรรยากาศดี  ง. หนงัสือดี  
62.  เงนิรายหัวในโรงเรียนขนาดเล็กระดับ
ประถมศึกษาจัดสรรให้จ านวนเท่าไร 
 ก.  1,900  บาท  ข.  2,400  บาท  
 ค.  3,500  บาท  ง.  4,500  บาท  
63.  ปีแห่งการอ่านของประเทศไทย อยู่ในห้วงเวลา
ใด 
 ก.  ปี  2553 -  2555 ข.  ปี  2552 -  2555  
 ค.  ปี  2553 -  2559  ง.  ปี  2552 – 2561 
 
 
64.  มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก คือใคร 
 ก.  นายบิลเกตส ์
 ข.  นายวอเรนท์  บฟัเฟต์  
 ค.  นายมเูกซ  อมับานี  
 ง.  นายคาร์ลอส  สลิม  
65.  มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของไทยคนปัจจุบัน คือใคร 
 ก.  นายเฉลียว  อยู่วิทยา  
 ข.  นายเจริญ  ศิริวฒันา  
 ค.  นายธนินทร์  เจียรวนนท์  
 ง.  พตท.ทกัษิณ  ชินวตัร  
66.  แผ่น DVD หน่ึงแผ่นจุข้อมูลได้ก่ี GBYTE 
 ก.  3.7  ข.  4.7  
 ค.  5.7  ง.  6.7  
 
 

67.  ข้อใดคือเวบ็ไซต์ของ  สพท.นภ.1 
ก.  http://personel.obec.go.th/index2.php 
ข.  http:// www.obec.go.th/ 
ค.  http:// www.udon4.go.th/ 
ง.  http:// www.nblp.go.th/ 
68.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.  O-NET  ย่อมาจากค าวา่  Ordinary National   
     Education  test 
ข.  NT  มาจากค าวา่  National  test 
ค.  LAS  มาจากค าวา่  Local Area   
     Assessment 
‘ง. PAT  มาจากค าวา่  Professional  Aptitude   

                   test 
69.  ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก.  O-NET  สอบเฉพาะชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  
มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

 ข.  NT  สอบเฉพาะชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  3 
ค.  LAS  เป็นการประเมินระดบัท้องถ่ิน สอบชัน้ 
ป.2 , 5  และ  ม. 2 ,5 
 

70.  นโยบายเรียนฟรี 15  ปี  เร่ิมตัง้แต่ระดับใดถงึ
ระดับใด 
 ก.  อนบุาล – มธัยมศกึษา 
 ข.  ก่อนประถม – อดุมศกึษา 
 ค.  ประถมศกึษา – อดุมศกึษา 
 ง.  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน -  อดุมศกึษา  
71.  กระดาษ A 4 เป็นอุปกรณ์การเรียนระดับใด 
 ก.  ก่อนประถมศกึษา  
 ข.  ประถมศกึษา  
 ค.  มธัยมศกึษาตอนต้น  
 ง.  มธัยมศกึษาตอนปลาย  
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72.  นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คือข้อใด 
 ก.  แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแขง็  2555  
 ข.  แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแขง็  2553  
 ค.  เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ  
 ง.  แผนฟืน้ฟเูศรษฐกิจ ระยะท่ี 2  2553 – 2555 
73.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน คือข้อใด 
 ก.  ฉบบัท่ี  9  พ.ศ.  2550-2554 
 ข.  ฉบบัท่ี  9  พ.ศ.  2549-2554  
 ค.  ฉบบัท่ี 10  พ.ศ.  2550-2554  
 ง.  ฉบบัท่ี 10  พ.ศ.  2551-2555  
74.  ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ 
 ก.  อาหารกลางวนัฟรี  
 ข.  เคร่ืองแบบนกัเรียนฟรี  
 ค.  หนงัสือเรียนฟรี  
 ง.  อปุกรณ์การเรียนฟรี  
75.  ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 
 ก.  คณุภาพนกัเรียน  
 ข.  สร้างโอกาสทางการศกึษา  

ค.  เพ่ิมประสิทธิภาพการมีสว่นร่วมการจดั
การศกึษา 
ง.  พฒันาคณุภาพครูทัง้ระบบ 

76.  ประเทศใดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชัน้
บรรยากาศมากท่ีสุด 
 ก.  จีน  ข.  อเมริกา  
 ค. อินเดีย ง.  แคนนาดา  
77.  เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสอง คือ
ข้อใด 
 ก.  สร้างโอกาสทางการศกึษา  

ข.  แก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
ค.  พฒันาคณุภาพผู้เรียน 
ง.  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

78.  ข้อใดไม่ใช่นโยบาย 3 D ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ก.  คณุธรรม จริยธรรม  
 ข.  สามคัคีธรรม  
 ค.  ประชาธิปไตย  
 ง.  ภมูมิคุ้มกนัยาเสพติด  
79.  “ สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกัน ” ข้อความดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อใด 

ก.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 10 
ข.  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
ค.  นโยบายรัฐบาลปัจจบุนั 
ง.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80.  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของห้องสมุด 3 D 
 ก.  ครูดี   ข.  บรรณารักษ์ดี  
 ค.  บรรยากาศดี  ง.  หนงัสือดี 
81.  แนวคดิหลักในการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาฉบับท่ี 10  คือข้อใด 
 ก.  คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา  
 ข.  ความรู้คูค่ณุธรรม  
 ค.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
 ง.  ปรัชญาเข้าใจ เข้าถึงและพฒันา  
82.  ข้อใดไม่ใช่นโยบาย 4 ใหม่ของรัฐบาล 
 ก.  ครูยคุใหม ่  

ข.  เดก็ไทยยคุใหม ่
 ค.  ผู้บริหารสถานศกึษายคุใหม่  
 ง.  สถานศกึษาและแหลง่เรียนรู้ใหม ่
 
 
 
 
 



83.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้มีจ านวน 
ส.ส. ตามข้อใด 
 ก.  ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.ระบบสดัสว่น 80  คน  

ข.  ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.ระบบบญัชีรายช่ือ 100  
คน 
ค.  ส.ส.เขต 400 คนส.ส.ระบบสดัสว่น100  คน 
ง.  ส.ส.เขต 500 คน ส.ส.ระบบสดัสว่น 80  คน 

84.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก าหนดให้สิทธิบุคคล
ได้รับการศึกษาจากรัฐโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามข้อใด 
 ก.  ไมน้่อยกวา่  12  ปี  
 ข.  มากกวา่  12  ปี  
 ค.  ไมน้่อยกวา่  14  ปี  
 ง.  ไมน้่อยกวา่  9  ปี  
85.  โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล มีโรงเรียน
ทัง้หมดจ านวนเท่าใด 
 ก.  182  โรงเรียน ข.  183  โรงเรียน  
 ค.  184  โรงเรียน ง.  185  โรงเรียน  
86.  เลขาธิการ  กพฐ หมายถงึบุคคลในข้อใด 
 ก.  ดร. ชินภทัร  ภมูิรัตน  
 ข.  ดร. สมเกียรติ  ชอบผล  
 ค.  นายเสน่ห์  ขาวโต  
 ง.  ดร. ชยัพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
87.  ประธาน ก.ค.ศ. คือบุคคลในข้อใด 
 ก.  ดร. ชินภทัร  ภมูิรัตน  
 ข.  ดร. สมเกียรติ  ชอบผล  
 ค.  นายเสน่ห์  ขาวโต  
 ง.  นายชินวรณ์  บญุเกียรติ  
88.  สพฐ. แบ่งการบริหารงานเป็นเขตพืน้ท่ีจ านวน
เท่าใด 
 ก.  182   โรงเรียน  
 ข.  183   โรงเรียน  
 ค.  184   โรงเรียน  
 ง.  185   โรงเรียน  

89.  เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  2012  คือข้อ
ใด 
 ก.  องักฤษ  ข.  บราซิล  
 ค.  ฝร่ังเศส  ง.  อินโดนีเชีย  
90.  แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย คือข้อใด 
 ก.  จินดามณี  ข.  ประถม ก กา  
 ค.  พระอภยัมณี  ง.  ประถมมาลา  
91.  การประชุมลุ่มน า้โขง  ข้อใดไม่เก่ียวข้อง 
 ก.  ไทย   ลาว   

ข.  กมัพชูา  เวียดนาม 
 ค.  พมา่  จีน    

ง.  ประเทศในกลุม่อาเซียน 
92.  เวบ็ไซต์ท่ีมีคนเข้าชมมากท่ีสุด คือข้อใด 
 ก.  กเูกิล ข.  เฟซบคุ  
 ค.  ยาฮ ู ง.  ฮอตเมล์  
93.  ปี  2553  เศรษฐกิจแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 
2553  GDP ขยายตัวเพิ่มขึน้ตามข้อใด 
 ก.  6.2 % ข.  5.5% 
 ค.  4.5 % ง.  4% 
94.  ประเด็นส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อใดไม่
ถูกต้อง 
 ก.  ยกเลิกกฎหมายยบุพรรคการเมือง  
 ข.  ก าหยดการเลือกตัง้แบบเขตเดียวเบอร์เดียว  
 ค.  ก าหนดให้ สว. มาจากการเลือกตัง้ 

ง.  สส. ต้องมาจากการเลือกตัง้แบบแบ่งเขต
ทัง้หมด 

95.  นวัตกรรม  หมายถงึข้อใด 
 ก.  การท าสิ่งใหม่  
 ข.  สิ่งใหม ่ๆ ท่ีท าขึน้  
 ค.  ท าใหม,่ เปลี่ยนแปลงโดยน าสิ่งใหมเ่ข้ามา  
 ง.  ถกูทกุข้อ  
 



96.  ประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษา ข้อใดส าคัญ
ท่ีสุด 
 ก.  เกิดแรงจงูใจในการเรียน  
 ข.  ประหยดัเวลาในการเรียน  
 ค.  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
 ง.  ช่วยแก้ปัญหาการเรียนช้าของนกัเรียน  
97.  “ วันเนา ”  ในปี 2553  ตรงกับวันใด 
 ก.  13  เมษายน  2553  
 ข.  14  เมษายน  2553  
 ค.  15  เมษายน  2553  
 ง.  16  เมษายน  2553  
98.  ข้อใดคือเป้าหมายส าคัญท่ีสุดในการประกอบ
พระราชพธีิพืชมงคล 
 ก.  เพ่ือเสี่ยงความอดุมสมบรูณ์  
 ข.  เพ่ือความบริบรูณ์ของภตัรหาร 

ค.  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และก าลงัใจแก่
เกษตรกร 
ง.  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ไร่นาและพืน้ท่ีเกษตรเสียหาย 

99.  “ พระราชพธีิจองเปรียง” หมายถงึข้อใด 
 ก.  ตกับาตรหลวง  
 ข.  ถวายข้าวบิณฑ์ 
 ค.  สกัการะอฐิับรูพกษัตริย์  
 ง.  ลอยกระทงหลวง 
100.  “ ประเพณียี่เป็ง” สอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  ปีใหม่  
 ข.  สงกรานต์  
 ค.  เข้าพรรษา  
 ง.  ลอยกระทง 
  
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 


