
ขอ้สอบ 
ความรอบรู้ นโยบาย จุดเน้น การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

1. ข้อใด ไม่ใช่ ตัวชี้วัดตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ก. การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทย 

 ข. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

 ค. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ง. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

2. นโยบายหรือกิจกรรมในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด 

ก. STEM 

ข. Lifelong Learning 

ค. Up-Skills 

ง. E-learning/Teaching Resources Platform 

3. นโยบาย Coding เริ่มตั้งแต่ในระดับใดทางการศึกษา 

ก. ระดับปฐมวัย 

ข. ระดับประถมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับอุดมศึกษา 

4. หลักการที่สำคัญที่สุดของจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คือข้อใด 

ก. คุณภาพ 

ข. ประสิทธิภาพ 

ค. คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ง. การบูรณาการ 
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5. จุดเน้นการศึกษาระดับก่อนอนุบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563  

คือข้อใด 

ก. STEM 

ข. การประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน 

ค. สร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน 

ง. พหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคล 

6. STEM เป็นนโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับใดมากที่สุด 

ก. ระดับก่อนประถมศึกษา 

ข. ระดับประถมศึกษา 

ค. ระดับมัธยมศึกษา 

ง. ระดับอาชีวศึกษา 

7. จุดเน้นเรื่องใดไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 

ก. ภาษาแม่ 

ข. Active Learning 

ค. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

ง. Coding 

8. มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ,   

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรม เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเรียงลำดับได้ 

ถูกต้อง คือข้อใด 

ก. ก่อนอนุบาล , มัธยมศึกษา 

ข. อนุบาล , มัธยมศึกษา 

ค. ประถมศึกษา , อาชีวศึกษา 

ง. มัธยมศึกษา , อาชีวศึกษา 
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9. " มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรมีงานทำ "     

คือ จุดเน้นการศึกษาในระดับใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับ กศน. 

10. " มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเเละสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่

ชุมชนภูมิภาคเเละประเทศ " คือจุดเน้นการศึกษาในระดับใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับ กศน. 

11. ข้อใดกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล ได้ถูกต้อง 

ก. นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

ข. นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน 

ค. นโยบายหลัก 11 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

ง. นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 11 เรื่อง 

12. นโยบายหลัก ทั้งหมด 12 ด้าน ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุด 

ก. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 

ค. การทํานุ บํารุง รักษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 

ง. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

13. วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลตรงกับข้อใด 

ก. มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ข. มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ค. มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ง. มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 
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14. นโยบายเร่งด่วน ทั้งหมดมี 12 เรื่อง ข้อใดถือว่าสำคัญที่สุด 

ก. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 

ค. การทํานุ บํารุง รักษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 

ง. การเตรียมคนไทยเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

15. นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล ข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษามากที่สุด 

ก. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 

ค. การทํานุ บํารุง รักษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 

ง. การเตรียมคนไทยเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

16. นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล เสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)   

ตั้งแต่ระดับการศึกษาใด 

ก. ระดับก่อนประถมศึกษา 

ข. ระดับประถมศึกษา 

ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษเป็นจุดเน้นระดับการศึกษาใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับการศึกษาตามอัธยาศัย 

18. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน  

เป็นจุดเน้นระดับการศึกษาใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับการศึกษาตามอัธยาศัย 
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19. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อการเรียนรู้เป็นจุดเน้นระดับการศึกษาใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับการศึกษาตามอัธยาศัย 

20. เรียนภาษาอังกฤษเน้นเพื่อการสื่อสารเป็นจุดเน้นระดับการศึกษาใด 

ก. ระดับประถมศึกษา 

ข. ระดับมัธยมศึกษา 

ค. ระดับอาชีวศึกษา 

ง. ระดับการศึกษาตามอัธยาศัย

            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ ID LINE : KRUNOOMTUTOR62      5



            WWW.KRUNOOMTUTOR.COM /FACEBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ ID LINE : KRUNOOMTUTOR62      6

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 ก 11 ก

2 ก 12 ก

3 ข 13 ง

4 ค 14 ข

5 ข 15 ง

6 ค 16 ข

7 ค 17 ก

8 ค 18 ก

9 ง 19 ก

10 ค 20 ก

เฉลยความรอบรู้ นโยบาย จุดเน้น การศึกษา ปีงบประมาณ 256


