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สวัสดีทุกทานที่ไดเขามาใชนวัตกรรมติวออนไลนกับทางเรา ไฟลอานนี้เปนไฟลแรกสุด
ของชุดขอสอบอัพเดต ตามระยะเวลา คือยังไง ก็คือ การสอบขาราชการ ตําแหนงครูผูชวยในป
2561 มีการใชหลักเกณฑการสอบแบบเดิม รูปแบบการสอบจึงเปน ภาค ก ภาค ข ภาค ค
ตามระบบการสอบครูผูชวยในแบบปกติ
รูปแบบการสอบลักษณะนี้ ความสําคัญจะอยูที่ภาค ก และ ภาค ข
โดยภาค ข จะมีน้ําหนักคะแนนสองสวน เรียกวา วิชาเฉพาะตําแหนง
ประกอบดวย วิชาการศึกษา และ วิชาเอกของแตละสาขา
ในภาค ก จะมีน้ําหนักคะแนนถัวๆเฉลี่ยกันไปในหลายสวน อันไดแก
ความรู ความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของ เรื่องวิชาชีพทางการศึกษา
วิชาความรอบรู ชาวสารตางๆ รวมไปถึงความสามารถทั่วไปของบุคคล
อันไดแก เรื่องทักษะดานการคิด การคํานวณ ภาษาไทย และ อังกฤษ

การสอบขาราชการใหไดนั้น ตองขึ้นอยูกับวาสนาและความตั้งใจของผูสอบเองวาขยัน
มากนอยเพียงไร เพราะไมเชนนั้นแลว คนทุกคนที่สอบคงติดกันหมด ตัวเลือกที่จะบรรจุไดใน
รอบแรกๆ มีแคราวสองสามพันคนจากคนที่สอบสองแสนกวาคน รวมรอบหลังๆ ที่เรียกบัญชี
ขึ้นรับราชการปหนึ่งไมเกินหมื่นคนทั่วประเทศไทย
เรื่องที่สามารถพิสูจนได หรือบงชี้ไดคือ ถาผูสอนทานใดขยัน ตั้งใจอานหนังสือ
และมีขอมูลเตรียมสอบที่ดี ชัดเจน ก็มีโอกาสที่จะทําใหเราสอบติดหรือขึ้นบัญชีไดจริง
ในทางกลับกัน ถาเราไมอานหนังสือ ไมเตรียมตัวหรือมีขอมูลที่ไมถูกตองอยางชัดเจน
เราก็จะมีโอกาสในการสอบไดนอยลงไปดวย จึงควรรูวิธีเตรียมตัวสอบที่เหมาะสม
การสอบในรูปแบบนี้ วิชาที่เปนน้ําหนักคะแนนเยอะ จะไมใชกลุมความสามารถทั่วไป
เชน คณิต ไทย อังกฤษ สามตัวนี้รวมกันแคไมถึง 10 % ของภาค ก แตน้ําหนักคะแนนจะไป
อยูในสวนของความรอบรู ขาวสาร เหตุการณตางๆ ระเบียบ แบบแผนทางราชการ ตลอดจน
ทฤษฏีดานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ ของทางสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา นั่นเอง
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วิชาความสามารถทั่วไป เปนวิชาความสามารถเฉพาะบุคคล หรือระดับไอคิวของมนุษยแต
ละคน ทักษะดานการคิด คณิต คํานวณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนทักษะเฉพาะตัว การติวสอบ
หรือเรงติวไมสามารถชวยเนรมิตใหคุณเกิดประสิทธิภาพไดชัดเจน เร็ว เพราะไมงั้นปานนี้คนคงแค
เสียเงินไปติว แลวก็พูดภาษาอังกฤษกันคลองปรอ ทั่วประเทศ หรือคิดคณิตเกงไดหมดแลวละเนาะ
เชาเรียกวา “ความสามารถทั่วไป” ซึ่งตัวนี้ มีคะแนนคิดเปนน้ําหนักนอยมากๆในการสอบแบบนี้

¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³¤ÇÃ¨ÐÂ¡ÃÐ´ÑºáÅÐ·íÒä´Œ¨ÃÔ§æ ¤×Í ¤ÇÒÁÃÙŒã¹´ŒÒ¹¢‹ÒÇÊÒÃ àËµØ¡ÒÃ³
¹âÂºÒÂ áººá¼¹ ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº ¤íÒÊÑè§ÃÒª¡ÒÃ áÅÐ ·ÄÉ¯ÕÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾
à¾ÃÒÐ¹éíÒË¹Ñ¡µÑÇ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 80 – 90 % ¢Í§ÀÒ¤ ¡ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞà»š¹
ÃÒÂÇÔªÒ ËÃ×ÍÃÒÂà¹×Íé ËÒ ·Õè¤¹·ÑèÇä»ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙŒä´Œ äÁ‹µŒÍ§ÍÒÈÑÂÃÐ´ÑºÊÁÍ§ËÃ×Í
ÃÐ´ÑºäÍ¤ÔÇ ã¤ÃÈÖ¡ÉÒ´Õ ¢ŒÍÁÙÅµÃ§»ÃÐà´ç¹ ¡ç·íÒä´Œ´Õ ã¤ÃÃÙŒàÂÍÐ ¡çµÍºä´ŒàÂÍÐ ã¤Ã
ÊÍºáÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁã¹¢ŒÍÊÍºä´ŒÁÒ¡ÁÒÂ ¡çÁÕâÍ¡ÒÊÊÍºä´Œ «Öè§µ‹Ò§¨Ò¡·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹
ÀÒÉÒáÅÐ¡ÒÃ¤Ô´ ÁÑ¹¤Ô´äÁ‹ÍÍ¡ ¤Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç¹Ñè§·Ñ§é ÇÑ¹¡ç¤Ô´äÁ‹ÍÍ¡ (¤³Ôµ) ¢³Ð·Õè
¤¹·íÒä´Œ à¢ÒÁÍ§»ÃÒ´à´ÕÂÇ à¢Ò¡ç ¤Ô´ææ áÅŒÇä´Œ¤íÒµÍº ·íÒææáÅŒÇ¶Ù¡µŒÍ§·Ø¡¢ŒÍ

หัวใจที่เราชวยคนสอบไดตลอดมาทุกปอยางตอเนื่อง คือ ชุดนวัตกรรมการติวนี่เอง
รวบรวมประเด็นขอสอบจริง ขอสอบที่มีโอกาสออก และองคความรูใชสอบ อัพเดตใหเปนระยะไว
โหลดไปศึกษาอาน โดยเวนชวงเวลาประมาณ สองสัปดาหอัพเดตเพิ่มเติมให คุณก็จะไมตกขอมูล
สําคัญและมีโอกาสไดทบทวนขอสอบ ไดเห็นขอสอบใหมๆและความทันสมัยของขอมูลที่จะใชสอบ
รูปแบบวิธีการที่ชวยใหคนสอบติดมาแลวมากมายนับไมถวน รุนตอรุน และเราหวังวาในรุนของปนี้
ก็จะมีสวนชวยใหคุณสอบได ติดไดเหมือนศิษยของเรา ผูใชงานของเราที่เคยประสบความสําเร็จมา

สามารถดาวนโหลดจากชุดนวัตกรรมการติวของเราไปศึกษาไดเลย
ซึ่งนี่เปนไฟลแรกสุดของชุดขอสอบอัพเดต ประจําวันที่ 30 / 3/ 61
วันนี้เปนวันที่มีการประชุม เกี่ยวกับกําหนดการสอบของ ก.ค.ศ. ดวยนั่นเอง
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ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ÍÒà«ÕÂ¹ ËÃ×Í ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ (Association of
South East Asian Nations) »˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ 10 »ÃÐà·È
1. ÁÒàÅà«ÕÂ
5 ประเทศแรกเริ่มกอตั้งอาเซียน
2. ¿ÅÔ»»¹Ê
โดยปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม 2510
3. ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
กําหนดเปดประชาคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558
4. ÊÔ§¤â»Ã
5. ä·Â
6. ºÃÙä¹
7. àÇÕÂ´¹ÒÁ
8. ÅÒÇ
9. ¾Á‹Ò
10. ¡ÑÁ¾ÙªÒ (à»š¹»ÃÐà·È·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹ÅíÒ´ÑºÊØ´·ŒÒÂ ÇÑ¹·Õè 30 àÁ.Â.42)
ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤Ùà‹ ¨Ã¨Ò ÃÇÁ 9 »ÃÐà·È 1 Í§¤¡ÒÃÀÙÁÔÀÒ¤ ä´Œá¡‹
ÍÒà«ÕÂ¹ + 3 ä´Œá¡‹ ¨Õ¹ à¡ÒËÅÕãµŒ ÞÕè»Ø†¹
ÍÒà«ÕÂ¹ + 6 à¾ÔèÁ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´ áÅÐÍÔ¹à´ÕÂ
ÍÒà«ÕÂ¹ + 8 à¾ÔèÁ ÃÑÊà«ÕÂ ÊËÃÑ°
¤Ù‹à¨ÃÒ¨Ã 9 »ÃÐà·È ä´Œá¡‹ ÍÒà«ÕÂ¹+8 á¤¹Ò´Ò áÅÐ ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»
àÊÒËÅÑ¡¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕ 3 àÊÒËÅÑ¡ ä´Œá¡‹
1. »ÃÐªÒ¤Á¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Political and Security
Community)
2. »ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic Community)
3. »ÃÐªÒ¤ÁÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ (ASEAN Socio-Cultural Community)
APSC

AEC

àÊÒ¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§

àÊÒàÈÃÉ°¡Ô¨

ASCC

àÊÒÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ñ´ÍÂÙã‹ ¹àÊÒÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
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¤íÒ¢ÇÑÞÍÒà«ÕÂ¹

One Vision, One Identity, One Community"
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹à´ÕÂÇ ÍÑµÅÑ¡É³à´ÕÂÇ »ÃÐªÒ¤Áà´ÕÂÇ

à¾Å§»ÃÐ¨íÒÍÒà«ÕÂ¹ à¾Å§ The ASEAN WAY
ÊÑÞÅÑ¡É³ÍÒà«ÕÂ¹
“ÃÇ§¢ŒÒÇÊÕàËÅ×Í§10 µŒ¹ÁÑ´ÃÇÁ¡Ñ¹äÇŒ” ËÁÒÂ¶Ö§ »ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
·Ñé§ 10 »ÃÐà·È ÃÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍÁÔµÃÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹¹éíÒË¹Öè§ã¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹ â´ÂÊÕ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹
ÊÑÞÅÑ¡É³¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ à»š¹ÊÕ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¸§ªÒµÔ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹
ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
ÊÕá´§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
ÊÕ¢ÒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì
ÊÕàËÅ×Í§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§
ÊíÒ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹
à»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µÑé§ÍÂÙ‹ ¡ÃØ§¨Ò¡ÒÃµÒ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Secretary-General)
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃáµ‹§µÑé§¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Summit)
¨Ò¡¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍ¢Í§»ÃÐà·È·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃãªŒËÅÑ¡¡ÒÃàÇÕÂ¹µÒÁµÑÇÍÑ¡ÉÃ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¨Ð´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ä´Œà¾ÕÂ§ 1 ÊÁÑÂ «Öè§ÁÕ
ÇÒÃÐ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ 5 »‚ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µ‹ÍÍÒÂØä´Œ ¼ÙŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤¹¡‹Í¹¹Õé ¤×Í ¹ÒÂàÅÍ
àÅ×Í§ ÁÔ¹Ë ¨Ò¡»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ (¾.È.2556-2560) à»š¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹µ‹Í¨Ò¡ ´Ã.
ÊØÃÔ¹·Ã ¾ÔÈÊØÇÃÃ³¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2551 - 2555) â´Âã¹»‚ 2561 àÃÔèÁÇÒÃÐãËÁ‹¢Í§
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¤¹·Õè 14 ¤×Í ¹ÒÂÅÔéÁ ¨Í¡ ÎÍÂ ªÒÇºÃÙä¹

»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹
à»š¹µíÒáË¹‹§ÊÙ§ÊØ´¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÇÒÃÐ 1 »‚ µíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹¨Ð
ËÁØ¹àÇÕÂ¹¡Ñ¹ã¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µÒÁÅíÒ´ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃ »‚ 2561 »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊÔ§¤â»Ã
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ประธานอาเซียนป 2560 คือฟลิปปนส
ประธานาธิบดีนายโรดริเกวด ดูแตรเต

»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕÊÔ§¤â»Ã ÎÒÅÕÁÐÎ ÂÒ¡º
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ¤¹·Õè 8 ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã
áÅÐ·‹Ò¹à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕËÞÔ§¤¹áÃ¡
à¾Ôè§´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 60
µ‹Í¨Ò¡Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ÅÕ à«ÕÂ¹ ÅØ§
ประธานอาเซียนในป 2561 คือสิงคโปร

à¡Ãç´¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÃÃÙŒ : ¨Ð¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¢ŒÍÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ¹Ñé¹ºÒ§·ÕµŒÍ§·Ñ¹àËÅÕèÂÁ
¢ŒÍÊÍº´ŒÇÂ¹Ð à¼ÅÍæ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡ÊÍºà¢Ò¡çÃÙŒÇ‹Ò ¼ÙŒÊÍº¹‹Ò¨ÐàµÃÕÂÁµÑÇÁÒÅÐ àª‹¹ ¢ŒÍÁÙÅ
»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹»‚ 2561 ¤×Í ÊÔ§¤â»Ã ¶ÒÁáºº¹Õé¤¹¤§µÍºä´ŒÁÒ¡ÁÒÂ à¢ÒÍÒ¨àÅ‹¹àËÅÕèÂÁ
¢ŒÍÊÍº¶ÒÁ â»ˆÐàªÐ¢Öé¹ÁÒ »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹»‚ 2562 ¤×Í»ÃÐà·ÈäË¹ ËÅÒÂ¤¹¨Ð¾ÅÒ´ ÍÖé§
µÍº ä·Â … »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ 2562 (àËµØ¼Å·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊ¶ÒÁà¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·ÂàÃÒ)

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ ( ¡ÃÁÍÒà«ÕÂ¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È)
¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´¼Ù¹Œ íÒÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Summit) à»š¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨íÒ»‚·Õè¨Ñ´
¢Öé¹ ÀÒÂãµŒËÑÇ¢ŒÍ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µ‹Ò§æ â´Â¨Ð¨Ñ´»ÃÐªØÁ
·Õè»ÃÐà·È«Öè§ä´ŒÃÑºË¹ŒÒ·Õèà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹¹Ñè¹àÍ§
à¢µ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Free Trade Area) ËÃ×Í ÍÒ¿µŒÒ (AFTA) à»š¹
¢ŒÍµ¡Å§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔµÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ËÁ´
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»¯ÔÞÞÒÍÒà«ÕÂ¹ (The ASEAN Declaration) ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ 7 »ÃÐ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé
1. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤
3. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
áÅÐ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
4. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
5. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹´ŒÒ¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¤ŒÒ
¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ
6. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
7. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÍ§¤¡ÃÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÍ§¤¡ÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹
1. ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¹éíÒÁÑ¹ ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ »†ÒäÁŒ »ÃÐÁ§
2. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ÊÔè§·Í ¾ÅÑ§§Ò¹
3. ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ ¤×Í ¹éíÒÁÑ¹ ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ÊÔè§·Í
4. ÊÔ¹¤ŒÒ¹íÒà¢ŒÒ ¤×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã à¤ÁÕÀÑ³± ¾ÅÑ§§Ò¹
5. µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ÞÕè»Ø†¹ ¨Õ¹ ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
6. µÅÒ´¹íÒà¢ŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ÞÕè»Ø†¹ ¨Õ¹

ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂáÃ§§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§àÊÃÕã¹ÍÒà«ÕÂ¹
1. ÇÔÈÇ¡Ã (Engineering Services)
2. ¾ÂÒºÒÅ (Nursing Services)
3. Ê¶Ò»¹Ô¡ (Architectural Services)
4. ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ (Surveying Qualifications)
5. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ (Accountancy Services)
6. ·Ñ¹µá¾·Â (Dental Practitioners)
7. á¾·Â (Medical Practitioners)
8. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ/¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ( Tourism )
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¡ÒÃ»ÃÐ´Ñº¸§ÍÒà«ÕÂ¹
»ÃÐ´ÑºàÃÕÂ§µÒÁÍÑ¡ÉÃª×èÍ»ÃÐà·È àÃÔèÁ¨Ò¡ºÃÙä¹áÅÐ¹íÒ¸§ÍÒà«ÕÂ¹äÇŒ·Ò§¢ÇÒÊØ´

¤íÒ¡Å‹ÒÇ·Ñ¡·ÒÂÀÒÉÒÍÒà«ÕÂ¹

ÊÑµÇ»ÃÐ¨íÒªÒµÔÍÒà«ÕÂ¹

ä·Â
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
¾Á‹Ò
àÇÕÂ´¹ÒÁ
ºÃÙä¹
ÁÒàÅà«ÕÂ
ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ÊÔ§¤â»Ã
¿ÅÔ»»¹Ê

ä·Â
ÅÒÇ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
¾Á‹Ò
àÇÕÂ´¹ÒÁ
ºÃÙä¹
ÁÒàÅà«ÕÂ
ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
ÊÔ§¤â»Ã
¿ÅÔ»»¹Ê

ÊÇÑÊ´Õ
ÊºÒÂ´Õ
«ÑÇÊàµ
ÁÔ§¡ÒÅÒºÒ
«Ô¹¨‹ÒÇ
«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
«ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§
«ÒÅÒÁÑµ à«ÕÂ§
Ë¹ÕË‹ÒÇ
¡ÙÁØÊµÒ

ªŒÒ§
ªŒÒ§
¡Ù»ÃÕ
àÊ×Íâ¤Ã‹§
¤ÇÒÂ
àÊ×Íâ¤Ã‹§
àÊ×Íâ¤Ã‹§ÁÅÒÂÙ
ÁÑ§¡Ãâ¤âÁâ´
ÊÔ§âµ
¤ÇÒÂ

¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ¡®ËÁÒÂËÅÑ¡·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ã¹àÃ×èÍ§ÍÒà«ÕÂ¹ ¡®µÑÇ¹ÕéáËÅÐ·ÕèãªŒà»š¹
áººá¼¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§ãªŒã¹¡ÒÃà»š¹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¢ŒÍÊÍºÃÒª¡ÒÃ´ŒÇÂ àÃ×èÍ§ÍÒà«ÕÂ¹¶ŒÒàÃÒä»
âËÅ´Í‹Ò¹µÒÁàÇçº·ÑèÇä» ºÒ§·ÕàÃÒ¨Ðä´Œ¢ŒÍÁÙÅ¼Ô´ à¾ÃÒÐàÇçººÅçÍ¡àËÅ‹Ò¹Ñé¹º‹ÍÂ¤ÃÑé§à¢ÕÂ¹à»š¹
ºÅÍ¤¢Í§µ¹àÍ§ â´Âã¤Ã¡çäÁ‹ÃÙŒ ¡Íº¢ŒÍÁÙÅàÇçº¹Ñé¹àÇçº¹Õéä»à¢ÕÂ¹ à¢ÕÂ¹àÍ§ ãÊ‹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§
µ¹àÍ§·íÒàÇçºË¹ŒÒµÒ´Õ ·íÒäÇŒÍ‹Ò¹ à¼Âá¾Ã‹º¹âÅ¡ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ¡Ñ¹ä» ¨¹ºÒ§ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ÊÐ¾Ñ´
àª‹¹ “Ë¹Öè§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ Ë¹Öè§àÍ¡ÅÑ¡É³ Ë¹Öè§»ÃÐªÒ¤Á” ¤íÒ¢ÇÑÞ¹Õé ¼Ô´¹Ð à»š¹á¤‹¡ÒÃ·Õè¤¹æ
Ë¹Öè§à¢ÕÂ¹ºÅçÍ¡µÑÇàÍ§ áÅŒÇá»ÅÍÍ¡ÁÒàÍ§ ¢ŒÍÁÙÅàÃÔèÁà¼Âá¾Ã‹àÇçºä«µ ·Õè¹ÕéàÇçºÍ×è¹æ ¡ç¾Ò¡Ñ¹
ÁÒÅÍ¡µÒÁ à¢ÕÂ¹¡Ñ¹ä» ÊÃŒÒ§àÇçº ÊÃŒÒ§ÍÐäÃà¼Âá¾Ã‹ä»¼Ô´æ à¾ÃÒÐ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ÃÐºØ¶Ö§
¤íÒ¢ÇÑÞäÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹Ç‹Ò “ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹à´ÕÂÇ ÍÑµÅÑ¡É³à´ÕÂÇ »ÃÐªÒ¤Áà´ÕÂÇ” à»š¹µŒ¹
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ความเคลื่อนไหวที่นาสนใจในอาเซียน
ขอมูลควรรู เกี่ยวกับประธานาธิบดีของสิงคโปร (มีโอกาสเปนขอสอบ) เพราะวาเปน
ประเทศอาเซียนที่เปลี่ยนแปลงตัวประธานาธิบดีในปที่แลว ปกติถามีการเปลี่ยนตัวผูนําประเทศ
ในอาเซียนประเทศใดชวงใกลๆสอบเขามักจะนําขอมูลนั้นมาถามในขอสอบราชการ
ประเด็นคือ ที่เปลี่ยนลาสุดเปนประเทศพมา ในป 2561 (อานในหนาถัดๆไป)
แตดวยเหตุเพราะสิงคโปรเปนประธานอาเซียนในป 2561 จึงมีความนาสนใจควรรรู
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕÊÔ§¤â»Ã ÎÒÅÕÁÐÎ ÂÒ¡º
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ¤¹·Õè 8 ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã
áÅÐ·‹Ò¹à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´ÕËÞÔ§¤¹áÃ¡
à¾Ôè§´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 60
µ‹Í¨Ò¡Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ÅÕ à«ÕÂ¹ ÅØ§

กัมพูชา ผานกฎหมายหมิ่นเบื้องสูง
ที่ประชุมสภาแหงชาติของกัมพูชา มีมติเปนเอกฉันทในการประชุมเมื่อ 14 กุมภาพันธ
2561 รับรองรางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มเติมเขาสูประมวลกฎหมายอาญา เปนการ
อนุญาตใหอัยการสามารถดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดก็ตามที่มีพฤติการณหมิ่นประมาทตอพระ
บรมวงศานุวงศ ไมวาจะเปนการใชวาจา ผานลายลักษณอักษร หรือการแสดงกิริยาทาทาง โดย
ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกระหวาง 1 ป ถึง 5 ป และปรับเปนเงินระหวาง 500 ดอลลาร
สหรัฐ ถึง 2,500 ดอลลารสหรัฐ (ราวๆ 15,700 ถึง 78,500 บาท)

ภูเขาไฟปะทุในฟลิปนส
ภูเขาไฟมายอนในฟลิปปนสปะทุอยางแรง
ในชวงปลายเดือนมกราคม 2561 ทางฝาย
ฟลิปปนส เรงอพยพคนออกนอกพื้นที่ดวน
มีทั้งควันและลาวาพวยพุงออกมามากมาย
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ภูเขาไฟในอินโดนีเซียก็ปะทุเหมือนกัน
ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ ภูเขาไฟชินาบุง
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ก็เกิด
ปะทุอยางรุนแรงเชนกัน จนทางการเตือน
และไมใหเครื่องบินบินผานเสนทางตรงนั้น
เปนการเตือนภัยทางการบินระดับสูงสุด

พมาเปลี่ยนตัวผูนําประเทศ ในป 2561 ขอมูลลาสุด
นายอู ทีน จอ ประธานาธิบดีพมา คนกอนไดลาออกในชวงเดือนมีนาคม 2561
โดยมีการเลือกตั้งใหม และประกาศแตงตั้งนาย อู วีน มยิน เปนประธานาธิบดี
คนใหมของประเทศพมา (คนที่ 10) ดํารงตําแหนงวันที่ 28 มีนาคม 2561

อู วีน มยิน ประธานาธิบดีคนใหมของพมา
µÑÇÍÂ‹Ò§ËÑÇ¢ŒÍ¢‹ÒÇ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¤¹à¡‹ÒÍÍ¡ ¤¹ãËÁ‹á·¹
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เลขาธิการอาเซียนคนใหม
เลขาธิการอาเซียน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ปตอครั้ง
โดยจะหมุนเวียนกันไปตามประเทศตางๆ ประเทศละคน
เปนที่นาแปลกใจที่วา ปกติแลวเราควรจะรูลวงหนาวาใครจะไดเปนเลขาธิการอาเซียน
เชน เลขาธิการอาเซียนคนกอน คือ นายเลห เลือง มิน ชาวเวียดนาม ซึ่งหมดวาระใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คนใหม ตามกําหนดจะตองเปนชาวบรูไน ซึ่งอันที่จริงเราตองรูวาใคร
กันที่เปนตัวแทนของบรูไน ตั้งแตชวงกลางป หรือปลายป 2560 แลว รายชื่อตองปรากฏ
แตสําหรับคนนี้แปลก ตรงที่วา บรูไนหรืออาเซียนยังไมมีชื่อเลย (แตที่รูๆคือ คนบรูไนแนนอน)
ขนาดยางผานป 2561 มาแลวในชวงแรก ก็ยังไมรู จนในที่สุดก็เผยรายชื่อวันที่ 5 ม.ค. 61

นายลิ้ม จ็อก ฮอย
อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศและการคา
ของประเทศบรูไน เปนเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14

ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือนายฮารโตโน เรกโซ ดารโซโน ชาวอินโดนีเซีย สวน
ไทยมีผูไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนมาแลว 2 คน
คนแรกคือนายแผน วรรณเมธี ระหวางป 2527 ถึง 2529
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ ระหวางป 2551 ถึง 2555 เปนเลขาธิการอาเซียนคนที่ 12
แลวนายเล เลือง มินห ชาวเวียดนามจึงมาเปนตอลําดับที่ 13 กอนหมดวาระไป

ประธานอาเซียน ตองเปนชื่อประเทศ มีวาระดํารงตําแหนง 1 ป
วาระปจจุบัน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 คือ ประเทศสิงคโปร
กฎบัตรอาเซียนระบุไวชัดเจน ประธานอาเซียน เปนประเทศ ไมใชชื่อคน
แตขอสอบครูผูชวย (ขอสอบจริงป 2560) ก็ยังมีออกมาผิดๆ เพี้ยนๆ ถามถึงประธาน
แตในชอยสตัวเลือก ดันเปน ชื่อคนซะงั้น แทนที่จะเปนชื่อประเทศ (คือ งง อึ้ง กันเลย)
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ขอสอบเพิ่มเติม
1. การประชุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนเรียกวา อะไร?
ก. การประชุมสมาพันธอาเซียนรวมใจ
ข. การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิท
ค. การจัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิก
ง. การประชุมที่เรียกวา "อาเซียนบวกสาม
2. ขอใดคือ อาเซียน (ASEAN)
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association of South East Asian Nations
ค. Asia South East Association National
ง. Association for South East Asian Nations
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอาเซียน
ก. มีการกําหนดเขตการคาเสรีในอาเซียน
ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม
ค. อาเซียนมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจเพียงดานเดียว
ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4. AFTA เกี่ยวของกับขอใด
ก. เขตการคาเสรี
ค. เขตสงเสริมการทองเทียว

ข. เขตปกครองพิเศษ
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

5. สํานักงานใหญของอาเซียนอยูที่เมืองใด
ก. กรุงเทพ
ข. ฮานอย
ค. กรุงจาการตา
ง. กัวลาลัมเปอร
เฉลย 1. ข 2. ข 3. ค

4. ก

5. ค
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6. ประเทศที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมในป 2561 คือขอใด
ก. สิงคโปร
ข. พมา
ค. ฟลิปปนส
ง. อินโดนีเซีย
7. ประธานอาเซียนป 2561 คือประเทศใด
ก. มาเลเซีย
ข. สิงคโปร
ค. ฟลิปปนส
ง. อินโดนีเซีย
8. ประธานอาเซียนป 2562 คือประเทศใด
ก. มาเลเซีย
ข. สิงคโปร
ค. ฟลิปปนส
ง. ไทย
9. อาเซียนบวกสาม หมายถึงขอใด
ก. ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน
ข. ประเทศในอาเซียน รวมกับ ออสเตรเลีย เกาหลีใต อินเดีย
ค. ประเทศในอาเซียน รวมกับ รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา
ง. ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน ใตหวัน ฮองกง
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับบทบาทสําคัญของประเทศในอาเซียนกับกิจกรรมป 2018
ก. หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพประชุมเศรษฐกิจโลก
ข. หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนประธานกลุม G77
ค. หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส
ง. ถูกหมดทุกขอที่กลาวมาในป 2018
6. ข

7. ข

8. ง

9. ก

10. ค
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ทบทวนเกีย่ วกับเศรษฐกิจ และสังคม
๑. ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ขอใด
ก. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
ข. พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ
ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
ง. นายพิษณุ เครืองาม
๒. วิสัยทัศนเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ คือ คือใด
ก. พัฒนา มั่นคง ยั่งยืน
ค. มั่นคง ร่ํารวย ยั่งยืน

ข. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ค. พัฒนา มั่นคง ยั่งยืน

๓. การวางกรอบปฏิรูปเพื่อการพัฒนาตามภาระงานของสวนราชการตางๆตองทําใหสอดคลองกับ
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. นโยบายรัฐมนตรี
ค. ยุทธศาสตรชาติ
ง. นโยบายรัฐบาล
๔. ขอใดไมใชนโยบายเพื่อกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปจจุบัน
ก. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแถวพื้นที่ภาคตะวันออก
ข. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพ
ค. โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองตนแบบลักษณะ Smart City
ง. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร
๕. ขอใดไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาล
ก. พัฒนาสนามบินอูตะเภา
ข. พัฒนาทาเรือเฟอรี่
ค. พัฒนาระบบรถไฟรางคู
ง. พัฒนาระบบรถไฟฟาใตดิน
๖. รถไฟความเร็วสูงสายใดที่ผลักดัน โดยการใช ม.44 เรงในการดําเนินงานเรงดวนป ๒๕๖๐
ก. กรุงเทพฯ – โคราช
ข. กรุงเทพฯ – หัวหิน
ค. กรุงเทพฯ – ระยอง
ง. กรุงเทพฯ – เชียงใหม
๗. ปญหาที่เปนอุปสรรคในการกาวสูเศรษฐกิจแบบประเทศไทย ๔.๐ มากที่สุด คือขอใด
ก. การสนับสนุนของภาคประชาชน
ข. งบประมาณในการลงทุน
ค. การสื่อสารตกลงกับกลุมตางประเทศ
ง. บุคลากรและแรงงานที่มีคุณภาพ
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8. G77 หมายถึงขอใด
ก. กลุมประเทศกําลังพัฒนา
ค. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

ข. กลุมความรวมมืออาเซียน
ง. กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ

9. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเสนทางการกอสรางรถไฟความเร็วสูง
ก. กรุงเทพ – พิษณุโลก
ข. กรุงเทพ - หัวหิน
ค. กรุงเทพ – นครราชสีมา
ง. กรุงเทพ – หาดใหญ
10. โครงการเรือเฟอรี่ไมเกี่ยวของกับจังหวัดใด
ก. ชลบุรี
ค. ประจวบคีรีขันธ

ข. สมุทรปราการ
ง. พังงา

11. คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบโครงการใดเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง กับการพัฒนา EEC
วันที่ 27 มีนาคม 2561
ก. รถไฟความเร็วสูง โคราช – กรุงเทพฯ
ข. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ค. รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม ง. รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หาดใหญ
12. คาจางขั้นต่ําของประเทศไทยที่จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน .61 สูงสุดกี่บาท
ก. 300 บาท
ข. 310 บาท
ค. 325 บาท
ง. 330 บาท
13. ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติระยะเวลา 2560 – 2579 มีกี่ยุทธศาสตร
ก. 6 ยุทธศาสตร
ข. 8 ยุทธศาสตร
ค. 10 ยุทธศาสตร
ง. 12 ยุทธศาสตร
14. ขอใดไมใชแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน
ก. โครงการประชารัฐ
ข. โครงการประชานิยม
ค. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ง. นวัตกรรมและความพอเพียง
15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน เปนฉบับที่เทาใด
ก. ฉบับที่ 10
ข. ฉบับที่ 11
ค. ฉบับที่ 12
ง. ฉบับที่ 13
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แนวขอสอบยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1. ยุทธศาสตรชาติ เกิดจากขอใด
ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65
ข. นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล
ค. การกําหนดแผนพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ง. เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบัญญัติใหมียุทธศาสตรประเทศ
2. การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายตองมีความสอดคลองกับขอใด
ก. รัฐธรรมนูญ
ข. ยุทธศาสตชาติ
ค. นโยบายการปฏิรูป
ง. มติสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
3. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ
ก. ยุทธศาสตรระยะ 20 ป
ข. ยุทธศาสตรระยะ 15 ป
ค. ยุทธศาสตระยะ 4 ป
ง. ยุทธศาสตระยะ 5 ป
4. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จะนําไปสูขอใด
ก. ความมั่งคั่ง
ข. ความสงบสุข
ค. ความมั่นคง
ง. ความยั่งยืน
5. ขอใดไมใช ยุทธศาสตรชาติ
ก. การสรางความสามารถในการแขงขัน
ข. การสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ค. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ง. การสรางศักยภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน
6. ขอใดไมสัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ก. วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ
ข. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ง. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
7. ขอใดหมายถึง กรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก. MOU
ข. SDGs
ค. 3Rs8Cs

ง. NDGs
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8. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการผลักดันการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ก. ปรับโครงสรางใหประเทศไทยกาวสูไทยแลน 4.0
ข. มุงใหเกิดความรุงเรืองจนเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาค
ค. สรางยุทธศาสตรเชิงรุกสังคมผูประกอบการสงเสริมใหลงทุนในตางประเทศจริงจัง
ง. ถูกทุกขอ
9. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแตงตั้งมาเพื่อใหมีการปฏิรูปทั้งหมดจํานวนกี่ดาน
ก. 6 ดาน
ข. 10 ดาน
ค. 11 ดาน
ง. 12 ดาน
10. ทําไม หัวขอขาวหนังสือพิมพ หรือบทความ จึงเปนไปในลักษณะดังตอไปนี้ เชน
“ตั้งกรรมการปฏิรูป 11 ชุด ทําไม “ยี้” มากกวา “เฮ”? หรือ
“ ประชาชนเฉยๆกับคณะกรรมการปฏิรูป ไมรูสึกคักคักฝากความหวังไวได”
ก. เพราะหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนมีอคติกับรัฐบาลและทีมบริหาร
ข. เพราะประชาชนและคนทั่วไป ไมตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร
ค. เพราะคณะกรรมการที่แตงตั้งมาสวนใหญไมไดเชี่ยวชาญในสาขาที่จะปฏิรูปนั้น
ง. เพราะรายชื่อคณะกรรมการที่แตงตั้งลวนเปนคนเดิมๆหรือกลุมเดิมๆที่เคยทํางาน
ในคณะกรรมการตางๆมาแตยังไมมีผลงานที่ดีแบบประทับใจใหเชื่อมั่นระดับสูงได
11. จากระบบเศรษฐกิจไทยในสภาวะปจจุบันคนไทยควรนําหลักการใดมาใชในการทํางาน
ก. หลักการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ข. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค. หลักการทําธุรกิจแบบ SMEs
ง. หลักการเลือกงานใหเหมาะกับตน
12. ขอใดคือลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0
ก. พัฒนาตนเองเปนลูกจางที่ดี มีวินัย
ข. ทําธุรกิจแขงขันกับนานาชาติได
ค. สามารถคิดคนสรางสรรคนวัตกรรม
ง. รอบรู ทันเหตุการณ ทันสมัย
เฉลย 1. ก
7. ข

2. ข
8. ง

3. ก 4. ง
9. ค 10. ง

5. ง 6. ง
11. ข 12. ค

ใหติดตามชุดขอสอบอื่นๆ ความเคลื่อนไหว ความรอบรู ประจําการอัพเดตแตละรอบ
โดยจะเวนเนื้อหา ลงวันจันทร สัปดาห เวนสัปดาห คุณจะมีโอกาสเรียนรู ทบทวนไดดี

