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คูมือเตรียมสอบ 1 

1.ป.ย.ป. หมายถึงขอใด 

ก.คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ  

ข.กรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ  

ค.คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง 

ความสามัคคีปรองดองสามัคค ี

ง.คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง 

ความสามัคคีปรองดอง 

2.ครม.เห็นชอบเดินหนาผลักดัน มรดกโลกอันดับตอไป ของประเทศไทย คือ 

ก. พระธาตุพนม 

ข. พระธาตุนาดูน 

ค. เมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร 

ง. อุทยานแหงชาติทับลาน 

3.ไมจันทนยืนตนตาย เตรียมจัดพิธีบวงสรวงตัดใชในงานพระราชพิธีพระบรมศพ น ามาจาก 

สถานที่ใด 

ก.เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 

ข.เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาเมือง 

ค.อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ง.อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 

4. แชมป เมืองยางพาราภาคอีสานคือจังหวัดใด 

ก. บึงกาฬ 

ข. หนองคาย 

ค. มุกดาหาร 

ง. นครพนม 

5.จังหวัดแรกที่รัชกาลที่ 10 เสด็จ คือจังหวัดใด 

ก. กระบี่ 

ข. สงขลา 

ค. ระนอง 

ง. นครสวรรค 

 

 

 

 



 

 ขอสอบ สรุปเหตุการณปจจุบัน จ านวน 100 ขอ พรอมเฉลย 
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6. DLIT Resources หมายถึงขอใด 

ก. หองเรียนแหงคุณภาพ 

ข. คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 

ค. หองสมุดออนไลน 

ง. คลังขอสอบ 

7.“ชุมชนการเรียนรูครูมืออาชีพ”สื่อรายการที่ท าใหครูไดเห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี ขอใดกลาว 

ถูกตอง 

ก. Share and Learn 

ข. Good Practice 

ค. Coaching and Mentoring 

ง. ไมมีขอถูก 

8. สาวงามผูความงกุฎMiss Universe 2016 หรือ นางงามจักรวาล 2016 ไปครอง มาจาก 

ประเทศใด 

ก.ประเทศฝรั่งเศส 

ข.ประเทศอังกฤษ 

ค.ประเทศนอรเวย 

ง.ประเทศอิตาลี 

9.สาวงามผูความงกุฎMiss Universe 2016 คือใคร 

ก. นางสาวไอรีส มิตเทเนเรอร 

ข. นางสาวราเกล เปลิสเซียร 

ค. นางสาวอันเดรอา โตวาร 

ง. นางสาวเพีย วูรทซบาค 

10. ผลสอบ PISA ของประเทศไทยอยูในล าดับที่เทาไหร 

ก. 54 

ข. 59 

ค. 64 

ง. 69 

 

 



11.วันที่ 5 ธันวาคมของทุกป เปนวันส าคัญของชาติไทย ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. วันพอแหงชาติ 

ข. วันชาต ิ

ค. วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 

บพิตร 

ง. ถูกทุกขอ 
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12. รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ " ในหลวง ร.๙"  คือขอใด (รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 

ก. พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย 

ข. พระบิดาแหงการทดลองไทย 

ค. พระบิดาแหงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ง. พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย 

13.โครงการ “ประชารัฐ” โดยเฉพาะการขับเคลื่อน นโยบาย “เกษตรแปลงใหญ” เปนโครงการ 

ชวยเหลือใคร 

ก. เพื่อสนับสนุนใหพอคาคนกลาง 

ข. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย 

ค. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายใหญ 

ง. เพื่อสนับสนุนใหผลิตภัณฑ โอทอป 

14.ประเทศไทย 1.0 หมายถึงขอใด  

ก. เนนการเกษตรเปนหลัก 

ข. เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา 

ค. เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก 

ง. เปนเศรษฐกิจใหม 

15.ประเทศไทย 2.0 หมายถึงขอใด 

ก. เนนการเกษตรเปนหลัก 

ข. เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา 

ค. เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก 

ง. เปนเศรษฐกิจใหม 

16. ประเทศไทย 3.0 หมายถึงขอใด 

ก. เนนการเกษตรเปนหลัก 

ข. เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา 

ค. เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก 

ง. เปนเศรษฐกิจใหม 

 



17. ปจจุบัน ประเทศไทย อยูในขอใด 

ก. ประเทศไทย 1.0 

ข. ประเทศไทย 2.0 

ค. ประเทศไทย 3.0 

ง. ประเทศไทย 4.0 
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18. วันกีฬาแหงชาติ ตรงกับวันที่เทาไหร 

ก. 16 มกราคมทุกป 

ข. 16 มิถุนายนทุกป 

ค. 16 ตุลาคมทุกป 

ง. 16 ธันวาคมทุกป 

19.รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2560 เปนฉบับที่เทาไหร  

ก. ฉบับ 19 

ข. ฉบับ 20 

ค. ฉบับ 21 

ง. ฉบับ 22 

20.รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2560 ประกาศใชว ันที่เทาไหร 

ก. 6 มกราคม 2560 

ข. 6 มีนาคม 2560 

ค. 6 เมษายน 2560 

ง. 6 พฤษภาคม 2560 

21.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจุบัน ฉบับที่ เทาไร 

ก. ฉบับที่ 11 

ข. ฉบับที่ 12 

ค. ฉบับที่ 13 

ง. ฉบับที่ 14 

22.ใหใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เริ่มใชและสิ้นสุดตรงกับขอใด 

ก. ๑ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ข. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ค. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ง.๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 



23.โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญาน าทางในการพัฒนา 

ประเทศตอเนื่องจากลงสู แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่เทาไหร 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
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24.การประกวดขาวหอมมะลิ ใครไดรางวัลอันดับ 1 ของโลก ป 2560 

ก. ขาวหอมมะลิจากไทย : Thai hom Mali Rice 

ข. ขาวหอมมะลิ จากกัมพูชา ชื่อขาว ผกาล าดวน ( Phaka Malis ) 

ค. ขาวหอมมะลิ เเคลลิฟอรเนีย อเมริกา 

ง. ขาวหอมมะลิ จากอินโดนีเชีย 

25.หลัก 4 พ.การด ารงชีว ิตสวนตัวและชีว ิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงส าหรับขาราชการ สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ.หมายถึงขอใด 

ก. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอประมาณ 

ข. พึ่งตนเอง พออยู พอเพียง พอใจ 

ค. พึ่งตนเอง พอดี พอมี พอใจ 

ง. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 

26.รัชกาลที่ 10 ขึ้นครองราชย ว ันที่เทาไหร  

ก. 13 ตุลาคม 2559 

ข. 16 พฤศจิกายน 2559 

ค. 1 ธันวาคม 2559 

ง. 5 ธันวาคม 2559 

27.นาย ทรัมป ( Donald John Trump ) เปนประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนที่เทาไหร 

ก. 43 

ข. 44 

ค. 45 

ง. 46 

28. ลงทะเบียนผูมีรายไดนอย ส าหรับผูที่มีรายไดไมเกิน กี่บาทตอป 

ก. 10,000 

ข. 20,000 

ค. 30,000 

ง. 40,000 

 



29.สําหรับผูที่มีรายได 30,001- ไมเกิน 100,000 บาท จะไดรับเงินชวยเหลือเทาใด 

ก. 1,000 บาท 

ข. 1,500 บาท 

ค. 3,000 บาท 

ง. 3,500 บาท 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 

6 คูมือเตรียมสอบ 

30.ครม สวนหนา ผูที่เปนหัวหนาติดตอสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนในการ 

ประสานงานหมายถึงใคร 

ก.พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รมว.กลาโหม 

ข.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

ค.พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ง.พล.อ.จ าลอง คุณสงค อดีตรองแมทัพภาคที่ 4 

31.ศูนยบัญชาการติดตามสถานการณ (ศตส.) ท าเนียบรัฐบาล ผูอ านวยการศูนย หมายถึงขอใด 

ก. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี 

ข. พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงษ 

ค. พล.อ.จ าลอง คุณสงค 

ง. พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

32.โครงการ "กาวคนละกาว"ชวยเหลือโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แกนน า 

ระดมทุน คือใคร 

ก. นายฉัตรชัย เปลงพานิช 

ข. นายจอหน รัตนเวโรจน 

ค. นายศรราม เทพพิทักษ 

ง. นายอาทิวราห คงมาลัย 

33.ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม หมายถึงวันใด 

ก. 10 มกราคมของทุกป 

ข. 10 มิถุนายนของทุกป 

ค. 10 ตุลาคมของทุกป 

ง. 10 ธันวาคมของทุกป 

34.อนุสาวรียประชาธิปไตย ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเปนวันชาติในขณะนั้น  

โดยความประสงคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สรางขึ้นเมื่อใด 

ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2482 

ข. วันที่ 24 มิถุนายน 2483 

ค. วันที่ 24 มิถุนายน 2484 



ง. วันที่ 24 มิถุนายน 2485 

35. องคการสหประชาชาติก าหนดใหว ันที่ 9 ธันวาคมของทุกป ตรงกับขอใด 

ก. วันตอตานยาเสพติดสากล 

ข. วันตอตานคอรรัปชันสากล 

ค. วันตอตานอาชญากรรมสากล 

ง. วันตอตานการทุจริตสากล 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 

คูมือเตรียมสอบ 7 

36.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ 16 กันยายน 2559 เปลี่ยนชื่อเปน 

กระทรวงใด 

ก. กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ข. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและการสื่อสาร 

ค. กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและการสื่อสาร 

ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

37.เชื้อโรค ซิกา ( Zika : Zika virus disease หรือ Zika fever ) มาจากทวีปใด 

ก. ทวีปแอฟริกา 

ข. ทวีปอเมริกาเหนือ 

ค. ทวีปอเมริกาใต 

ง. ทวีปออสเตรเลีย 

38. วันสหประชาชาติของทุกป ตรงกับวันที่เทาไหร 

ก. 24 มกราคมของทุกป 

ข. 24 มิถุนายนของทุกป 

ค. 24 ตุลาคมของทุกป 

ง. 24 ธันวาคมของทุกป 

39.วันสหประชาชาติ เปนวันที่ประเทศทั้ง 5 คือ ไดใหสัตยาบันลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ  

และ กฎบัตรดังกลาวมีผลบังคับใชเพื่อรักษาสันติภาพโลก ประเทศใดไมมีสวนเกี่ยวของ 

ก. สหรัฐอเมริกา 

ข. สหราชอาณาจักร 

ค. ฝรั่งเศส 

ง. ญี่ปุน 

40. ผูว าราชการกรุงเทพมหานคร คนปจจุบันคือใคร 

ก. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร 

ข. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 

ค. นาย ธานินทร กรัยวิเชียร 

ง. พล.อ.จ าลอง คุณสงค 



41.ชื่อพระราชทานเครื่องบิน A350 XWB ล าแรกของประเทศไทย ชื่อวา 

ก. วิเชียรบุร ี

ข. รัตนบุร ี

ค. กุยบุร ี

ง. วิหานบุร ี
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42.รถไฟฟาสายสีมวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อ ตามขอ 

ใด 

ก. ฉลองรัชดา 

ข. ฉลองรัชธรรม 

ค. ฉลองภิเษก 

ง. ฉลองเฉลิมรัช 

43. การสงออกขาวไดอันดับ 1 ของโลก ป 2559 คือประเทศใด 

ก. เวียดนาม 

ข. อินโดนีเชีย 

ค. ฟลิบปนส 

ง. ไทย  

44.วัน "  ครีษมายัน "  หมายถึงขอใด 

ก. เวลากลางวันจะยาวกวากลางคืน 

ข. เวลากลางคืนจะยาวกวากลางวัน 

ค. เวลากลางวันมีระยะเวลาเทากันกับกลางคืน 

ง. เวลากลางวันจะยาวนอยกวากลางคืน 

45.ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติยุโรป ป 2016 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

ก. ประเทศฝรั่งเศส 

ข. ประเทศอังกฤษ 

ค. ประเทศนอรเวย 

ง. ประเทศอิตาลี 

46. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จ ากัด มีจังหวัดน ารอง 5 จังหวัด ขอใดไมใช 

ก. อุดรธานี  

ข. เชียงใหม  

ค. บุรีรัมย 

ง. ขอนแกน 

47.วันก านันผูใหญบาน ตรงกับวันที่ 

ก. 10 มกราคมของทุกป 



ข. 10 มิถุนายนของทุกป 

ค. 10 สิงหาคมของทุกป 

ง. 10 ธันวาคมของทุกป 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 

คูมือเตรียมสอบ 9 

48. รัฐสภาใหม มีชื่อเรียกวาตามขอใด  

ก. สัปปายะสภา 

ข. สัปปาสภาสถาน” 

ค. สัปปายะสภาสถาน 

ง. ไมมีขอถูก  

49.“วันงดดื่มสุราแหงชาติ” ป 2560 ตรงกับวันที่เทาไหร 

ก.วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

ข.วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 

ค.วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

ง.วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 

50.ขอใดคือค าขวัญ “วันงดดื่มสุราแหงชาติ” ป 2560 

ก.หางไกลสุรา ประชารัฐเปนสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 

ข.หางไกลสุรา ประชาเปนสุข ปลอดภัยพาชาติไทยพัฒนา 

ค.หางไกลสุรา ประชาเปนสุขสันต ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 

ง.หางไกลสุรา ประชาเปนสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 

51. AAR หมายถึงขอใด  

ก. Action Action Review 

ข. Action After Report 

ค. After Action Review 

ง. After Action Report 

52.“ขอเพลงที่มีงูออกมาหนอย” เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร 

ก. Bur It Down 

ข. Burn It Dow 

ค. Down It Burn 

ง. Burn It Down 

53.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ประกอบดวยจังหวัดใดบาง 

ก.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

ข.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด 

ค.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี 

ง.ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง 



54.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษก าหนดพื้นที่ที่จ าเปนตองเรงพัฒนาออกเปนกี่ระยะ 

ก. 1 ระยะ ข. 2 ระยะ 

ค. 3 ระยะ ง. 4 ระยะ 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 

10 คูมือเตรียมสอบ 

55.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษก าหนดพื้นที่ที่จ าเปนตองเรงพัฒนา ระยะที่ 1 มีกี่จังหวัด 

ก. 5 จังหวัด 

ข. 6 จังหวัด 

ค. 7 จังหวัด 

ง. 10 จังหวัด 

56.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 จังหวัดใดไมใช 

ก. สงขลา 

ข. สระแกว  

ค. ตาก  

ง. นครพนม 

57.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตครอบคลุมพื้นที่ในกี่จังหวัด 

ก. 3 จังหวัด 

ข. 4 จังหวัด 

ค. 5 จังหวัด 

ง. 6 จังหวัด 

58.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจังหวัดใดไมใช  

ก. ปตตานี  

ข. สตูล  

ค. นราธิวาส  

ง. นครศรีธรรมราช 

59.“หลักธรรมาภิบาล”ขอใดไมถูกตอง  

ก. หลักนิติธรรม 

ข. หลกัคุณธรรม 

ค. หลักนิติรัฐ 

ง. หลักความคุมคา 

60.ค าสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เกี่ยวของกับเรื่องอะไร 

ก. มาตรการเรงรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพ – 

นครราชสีมา 

ข. การสงเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากตางประเทศ 

ค. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 



ง. การพัฒนาการศึกษาของประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 

คูมือเตรียมสอบ 11 

61.แมน าเจาพระยา เกิดจากแมน า ปง วัง ยม นาน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน าโพธิ์ จ.นครสวรรค 

ซ ึ่งแมน าเจาพระยาจะไหลผานภาคกลางของประเทศไทย แลวไหลลงอาวไทยที่จังหวัดใด 

ก. กรุงเทพฯ 

ข. สมุทรปราการ 

ค. ฉะเชิงเทรา 

ง. นครปฐม 

62.ใครเปนผูใหคติพจนแกลกูเสือวา “ เสียชีพ อยาเสียสัตย” 

ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ข. เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ 

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ง. เจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ 

63. วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติในประเทศไทย ตรงกับวันที่เทาไหร 

ก. 1 กรกฎาคม  

ข. 1 สิงหาคม 

ค. 25 พฤศจิกายน 

ง. 25 ธันวาคม 

64. A.T.M. ยอมาจากอะไร 

ก. Automatic Teller Money 

ข. Automatic Money 

ค. Automatic Teller Machine 

ง. Automatic Machine 

65.สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเปนการรวมมือกันในกลุมประเทศใด 

ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย 

ข. ไทย,ลาว,เวียดนาม 

ค. ไทย,กัมพูชา,ลาว 

ง. ไทย,พมา,จีน 

66.ประเพณี ตักบาตรดอกไม เปนประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบานจะน า 

ดอกไม ที่มีชื่อวา “ ดอกเขาพรรษา ”มาตักบาตรในชวงเขาพรรษา ของทุกป มีขึ้นที่จังหวัดใด 

ก. จังหวัดลพบุรี 

ข. จังหวัดเพชรบุรี 

ค. จังหวัดราชบุร ี

ง. จังหวัดสระบุร ี
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67.ในหลวงพระราชทานลิขสิทธิ์การพัฒนาฝนหลวงน าไปใชอยางเปนทางการเปนประเทศแรก 

ของโลก คือ ประเทศใด 

ก. ประเทศเนเธอแลนด 

ข. ประเทศสวิสเซอรแลนด 

ค. ประเทศออสเตรเลีย 

ง. ประเทศฝรั่งเศส 

68.วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่คิดวาเปนวันแหงพระสงฆ หมายถึงขอใด 

ก. วันมาฆบูชา 

ข. วันวิสาขบูชา 

ค. วันอาสาฬบูชา 

ง. วันฮัฐมีบูชา 

69.ปนใหญสมัยโบราณ ที่ตั้งรอบอนุสาวรียประชาธิปไตยมีจ านวนเทาใด 

ก. ๗๕ กระบอก 

ข. ๙๙ กระบอก 

ค. ๑๒๕ กระบอก 

ง. ๑๙๙ กระบอก 

70.บนผืนธงชาติสหรัฐอเมริกามีดาวบนผืนธง จ านวนกี่ดวง 

ก. ๕๖ ดวง 

ข. ๕๐ ดวง 

ค. ๕๒ ดวง 

ง. ๔๘ ดวง 

71.ธรรมคุมครองโลก คือ ธรรมใด 

ก.ขันติ-โสรัจธรรม 

ข.หิริ-โอตตัปปะ 

ค.พรหมวิหาร ๔ 

ง.สังคหวัตถุ ๔ 

72. ตราประจ ากระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เปนรูปอะไร 

ก. ตรารูปพระพรหมประกอบจักร 

ข. ตรารูปพระพิรุณทรงนาค 

ค. ตรารูปพระนารายณเกษียรสมุทร 

ง. ตราเสมาธรรมจักร 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 
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73.ทวีปตางๆ ในโลกมีทั้งหมดกี่ทวีป 

ก. 5 ทวีป 

ข. 7 ทวีป 

ค. 9 ทวีป 

ง. 10 ทวีป 

74.พระพุทธรูปประจ าวันจันทร มีชื่อวาปางอะไร 

ก. ปางลีลา 

ข. ปางหามญาติ 

ค. ปางสมาธิ 

ง. ปางร าพึง 

75.งานบุญสารท เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะด าเนินการเมื่อใด 

ก. ขึ้น 15 ค า เดือน10 

ข. แรม 15 ค า เดือน 10 

ค. ขึ้น 1 ค า เดือน 10 

ง. แรม 1 ค า เดือน 10 

76.วันตนไมแหงชาติตรงกับวันส าคัญใดในพระพุทธศาสนา 

ก. วันมาฆบูชา 

ข. วันวิสาขบูชา 

ค. วันอาสาฬหบูชา 

ง. วันเขาพรรษา 

77.วัดอรุณราชวรารามเปนวัดประจ ารัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่ 2 

ข. รัชกาลที่ 3 

ค. รัชกาลที่ 4 

ง. รัชกาลที่ 5 

78.“รโหฐาน” หมายถึงขอใด 

ก. ยิ่งใหญ ข. กวาง 

ค. ปดบัง ง. โลงแจง 

79.ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป 

ประเทศ (สปท.) ปจจบุันคือใคร 

ก.นายไพโรจน อนุรัตน 

ข.ดร.พหล สงาเนตร 

ค.ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ 

ง.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค 
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80.การปลูกฝงเยาวชนตามแนวคิด “STAR STEMS"ขอใดถูกตอง 

ก.สรางพลเมืองดี มีวินัย มีความรู มีคุณธรรมธรรม 

ข.สรางพลเมืองดี มีวินัย มีความพอเพียง มีความพอประมาณ 

ค.สรางพลเมืองดี มีวินัย มีความกตัญูกตเวที 

ง.สรางพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสรางชาติ 

81. “STAR STEMS"  บูรณาการขับเคลื่อนรวมกับนโยบาย ทานรัฐมนตรีว าการ 

กระทรวงศึกษาธิการหมายถึงขอใด 

ก.นโยบาย โรงเรียนประชารัฐ 

ข.นโยบาย โรงเรียน ICU 

ค.นโยบาย โรงเรียนคุณธรรม 

ง.นโยบาย โรงเรียนแมเหล็ก 

82.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบดวย 2 สวนหลัก S ของ STAR 

หมายถึง 

ก. Studio 

ข. stuff 

ค. Star Wars 

ง. Student 

83.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบดวย 2 สวนหลัก T ของ STAR 

หมายถึง 

ก. Thinking 

ข. Teacher 

ค. Teaching 

ง. TeamViewer 

84.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบดวย 2 สวนหลัก A ของ STAR 

หมายถึง 

ก. Academic 

ข. Academy 

ค. ACADEX 

ง. ACAP 

85. การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบดวย 2 สวนหลัก R ของ STAR 

หมายถึง 

ก. ReZero ข. Return 

ค. Reuse ง. Revolution 

ภาค ก (วิชารอบรู) เลม 1 



คูมือเตรียมสอบ 15 

86.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” คนดี มีว ินัย ภูมิใจในชาติ ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. Student 

ข. Teacher 

ค. Academic 

ง. Revolution 

87.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” บูรณาการสาระวิชา ความดี มีว ินัย ภูมิใจใน 

ชาติ รับผิดชอบ ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. Student 

ข. Teacher 

ค. Academic 

ง. Revolution 

88.การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “STAR STEMS” ทุกอยางตองปรับเปลี่ยน พลิกผันทันทีขอใด 

กลาวถูกตอง 

ก. Student 

ข. Teacher 

ค. Academic 

ง. Revolution 

89. STEMS เปนการเรียนรูแบบ Situation Based Learning : SbL พรอมสอดแทรกเรื่อง 

คุณธรรม ความเปนไทยตลอดเวลา S หมายถึงขอใด  

ก. หลักเหตุและผล 

ข. หลักภูมิปญญาไทย ศาสตรพระราชา 

ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ง. หลักพิสูจนดวยหลักตรรกะและคุณธรรม 

90. STEMS เปนการเรียนรูแบบ Situation Based Learning : SbL พรอมสอดแทรกเรื่อง 

คุณธรรม ความเปนไทยตลอดเวลา T หมายถึงขอใด 

ก. หลักเหตุและผล 

ข. หลักภูมิปญญาไทย ศาสตรพระราชา 

ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ง. หลักพิสูจนดวยหลักตรรกะและคุณธรรม 

91. STEMS เปนการเรียนรูแบบ Situation Based Learning : SbL พรอมสอดแทรกเรื่อง 

คุณธรรม ความเปนไทยตลอดเวลา E หมายถึงขอใด 

ก. หลักเหตุและผล ข. หลักภูมิปญญาไทย ศาสตรพระราชา 

ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ง. หลักพิสูจนดวยหลักตรรกะและคุณธรรม 
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92.ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหนง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใหมีระยะเวลาการด ารง 

ต าแหนง จึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสงูขึ้นในแตละระดับ เปนเวลากี่ป  

ก. 4 ป 

ข. 5 ป 

ค. 6 ป 

ง. 7 ป 

93.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ มีชั่วโมงสอน 

เทาใด 

ก. 700 ชั่วโมง/ป 

ข. 800 ชั่วโมง/ป 

ค. 900 ชั่วโมง/ป 

ง. 1,000 ชั่วโมง/ป 

94.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ มีชั่วโมงสอน 

เทาใด 

ก. 700 ชั่วโมง/ป 

ข. 800 ชั่วโมง/ป 

ค. 900 ชั่วโมง/ป 

ง. 1,000 ชั่วโมง/ป 

95.หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีว ิทยฐานะและเลื่อนวิทย 

ฐานะใหม ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ ยอนหลัง เปนจ านวนเทาใด 

ก. ยอนหลัง 3 ป 

ข. ยอนหลัง 3 ป งบประมาณ 

ค. ยอนหลัง 3 ป ที่ผานมา 

ง. ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 

96.ตัวชี้ว ัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการเรยีนการ 

สอน มีกี่ดาน  

ก. มี 1 ดาน 

ข. มี 2 ดาน 

ค. มี 3 ดาน 

ง. มี 4 ดาน 

97.ตัวชี้ว ัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดานการจัดการเรยีนการ 

สอน ขอใดกลาวไมถูกตอง  



ก. ดานการจัดการเรียนการสอน ข. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ค. ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ง. ดานการวัดผลประเมินผลคะแนนผลโอเน็ต  
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98.เลื่อนเงินเดือนแบบเปอรเซ ็นต ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ เริ่มใชเมื่อใด  

ก. 1 เมษายน 2560 

ข. 1 ตุลาคม 2560 

ค. 1 เมษายน 2561 

ง. 1 ตุลาคม 2561 

99. “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปนค ายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขาวิชา ขอใดไม 

ถูกตอง 

ก.วิทยาศาสตร - เทคโนโลยี 

ข.วิศวกรรมศาสตร -คณิตศาสตร 

ค.ภาษาอังกฤษ-ทักษะอาชีพ 

ง.ถูกทุกขอ 

100. “STEM” จุดก าเนิดมาจากประเทศใด 

ก. นอรเวย 

ข. อังกฤษ 

ค. แคนนาดา 

ง. อเมริกา 
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1. ตอบ ง.คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และ 

การสรางความสามัคคีปรองดอง 

2. ตอบ ก. พระธาตุพนม 

3. ตอบ ค.อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

4. ตอบ ก. บึงกาฬ 

5. ตอบ ก. กระบี่ 

6. ตอบ ข. คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 

7. ตอบ ข. Good Practice 

8. ตอบ ก.ประเทศฝรั่งเศส 

9. ตอบ ก. นางสาวไอรีส มิตเทเนเรอร 

10. ตอบ ก. 54 

11. ตอบ ง. ถูกทุกขอ 



12. ตอบ ง. พระบิดาแหงการวิจัยและพัฒนาขาวไทย 

13. ตอบ ข. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอย 

14. ตอบ ก. เนนการเกษตรเปนหลัก 

15. ตอบ ข. เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา 

16. ตอบ ค. เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก 

17. ตอบ ค. ประเทศไทย 3.0 

18. ตอบ ง. 16 ธันวาคมทุกป 

19. ตอบ ข. ฉบับ 20 

20. ตอบ ค. 6 เมษายน 2560 

21. ตอบ ข. ฉบับที่ 12 

22. ตอบ ข. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

23. ตอบ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

24. ตอบ ก. ขาวหอมมะลิจากไทย : Thai hom Mali Rice 

25. ตอบ ง. พึ่งตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 

26. ตอบ ค. 1 ธันวาคม 2559 

27. ตอบ ค. 45 

28. ตอบ ค. 30,000 

29. ตอบ ข. 1,500 บาท 

30. ตอบ ข.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

ขอสอบ สรุปเหตุการณปจจุบัน จ านวน 100 ขอ พรอมเฉลย 
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31. ตอบ ก. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี 

32. ตอบ ง. นายอาทิวราห คงมาลัย 

33. ตอบ ง. 10 ธันวาคมของทุกป 

34. ตอบ ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2482 

35. ตอบ ข. วันตอตานคอรรัปชันสากล 

36. ตอบ ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

37. ตอบ ก. ทวีปแอฟริกา 

38. ตอบ ค. 24 ตุลาคมของทุกป 

39. ตอบ ง. ญี่ปุน 

40. ตอบ ข. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 

41. ตอบ ก. วิเชียรบุรี 

42. ตอบ ข. ฉลองรัชธรรม 

43. ตอบ ง. ไทย  

44. ตอบ ก. เวลากลางวันจะยาวกวากลางคืน 



45. ตอบ ก.ประเทศฝรั่งเศส 

46. ตอบ ง. ขอนแกน 

47. ตอบ ค. 10 สิงหาคมของทุกป 

48. ตอบ ค. สัปปายะสภาสถาน 

49. ตอบ ค.วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 

50. ตอบ ง.หางไกลสุรา ประชาเปนสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 

51. ตอบ ค. After Action Review 

52. ตอบ ง. Burn It Down 

53. ตอบ ก.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

54. ตอบ ข. 2 ระยะ 

55. ตอบ ก. 5 จังหวัด 

56. ตอบ ง. นครพนม 

57. ตอบ ค. 5 จังหวัด 

58. ตอบ ง. นครศรีธรรมราช 

59 ตอบ ค. หลักนิติรัฐ 

60. ตอบ ก. มาตรการเรงรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ชวง 

กรุงเทพ – นครราชสีมา 

61. ตอบ ข.สมุทรปราการ 

62. ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

63. ตอบ ก. 1 กรกฎาคม  
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64. ตอบ ก. Automatic Teller Money 

65. ตอบ ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย 

66. ตอบ ง.จังหวัดสระบุรี 

67. ตอบ ค. ประเทศออสเตรเลีย 

68. ตอบ ค. วันอาสาฬบูชา 

69. ตอบ ก. ๗๕ กระบอก 

70. ตอบ ค. ๕๒ ดวง 

71. ตอบ ข.หิริ-โอตตัปปะ 

72. ตอบ ง. ตราเสมาธรรมจักร 

73. ตอบ ข. 7 ทวีป 

74. ตอบ ข. ปางหามญาติ 

75. ตอบ ข.แรม 15 ค า เดือน 10 

76. ตอบ ข.วันวิสาขบูชา 

77. ตอบ ก. รัชกาลที่ 2 



78. ตอบ ค. ปดบัง 

79. ตอบ ข.ดร.พหล สงาเนตร 

80. ตอบ ง.สรางพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสรางชาติ 

81. ตอบ ค.นโยบาย โรงเรียนคุณธรรม 

82. ตอบ ง. Student 

83. ตอบ ข. Teacher 

84. ตอบ ก. Academic 

85. ตอบ ง. Revolution 

86. ตอบ ก. Student 

87. ตอบ ค. Academic 

88. ตอบ ง. Revolution 

89. ตอบ ก. หลักเหตุและผล 

90. ตอบ ข. หลักภูมิปญญาไทย ศาสตรพระราชา 

91. ตอบ ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

92. ตอบ ข. 5 ป 

93. ตอบ ข. 800 ชั่วโมง/ป 

94. ตอบ ค. 900 ชั่วโมง/ป 

95. ตอบ ง. ยอนหลัง 3 ปการศึกษา 

96. ตอบ ค. มี 3 ดาน 

97. ตอบ ง. ดานการวัดผลประเมินผลคะแนนผลโอเน็ต  
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98. ตอบ ค. 1 เมษายน 2561 

99. ตอบ ค.ภาษาอังกฤษ-ทักษะอาชีพ 

100. ตอบ ง. อเมริกา 

 

 


