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           แนวขอสอบครูผูชวย (ความรอบรู ชุดท่ี 1) 
    สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
 

1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ชนมพรรษาครบ 80 ป ในวันใด 

ก. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

ข. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ค. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ง. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

2. สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)ที่ทําหนาที่แทน
สภาผูแทนราษฏรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด
จํานวนกี่คน 

ก. 200 คน 

ข. 242 คน 

ค. 250 คน  
ง. 270 คน 

3. คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มี
จํานวนกี่คน 

ก. 25 คน 

ข. 35  คน 

ค. 100  คน 

ง. 200  คน 

4. ขอใดมีความหมายเชนเดียวกับหลักธรรมาภิบาล 

ก. หลักนิติธรรม 

ข. หลักธรรมรัฐ 

ค. หลักคุณธรรม 

ง. หลักการปกครองประเทศ 

5. “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุข

แหงประชาชนชาวสยาม” ขอความนี้ตรงกับขอใด 

ก. พระบรมราชโองการ 

ข. พระบรมราโชวาท 

ค. พระราชดํารัส 

ง. พระราชดําริ 

6.  ขอใดไมใชประมุขของศาลไทย 

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ข. ประธานศาลยุติธรรม 

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

ง. ประธานศาลฎีกา 
7. ขอใดเกี่ยวของกับคณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐนอยที่สุด 

ก. มีช่ือยอวา คตส. 
ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549 

ค. แตงตั้งโดย คปค. 
ง. มีนายนาม  ยิ้มแยม เปนประธาน 

8. หนาที่ของ คมช.  
ก. ปองกันประเทศ 

ข. รักษาความสงบเรียบรอย 

ค. ปราบปรามทุจริต 

ง. ยึดทรัพยนักการเมืองทุจริต 

9. มีหนาที่ในการออกกฎหมาย 
ก. คปค. 
ข. สนช. 
ค. คมช. 
ง. คตส. 

10. ขอใดคือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 
ค. สภานิติบัญญตัิแหงชาติ 
ง. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่

กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ 
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11. นายมีชัย  ฤชุพันธ เกี่ยวของกับขอใด 

ก. คปค. 
ข. คมช. 
ค. สนช. 
ง. ปปช. 

12. ขั้นตอนของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหง          
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด คือขอใด 

ก. คณะกรรมาธิการยกราง 
ข. ทําประชาพิจารณ 
ค. สงใหองคกรตางๆพิจารณา 
ง. ออกเสียงประชามติ 

13. ลงนามสนองพระบรมราชองคการในรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทํา
ใหรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ตกไป 

ก. ประธานสภานิตบัญญัติแหงชาติ 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. ประธานคณะมนตรีความมั่นคง             

แหงชาติ 
ง. บุคคลตามขอ ขและค รวมกัน 

14. ไมใชสาเหตุที่ทําใหรางรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป 

ก. สภารางรัฐธรรมนูญทํารางฯไมแลว
เสร็จภายใน 180 วัน 

ข. สภารางรัฐธรรมนูญไมใหความเห็น
ชอบรางรัฐธรรมนูญ 

ค. ประชาชนเสียงขางมากไมเห็นชอบ 

ง. สภานิติบัญญัติไมเห็นชอบ 

 
 
 
 

15. หากรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 มีผลบังคับใช จะเปนฉบับที่เทาใดของประเทศ
ไทย  

ก. ฉบับที่ 34 
ข. ฉบับที่ 35 
ค. ฉบับที่ 36 
ง. ฉบับที่ 37 

16. องคคณะที่มีมติใหยุบพรรคการเมือง 
ก. คณะตลุาการศาลปกครองสูงสุด 

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ก. คณะตุลาการศาลฎีกา 
17. Bike lane เกี่ยวของกับนโยบายดาน 

ก. การประหยัดพลังงาน 
ข. การปองกันอุบัติเหตุ 
ค.  การมีระเบียบวินัย 
ง.  การออกกําลังกาย 

18. GDP หมายถึงขอใด 
ก. การรวมตัวเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
ข. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
ค. ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
ง. อัตราเงินเฟอ 

19. คาของเงินสงู ความตองการสินคาลดลง 
ก. เงินเฟอ 
ข. เงินฝด 
ค. เงินตึง 
ง. อุปสงค อุปทาน 

20. ขอใดหมายถึงเขตการคาเสรี 
ก. APEC 
ข. GMO 
ค. GATT 
ง. FTA 
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21. ปจจุบันเปนศควรรษที่เทาไหร 
ก. 19 
ข. 20 
ค. 21 
ง. 22 

22.  วิสัยทัศนทางการศึกษา 15 ป ของยูเนสโกใน 
ปจจุบัน 

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต 
ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
ง. การศึกษาเพื่อเสริมสรางสันติสุข 

23. เศรษบกิจพอเพียงจัดอยูในกลุมใด 
ก. แนวคิด 
ข. ทฤษฎี 
ค. ปรัชญา 
ง. หลักการ 

24. ขอใดหมายถึงการทดสอบเขามหาวิทยาลัย 
ก. NT 
ข. A-NET 
ค. O-NET 
ง. Admission 

25. ไมใชหนวยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรม  
นําความรู 

ก. กระทรวงแรงงาน 
ข. กระทรวงวัฒธรรมและการทองเที่ยว 
ค. กระทรวงสาธารณสุข 
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

คงของมนุษย 
 
 
 
 

26. ประเทศที่เขาเปนสมาชิกองคการคาโลกประเทศ 
ลาสุด 

ก. อินเดีย 
ข. จีน 
ค. เวียดนาม 
ง. ไตหวัน 

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ป ตองปฏิบัติการสอนตาม 
ขอใด 

ก. 6 เดือน 
ข. ไมนอยกวา 6 เดือน 
ค. 1 ป 
ง. ไมนอยกวา 1 ป 

28. สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ก. MTV 
ข. QTV 
ค. EDTV 
ง. ETV 

29.  เปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 10 ตองการลดขาราชการลงเทาใด 

ก. รอยละ 5 
ข. รอยละ 10 
ค. รอยละ 15 
ง. รอยละ 20 

30.  ไมใชสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส 
ข. ยะลา-ปตตานี- สตูล 
ค. ปตตานี- ยะลา- สงขลา 
ง. ปตตานี- ยะลา- นราธิวาส 
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