
 
 

1. ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากท่ีสุด  
         ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม   ข. การพ่ึงพิงการส่งออกมากเกินไป  
         ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ  ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ  
2.การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด  

ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย  
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม  
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย  

3.สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง   ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น  
ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป  ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค  

4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาใน
ด้านใด  

ก. การทหาร   ข. การเกษตร  
ค. อุตสาหกรรม   ง. ด้านการบริการ  

5.จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดใด  
ก. จังหวัดสระบุรี  ข. จังหวัดเชียงใหม่  
ค. จังหวัดกาฬสินธ์  ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา  

6.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ  
ก. เน้นการส่งออก  ข. เน้นการออม  
ค. โครงสร้างพื้นฐาน  ง. เน้นการกระจายรายได้  

7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพ่ึงพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม   ข. การพ่ึงตนเองทางด้านจิตใจ  
ค. การพ่ึงตนเองทางด้านเศรษฐกิจ  ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง  

8.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  
ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ   ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย  
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม  ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า  

9.แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด  
ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใดก็ได้   ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด  
ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี ง. ดำเนินชีวิตเพ่ือสร้างความสะดวกสบายตนเอง  

10.ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร  
ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน  ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต  
ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต  ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการผลิต  

11.ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด  

เศรษฐกิจพอเพียง 



ก. สังคมเข้มแข็ง    ข. สังคมมีหลากหลาย  
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ท่ีดี  ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร  

12.การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความ
พอเพียง  

ก. ศาสนา  ข. การปกครอง  ค. ทางการศึกษา  ง. สถาบันครอบครัว  
13.คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด  

ก. เป็นคนมีศีลธรรม   ข. มีความละอายต่อบาป  
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี  ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหม่ันเพียร  

14.หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  
ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ   ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย  
ค. การบริหารดินและน้ำอย่างเหมาะสม  ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า  

15.แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด  
ก. มนุษย์  ข. ทรัพยากรน้ำ   ค. ทรัพยากรดิน  ง. ทรัพยากรป่าไม้  

16.ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด  
ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง   ข. ตามยถากรรม  
ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ   ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย  

17.เนื้อท่ีในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อท่ีประมาณกี่ไร่  
ก. ประมาณ 5 ไร่   ข. ประมาณ 10 ไร่  
ค. ประมาณ 20 ไร่   ง. ประมาณ 30 ไร่  

18.ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ  
ก. ความยากจน    ข. ปัญหาการก่อการร้าย  
ค. ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม  ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน  

19.พ้ืนที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  
ก. ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น    ข. แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอ่ืน  
ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว  ง. เพ่ือส่งไปยังต่างประเทศเพ่ือจำหน่าย  

20.เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด  
ก. ปี พ.ศ. 2537   ข. ปี พ.ศ. 2538  
ค. ปี พ.ศ. 2539   ง. ปี พ.ศ. 2540  

21.ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด  
ก. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม  
ข. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม  
ค. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ  
ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์  

22. อัตราส่วนการแบ่งพ้ืนที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือข้อใด 
ก.20 : 10 : 30 : 40 ข.30 : 30 : 20 : 20 ค.20 : 10 : 20 : 50 ง.30 : 30 : 30 : 10 

23.การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด  



ก. รับจ้าง   ข. การทำการเกษตร  
ค. การทำธุรกิจส่วนตัว  ง. ลูกจ้างบริษัทเอกชน  

  
  

 
1. ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางใดเป็นตัวการขับเคลื่อน 

ก.เดินหน้าประเทศไทย  ข.ประชารัฐ 
ค.การลงทุนจากต่างประเทศ ง.การระดับทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ 

2. Value Based Economy อยู่ในโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใด 
ก.ประเทศไทย 1.0 ข.ประเทศไทย 2.0 ค.ประเทศไทย 3.0 ง.ประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม กล่าวคือ ในปจัจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทำมากได้นอ้ย เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น ทำน้อยได้มาก นั่นหมายถึงการขบัเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสำคัญ คือ 

-เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม 
-เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
-เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

3. การทอผ้าไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้น ถือว่าอยู่ในยุคของประเทศไทยใด 
ก.ประเทศไทย 1.0 ข.ประเทศไทย 2.0 ค.ประเทศไทย 3.0 ง.ประเทศไทย 4.0 

4. เพราะเหตุใดประเทศไทยถึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็น Thailand 4.0 ? 
ก.รายได้ประเทศอยู่ในระดับต่ำ  ข.รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
ค.ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ง.ปัญหาการทุจริตภายในประเทศ 

5. ธุรกิจ Startups เกิดข้ึนในยุคใด 
ก.ประเทศไทย 1.0 ข.ประเทศไทย 2.0 ค.ประเทศไทย 3.0 ง.ประเทศไทย 4.0 

6. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่ขั้นใด 
ก.แรงงานที่มีความรู้  ข.แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ค.แรงงานที่มีทักษะสูง  ง.ถูกทุกข้อ 

7. Value Based Economy คืออะไร 
ก.โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร  ข.โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
ค.โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก  ง.โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 3.0 หมายถึงอะไร 
ก.โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร  ข.โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
ค.โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก  ง.โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

9. ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด 
ก.รู้จักเติม ข.รู้จักพอ ค.รู้จักปัน ง.ถูกทุกข้อ 

10. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปเป็นตามข้อใด 
ก. เกษตรสมัยใหม่  ข. เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
ค. เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ง. ถูกทุกข้อ 

11. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่ขั้นใด 

Thailand 4.0 



ก. แรงงานที่มีความรู้  ข. แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ 
ค. แรงงานที่มีทักษะสูง  ง. ถูกทุกข้อ 

12. การทอผ้าไหม ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนั้น ถือว่าอยู่ในยุคของประเทศไทยใด 
ก. ประเทศไทย 1.0 ข. ประเทศไทย 2.0 ค. ประเทศไทย 3.0 ง. ประเทศไทย 4.0 

13. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 2.0 หมายถึงอะไร 
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร  ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก  ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

14. ประเทศไทย 4.0 จะพัฒนาจำนวนอุตสาหกรรมกี่กลุ่มเป้าหมาย 
ก. 3 กลุ่มเป้าหมาย ข. 4 กลุ่มเป้าหมาย ค. 5 กลุ่มเป้าหมาย ง. 6 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย ์(Health, Wellness & Bio-Med) 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & 

Mechatronics) 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, 

Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) 

15. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ข้อใดกล่าวผิด 
ก. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ข. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
ค. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
ง. ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น 

16. กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ข้อใดผิด 
ก. กลุ่มอาหาร ข. กลุ่มสาธารณสุข ค. กลุ่มการลงทุน ง. กลุ่มดิจิตอล 

17. ประเทศไทย 4.0 จะเปลี่ยนจาก Traditional SMEs เป็นไปตามข้อใด 
ก. SMART Enterprises  ข. Startups ที่มีศักยภาพสูง 
ค. ผู้ประกอบการ   ง. ก และ ข ถูกต้อง 

18. ประเทศไทย 4.0 ตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใด 
ก. 3 บันได ข. 4 บันได ค. 5 บันได ง. 6 บันได 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. ธุรกิจ Startups เกิดข้ึนในยุคใด 

ก. ประเทศไทย 1.0 ข. ประเทศไทย 2.0 ค. ประเทศไทย 3.0 ง. ประเทศไทย 4.0 



20. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยโมเดลประเทศไทย 1.0 หมายถึงอะไร 
ก. โมเดลที่เน้นภาคการเกษตร   ข. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
ค. โมเดลที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก และส่งออก ง. โมเดลที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 

 
 
 

  
 
  
1. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  2560 มีผลบังคับใช้เมื่อใด                                                 

ก. 31 กรกฎาคม  2560                 ข. 1  สิงหาคม  2560                                                                                              
ค. 2  สิงหาคมคม2560                 ง.  3  สิงหาคม  2560                                                                                         

2. เป้าหมายให้มียุทธศาสตร์ชาติไม่สอดคล้องตามข้อใด                                                                                   
ก. การพัฒนาอย่างยั่งยืน              ข. ยึดหลักธรรมาภิบาล                                                                                         
ค. การสามัคคีปรองดอง              ง. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น                                                                                         

3. การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ประกาศเป็นไปตามข้อใด                                                                             
ก. พระราชบัญญัติ                        ข. ประกาศกระทรวง                                                                                     
ค. ประกาศพระบรมราชโองการ   ง. ถูกทั้งข้อ ข และ  ค                                                                                          

4. การกำหนดนโยบายแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ของ ค.ร.ม. ก่อนจะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องสอดคล้องกับข้อใด                                                              

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 



ก. แผนบริหารราชการแผ่นดิน      ข. แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ                                                                               
ค. แผนแม่บทแห่งชาติ                  ง. แผนยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

5. ยุทธศาสตร์ชาติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560 อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไร  
ก. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ   ข. เป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว                                           
ค. ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ            ง. ถูกทุกข้อ                                                                                                                                                          

6.เป้าหมายข้อใดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระยะยาว                                                                          
ก. เป้าหมายด้านความมั่นคงของประเทศด้านความเป็นอยู่ของประชาชน                        
ข.การสร้างความปรองดองของคนในชาติ                                                                                    
ค. บทบาทของรัฐที่ที่มีต่อประชาชน                                                                        
ง. การสร้างความสงบผาสุก                                                                                                                                    

7.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและความจำเป็นในการพัฒนาประเทศต้องสอดคล้องกับข้อใด                  
ก. หลักธรรมาภิบาล ข. หลักทศพิทราชธรรม ค.หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ง. หลักคุณธรรม                                                                                                          

8. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหมายถึงข้อใด                           
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ข. ประธานรัฐสภา                                                                                                     
ค. นายกรัฐมนตรี                ง. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย                                                                        

9. เลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคือใคร      
ก. เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         ข. เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ                             
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                    ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ                                                                                                                   

10.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ                                    
ก. สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     ข. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ                    
ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    ง. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ                                                                               

11.ยุทธศาสตร์ชาติมีระยะเวลาใช้บังคับกี่ปี                                                                               
ก. 10 ปี  ข. 15 ปี             ค. 20 ป ี   ง. 25  ปี                                                                                                             

12. ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ  “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน ”   ข้อใดไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของ  “ ความมั่นคง ”                                                               

ก. การมีความปลอดภัย                                          
ข. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย              
ค. สังคมมีความปรองดองและสามัคคี                    
ง.ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการศึกษา                                                                                                             

13. ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ  “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน ”   ข้อใดไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของ  “ ความมั่งค่ัง ”                           

ก. ประเทศไทยมีการขยายตัวทางทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง     
ข. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง        
ค. ความสามารถในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
ง. ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ                                                                                            



14. ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติ  “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน ”   ข้อใดไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของ  “ ความยั่งยืน ”                                        

ก. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ              ข. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                
ค. มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน                   ง. ประชาชนอยู่ดีมีสุข                                                                                                                                         

15. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 จัดเป็นแผนประเภทใด เพ่ือให้การพัฒนาประเทศบรรลุ
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้                                                                                                               

ก. แผนพัฒนา ข. แผนปฎิบัติการ        ค.แผนแม่บท    ง. แผนยุธศาสตร์                                                                                               
16. กรอบที่ใช้ในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการเพ่ือก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศตรงกับข้อใด                                   

ก. แผนและข้ันตอนการปฎิรูปประเทศ                    ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                   
ค. แผนปฎิบัติการ                                            ง. แผนยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                    

17.การกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน  การ
จัดทำแผนต่างๆรวมตลอดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนประเภทใด   

ก. แผนและข้ันตอนการปฎิรูปประเทศ           ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                       
ค. แผนปฎิบัติการ                                   ง. แผนยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                                                                      

18.การพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างน้อยต้องมีเป้าหมายสำคัญระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ข้อใดไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาว                                      

ก. เป้าหมายความมั่นคงของประเทศชาติ          ข. ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน                          
ค. ด้านการศึกษา                                    ง. ด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน                                                                                                                 

19.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ข้อใดไม่สอดคล้อง                               

ก. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 ข.การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล                   
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ง. เป้าหมายการปฎิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ                                                                             

20. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ก.เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
ข.ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ง.ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

21. ข้อใดคือคติพจน์ประจําชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ก.ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ข.สยามเมืองยิ้ม  ค.เมืองไทยเมืองพุทธ ง.รักชาติยิ่งชีพ 

22. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ใช้ตั้งแต่ 
ก.พ.ศ. 2560-2579 ข.พ.ศ. 2561-2580 
ค.พ.ศ. 2562-2581 ง.พ.ศ. 2563-2582 
 
 



23. ข้อใดไม่ใช่ด้านต่างๆ ของคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
ก.ด้านเศรษฐกิจ 
ข.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ค.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ง.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

24. คำว่า 'ประชารัฐ' ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการกล่าวถึง ประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์' 
ก.5 ยุทธศาสตร์  ข.6 ยุทธศาสตร์  ค.8 ยุทธศาสตร์  ง.10 ยุทธศาสตร์ 

25. การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อแรกเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
ก.ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ข.ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
ค.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ง.ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 
 
 
1. ข้อใดไม่ใช่หัวใจของ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ก.ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ข.ยั่งยืน  ค.เติบโต  ง.สมดุล 
2. ข้อใดไม่ใช่ 3R ในการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

ก.ซ่อมแซม  ข.รีไซเคิล  ค.ลด  ง.ใช้ซ้ำ 
3. Sustainable Development Goals : SDGs หมายถึงอะไร 
  ก. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   ข. ดัชนีตัวบ่งชี้ประเทศไทย 
  ค. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ   ง. การปฏิรูปประเทศไทย 
4. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องกลุ่มใด 
และเป้าหมายใดที่สอดคล้องกับกลุ่มนั้น 
 ก. ประชาชน : ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกำลังของตน 
 ข. ประชาชน : ขจัดความอดอยากสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
 ค. สิ่งแวดล้อม : ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน 
 ง. สิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 
 
 
 
 

SDGs 



5. ครูธนพล แต่งกายด้วยผ้าไทยมาสอนทุกวันอังคาร และวันศุกร์ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักให้เกิดความยั่งยืน
ด้านใด 
 ก. การให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน  

ข. ความยั่งยืนด้านสังคม  
ค. ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรม  
ง. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  

6.การเพ่ิมของประชากรมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
  ก. ทรัพยากรลดลงและเกิดมลพิษ  ข. สิ่งแวดล้อมเน่าเสียและเกิดมลพิษ 
  ค. ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ ง. ปัญหาการขัดแย้งด้านการเมืองท้องถิ่น 
7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพควรจะดำเนินการตามข้อใด 
       ก. เพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอ 
       ข. ประชาชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม 
       ค. เน้นมาตรการทางกฎหมายให้รัดกุม มีบทลงโทษอย่าง หนัก 
8.การใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน" หมายถึง การนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด 
      ก.ไม่ทำลายคุณภาพของทรัพยากร  
      ข.ต้องเกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง 
      ค.ไม่ทำลายทรัพยากรหรือเกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลัง 
      ง.ต้องผสมผสานกบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
9.อนุรักษ์พ้ืนทีป่่าไม้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด จึงจะได้ผลดีที่สุด 
       ก.จัดตั้งรัฐวิสาหกิจดูแลและจัดการเรื่องผลประโยชน์  
       ข.เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั่วถึง 
       ค.ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลรักษาและจัดการ  
       ง.เพิ่มพ้ืนที่ปลูกป่าปีละ 1 ล้านไร ่
10.การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงกรณีใดต่อไปนี้ 
       ก.การแบ่งเขตพื้นที่การใช้ท่ีดินเป็นโซนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย 

ข.การออกเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนให้เกษตรกรรม 
       ค.การใช้ดาวเทียมสำรวจแหล่งเกษตรกรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ   
       ง.การขยายชุมชนเมืองไปยังพ้ืนที่สีเขียวนอกเมือง 
 
 
 


