
 
 

เตรียมสอบความรอบรู้ท่ัวไป (ภาครัฐบาลและการเมืองไทย) 
 
 

1.    การัฐประหารครัง้ลา่สดุเกิดขึน้เม่ือวนัท่ีเท่าไร 

           ก. 20  พฤษภาคม 2557 ข.  21  พฤษภาคม  2557  

           ค. 22  พฤษภาคม  2557 ง. 23   พฤษภาคม  2557 
 

2.    การรัฐประหารตามข้อ 1 เป็นการรัฐประหาร รัฐบาลใด 
 ก.   รัฐบาลนายกยิ่งลกัษณ์   ชินวตัร 
 ข.   รัฐบาลรักษาการณ์นายกยิ่งลกัษณ์   ชินวตัร 
 ค.   รัฐบาลนายกนิวฒัน์ธํารง  บญุทรงไพศาล 
 ง.    รัฐบาลรักษาการณ์นายกนิวฒัน์ธํารง  บญุทรงไพศาล 
 
3.   สาเหตขุองการทํารัฐประหาร นําโดยพลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา เน่ืองจากข้อใด 

ก.   ความขดัแย้งของคนในชาต ิ ข.  การก่อความไม่สงบ 
ค.   ภาวะเศรษฐกิจซบเซา  ง.  ปัญหาทจุริต คอรับชัน่ 

 

4.   การทํารัฐประหารเม่ือเดือนพฤษภาคม 2557  ได้ยกเลกิรัฐธรรมนญู  ยกเว้นหมวดใด  

 ก.   หมวดบทเฉพาะกาล ข.   หมวดพระมหากษัตริย์ 

 ค.   หมวดการปกครอง ง.   หมวดการเลือกตัง้ 
 
 

5.  คณะทํางานท่ีมาทําหน้าท่ีแทนวฒุสิภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือข้อใด  

 ก.   สนช ข.   สปช 

ค.   คยร ง.   คสช 

 

6.   พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ีเท่าไร  

 ก.  คนท่ี  26 ข.  คนท่ี  27 

 ค.  คนท่ี  28  ง.  คนท่ี  29 
 

 

7.  รัฐบาลชดุปัจจุบนั เป็นคณะรัฐมนตรีชดุท่ีเท่าไรของประเทศไทย  

           ก. ชดุท่ี 60 ข.  ชดุท่ี 61 

ค. ชดุท่ี 62                              ง. ชดุท่ี 63 
 

 



 
 

8.   สนช ย่อมาจากอะไร 

 ก.   สภาเนติบญัญตัิแห่งชาต ิ  ข.   สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

 ค.   สภาเนติบญัญตัิเพ่ือชาต ิ  ง.   สภานิติบญัญตัิของชาติ 

 

 9. ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู คือใคร 

 ก.   พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ข.   นายบวรศกัดิ์   อวุรรณโน 

 ค.   นายมีชยั  ฤชพุนัธ์   ง.    นายเทียนฉาย  กีระนนัท์  
 

 

10. ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู คือใคร 

 ก.   พลเอกประยทุธ์  จนัทร์โอชา ข.   นายบวรศกัดิ์   อวุรรณโน 

 ค.   นายมีชยั  ฤชพุนัธ์   ง.    นายเทียนฉาย  กีระนนัท์  
 

 11.   ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ  คือใคร 

ก.  รศ.รอ.ทินพนัธ์  นาคะตะ            ข.  นายบวรศกัดิ์    อวุรรณโน  

ค.  นายเทียนฉาย  กีระนนัท์                                       ง.  นายมีชยั   ฤชพุนัธ์ 
 
 

 12. ประธานสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  คือใคร 

ก.  รศ.รอ.ทินพนัธ์  นาคะตะ            ข.  นายบวรศกัดิ์    อวุรรณโน  

ค.  นายทศนา  บญุทอง                  ง.  นายมีชยั   ฤชพุนัธ์ 
 
 

 13.    คําสัง่แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู มีผลให้เกิดการยตุิ 

          บทบาทของสภาใด 

            ก.   สนช             ข.  สปช             

 ค.   สปท             ง.  คยร  

 

 14.   กําหนดการณ์ร่างรัฐธรรมนญู (ฉบบัร่างปัจจบุนัรอลงประชามติ ก่ีวนั)  

 ก.   60 วนั         ข.  90 วนั         

 ค.   120 วนั        ง.  180  วนั 
 

 
 
 
 



 
 

 15.   ร่างรัฐธรรมนญู ฉบบัประชามติ  2559  มีจํานวนก่ีหน้า 

 ก.   90  หน้า                                    ข.  100  หน้า     

 ค.   105   หน้า                                 ง.  150  หน้า 

 

16. การประกาศแล้วเสร็จ ร่างรัฐธรรมนญู (ฉบบัปัจจบุนั 2559) 

 อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชน เกิดขึน้ขึน้เม่ือไร  

 ก.   29 มีนาคม 2559 ข.   1 เมษายน 2559 

ค.   2 เมษายน  2559                    ง.   7  เมษายน  2559 
 

 
 

17. ร่างรัฐธรรมนญู ฉบบัลงประชามติ  2559  ข้อใดกลา่วถกูต้อง 
 ก.   15   หมวด  105  มาตรา ข.    15   หมวด  279  มาตรา 
 ค.   16   หมวด   105   มาตรา ง.    16  หมวด  279  มาตรา 
 

 

 

18. กําหนดการณ์สําหรับลงประชามติ  วนัท่ีเท่าไร  

ก.   7  กรกฎาคม 2559                   ข.  15 กรกฎาคม  2559  

ค.   7 สิงหาคม 2559                    ง.  15 สงิหาคม  2559 

 

19.     ข้อใดคือทีมเผยแพร่เนือ้หารัฐธรรมนญูฉบบัร่าง ในระดบัหมู่บ้าน 

 ก.    ครู  ก  ข.   ครู  ข 

 ค.    ครู  ค ง.   ครู   ง 

 

20.     วทิยากรอาสาสมคัรเผยแพร่ประชาธิปไตย ครู ก จงัหวดัละก่ีคน 

 ก.    2  คน  ข.   3  คน 

 ค.    4  คน ง.   5  คน 

 

à©ÅÂ¤íÒµÍº 
1.   ¤     2.   §      3.  ¡      4.   ¢      5.   ¡  
6.   §     7.   ¢      8.  ¢      9.   ¢     10.   ¤ 
11.   ¤     12.  ¡     13.  ¢      14.  §     15.   ¤ 
16.   ¡     17.  §     18.  ¤      19.  ¤     20.   § 



 
 

สรุปแนวข้อสอบ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามต ิ
1.   มาตรา 1 ของร่างรัฐธรรมนญูบญัญตัิไว้ประการใด 

 1.  ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 2.  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึ่งอนัเดียว จะแบง่แยกมิได้ 

 3.  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 4.  บคุคลมีสทิธิเท่าเทียมในศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ สทิธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 

 

2.   ประเทศไทยปกครองในระบอบใด 

 1.  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

 2.  ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 

 3.  ระบอบประชาธิปไตยอนัเท่ียงธรรมเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

 4.  ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

 

3.   ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องในร่างรัฐธรรมนญูฉบบัลงประชามติ 

 1.  พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทพัไทย 

 2.  พระมหากษัตริย์ทางเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก 

 3.  บคุคลสามารถกลา่วหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้ตามประพฤต ิ

 4.  ผู้ใดจะกลา่วหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ 

 

4.   ร่าง รัฐธรรมนญู หมวดหน้าท่ีของรัฐ ในด้านการศึกษา ตามาตรา 54 คือข้อใด 

 1. รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทกุคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรียน 

               จนจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่างมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

           2. รัฐต้องจดัการศึกษาให้บคุคลมีสทิธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกนัไม่น้อยกวา่ 

               สบิสองปี 

          3. รัฐต้องจดัการศึกษาภาคบงัคบัไม่น้อยกวา่เก้าปีสําหรับเด็กทกุคน จนสําเร็จการศึกษา 

              มธัยมศึกษาตอนต้นโดยไม่เก็บคา่ใช้จ่าย 

           4. รัฐต้องสง่เสริมและจดัการศึกษาให้บคุคลไม่น้อยกวา่สบิสองปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 

เฉลย      1.   2         2.  4         3.    3            4.    1  



 
 

5. รัฐพึงจดัให้มีข้อใด เพ่ือเป็นกรอบในการจดัทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องนําไปสูเ่ป้าหมาย 

    ในการพฒันาประเทศ 

1.  ยทุธศาสตร์ชาติ    2.  แผนปฏิรูปแห่งชาติ 

      3.  แผนพฒันาประเทศ   4.  นโยบายการบริหารประเทศ 

 

6.  รัฐสภา ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

1.  สภาผู้แทนราษฎรและวฒุสิภา  2.  สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี 

3.  สภาผู้แทนราษฎรและสภานิติบญัญตั ิ     4.  วฒุสิภาและสภานิติบญัญตั ิ

 

7.  บคุคลใดดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภา 

1.  นายกรัฐมนตรี     2.    สมาชิกวฒุิสภาท่ีได้รับการเลือก 

2.  ประธานวฒุิสภา    4.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

 

8.  รองประธานรัฐสภาคือ ข้อใด 

1.   บคุคลผู้มาจากการแต่งตัง้   2.   ประธานวฒุสิภา 

3.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร  4.   ประธานสภานิติบญัญตัิ 

 

9.  กรณีท่ีบคุคลซึง่สมควรได้เป็นประธานรัฐสภาไม่อยู่ หรือทําหน้าท่ีไม่ได้ ให้ใครทําหน้าท่ี 

     ประธานรัฐสภาแทน 

1.  ประธานวฒุิสภา    2.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

3.  นายกรัฐมนตรี    4.   สมาชิกวฒุสิภาท่ีอายมุากท่ีสดุ 

 

10.  ตามร่างรัฐธรรมนญูฉบบัร่างลงประชามติ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกก่ีคน 

1.  300  คน     2.   400  คน 

3.  500  คน     4.   350  คน 

 

 

 

เฉลย    5.  1     6.   1      7.   4      8.  2      9.   1     10.  3  

 



 
 

11.   ตามร่างรัฐธรรมนญูฉบบัประชามติ ส.ส.  ซึง่มาจากการเลือกตัง้แบบแบง่เขตมีก่ีคน      

        1.  150  คน     2.  250  คน 

        2.   300  คน     4.  350  คน 

 

12.   ส.ส.  ซึง่มาจากบญัชีรายช่ือของพรรคการเมือง ก่ีคน  150  คน 

        1.  150  คน     2.  250  คน 

        2.   300  คน     4.  350  คน 

 

13.   บคุคลมีสทิธิเลือกตัง้ ต้องมีอายก่ีุปี 

        1.   อายุ 18 ปี             2.   อายไุม่ต่ํากวา่ 18 ปี ในวนัเลือกตัง้ 

        3.   อาย ุ 20 ปี            4.   อายไุม่ต่ํากวา่ 20 ปี ในวนัเลือกตัง้  

 

14.   บคุคลผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ซึง่ได้สญัชาติไทยมาจากการแปลงสญัชาติ ต้องได้สญัชาติไทย 

        มาแล้วก่ีปี 

        1.  ไม่น้อยกวา่ 2 ปี    2.  ไม่น้อยกวา่ 4 ปี 

        3.  ไม่น้อยกวา่ 5 ปี     4.  ไม่น้อยกวา่ 10 ปี 

 

15.  ผู้มีสทิธิรับสมคัรเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายก่ีุปี 

        1.  ไม่ต่ํากวา่ 20 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้         2.   ไม่ต่ํากวา่ 25 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้  

        3.  ไม่ต่ํากวา่ 30 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้  4.   ไม่ต่ํากวา่ 35 ปี นบัถึงวนัเลือกตัง้ 

 

16.  เม่ืออายุสภาผู้แทนราษฎรสิน้สดุลงให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปใหม่ ภายในก่ีวนั 

        1.   30  วนั                    2.   45  วนั               

        3.   60  วนั                  4.   90  วนั 

 

17.  ผู้ใดมีอํานาจในการยบุสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาฯใหม่  

        1.  พระมหากษัตริย์    2.  นายกรัฐมนตรี 

        3.  ประธานรัฐสภา    4.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 

เฉลย    11.   4          12.   1        13.   2         14.   3         15.   2       16.   2      17.   1 



 
 

18.  การยบุสภาผู้แทนราษฎร และ การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ทําอย่างไร 

         1.  พระราชบญัญตั ิ     2.   พระราชกฤษฎีกา 

         3.  พระราชกําหนด    4.   กฎหมายการยบุสภาและเลือกตัง้ 

 

19.   วฒุสิภา ประกอบด้วยสมาชิกก่ีคน   

       1.   150  คน  2.   200  คน        3.   250  คน  4.   300  คน 

 

20.   ตามรัฐธรรมนญู ฉบบัร่าง รอลงประชามติ  สมาชิกวฒุิสภา ได้มาอย่างไร 

        1.  เลือกกนัเองของบคุคลซึง่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ  

             ท่ีหลากหลายของสงัคม 

        2.  สภาผู้แทนราษฎรลงมติแต่งตัง้สมาชิกวฒุิสภาจากผู้ลงสมคัร 

        3.  ประชาชนลงคะแนนเลือกสมาชิกวฒุสิภาและมาจากการสรรหา 

        4.  คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ขึน้มาจากผู้ทรงคณุวฒุติามจํานวนท่ีกําหนด 

 

21.   สมาชิกวฒุสิภา ท่ีมีสทิธิลงรับสมคัรเลือกตัง้ได้ ต้องมีอายก่ีุปี   

        1.  25  ปี    2.   30  ปี         3.  35  ปี  4.   40  ปี 

 

22.  ประธานวฒุสิภา ได้มาอย่างไร 

      1.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้จากสมาชิกวฒุิสภา ตามมติของสภา 

      2.  นายกแต่งตัง้โดยสรรหาจากสมาชิกในรัฐธรรม ทัง้สภาสงู และสภาล่าง 

      3.  ประธานรัฐสภาแต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุใินวฒุสิภาตามมติของสภา 

      4.  สมาชิกวฒุสิภาลงมติเลือกประธานวฒุสิภา นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ตามมต ิ

 

23.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มาอย่างไร 

      1.  นายกรัฐมนตรีแต่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมติของสภา   

      2.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามมติของสภา 

      3.  ประธานรัฐสภาแต่งตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุใินสภาผู้แทนราษฎร ตามมติสภา 

      4.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติออกเสียง และประธานวฒุสิภาแต่งตัง้ 

 

เฉลย    18.    2          19.   2          20.   1           21.   4         22.    1       23.   2   



 
 

24.  คณะรัฐมนตรี จํานวนเท่าไร     

      1.  30  คน     2.   35  คน           3.  ไม่เกิน 36 คน   4.   ไม่เกิน  40  คน 

 

25.   นายกรัฐมนตรีแต่งตัง้มาจากผู้ใด 

    1.  บคุคลบญัชีหมายเลขแรกของบญัชีรายช่ือ 

    2.  บคุคลซึง่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ 

    3.  บคุคลท่ีราษฎรเป็นผู้ออกเสียงเลือกคะแนนสงูสดุ 

    4.  บคุคลท่ีวฒุสิภาให้ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

26.  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรัฐมนตรี 

     1.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   2.   ประธานวฒุสิภา 

     3.  ประธานรัฐสภา     4.   ประธานสภานิติบญัญตัิ 

 

27.   ในระหวา่งท่ียงัไม่มีสภาผู้แทนราษฎร และวฒุิสภา ให้สภาใดเป็นผู้ทําหน้าท่ีรัฐสภา 

     1.  สภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ   2.   สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

     3.  สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  4.   สภาความมัน่คงแห่งชาติ 

 

28.  วฒุสิภา มีอายก่ีุปี   

     1.  4  ปี      2.   5 ปี  

     3.  6  ปี      4.   เท่ากบัสภาผู้แทนราษฎร 

 

29.  ตลุากาลศาลรัฐธรรมนญู มีก่ีคน 

    1.  9  คน      2.   10  คน 

    3.  12  คน      4.   15  คน 

 

30.  ร่างรัฐธรรมนญู ของคณุมีชยั ฤชพุนัธ์  ได้รับการขนานนามวา่อะไร 

    1.  ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัสรรหา   2.   ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัปราบโกง 

    3.  ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัรวบอํานาจ  4.   ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัไม่เต็มใบ 

 

เฉลย    24.    3         25.   2          26.   3           27.   1         28.    2       29.   1      30.  2 
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