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แนวขอสอบครูผูชวย (ความรอบรูชุดที่ 2)
นโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
1. พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี
ของไทยคนที่เทาใด
ก. คนที่22
ข. คนที่ 23
ค. คนที่ 24
ง. คนที่ 25
2. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติมีกี่ดาน
ก. 4 ดาน
ข. 5 ดาน
ค. 6 ดาน
ง. 7 ดาน
3. ไมใชนโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ
จุลานนทบาล เปนนายกรัฐมนตรี
ก. ปฏิรูปการเมืองการปกครองและ
การบริหาร
ข. นโยบายเศรษฐกิจ
ค. นโยบายสังคม
ง. นโยบายดานการแขงขัน
4. การแกไขปญหาสถานการณในภาคใต จัดอยู
ในนโยบายดานใดของรัฐบาล
ก. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ข. การแขงขัน
ค. การตางประเทศ
ง. ดานสังคม
5. การเพิ่มศักยภาพกองทัพจัดอยูในนโยบาย
ดานใดของรัฐบาล
ก. นโยบายเศรษฐกิจ
ข. นโยบายสังคม

6.

7.

8.

9.

ค. นโยบายตางประเทศ
ง. นโยบายรักษาความมั่นคง
นโยบายการรักษาความมั่นคงกําหนดใหหนวย
งานใดบางที่ตอ งผนึกกําลังเพื่อปองกันประเทศ
ในยามปกติ
ก. ภาครัฐ
ข. ภาคเอกชน
ค. ภาคสังคม
ง. ถูกทุกขอ
ไมใชนโยบายการตางประเทศของรัฐบาล
ก. การปองดองและความมั่นคง
ข. สรางมิตรภาพกับเพื่อนบาน
ค. พัฒนาความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจให
กับอาเซียน
ง. การคุมครองคนไทยในตางประเทศ
การดําเนินการตามนโยบายตางประเทศตาม
กรอบสหประชาชาติและกรอบพหุภาคี
ก. การสงเสริมสันติภาพและ
ประชาธิปไตย
ข. การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ค. การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ง. ถูกทุกขอ
การดําเนินงานตามนโยบายตางประเทศควร
ดําเนินการตามขอใด
ก. เปนมิตร
ข. สานความรวมมือ
ค. เคารพกฎหมาย
ง. ถูกทุกขอ
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10. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดหลักขอใด
ก. การตลาดเสรี
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. การแขงขันอยางเปนธรรม
ง. เศรษฐกิจรากหญา
11. ระบบเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
ก. เศรษฐกิจฐานราก
ข. เศรษฐกิจระบบตลาด
ค. เศรษฐกิจสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
12. ระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เปนการพัฒนาตาม
แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม
ก. การเกษตรกรรม
ข. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
ค. แรงงาน
ง. ถูกทุกขอ
13. ขอใดจัดอยูในภาคเศรษฐกิจระบบตลาดตาม
นโยบายของรัฐบาล
ก. การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
ข. การสงออก
ค. การออม
ง. การเงินและการคลัง
14. นโยบายดานการเงินการคลังเกี่ยวกับงบประมาณ
ของรัฐบาลเปนแบบใด
ก. เกินดุล
ข. สมดุล
ค. ขาดดุล
ง. ปลอยลอยตัว

15. นโยบายดานการเมืองการปกครองและการ
บริหารกําหนดใหตั้งองคกรเพื่อจัดทําแผนและ
ดําเนินการใหแผนแมบทพัฒนาการเมืองประสบผล
สําเร็จ แผนดังกลาวคือ
ก. สภาการเมืองแหงชาติ
ข. สภาพัฒนาการเมือง
ค. สภาการเมืองการปกครองแหงชาติ
ง. สภาพัฒนาการเมืองการปกครอง
16. แนวทางการทํางานของขาราชการมืออาชีพตาม
นโยบายของรัฐบาล
ก. มุงผลสัมฤทธิ์
ข. จิตบริการ
ค. ไมอภิบาลคนชั่ว
ง. เขาใจ เขาถึงและพัฒนา
17. ไมใชนโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง
และการบริหารของรัฐบาล
ก. การกระจายอํานาจ
ข. การปรับปรุงบทบาทผูวาราชการจังหวัด
ค. การจัดทําแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ง. การพัฒนาบุคลากรของระบบราชการให
เปนมืออาชีพ
18. รัฐบาลมุงมั่นที่จะสรางสังคมเขมแข็งที่คนใน
ชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมาฉันทบนพื้นฐาน
เรื่องใด
ก. ความเปนไทย
ข. ประชาธิปไตย
ค. คุณธรรม
ง. ความพอเพียง
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19. นโยบายดานสังคมของรัฐบาลที่ตองการให
สามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิทธิชุมชน
ก. การสงเสริมความรักสามัคคีความ
สมานฉันทของคนในชาติ
ข. แผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ค. การสรางความเขมแข็งของชุมชน
ง. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
20. นโยบายดานสังคมของรัฐบาลที่ยึดคุณธรรม
นําความรู
ก. สุขภาวะประชาชน
ข. ชุมชนเขมแข็ง
ค. กระบวนการยุติธรรม
ง. การศึกษา
21. นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไวกี่ประการ
ก. 4 ประการ
ข. 5 ประการ
ค. 6 ประการ
ง. 7ประการ
22. ไมใชนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ปฏิรูปการศึกษายึดคุณธรรมนําความรู
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ค. การพัฒนาระบบเครื่อขายการศึกษา
ง. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
23. ไมใชนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. การเสริมสรางประสิทธิภาพการศึกษา
ข. การกระจายอํานาจการศึกษา
ค. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

24. การจัดการศึกษาใหฟรี
ก. 6 ป
ข. 9 ป
ค. 12 ป
ง. 15 ป
25. นโยบายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาจะบรรลุผลควรดําเนินการตาม
ขอใด
ก. ปรับการสอนมายึดผูเรียนเปนสําคัญ
ข. พัฒนาครูผูสอน
ค. ใชเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกขอ
26. นโยบายกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องใดไมไดกลาวไว
ก. กระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษา
ข. กระจายอํานาจใหสถานศึกษา
ค. กระจายอํานาจใหกรรมการ
ง. กระจายอํานาจใหทองถิ่น
27. ใหมีการกระจายอํานาจตามขอ 26 ในเรื่องใด
ก. วิชาการ –แผนงบประมาณ- การจัดการ
-การเงิน
ข. วิชาการ- บุคลากร- การจัดการ
- งานทั่วไป
ค. วิชาการ- บุคลากร- แผนงบประมาณ
-งานทั่วไป
ง. วิชาการ – งานบุคคล- งานจัดการ
-งานงบประมาณ
28. หากอาศัยความรวมมือของบวร (บาน-วัด
-โรงเรียน) เชื่อวานโยบายดานใดจะประสบผลสําเร็จ
ก. ปฏิรูปการศึกษายึดคุณธรรมนําความรู
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ค. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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ง. การมีสวนรวมประชาชน เอกชน ทองถิ่น
29. นโยบายการพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
ก. การสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการ
ศึกษาโดยบาน วัด มัสยิดและโรงเรียน
ข. สงเสริมภาษาไทย จีน มลายูและICT
ค. สงเสริมสื่อแบบบูรณาการ
ง. ถูกทุกขอ
30. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่ตองการใหนักเรียนเขาเรียน
ทุกคน
ก. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ข. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ค. พัฒนาคุณธรรมนําความรู
ง. การกระจายอํานาจ
31. การขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กทุกกลุม
เปาหมาย โดยมีเปาหมายใหผูปกครองพัฒนาเตรียม
ความพรอมใหกับเด็กกลุมใด
ก. ปฐมวัย
ข. ภาคบังคับ
ค. มัธยมปลาย
ง. เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส
32. สพฐ.มีเปาหมายใหเด็กที่ตกหลนไดเขาเรียนตอ
ในระบบอยางนอยรอยละเทาใด
ก. รอยละ 5
ข. รอยละ 10
ค. รอยละ 25
ง. รอยละ 50

33. การดําเนินการตามขอใดที่สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขึ้นได
ก. ปรับปรุงกระบวนการสอนการอานและ
การคิดคํานวณ
ข. พัฒนาโรงเรียนตนแบบศูนยERIC
ค. การพัฒนาการสอนเด็กที่มีปญหาการ
เรียนรู (LD)
ง. ถูกทุกขอ
34. สพฐ.มีนโยบายใหประเมินผลนักเรียนชั้นใด
เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนา
ก. ชั้น ป.2
ข. ชั้น ป.3
ค. ชั้น ป.6
ง. ชั้น ม.3
35. จะนํานโยบายคุณธรรมนําความรูสูการปฏิบัติ
ไดอยางไร
ก. นําเนื้อหาคุณธรรมนําความรูไปแทรก
ไวใน หลักสูตร
ข. ครูออกแบบการเรียนรูโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในแผนการเรียนรู
ค. จัดเขาคายคุณธรรมนําความรู
ง. ถูกทุกขอ
36. ไมสามารถชี้วัดวาโรงเรียนไดนํานโยบาย
คุณธรรมนําความรูไปสูการปฏิบัติ
ก. โรงเรียนจัดเขาคายคุณธรรม
ข. ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีใหครูและ
นักเรียน
ค. มีการจัดและเกลี่ยอัตรากําลังใหโรงเรียน
ง. จัดบรรยากาศโรงเรียนเอื้อตอการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
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37. สิ่งที่สามารถสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา
คือเรื่องใด
ก. มีกฎหมายการกระจายอํานาจ
ข. บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ค. บริหารงานแบบมีสวนรวมและหลัก
ธรรมาภิบาล
ง. ถูกทุกขอ
38. นโยบายการกระจายอํานาจของ สพฐ.จะไรผล
หาก
ก. มีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนํา
การ เปลี่ยนแปลง
ข. มีการสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนา
องคคณะบุคคล
ค. ปลัดกระทรวง เลขาธิการฯไมออกระเบียบ
วาดวยการมอบอํานาจ
ง. จัดระบบรองรับการกระจายอํานาจ
ของสถานศึกษาใหพรอม
39. การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตรความมั่นคง
เปนกิจกรรมตามนโยบายของ สพฐ.ดานใด
ก. คุณธรรมนําความรู
ข. การกระจายอํานาจ
ค. การพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดภาคใต
ง. การขยายโอกาสทางการศึกษา
40. เปาหมายผลผลิตการจัดการศึกษาของ สพฐ.
ที่มีจํานวนมากที่สุดและเปนภารกิจหลัก
ก. ผูจบกอนประถมศึกษา
ข. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
ค. ผูจบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย
ง. เด็กพิการและดอยโอกาส

41. นโยบายการกระจายอํานาจสรางความเขมแข็ง
ทางการศึกษายึดสิ่งใด
ก. ชุมชนเปนฐาน
ข. สถานศึกษาเปนฐาน
ค. นักเรียนเปนฐาน
ง. ครูเปนฐาน
42. การบริหารโดยมีสวนรวมของสถานศึกษาตาม
นโยบาย สพฐ. ควรเปนบทบาทหนาที่ใคร
ก. กรรมการสถานศึกษา
ข. สมาคมครูผูปกครอง
ค. ผูปกครอง ชุมชน
ง. ถูกทุกขอ
43. นโยบายการมีสวนรวมการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ก. ใหอปท. จัดการศึกษาทุกรูปแบบ
ข. โอนโรงเรียนให อปท.
ค. รวมกันจัดแบบสหกิจ
ง. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
44. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
ประกอบไปดวยกี่จังหวัด
ก. 3 จังหวัด
ข. 4 จังหวัด
ค. 5 จังหวัด
ง. 6 จังหวัด
45. ใครเปนผูกําหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงกลาโหม
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46. จังหวัดใดตอไปนี้ไมอยูในกลุมจังหวัดของ
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ก. นครศรีธรรมราช
ข. สงขลา
ค. สตูล
ง. นราธิวาส
47. มูลเหตุสําคัญที่จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ไดแกเรื่องใด
ก. การเมือง การปกครอง
ข. ปญหาเศรษฐกิจ
ค. ปญหาความมั่นคง ไมสงบสุข
ง. ปญหาความขัดแยงทางศาสนา
48. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะยกเลิกเมื่อใด
ก. เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จ
ข. เมื่อครบกําหนด 3 ป ไดแก ป พ.ศ.2553
ค. เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ง. เมื่อสภาวะการณความไมสงบสุขเขาสู
ภาวะปกติ

49. กิจกรรมโครงการเพื่อผลักดันนโยบายการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาค
ใตใหบรรลลุผล ยกเวนขอใด
ก. การปรับหลักสูตรอิสลามศึกษา
ข. เพิ่มอัตรากําลังในสถานศึกษาที่มีปญหา
ค. จัดใหมี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต
ง. สรางความปลอดภัย ขวัญกําลังใจครู
50. ขอใดเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตนอยที่สุด
ก. โรงเรียนปอเนาะ
ข. โรงเรียนตาดีกา
ค. หลักสูตรอิสลามศึกษา
ง. เครือขายเขตพื้นที่
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