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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ขณะที่ ณเดชเดินกลับบ้าน เขาได้พบกับลูกแมวและเกิดความ
สงสารลูกแมวตัวนั้นมาก เขาจึงได้นาลูกแมวตัวนั้นมาเลี้ยงดูไว้ใน
กรงโดยไม่ให้ลูกแมวออกไปเดินเพ่นพ่านข้างนอกเลย

1. จากข้อความนี้ นักเรียนคิดว่าการกระทาของณเดชถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ถูกต้อง เพราะทาให้ผู้อื่นเกิดความชื่นชมยินดี
2. ถูกต้อง เพราะช่วยให้ลูกแมวได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี
3. ไม่ถูกต้อง เพราะสร้างภาระให้แก่ตนเองที่ต้องเลี้ยงดูลูกแมว
4. ไม่ถูกต้อง เพราะทาให้สัตว์ไม่ได้รับอิสรภาพ
2. ลุงยุทธชอบดื่มสุราทุกวัน ซึ่งเขาจะไม่ไปดื่มที่อื่นแต่จะเลือกที่จะดื่มอยู่ที่บ้านเท่านั้นนักเรียนคิดว่าลุงยุทธปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ถูกต้อง เพราะการดื่มสุราอยู่ที่บ้านจะไม่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ถูกต้อง เพราะการดื่มสุราอยู่ที่บ้านเท่านั้นจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. ไม่ถูกต้อง เพราะจะทาให้สมาชิกในบ้านเดือดร้อนเนื่องจากต้องเก็บล้างภาชนะที่ใช้ดื่มสุรา
4. ไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มสุรานั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้งยังทาให้ขาดสติ
3. ลักษณะของคนที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอ น่าจะเป็นอย่างไร
1. พูดจาตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม
2. ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เสมอ
2. อารมณ์สดใส ไม่ฟุ้งซ่าน
4. รักสันโดษ ชอบอยู่ตามลาพัง
4. หากนักเรียนมีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถามและการเขียนอยู่เป็นประจาจะส่งผลอย่างไร
1. ทาให้คุณครูเกิดความรักใคร่เอ็นดู
2. ทาให้เพื่อนในชั้นเรียนยอมรับนับถือ
3. ทาให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย
4. ทาให้เรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการจดบันทึก
1. ช่วยให้สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาทบทวนต่อไป
2. ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการฟัง
3. ช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด
4. ช่วยให้ได้ฝึกฝนในการคัดลายมือ
6. การเจริญสมาธิแบบอานาปานาสติคืออะไร
1. การกาหนดลมหายใจเข้า – ออก
2. การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
3. การนั่งหลับตากาหนดใจอยู่กับตัวเอง
4. การกาหนดรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
7. การปฏิญาณตนว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชีวิต หมายถึงข้อใด
1. ไตรรัตน์
2. ไตรลักษณ์
3. ไตรสิกขา
4. ไตรสรณคมน์

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...2/7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8 .ผู้ที่ไม่มีสติในการทากิจกรรม จะมีลักษณะอย่างไร
1. ไก่รู้ตนเองว่ากาลังเดินลงบันได
2. ตามใจรู้ว่ากาลังเดินคุยโทรศัพท์ขณะข้ามถนน
3. ออมรู้ตนเองว่ากาลังรับประทานอาหาร
4. หนุนรู้ว่าตนเองกาลังอ่านหนังสือ
9. การปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนพิธีมีความสาคัญอย่างไร
1. ทาให้ผู้ปฏิบัติได้รับบุญมีอานิสงส์มาก
2. ทาให้มีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นกว่าเดิม
3. ทาให้ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติที่ดีงามคงอยู่
4. ทาให้ได้รับการชื่นชมจากพระสงฆ์
10. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร
1. ทาให้สนุกเพลิดเพลินที่ได้พบปะผู้คนหลากหลาย
2. เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
3. ได้มีโอกาสชมความสวยงามของวัดในวันหยุด
4. ทาให้เป็นบุคคลสาคัญทางพระพุทธศาสนา
11. ข้อใดเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย
1. ส่งเสริมให้ค้าประเวณี
2. นาเด็กไปเร่ร่อนขอทาน
3. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
4. นาเด็กที่เกิดใหม่ไปทิ้ง
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างไร
1. เป็นการกระจายอานาจหน้าที่ของรัฐบาล
2. แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคนในชุมชน
3. ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นมีความขยัน
4. จัดการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
13. เพราะเหตุใดประชาชนจึงต้องตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของผู้บริหารท้องถิ่น
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย
14. วัฒนธรรมมีผลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างไร
1. ทาให้คนในสังคมมีงานทามากขึ้น
2. ทาให้คนในสังคมมีแบบแผนในการดาเนินชีวิต
2. ทาให้สังคมไทยพัฒนาได้ช้า
4. ทาให้คนในสังคมมีฐานะดีขึ้น
15. ถ้าขาดวัฒนธรรมประเภทเนติธรรมจะส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
1. สังคมสงบสุข
2. สังคมเจริญก้าวหน้า
3. สังคมน่าอยู่และเป็นระเบียบ
4. สังคมไม่สงบสุขมีแต่ความวุ่นวาย
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16. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อแสดงว่าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
1. นาวัฒนธรรมชาติอื่นมาปรับใช้กับวัฒนธรรมไทย
2. แต่งกายตามสมัยนิยม
3. สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่
4. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตก
17. ใครใช้ภูมิปัญญาไทยในการดารงชีวิต
1. นัททาไร่กระเทียม
2. ก้อยวาดภาพบ้านเรือนไทยส่งครู
3. แนนโพสต์รูปอาหารไทยลงในเฟสบุ๊ก
4. อ้อยดื่มน้าผึ้งผสมมะนาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
18. ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน ควรปฏิบัติตนอย่างไร
1. ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
2. ยึดความสุขส่วนตนเป็นที่หนึ่ง
3. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
4. บังคับเพื่อนทุกคนให้ปฏิบัติตาม
19. “มิตรภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว เขาแต่งงานกับนารีรัตน์ และมีลูกด้วยกัน 2 คน” จากข้อความ ไม่ปรากฏ
สถานภาพในข้อใด
1. สถานภาพทางเพศ
2. สถานภาพทางอาชีพ
3. สถานภาพทางการสมรส
4. สถานภาพทางครอบครัว
20. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไร
1. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะญาติตนเอง
2. แนะนาให้คนในชุมชนรู้จักใช้สินค้าต่างประเทศ
3. ช่วยกันยกย่องสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ไม่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชุมชนอื่น
21. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการมากที่สุด
1. รายได้ของผู้ผลิต
2. รายได้ของผู้บริโภค
3. ระดับอายุของผู้บริโภค
4. ราคาวัตถุดิบในการผลิต
22. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อให้บุคคลมีฐานะร่ารวยขึ้น
2. เพื่อให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
3. เพื่อให้คนนับหน้าถือตาและได้รับความน่าเชื่อถือ
4. เพื่อให้บุคคลประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตตามทางสายกลาง
23. ข้อใดเป็นการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
1. ซื้อสินค้าทุกชนิด
2. ไม่ซื้อสินค้าทุกชนิด
3. ลดการซื้อของที่ไม่จาเป็น
4. ใช้เงินให้มากกว่าเงินที่ได้รับ
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24. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ข้อใดเหมาะสมที่สุด
1. อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนโดยไม่นามาใช้
2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในชุมชนให้คุ้มค่า
3. นาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในชุมชนไปขายต่างชาติ
4. นาสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาขายในชุมชน
25. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
1. เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามจาเป็น
2. เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออมเงิน
3. เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสาหรับทาธุรกิจขนาดใหญ่
26. สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างไร
1. เพิ่มคู่แข่งในด้านการตลาด
2. ลดปัญหาการถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
3. มีฐานะร่ารวยขึ้นอย่างรวดเร็ว
4. สร้างโอกาสในการแสวงหากาไรกับกลุ่มสมาชิก
27. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
1. การกู้ยืมเงินผ่านทางธนาคารเป็นการกู้ยืมเงินที่ถูกกฎหมาย
2. ผู้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเรียกว่า ผู้ให้กู้ยืม
3. การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้านเป็นการกู้ยืมเงินในระบบ
4. การกู้ยืมเงินต้องทาสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
28. การกู้ยืมเงินในข้อใดที่ยุติธรรมแก่ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมมากที่สุด
1. การกู้ยืมเงินนอกระบบ
2. การกู้ยืมเงินในระบบ
3. การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่า
4. การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูง
29. การควบคุมปริมาณเงินของประเทศและดอกเบี้ยให้อยู่เหมาะสมเป็นหน้าที่ของธนาคารใด
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. ธนาคารทหารไทย
30. ใครไม่สามารถไปใช้บริการที่ธนาคารพาณิชย์อย่างแน่นอน
1. กันต์ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน
2. แขไปแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์
3. ขวัญไปชาระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
4. แก้วฝากส่งธนาณัติให้ที่บ้านต่างจังหวัด
31. ข้อใดเป็นหลักในการตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
1. ตอบคาถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น
2. ตอบคาถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย
3. ตอบคาถามโดยยึดความเชื่อมั่นของตนเองเป็นหลัก
4. ตอบคาถามโดยใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นแนวคาตอบ
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32. เด็กในข้อใดได้รับสิทธิในการพัฒนา
1. คุณปู่พาน้องแชมป์ไปรับประทานอาหารในร้านอาหาร
2. คุณตาพาน้องมีนาไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟ
3. คุณยายพาน้องฟางไปเข้าโรงเรียน
4. คุณย่าพาน้องอุ้มไปฉีดวัคซีน
33. การรับวัฒนธรรมด้านศาสนาจากอินเดียก่อให้เกิดผลต่อสังคมไทยอย่างไร
1. สังคมไทยมีความเจริญด้านวัตถุ
2. สังคมไทยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์
3. สังคมไทยมีความแตกต่างด้านศาสนามากที่สุด
4. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ
34. เริ่มแรกชาติตะวันตกเข้ามาเผยแผ่วัฒนธรรมในสังคมไทยโดยวิธีใด
1. การล่าอาณานิคม
2. การจ้างแรงงานไทย
3. การประกาศสงคราม
4. การเข้ามาติดต่อค้าขาย
35. ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาคือสิ่งใด
1. ผู้นาชุมชน
2. ตาแหน่งที่ตั้ง
3. การปกครองประเทศ
4. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
36. ลักษณะภูมิประเทศในสมัยอยุธยาส่งผลต่อการเมืองการปกครองอย่างไร
1. ทาให้มีผู้นาที่เข้มแข็ง
2. ทาให้อยุธยาเป็นชาติมหาอานาจ
3. ทาให้ปลอดภัยจากข้าศึกที่มารุกราน
4. ทาให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
37. ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
38. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนาธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนอยุธยาเพราะเหตุใด
1. ข้าศึกรู้ทิศทางผังเมืองของอยุธยา
2. อยุธยาขาดความอุดมสมบูรณ์
3. พม่าส่งทหารมาคุมอยุธยาไว้
4. อยุธยาเกิดปัญหาน้าท่วม
39. พระยาตากยึดเมืองจันทบุรีโดยวิธีใด
1. หลอกล่อให้เจ้าเมืองตายใจ
2. โจมตีค่ายทหารที่อยู่รอบเมือง
3. ปิดล้อมเมืองจันทบุรีไว้จนเจ้าเมืองยอมแพ้
4. เข้าตีเมืองโดยปลุกใจทหารว่าถ้าตีเมืองสาเร็จจะไปกินข้าวในเมืองจันทบุรี
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40. ปัญหาสาคัญที่สุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน คือข้อใด
1. โรคระบาด
2. เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง
3. เกิดการแย่งชิงอานาจกันภายใน
4. ที่ตั้งไม่เอื้อต่อการค้าขายกับต่างประเทศ
41. การบอกตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ข้อใดมีความแม่นยามากที่สุด
1. การบอกโดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์
2. การอ้างอิงจากชื่อสถานที่สาคัญ
3. การสอบถามจากบุคคลในพื้นที่
4. การสารวจจากสถานที่ใกล้เคียง
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพิกัดภูมิศาสตร์
1. มีเส้นละติจูดเป็นเส้นที่ลากผ่านแผนที่ในแนวตั้ง
2. มีเส้นลองจิจูดเป็นเส้นที่ลากผ่านแผนที่ในแนวตั้ง
3. การอ่านค่าตาแหน่งลองจิจูดให้อ่านจากเส้นทางขวาไปทางซ้าย
4. การอ่านค่าตาแหน่งละติจูดให้อ่านจากเส้นด้านบนลงด้านล่าง
43. การทราบตาแหน่งที่ตั้งของกรุงเทพมหานครจากแผนที่กายภาพมีประโยชน์อย่างไร
1. ทาให้ทราบลักษณะภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร
2. ทาให้ทราบเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพมหานคร
3. ทาให้ทราบลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานคร
4. ทาให้ทราบระยะทางจากกรุงเทพมหานครไปสถานที่ต่างๆ
44. ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคใดใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. ภาคเหนือกับภาคตะวันตก
2. ภาคใต้กับภาคตะวันตก
3. ภาคกลางกับภาคตะวันตก
4. ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
45. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของภาคกลาง
1. เป็นศูนย์กลางการค้า
2. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล
3. เป็นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์
4. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
46. ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งถือเป็นปัญหาที่สาคัญระดับชาติ ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ไขที่สาคัญ
1. สอนให้ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง
2. รณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจการทุจริต
3. รณรงค์ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
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47. เพราะเหตุใดประชากรทางภาคใต้ของไทย จึงประกอบอาชีพประมง
1. มีแม่น้าขนาดใหญ่หลายสาย
2. มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
3. มีลักษณะพื้นที่เป็นป่าเขา
4. มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา และทะเลทราย
48. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1. การเพิ่มจานวนของสัตว์ป่าทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
2. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อมนุษย์
3. มนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
4. มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม
49. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาแหล่งน้าได้เหมาะสมที่สุด
1. นาปลาไปปล่อยลงแหล่งน้า
2. บาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า
3. นาน้าในคลองที่สะอาดมาใช้
4. ทิ้งเศษอาหารลงแหล่งน้าเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
50. “มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกาลัง ค่อนข้างแรงทาให้
บริเวณอ่าวไทยตอนบน และทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร”
จากข้อมูลนี้ ถ้าต้องการไปเที่ยวทะเล ไม่ควรไปท่องเที่ยวในจังหวัดใด
1. พังงา
2. พัทลุง
3. สงขลา
4. นราธิวาส
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

