สถาบัน วิชาการ เตรีย มสอบรับ ราชการ ขงเบ้ง
โดย อ.วิร ัต น์ ผดุง ชีพ ( ขงเบ้ง แห่ง อุษ าคเณย์ ) ๐๘๗-๘๖๘๗๙๕๖

ความรอบรู้ เหตุการณ์ ปั จจุ บัน
1.กระทรวงศึกษาธิ การกาลัง ขับเคลื่อนนโยบายการลดเวลาเรี ยนและเพิ่มเวลาเรี ยนรู ้ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. โดย
ขณะนี้ มโี รงเรี ยนที่กาหนดให้เข้าร่วมโครงการนี้ กีแ่ ห่ง
=3,800 แห่ ง
2. กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ บับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มี 4 ข้ออะไรบ้าง
= ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/แนวคิดคนเป็ นศูนย์ กลางการพัฒนา/ส่ งเสริม สนับสนุนการปฎิรูป
ประเทศ/พัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สั งคมอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข
3.ครู ไทยที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจัก รี คนแรกของไทยคื อใคร (มอบให้ครู ในอาเซียน11
ประเทศ)
=นายเฉลิ มพร พงศ์ ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุ ราษฎร์
พิทยา
อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ ธานี
4. smart job center คืออะไร
=ศูนย์ บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (ทาให้อตั ราส่วนการมีงานทาของไทย สู งร้อยละ 98.7)
5. วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นวันคล้ายวันครบรอบการสถาปนากระทรวงศึ กษาการ กีป่ ี
= 123 ปี
6. แม ่น้ า 5 สาย มีประกอบด้วยบ้างในปั จจุ บนั
=สภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) / คณะรัฐมนตรี (ครม.)/สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.)/ กรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
7. พายุใดที่สง่ ผลกระทบให้เกิดฝนตกหนัก และน้ าท่วมในประเทศไทยชว่ งต้นเดือนตุลาคม
2558
=พายุโซนร้ อน“มูจีแก”
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs เพื่อเชื่อมโยงธุ รกิจขนาดใหญ่ มีชื่อว ่าอะไร
=โครงการ “พีส่ อนน้ อง”
9. "การส่งเสริ มการบริ หารจัดการน้ าอย่างทัว่ ถึงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ” ซึ่งประเทศไทยมีแผน
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า 12 ปี (พ.ศ. 2558 – 2569) เกีย่ วข้องกับเรื่ องใด
=โครงการแก้ มลิ ง
10.INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) เกีย่ วข้องกับเรื่ องใด
=การกาหนดอัตราการลดการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก
11. Core Trainers เกีย่ วข้องกับเรื่ องใด
=นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลั กสู ตร
12. Smart Trainer เกีย่ วข้องกับเรื่ องใด
=ผู้นาการนิเทศการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ (ด้ านสติปัญญา(Head)/ด้ านทัศนคติ
(Heart)/ ด้ านเรียนรู้และปฏิบัติจริง(Hand))
13.เลขาธิ การสภาการศึกษา ดร.กมล รอดคล้าย ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนประเทศไทย ได้เข้า
ร่วม การประชุมสมัชชาใหญ่ประจาปี ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินสั มฤทธิ ผ ลการศึก ษา
หรื อ IEA
(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement)
สมัยที่ 56 ณ ที่ใด
=ณ กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ระหว่ างวันที่ 5 - 8 ตุล าคม 2558
14. ผูอ้ านวยการสถาบันการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for
Lifelong Learning -UIL)
= Arne Carlsen
15.รัสเซียประกาศสงครามกับกลุ ม่ ก อ่ การร้ายกลุ ม่ ใด ในประเทศซีเรี ย
=กลุ่ มรัฐอิสลาม (IS)
บาท

16.สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเงิ นเดือนที่ทรงงานรับราชการตลอด 35 ปี เป็ นเงิ น 26 ล้าน
ให้กบั โรงเรี ยนใด
=โรงเรียนนายร้ อยพระจุล จอมเกล้ า จปร.
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17. Single Gateway เป็ นแนวคิดเกีย่ วกับเรื่ องใดของนายกรัฐ มนตรี ประยุ ทธ์ จันทร์ โอชา
=วิธีป้องกันภัยคุกคามจากอินเทอร์ เน็ต
18.มาตรการเพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิน่ ให้เข้มแข็ง ของ ดร.สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ เกีย่ วกับเรื่ อง
ใดบ้าง
=ฟื้ นกองทุนหมู่บ้าน/การพัฒนาสิ นค้ า OTOP/ปล่ อยกู้ผ้ มู ีรายได้ น้อย ปลอดดอกเบี้ย 0% สองปี
19.กองทุนหมูบ้่ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่มนี ายสุ วพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี ประจา
สานักนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ปล่อยกูใ้ ห้กบั 59,000 หมูบ้่ านเกีย่ วข้องกับธนาคารใดบ้าง
=ธนาคารออมสิ น/ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
20. โครงการประเมินกรอบหลัก สู ตร Cambridge International Examinations : CIE ซึ่งสถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดาเนิ นการร่วมกับมหาวิทยาลัยเคม
บริ ดจ์ เกีย่ วข้องกับการทดสอบแบบใด
= O-Net
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