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คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร?
1. ธรรมชาติ
2. อริยสัจ ๔
3. ทางแห่งความพ้นทุกข์
4. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
2. ข้อใดกล่าวถึงธัมมจักกัปวัตตนสูตรได้ถูกต้อง?
1. ปฐมเทศนา
2. ปฐมสาวก
3. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
4. อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา
3. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อใด?
1. ไตรสิกขา
2. อนัตตจลักขณสูตร 3. อัตตกิลมถานุโยค 4. พระอภิธรรมปิฎก
4. ข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของการสร้างพระพุทธรูป?
1. มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา
2. ท่าให้ชาวพุทธไม่ลืมพระพุทธเจ้า
3. มีความเข้าใจพระพุทธศาสนามากขึ้น
4. เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าในการเคารพบูชา
5. ข้อใดคือเครื่องหมายแสดงความแตกต่างระหว่างพระพุทธรูปและรูปพระสาวก?
1. พระศก
2. พระรัศมี
3. พระเกตุมาลา
4. พระหัตถ์
6. พระอัญญาโกณทัญญะ เป็นพุทธสาวกที่สําคัญตามข้อใด ?
1. เป็นพุทธอุปฐาก
2. เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา
3. เป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางธุดงค์
4. เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า
7. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ผู้ใดเป็นครั้งแรก?
1. พระอานนท์
2. พระสารรีบุตร
3. เหล่าปัญจวัคคีย์
4. พระอัญญาโกณฑัญญะ
8. พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติคือข้อใด?
1. การหมกมุ่นในกามและการทรมานตนให้ล่าบาก
2. การละเลยต่อการปฏิบัติธรรม
3. การบ่าเพ็ญเพียรในระยะเวลาที่ยาวนาน
4. การสนั่งสมาธินานเกินไป
9. จากแนวคิดที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเรื่องมนุษย์กับดอกบัว ๔ เหล่านั้น สอดคล้องกับ ข้อความใด ?
1. คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกัน
2. การแก้ปัญหาของมนุษย์ต้องเป็นไปตามขั้นตอน
3. ทางสายกลางคือความพอดีส่าหรับการปฏิบัติธรรม
4. สัตว์โลกมีสติปัญญาที่จะเข้าใจในพระธรรมแตกต่างกัน
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10. พระพุทธเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะไปสอนธรรมแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ด้วยเหตุผลข้อใด ?
1. ทรงต้องการยกย่องปัญจวัคคีย์
2. ทรงต้องการประกาศพระพุทธศาสนา
3. ทรงต้องการให้ปัญจวัคคีย์ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. ทรงต้องการสักขีพยานแห่งการตรัสรู้และแก้ไขความใจผิดของปัญจวัคคีย
11. พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใด?
1. การแสดงธรรมะแก่สัตว์โลกทั้งปวง
2. การเผยแผ่ธรรมะไปยังหมู่คนที่ไม่รู้
3. การต่อสู้กับกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ
4. การที่พระพุทธเจ้าต้องเอาชนะเจ้าลัทธิต่าง ๆ
12. พระพุทธรูปปางลีลาสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไร?
1. การเสด็จไปโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฎ
2. การเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ
3. การเสด็จเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
4. การเสด็จออกบิณฑบาต
13. พระพุทธรูปปางใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของเหตุการณ์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า?
1. พระพุทธรูปปางลีลา
2. พระพุทธรูปปางสมาธิ
3. พระพุทธรูปปางร่าพึง
4. พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
14. พระพุทธรูปประจําวันเกิด ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. วันอาทิตย์ – พระพุทธรูปปางถวายเนตร
2. วันจันทร์ – พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
3. วันอังคาร – พระพุทธรูปปางนาคปรก
4. วันพฤหัสบดี – พระพุทธรูปปางสมาธิ
15. พระพุทธรูปปางสําหรับวันจันทร์ บอกถึง พุทธประวัติตอนใด
1. ตรัสรู้
2. ปรินิพพาน
3. แสดงปฐมเทศนาง
4. เสด็จไปห้ามพระประยูรญาติที่จะท่าสงครามกัน
16. ลักษณะของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาคือข้อใด
1. ประทับนั่งขัดสมาธิ ท่านิ้วพระหัตถ์ขวาเป็นวงกลม พระหัตถ์ซ้ายประคองพระหัตถ์ขวาไว้
2. ประทับนั่งขัดสมาธิภายใต้เศียรพระยานาคทั้ง 7พระหัตถ์ขวาวางทับพระหัตถ์ซ้าย
3. ประทับยืน พระหัตถ์ขวาตั้ง หันฝ่าพระหัตถ์ไปเบื้องหน้า
4. ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางทับบนพระหัตถ์ขวา
17. สาระสําคัญซึ่งเป็นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฎในโอวาทปาติโมกข์ คือข้อใด
1. สัจจะ ทมะ สันติ จาคะ
2. ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
3. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
4. ไม่ท่าความชั่ว ท่าแต่ความดี ท่าจิตใจให้บริสุทธิ์

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...3/13

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 23101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

18. ผลดีของการแสดงโอวาทปาติโมกข์คือข้อใด
1. ได้พระสงฆ์ที่บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมด
2. พระพุทธเจ้าได้สาวกเพิ่มขึ้นอีก 1,250 องค์
3. มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
4. พระสงฆ์มีแนวปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแนวเดียวกัน
19. การที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบปัญญาของมนุษย์กับดอกบัว 4เหล่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาวันใด
1. วันมาฆบูชา
2. วันวิสาขบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา 4. วันเข้าพรรษา
20. ทุกข้อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชายกเว้นข้อใด
1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
2. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม
3. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร
21. สุวรรณหังชาดก ให้ข้อคือในเรื่องใด
1. ไม่ควรพูดคําหยาบกับผู้อื่น
3. ควรยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้
3. มีมานะในตัวเองสูง
4. ไม่ควรนินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
22. พระพุทธรูปปางใด เป็นปางประจําวันคนเกิดวันจันทร์
1. ปางรําพึง
2. ปางห้ามญาติ
3. ปางอุ้มบาตร
4. ปางถวายเนตร
23. พระพุทธรูปปางใดไม่สัมพันธ์กัน
1. ปางนาคปรก – วันจันทร์
2. ปางไสยาสน์ – วันอังคาร
3. ปางถวายเนตร– วันอาทิตย์
4. ปางตรัสรู้ – วันพฤหัสบดี
24. หงส์ทองคําใน เรื่อง “สุวรรณหังชาดก” ได้ช่วยเหลือนางพราหมณีและลูกสาวให้พ้นจากความทุกข์ด้วย วิธีการใด
1. เสกแก้วแหวนเงินทองให้
2. บอกที่ซ่อนของขุมทรัพย์ให้
3. สลัดขนทองคําให้ครั้งละ 1 ขน
4. บอกให้นําข้าวของในบ้านไปขาย
25. บุคคลในข้อใดนําข้อคิดจากเรื่อง “ สุวรรณหังชาดก ” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. มะนาวเลี้ยงดูและเอาใจใส่พ่อแม่ที่แก่ชราเป็นอย่างดี
2. ส้มโอพูดจากสุภาพไพเราะและอ่อนน้อยถ่อมตนกับทุกคน
3. น้อยหน่าขายอาหารราคาไม่แพงจึงมีลูกค้ามาอุดหนุนสม่ําเสมอ
4. สาลี่ตั้งใจเรียนและหมั่นทบทวนบทเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได
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26. พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปแสดงพุทธประวัติตอนใด
1. ตรัสรู้
2. ประสูติ
3. ปรินิพพาน
4. เสด็จออกผนวช
27. ในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งวิถีชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรใช้วิธีการใดจึงจะ ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด
1. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วย
2. เลือกเผยแผ่เฉพาะชาวต่างชาติ
3. สนับสนุนให้องค์กรชาวพุทธช่วยดูแล
4. เผยแผ่เฉพาะหลักธรรมที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
28. ประเทศใดต่อไปนี้มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธศาสนานิกายเถรวาท
1. ภูฏาน
2. ศรีลังกา
3. ปากีสถาน
4. บังกลาเทศ
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
1. พระภิกษุชาวเกาหลีนําคณะสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ชาวญี่ปุ่นรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากชาวอินเดีย
3. พระพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อได้รับการยกย่องให้เป็นศาสนาประจําชาติ
4. พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นก่อน
30. ผู้ประกอบอาชีพใดต่อไปนี้ที่ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ให้การยอมรับ
1. ชาวนา
2. นักธุรกิจ
3. เจ้าของโรงงาน
4. นายหน้าขายที่ดิน
31. การซื้อขายในข้อใดไม่สามารถกระทําได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. นิดซื้อที่ดินในเขตป่าสงวน
2. ป้อมซื้อรถยุโรปป้ายแดง
3. แหวนขายแหวนเพชรให้เพื่อน
4. น้ําซื้อบ้านพร้อมที่ดินต่อจากพี่ชาย
32. การกระทําในข้อใดผิดหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกันตามกฎหมาย
1. เพ็ญผ่อนชําระหนี้เงินกู้ครบแล้วจึงขอหลักฐานการกู้ยืมเงินคืน
2. เอกกู้ยืมเงินแดง 1,000 บาท โดยไม่ได้ทําหนังสือสัญญากันไว้
3. จิ๊บชําระหนี้เงินกู้บางส่วนจึงลงชื่อในหนังสือสัญญาพร้อมบอกจํานวนเงินที่ชําระ
4. ก้อยให้พิมกู้เงิน 50,000บาท โดยคิดดอกเบีย้ ร้อยละ 20 ต่อปี และมีการทําหนังสือสัญญากัน
33. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะที่สําคัญของกฎหมายอาญา
1. เป็นกฎหมายที่ไม่มีบทกําหนดโทษ
2. เป็นกฎหมายที่กําหนดความผิดไว้โดยชัดแจ้ง
3. เป็นกฎหมายที่กําหนดให้ความผิดมีผลย้อนหลังได้
4. เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลโดยทั่วไป
34. หลักการใดต่อไปนี้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. มีพรรคการเมืองพรรคเดียว
2. ประชาชนเป็นกลไลของรัฐ
3. ต้องเคารพในตัวผู้นําเท่านั้น
4. อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...5/13

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 23101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

35. ข้อใดเป็นลักษณะของการกระทําผิดโดยประมาท
1. ชายเอาไม้ตีหัวเพื่อนเพราะโมโห
2. วินแอบขโมยรถจัรยานที่จอดไว้ไปขี่เล่น
3. อ๊อดขับรถด้วยความคึกคะนองจึงชนคนที่กําลังข้ามถนน
4. แดงยึดอาชีพขายแผนซีดีเถื่อนเพราะรายได้ดี
36. นกโกรธนิดที่ไม่ยอมคืนเงิน จึงเอายาพิษใส่ในน้ําให้นิดดื่ม แต่นิดไม่ตาย เนื่องจากหมอช่วยชีวิตไว้ทัน กรณีนี้นก
จะมีความผิดในฐานใด
1. ความผิดฐานเจตนาฆ่า
2. ความผิดฐานพยายามฆ่า
3. ความผิดฐานประมาทฆ่า
4. ความผิดฐานประสงค์ในการฆ่า
37. แนวคิดในข้อใดขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน
1. ผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิง
2. เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3. คนจนมีสิทธิ์เข้าถึงบริการสาธารณสุข
4. ผู้พิการต้องได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเทียมคนทั่วไป
38. ข้อใดเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ครูเตือนนักเรียนที่ไม่ยอมส่งการบ้าน
2. แม่ค้าทอนเงินลูกค้าช้าเพราะคนเยอะมาก
3. นายจ้างไม่พอใจลูกจ้างที่ขาดงานจึงทุบตีทําร้ายร่างกาย
4. ตํารวจจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
39. การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องคํานึงถึงสิ่งใดเป็นสําคัญ
1. สิทธิมนุษยชน
2. อํานาจเบ็ดเสร็จ
3. การขยายอาณาเขตของรัฐ
4. การแทรกแซงระบบบริหารราชการ
40. ระบอบคอมมิวนิสต์มีแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องใดเป็นสําคัญ
1. ทุนนิยมและอํานาจนิยมเสรี
2. ขจัดปัญหาความเลื่อมล้ําทางสังคม
3. ผูกขาดและแทรกแซงสื่อมวลชนทุกประเภท 4. ส่งเสริมแนวคิดต่อต้านประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาด
41. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ลักทรัพย์
2. นิติกรรม
3. ประหารชีวิต
4. ไม่สามารถยอมความได้
42. ประเทศใดต่อไปนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี
1. ไทย
2. ฝรั่งเศส
3. ญี่ปุ่น
4. สหรัฐอเมริกา
43. ข้อใดเป็นลักษณะของระบอบการปกครองในประเทศไทย
1. มีสภาเดียว
2. มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง
3. มีประธานาธิบดีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
4. มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ
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44. คํากล่าวใดถูกต้อง
1. ระบบรัฐสภาของประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซียเป็นระบบสภาเดียวกัน
2. ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์มีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร
3. ประเทศอินเดียและประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
4. ระบบพรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียเป็นระบบพรรคเดียว
45. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย
1. การเลือกตั้งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทย
2. การเลือกตั้งเป็นสิทธิของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องกระทําโดยเปิดเผย
4. การนอนหลับทับสิทธิ์ไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด
46. พฤติกรรมใดเป็นการแสดงออกทางการเมือง ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
1. ฉีกบัตรเลือกตั้ง
2. วิจารณ์การเมืองด้วยถ้อยคํารุนแรง
3. เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบ
4. ทําลายสาธารณสมบัติเพื่อประท้วงรัฐบาล
47. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ถูกต้องที่สุด
1. ประชาชนร่วมกันเสนอแนวทางพัฒนาประชาธิปไตย
2. ประชาชนที่จบปริญญาเท่านั้นสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้
3. ประชาชนในเขตเมืองรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง
4. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนหนึ่งหมื่นคนสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้
48. การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐธรรมนูญส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร
1. ทําให้ทราบจํานวนนักการเมืองได้ชัดเจนแน่นอน
2. ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
3. มุ่งเน้นในการถอดถอนนักการเมืองออกจากตําแหน่ง
4. ส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใช้ตําแหน่งเพื่อแสวงหาประโยชน์
49. พฤติกรรมใดเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยมากที่สุด
1. การทิ้งขยะไม่เป็นที่
2. การลักเล็กขโมยน้อย
3. การซื้อสิทธิขายเสียง
4. การวิจารณ์การทํางานของรัฐ
50. การกระทําในข้อใดเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
1. นกมีความคิดว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับตน
2. บีสัญญาว่าจะช่วยเหลือเพื่อนหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องแล้ว
3. แมนต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงโดยการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
4. เหมียวกับเพื่อนร่วมกันเสนอแนวทางการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ต่อสภาเยาวชน
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51. การเช่าทรัพย์สินในข้อใดต้องมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดชอบ
1. รถจักรยาน
2. ที่นาปลูกข้าว
3. เครื่องคอมพิวเตอร์
4. ช้างสําหรับพาหนะ
52. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นเหตุยกเว้นความผิดตามกฎหมายอาญา
1. โต้งขโมยกระเป๋าสตางค์ของโก้ไป
2. เคนพังประตูบ้านของนิดด้วยความจําเป็น
3. ใหญ่ทําร้ายร่างกายโจ๋จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 4. หรั่งเอาไม้ฟาดอ๊อตเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยิง
53. แนวคิดใดเป็นที่มาของสิทธิมนุษยชน
1. สังคมนิยม
2. รัฐสวัสดิการ
3. โครงสร้างทางสังคม
4. สิทธิตามธรรมชาติ
54. ข้อใดสอดคล้องกับคําว่า “ สิทธิมนุษยชน ”
1. เอกบังคับเพื่อนให้เข้าร่วมกลุ่มกับตน
2. นัทไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากติดธุระสําคัญ
3. รุ้งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีและมีงานทํา 4. กิ๊ฟกล่าวหาเพื่อนร่วมงานด้วยการใช้ถ้อยคําที่รุนแรง
55. วิถีชาวพุทธมีหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องใด
1. การเคารพคนที่มีฐานะดีกว่า
2. การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและจากไปอย่างสงบ
4. การไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับคนในสังคม
56. การกระทําในข้อใดสื่อถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมที่สุด
1. ส้มกับฟ้าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนนินทาเพื่อนคนอื่นอยู่เสมอ
2. ดําตั้งใจเขียนข้อความลงบนกําแพงเพื่อแสดงความสามารถของตน
3. เขียวขึ้นเวทีชุมนุมอภิปรายพาดพิงฝ่ายตรงข้ามเพื่อหวังคะแนนเสียง
4. แดงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมอย่างมีเหตุผล
57. ข้อใดแสดงถึงสิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
1. ขาวได้รับเงินเดือนจากบริษัทที่ตนทํางานอยู่
2. ป้อได้รับโบนัสเนื่องตากทํายอดขายได้ทะลุเป้า
3. แดงได้รับการป้องกันโรคติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ขวัญได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจากโรงบาล
58. การกําหนดหัวเรื่องมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
1. เพื่อระบุความสนใจของผู้ที่จะศึกษา
2. เพื่อป้องกันไม่ให้ไปศึกษาซ้ํากับผู้อื่น
3. ทําให้ทราบขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษา
4. ทําให้ทราบแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
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59. สุชาดาต้องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญที่เมืองพระประแดงใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เขาจะต้องทําสิ่งใดเป็นอันดับต่อไปตามขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
1. การกําหนดหัวเรื่อง
2. การรวบรวมหลักฐาน
3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
60. จากการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรียนคิดว่าคุณสมบัติที่นักประวัติศาสตร์พึงมี
1. เป็นนักอ่านพงศาวดารและจดหมายเหตุ
2. เป็นนักฟังตํานาน นิทานพื้นบ้านอยู่เสมอ
3. เป็นนักวิเคราะห์โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. เป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าประวัติศาสตร์ย่อมซ้ํารอยเสมอ
61. นารีและนาราใช้ข้อมูลเดียวกันในการเขียนรายงานแระวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระศรีสุริโยทัย แต่ปรากฏว่างาน
ของนารีมีคุณค่ามากกว่างานของนารา ทังนี้ขึ้นอยู่กับข้อใด
1. การตั้งสมมติฐาน
2. การคัดเลือกข้อมูล
3. การนําเสนอข้อมูล
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
62. “รัชกาลที่ 2 จึงโปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นแม่กอง เสด็จลงไปทําเมืองขึ้นที่
ปากลัด ตัดเอาท้องที่แขวงกรุงเทพมหานครบ้าง แลแขวงเมืองสมุทรปราการบ้าง รวมกันตั้งขึ้นเป็นเมืองใหม่อีกเมือง 1
พระราชทานชื่อว่า เมืองนครเขื่อนขันธ์ ”
จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือเหตุผลที่ทําให้รัชกาลที่ 2 ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์
1. เพือ่ เป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติ
2. เพื่อเป็นแหล่งระดมพลก่อนทําสงคราม
3. เพื่อเป็นแหล่งรวมเชลยที่จับมาได้ในสงคราม
4. เพื่อเป็นป้อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกทางทะเล
63. การรวบรวมข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาจัดเป็นหมวดหมู่ จัดอยู่ขั้นใดของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
1. การรวบรวมหลักฐาน
2. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
4. การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ
64. จากข้อความที่ว่า “ ถึงเดือน 5 ปีมะเมีย โทศก จุลศักราช 1172 พระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองแต่งตั้งให้ราชทูตญวน
เข้ามากรุงเทพ ... ” เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยใด
1. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 4. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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65. ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัว คือข้อใด
1. ทราบความเป็นมาของครอบครัว
2. สร้างความรัก ความผูกผัวในครอบครัว
3. ทําให้รู้จักสมาชิกภายในครอบครัวเป็นอย่างดี
4. ทําให้ทราบข้อดีและข้อเสียของบุคคลในครอบครัว
66. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจัดเป็นหลักฐานประเภทใด
1. หลักฐานชั้นต้น
2. หลักฐานชั้นรอง
3. หลักฐานปฐมภูมิ
4. หลักฐานที่เป็นลายลายลักษณ์อักษร
67. เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น สมชายค้นหาหนังสือที่ห้องสมุดและ อินเทอร์เน็ต การกระทําของสมชาย
อยู่ใน ขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การกําหนดปัญหา
2. การตีความหลักฐาน
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การเรียบเรียงและนําเสนอ
68. วัฒนธรรมมีความสําคัญอย่างไร อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การกําหนดปัญหา
2. การตีความหลักฐาน
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน
69. เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทําอย่างไร
1. กําหนดปัญหา
2. ตีความหลักฐาน
3. รวบรวมหลักฐาน
4. เรียบเรียงและนําเสนอ
70. ข้อใดเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ แตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์
1. การกําหนดเรื่องที่จะศึกษา
2. การตีความเพื่อตอบปัญหา
3. การค้นหาและรวบรวมจากหลักฐานต่าง ๆ 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน
71. ถ้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นสรุปผลการ ทดลองเป็นข้อความรู้ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์คืออะไร
1. การนําเสนอ
2. การกําหนดปัญหา
3. การตีความหลักฐาน
4. การรวบรวมหลักฐาน
72. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
1. ทําให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต
2. เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติ
3. ทําให้รู้ว่าชาติบรรพบุรุษของเรามีความโดดเด่นสําคัญกว่าชาติอื่น ๆ
4. ทําให้สามารถเชื่อมโยงความสําคัญของเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปัจจุบัน
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73. นักประวัติศาสตร์ที่ดีไม่ควรมีลักษณะเช่นใด
1. มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
2. มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
3. มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน
4. มุ่งสร้างผลงานและชื่อเสียงให้สาธารณชนรู้จัก
74. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
1. ทําให้เกิดความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
2. ทําให้ค้นพบโบราณวัตถุที่ล้ําค่าและเป็นมรดกที่ควรสะสม
3. ทําให้เห็นคุณค่าของอดีตที่ควรอนุรักษ์เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป
4. ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติ
75. ข้อใดไม่จัดอยู่ในขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
2. การตีความหลักฐาน
3. การทดลองใช้หลักฐาน
4. การสรุปข้อเท็จจริง
76. ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน
1. น้อยอยากได้กระเป๋าใหม่แต่ไม่มีเงิน
2. น้ําเห็นว่ามังคุดมีราคาถูกจึงนํามังคุดมาขาย
3. ก้องนําเสื้อยืดออกขายเพิ่มเพราะราคาสินค้าสูงขึ้น
4. นุ่นขายพวงมาลัยมากขึ้นเพราะดอกมะลิมีราคาแพง
77. ปัจจัยใดไม่มีผลต่อการกําหนดอุปสงค์
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผู้บริโภค
3. กรรมวิธีในการผลิต
4. รสนิยมของผู้บริโภค
78. “เมื่อเนื้อไก่ขึ้นราคา สมใจจึงซื้อเนื้อปลาไปทํากับข้าวแทน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อความต้องการซื้อของ
สมใจ
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผู้บริโภค
3. รสนิยมของผู้บริโภค
4. ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
79. “มนัสซื้อรองเท้ากีฬายี่ห้อดังและมีราคาแพง แม้ว่าจะต้องเก็บเงินนานเป็นเดือน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อ
ความต้องการซื้อของมนัส
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผู้บริโภค
3. รสนิยมของผู้บริโภค
4. ราคาของสินค้าและบริการ
80. ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของสินค้าในข้อใด
1. กางเกงยีนส์
2. นมพร่องมันเนย
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4. เครื่องปรับอากาศ
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81. ข้อใดคือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. สินค้ามีลักษณะแตกต่างกัน
2. ผู้ซื้อและผู้ขายมีจํานวนไม่มาก
3. ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป็นความลับ
4. ผู้ผลิตสามารถเลิกล้มกิจการได้ง่าย
82. ข้อใดคือสิ่งที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเหมือนกัน
1. รูปลักษณ์และราคาของสินค้า
2. ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย
3. การใช้วิธีการแข่งขันทางการตลาด
4. การรับรู้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
83. “ตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่ราย แต่ละรายจะผลิตและจําหน่ายสินค้าเป็นสัดส่วนมาก” ตลาดลักษณะดังกล่าวจําหน่าย
สินค้าใด
1. หนังสือพิมพ์
2. ผักและผลไม้
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. อาหารสําเร็จรูป
84. ข้อใดคือสินค้าในตลาดผูกขาด
1. ไฟฟ้า ประปา
2. ข้าวโพด ยางพารา
3. น้ําอัดลม ปูนซีเมนต์
4. เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
85. ข้อใดคือพฤติกรรมของตลาดผู้ขายน้อยราย
1. ผู้ขายจะไม่ใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
2. ผู้ขายจะกําหนดราคาสินค้าให้แตกต่างจากรายอื่น
3. ผู้ขายจะสร้างความแตกต่างในด้านรูปลักษณ์ของสินค้า
4. ผู้ขายจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับรายอื่น
86. การวิเคราะห์หรือตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง คือข้อใด
1. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานที่หลากหลายให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
2. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่คิดว่าดีที่สุด
3. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว
4. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยผู้มีความรู้เท่านั้น
87. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตอย่างไร
1. สอนให้ใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิต
2. สอนให้รู้จักเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง
3. สอนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. สอนให้รู้จักสังเกตและพิสูจน์คุณค่าของตนเอ
88. นายเขียวและนายขาวใช้ข้อมูลเดียวกันในการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์ แต่ผลงานของนายเขียวมีความ
น่าเชื่อถือกว่าผลงานของนายขาว นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไร
1. การวิเคราะห์
2. การตรวจสอบข้อมูล
3. การใช้ถ้อยคําสํานวน
4. การคัดเลือกและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
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89. ในการขุดค้นชุมชนโบราณแห่งหนึ่งพบกระดูกสัตว์และเครื่องมือจับปลา ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
น้อยที่สุด
1. ชุมชนนี้น่าจะเป็นชาวเกาะ
2. ชุมชนนี้รู้จักการล่าสัตว์และประมง
3. ชุมชนนี้น่าจะมีปลาเป็นอาหารหลัก
4. ชุมชนนี้รู้จักการเลี้ยงสัตว์และประมง
90. "วิถีชีวิตของผู้คนในโลกตะวันออก โลกตะวันตกและคนไทย มีความแตกต่างกัน" นักเรียนสามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ใดในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
1. ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นโดยสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านของไทยและค้นหาหลักฐานชั้นรองจากหอ
จดหมายเหตุ
3. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นจากบันทึกของชาวต่างชาติ นักการทูต และหลักฐานชั้นรองจากหนังสือ
ประวัติศาสตร์สากล
4. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นจากพงศาวดารและจดหมายเหตุของชาติตะวันออก และหลักฐานชั้นรอง
จากพงศาวดารและจดหมายเหตุของชาติตะวันตก
91. การศึกษาและการทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะเกิดประโยชน์
ในด้านใดมากที่สุด
1. ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของตนเอง 2. การสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน
3. การลงทุนทางธุรกิจภายในอาเซียน
4. การสร้างเอกลักษณ์ของภูมิภาค
92. ใครเป็นบุคคลสําคัญวีรบุรุษของประเทศเวียดนาม
1. ลี กวน ยู
2. โฮจิมินห์
3. ซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
4. อองซาน
93. ดอกไม้จากภาพเป็นดอกไม้ประจําชาติประเทศใดในกลุ่มอาเซียน
1. บรูไน
2. มาเลเซีย
3. ฟิลิปปินส์
4. อินโดนีเซีย
94. บารองตากาล็อก คือการเรียกชื่อชุดแต่งกายประจําชาติในภาพใด
1.

2

3.

95. จากภาพสิ่งก่อสร้างนี้เป็นมรดกโลกของประเทศใด
1. มาเลเซีย
2. อินโดนีเซีย
3. กัมพูชา
4. เวียดนาม

4.
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96. เพราะเหตุใดสิงคโปร์จึงแยกตัวออกจาก มาเลเซีย
1. เพราะเกิดความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ
2. เพราะมีพื้นที่ไม่ติดต่อกับคาบสมุทรมลายู
3. เพราะต้องการอยู่ในการปกครองของอังกฤษ 4. เพราะไม่ต้องการตกเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์
97. ข้อใดเรียงลําดับคําขวัญอาเซียนได้ถูกต้อง
A = One Community
B = One Vision
C = One Identity
หนึ่งประชาคม
หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์
1. A B C
2. A C B
3. B A C
4. B C A
98. “One Vision” : หนึ่งวิสัยทัศน์” จากข้อความข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของอาเซียน
1. อาเซียนร่วมมือกับองค์การประเทศอื่นได้
2. ประเทศสมาชิกในอาเซียนต้องแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นํา
3. ประเทศสมาชิกในอาเซียนร่วมมือพัฒนาและช่วยเหลือกัน
4. ประเทศสมาชิกในอาเซียนอํานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน
99. การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้เกิดผลตามข้อใด
1. ประชาชนที่มีความรู้น้อยไม่มีงานทํา
2. มีอํานาจต่อรองทางการค้ากับกลุ่มประเทศอื่น ๆ
3. การส่งออกสินค้าไปนอกภูมิภาคทําได้ยากขึ้น
4. นักลงทุนจากนอกภูมิภาคมาลงทุนในอาเซียนน้อยลง
100. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ อาเซียนหรือทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
1. กฎบัตรอาเซียน
2. ปฏิญญาอาเซียน 3. วิสัยทัศน์อาเซียน 4. สัญลักษณ์อาเซียน
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คาแนะนา
ใช้ดินสอดํา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ต้องการให้ดําเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

