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ข้อสอบ นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศกฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรไทย ตามข้อใด 
ก. 20 กรกฏาคม 2557   ข. 22 พฤษภาคม 2557 

ค. 20 พฤษภาคม 2557  ง. 22 กรกฏาคม 2557 

2. ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฏอัยการศึกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ก. เพื่อไม่ให้เกิดสงครามกลางเมือง  

ข. เพื่อรักษาความสงบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค. เพื่อนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว  

ง. เพื่อรักษาความสงบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อนำความสุขกลับคืนสู ่   

   ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว 

3. คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่เท่าใด 
ก. 22 เมษายน 2557   ข. 22 พฤษภาคม 2557 

ค. 22 มิถุนายน 2557   ง. 22 กรกฏาคม 2557 

4. รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ตรงกับข้อใด 
ก. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  ข. พลเอกดาว์พงศ์ รัตนสุวรรณ 

ค. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ง. พลเอกประจิน จั่นตอง 

5. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร 
ก. คนที่ 28   ข. คนที่ 29    ค. คนที่ 30   ง. คนที่ 31 

6. คณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัจจุบัน เป็นชุดที่เท่าไร 
ก. ชุดที่ 60 ข. ชุดที่ 61  ค. ชุดที่ 62  ง. ชุดที่ 63 

7. ข้อใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตร ี
ก. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ข. นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ค. นายเทียนฉาย กีระนันทน ์  ง. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

8. ข้อใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง คณะรัฐมนตร ี
ก. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ข. นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ค. นายเทียนฉาย กีระนันทน ์  ง. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

9. กฏอัยการศึก เทียบเท่ากับกฏหมายใด 
ก. รัฐธรรมนูญ         ข. พระราชบัญญัต ิ       

ค. พระราชกำหนด        ง. พระราชกฤษฏีกา 
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10. ข้อใดเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
ก. นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ    ข. นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ค. นายเทียนฉาย กีระนันทน ์  ง. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

11. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในข้อใด 

ก. 10 กันยายน 2557   ข. 12 กันยายน 2557  

ค. 11 กันยายน 2557   ง. 13 กันยายน 2557  

12. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้าน 
ก. มี 9 ด้าน  ข. มี 9 ด้าน  ค. มี 11 ด้าน  ง. มี 12 ด้าน  

13. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกตรงกับข้อใด 
ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

ข. การส่งเสริมบทบาทและใช้่โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ค. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

ง. การลดความเลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

14. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้อยู่ในด้านที่เท่าไร 
ก. ด้านที่ 2  ข. ด้านที่ 3  ค. ด้านที่ 4  ง. ด้านที่ 5 

15.  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาตามข้อใดไปพร้อม ๆ กัน 

ก. การศึกษานอกระบบ  ข. การศึกษาทางเลือก 

ค. การตลอดชีิวิต   ง. การตามอัธยาศัย 

16. นโยบายหลักของรัฐบาล คือข้อใด 
ก. ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เน้นการมีส่วนร่วม 

ข. การทำงานอย่างโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค. การทำงานอย่างบูรณาการ สร้่างความปรองดอง 

ง. ทำงานคู่ขนานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
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17. นโยบายด้านการศึกษา และการเรียนรู้ การบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม  
รัฐมีนโยบายกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาให้ตามข้อใด 

ก. สถานศึกษา     

ข. เขตพื้นที่การศึกษา   

ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ง. สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีกี่ด้าน 
ก. มี 9 ด้าน  ข. มี 9 ด้าน  ค. มี 11 ด้าน  ง. มี 12 ด้าน  

19. ข้อใด ไม่ใช่ แม่น้ำ 5 สายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ก. คสช.  ข. สนช.  ค. สปช.  ง. สปท. 

20. นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อแรกตรงกับข้อใด 
ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

ข. การสง่เสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

ค. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

ง. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

21. นโยบายการศึกษา และเรียนรู้ การทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของรัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู ้

ข. พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ค. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคร ู

ง. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 

22. ข้อใดเป็นนโยบายข้อแรกของรัฐบาล 
ก. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

ข. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

ค. การลดความเหลี่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ง. การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม 

23. เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ คสช. ประกาศปี  2558 ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ด่านสามองค์ จ.กาญจนบุร ี   ข. คลองใหญ่ จ. ตราด 

ค. แม่สอด จ. ตาก    ง. สะเดา และด่านปาดังเบซาร ์
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24.  ผู้มีอำนาจในการสั่งการ ระงับ ยับยั้ง หรือการกระทำการใด ๆ 
อันเป็นเหตุทำลายความเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาต ิ

ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ค. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ  ง. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

25. คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ มีจำนวนกี่คน 
ก. 5 คน ข. 10 คน ค. 15 คน ง. 16 คน 

26. วสิัยทัศน์ ประเทศไทย ปี คศ. 2015-2020 ตรงกับข้อใด 

ก. “มั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข”   ข. “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ค. “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”  ง. “มั่งมี มั่นคง ยืนยง” 

27. ประกาศกฎอัยการศึกษาเทียบเท่ากฎหมายในข้อใด? 
ก. รัฐธรรมนูญ   ข. พระราชบญัญัต ิ ค. พระราชกฤษฎีกา  ง. คำสั่ง 

28. คำสั่ง/ประกาศ คสช. เทียบเท่ากฎหมายใด? 
ก. รัฐธรรมนูญ    ข. พระราชบัญญัต ิ

ค. พระราชกฤษฎีกา   ง. พระราชบัญญัต ิหรือพระราชกฤษฎีกา  

29. ประกาศคณะปฏิวัติ กรณีรัฐประหารให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญย่อมมีศักดิ์เท่ากับข้อใด? 
ก. รัฐธรรมนูญ    ข. พระราชบัญญัต ิ

ค. พระราชกฤษฎีกา   ง. พระราชบัญญัต ิหรือพระราชกฤษฎกีา  

30. ข้อใดเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่วนหน้าแก้ไฟใต ้
ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 

ค. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ ์  ง. พล.อ.จำลอง คุณสงค ์

31. ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับกระทรวงศึกษาธิการใรกี่ข้อ 

ก. 5 ข้อ ข. 13 ข้อ ค. 12 ข้อ ง. 15 ข้อ 

32. ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อแรกตรงกับข้อใด 
ก. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์

ข. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

ค. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ ่และแบ่งปัน 

ง. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพือ่ส่วนร่วม 
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33. ท่านคิดว่าในการปฏิรูปประเทศ ควรให้ความสำคัญในการปฏิรูปข้อใดมากที่สุด 
ก. การเมือง  ข. การศึกษา  ค. การส่งออก  ง. ข้าราชการ 

34. คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 

ก. สามัคค ีคือ พลัง 

ข. รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น 

ค. เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคค ี

ง. รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรคเ์ทคโนโลย ี
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เฉลย ขอ้สอบ นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1. ก. 11. ข. 21. ง. 31. ค. 

2. ง. 12. ค. 22. ก. 32. ข. 

3. ข. 13. ก. 23. ก. 33. ข. 

4. ง. 14. ค. 24. ข. 34. ง. 

5. ข. 15. ข. 25. ค. 

6. ข. 16. ข. 26. ข. 

7. ข. 17. ง. 27. ข. 

8. ก. 18. ข. 28. ง. 

9. ข. 19. ค. 29. ก. 

10. ก. 20. ก. 30. ข. 

 


