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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว
1. การทาสังคายนาครั้งที่ 1 มีมูลเหตุมาจากอะไร
1. พระสุภทั ทะดูหมิ่นพระธรรมวินยั
2. พระวัชชีบุตรประพฤติยอ่ หย่อนทางพระวินยั
3. เพือ่ วางรากฐานพระพุทธศาสนาในประเทศศรี ลงั กา
4. มีเดียรถียป์ ลอมมาบวชและแสดงพระธรรมวินยั ผิดเพี้ยน
2. พระไตรปิ ฎกฉบับสังคายนามีวตั ถุประสงค์เพือ่ อะไร
1. ชาระพระไตรปิ ฎกที่ยงั ขาดตกบกพร่ องให้สมบูรณ์
2. ลงโทษพระสวามีที่มีความประพฤติยอ่ หย่อนในพระธรรมวินยั
3. ต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. จัดพิมพ์ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
3. พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรเป็ นหลักฐานแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาในยุคใด
1. มหายาน
2. เถรวาทลังกาวงศ์
3. เถรวาทสยามวงศ์
4. มหายานแบบพระเจ้าอโศกมหาราช
4. ความเจริ ญรุ่ งเรื องของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาสัมพันธ์กบั ข้อใด
1. วัดศรี ชุม
2. วัดเชียงมัน่
3. วัดสวนดอก
4. วัดเจดียเ์ จ็ดยอด
5. พระพุทธศาสนาช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตใจของคนไทยอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคี
2. ช่วยให้มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดี
3. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้อ่อนโยน 4. ช่วยให้มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย
6. เป็ นคุณธรรมที่สอดคล้องกับทิศ 6 ที่ควรถือเป็ นแบบอย่างของพระมหากัสสปะ
1. การเป็ นพระอรหันตสาวก
2. การเป็ นบุตรที่ดีของบิดามารดา
3. ความเป็ นคนสมถะมีชีวติ ที่เรี ยบง่าย
4. ความเคร่ งครัดในระเบียบวินยั
7. บุคคลใดนาคุณธรรมของพระอุบาลีมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. จุ๋มเชื่อฟังคาสัง่ สอนของพ่อแม่
2. ลุงโจนาภัตตาหารไปวัดทุกเช้า
3. จอยปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของโรงเรี ยน
4. จ้อนทาทุกอย่างเพือ่ ความสุขของครอบครัว
8. นางวิสาขามีลกั ษณะงดงามตามแบบเบญจกัลยานี แสดงว่านางวิสาขามีลกั ษณะอย่างไร
1. ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม วัยงาม
2. ผมหอม ผิวขาว ริ มฝี ปากบาง สูง จมูกโด่ง
3. ผมดาสลวย ผิวพรรณดี จมูกโด่ง หุ่นดี ขาสวย
4. ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม ผิวงาม มีความฉลาด
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9. พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์ทาสังคายนาพระธรรมวินยั เพราะเหตุใด
1. คณะสงฆ์เกิดความขัดแย้ง
2. มีผปู ้ ลอมบวชเป็ นพระเพือ่ หวังลาภสักการะ
3. พระองค์ทรงปฏิญาณตนเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี
4. พระองค์สลดพระทัยจากการสาเร็จโทษพระมารดา
10. พระอุบาลีได้รับการยกย่องเป็ นเอตทัคคะในด้านใด
1. จาพระธรรมวินัยได้ดี
2. มีความกตัญํูกตเวที
3. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
4. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
11. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมเด่นในด้านใด
1. มีคารวธรรม
2. มีขนั ติธรรมสูง
3. ใจบุญสุนทาน
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม
12. บุคคลใดนาคุณธรรมที่เป็ นแบบอย่างของนางสุชาดามาใช้ในชีวติ คู่
1. ชมพู่ให้เงินแม่ของสามีเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2. ม่าเหมี่ยวมักจะมีปากเสียงกับน้องของสามีเป็ นประจา
3. แตงกวานาความลับของครอบครัวสามีมาเล่าให้ผกั บุง้ ฟัง
4. ผักบุง้ นาความลับของครอบครัวแตงกวามาเล่าให้คะน้าฟัง
13. คุณธรรมข้อใดของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ควรยึดเป็ นแบบอย่าง
1. มีขนั ติธรรมสูง
2. สถาปนาระบบธรรมราชา
3. สาเร็จโทษพระญาติ
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดพระธรรม
14. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนา
1. พระพุทธศาสนา – บวชเป็ นพระ
2. ศาสนาอิสลาม – การให้ทาน
3. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู – นิพพาน
4. คริ สต์ศาสนา – การเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า
15. ...ศาสนาทั้งหลายนั้นหัวใจเป็ นอันเดียวกัน คื อมุ่งหมายที่จะสร้ างสันติสุข สันติภาพของโลก โดยหลักเกณฑ์
เหมือนกันคือ ให้ รักผู้อื่น ... ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีผลดีต่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างไร
1. คนร่ ารวยขึ้น
2. อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
3. แบ่งชนชั้นได้ง่ายขึ้น
4. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
16. ทรงสมรไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเขาอายุครบ 18 ปี ข้อความนี้สอดคล้องกับเรื่ องใดมากที่สุด
1. สิทธิ หน้าที่
2. เสรี ภาพ
3. ความเสมอภาค
4. ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
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17. ตารวจขอค้นบ้านของนายดา แต่นายดาไม่ยอมให้คน้ โดยอ้างว่าต้องมีหมายค้นก่อน นายดาจะกระทาได้หรื อไม่
1. ได้ เพราะเป็ นสิทธิเสรี ภาพในเคหสถาน
2. ได้ เพราะเป็ นสิทธิเสรี ภาพในทรัพย์สิน
3. ไม่ได้ เพราะตารวจมีหน้าที่ตรวจค้นได้ทุกที่ที่สงสัย
4. ไม่ได้ เพราะเป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่ ของผูร้ ักษากฎหมาย
18. “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยไม่มีความผิด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด
มากที่สุด
1. สิทธิในร่ างกาย
2. เสรี ภาพในการพิจารณาคดี
3. ความเสมอภาคตามกฎหมาย
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
19. ครอบครัวของอ้อยมีความยากจนมาก มียา่ ซึ่งป่ วยหนักไม่มีเงินรักษา แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาลเป็ นอย่างดี
กรณี ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับข้อใด
1. สิทธิเสรี ภาพในร่ างกาย
2. สิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
3. การรับรองศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4. สิทธิในการได้รับบริ การสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
20. ชาวสวนยางปิ ดถนนเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในการพยุงราคายาง ถือว่าเป็ นการกระทาในลักษณะใด
1. ใช้เสรี ภาพในขอบเขต
2. ใช้เสรี ภาพเกินขอบเขต
3. ใช้สนั ติวิธีในการแก้ปัญหา
4. ปกป้ องสิทธิเสรี ภาพของตนเอง
21 เวลามีความสาคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์
1. ช่วยให้เลือกหลักฐานที่จะนามาใช้ได้ถูกต้อง 2. บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นเมื่อใด
3. เพือ่ ประหยัดเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 4. ป้ องกันมิให้เกิดความสับสนในการตีความ
22. ข้อใดมีความสอดคล้องกับการระบุเวลาทางประวัติศาสตร์
1. กองทัพไทยยกพลเข้ามาตีเมืองทวายได้สาเร็จ
2. เหล่าขุนนางอามาตย์ก็พากันออกมาขอสวามิภกั ดิ์
3. ครั้นสมัยพ่อขุนรามคาแหงจึงประดิษฐ์อกั ษรไทยขึ้น
4. สงครามครั้งนี้สูร้ บกันอย่างยาวนานแต่ไม่มีผลแพ้ชนะ
23. การใช้คาบอกเวลาในข้อใดที่สามารถจะระบุเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ชดั เจนที่สุด
1. เดือน ปี ศักราช
2. ยุคสมัย ศตวรรษ
3. ยุคก่อนประวัติศาสตร์
4. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...4/6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 21101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

24. การรู ้จกั เทียบศักราชมีประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
1. ช่วยให้ใช้เอกสารที่ระบุเวลาได้เกือบทุกชนิด
2. มีความเข้าใจเหตุการณ์และเรื่ องราวได้ง่ายขึ้น
3. ทาให้สามารถอ่านตีความเอกสารของต่างชาติได้
4. ช่วยให้สรุ ปเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง
25. หลักเกณฑ์การเปรี ยบเทียบศักราชในข้อใด ระบุได้ถูกต้อง
1. ม.ศ. + 1122 = พ.ศ. 2. จ.ศ. + 2324 = พ.ศ. 3. ร.ศ. + 1181 = พ.ศ. 4. ค.ศ. + 543 = พ.ศ.
26. เพราะอะไรสิงคโปร์ที่เป็ นเกาะขนาดเล็กมีทรัพยากรน้อย แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
ติดอันดับโลกได้
1. ประชากรมีคุณภาพได้รับการศึกษาสูง
2. มีประเทศอังกฤษให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือ
2. ทาเลที่ต้งั ดีสามารถสร้างท่าเรื อได้หลายแห่ง 4. ใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
27. วัตถุประสงค์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวเป็ นกลุ่มอาเซียนสอดคล้องกับข้อใด
1. สร้างอานาจการต่อรองในเวทีการเมืองโลก 2. ผนึกกาลังประเทศในภูมิภาคให้มนั่ คงเข้มแข็ง
3. รับมือปั ญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
4. ลดการพึ่งพิงสินค้าจากตะวันตกที่มีราคาแพง
28. พัฒนาการก้าวต่อไปของกลุ่มอาเซียนคืออะไร
1. ตลาดร่ วมอาเซียน 2. สหภาพอาเซียน
3. กลุ่มการค้าอาเซียน 4. ประชาคมอาเซียน
29. ข้อใดเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อาณาจักรละโว้เคยตกอยูภ่ ายใต้อิทธิพลของขอม
1. ลักษณะการแต่งกายของชนชั้นสูง
2. การปกครองที่นาระบอบกษัตริ ยม์ าใช้
3. ข้อความในศิลาจึกที่บนั ทึกด้วยอักษรขอม
4. มีศาสนสถานและเทวรู ปแบบขอมหลายแห่ง
30. เรื่ องราวของอาณาจักรโบราณกับจังหวัดในข้อใดที่สมั พันธ์กนั
1. โคตรบูรณ์ : นครพนม
2. ลังกาสุกะ : สุราษฎร์ธานี
3. หริ ภุญชัย : ลาปาง
4. ศรี วชิ ยั : นครศรี ธรรมราช
31. จุดประสงค์สาคัญของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ คืออะไร
1. การกระจายรายได้
2. การเงินการธนาคาร
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. การจัดสรรทรัพยากร
32. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าผูป้ ฏิบตั ิมีความรู ้ความเข้าใจในวิชาเศรษฐศาสตร์ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมที่สุด
1. สุดาบริ โภคสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
2. สมใจติดตามข่าวเศรษฐกิจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
3. สมศักดิ์รู้จกั หารายได้พเิ ศษ รู ้จกั ใช้จ่าย และรู ้จกั การออม
4. สมปองอดอาหารเพือ่ เก็บออมเงินค่าขนมไปฝากธนาคารทุกเดือน
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33. การเลือกซื้อเครื่ องแต่งกายควรเป็ นไปตามเหตุผลใดถูกต้องที่สุด
1. เพศและวัย
2. สมัยนิยมและคุณภาพ
3. อายุและฐานะของครอบครัว
4. ความจาเป็ นและความพร้อมของครอบครัว
34. ในช่วงเทศกาล “วันแห่ งความรั ก” ดอกกุหลาบสีแดงมักมีราคาสูงกว่าปกติ เนื่องจากสาเหตุใด
1. ความต้องการสินค้าสูง
2. มีการลดปริ มาณการผลิตลง
3. เป็ นฤดูกาลที่สินค้ามีคุณภาพ
4. เป็ นสินค้าที่เป็ นสัญลักษณ์ของความรัก
35. วิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องใด
1. การประกอบอาชีพ และการบริ โภค
2. การเพิม่ ผลผลิต และการกระจายรายได้
3. การบริ หารธุรกิจ การแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
4. การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
36. ภาวะที่สินค้าเปลี่ยนแปลง ขึ้นหรื อลง โดยแรงผลักดันของอุปสงค์และ อุปทาน เรี ยกว่าอะไร
1. ดุลยภาพ
2. ระบบเศรษฐกิจ
3. กลไกราคา
4. ระบบตลาด
37. การแบ่งงานกันทาตามแนวคิดของ Adam Smithมีผลดีอย่างไร
1. ทาให้เกิดความชานาญเฉพาะด้าน
2. ยกระดับผลิตผลของปั จจัยการผลิตให้สูงขึ้น
3. หนุนให้รัฐบาลทาการค้าแบบเกินดุล
4. จากัดผลิตผลให้ลดลง
38. กลุ่มประเทศในข้อใดที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเดียวกัน
1. ไทย จีน ญี่ปนุ่
2. อเมริ กา ญี่ปนุ่ จีน
3. สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย
4. รัสเซี ย จีน สิงคโปร์
39. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงปั จจัยการผลิต
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ระบบเศรษฐกิจมีอยู่
2. สิ่งต่างๆที่ระบบเศรษฐกิจผลิตขึ้น
3. ทรัพยากรต่างๆที่ถูกใช้ไปในรอบ 1 ปี
4. ปั จจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริ การ
40. ลักษณะที่จะเกิดเป็ นอุปสงค์จะต้องมีสิ่งใดต่อไปนี้เกิดร่ วมกัน
1. ความต้องการซื้อร่ วมกับอานาจในการซื้อ
2. ความต้องการซื้อร่ วมกับประโยชน์จากสินค้า
3. ความต้องการซื้อร่ วมกับความต้องการขาย
4. ความต้องการซื้อร่ วมกับราคาสินค้า
41. การศึกษาลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียควรเลือกใช้เครื่ องมือชนิดใด
1. รู ปถ่ายทางอากาศ 2. เข็มทิศ
3. แผนที่กายภาพ
4. เครื่ องจีพเี อส
42. เมธิศจะแข่งขันรถยนต์แรลลี่จากจังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดชุมพร นักเรี ยนคิดว่าเขาควรนาอุปกรณ์ใดติดไปด้วย
1. เข็มทิศ
2. รู ปถ่ายทางอากาศ
3. แผนที่
4. เครื่ องจีพีเอส

สังคมศึกษา ฯ : หน้าที่...6/6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รหัสวิชา ส 21101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

43. การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าฝนในช่วงเวลาต่างๆ ควรเลือกนาเสนอในลักษณะใด
ที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชดั เจน
1. ผังความคิด
2. รู ปถ่ายทางอากาศ 3. แผนภูมิรูปวงกลม 4. กราฟเส้น
44. แผนที่ฉบับหนึ่งกาหนดมาตราส่วน 1 : 200,000 ถ้าวัดถนนในแผนที่ยาว 4 เซนติเมตร ระยะทางในภูมิประเทศจริ ง
จะเป็ นเท่าใด
1. 0.5 กิโลเมตร
2. 8 กิโลเมตร
3. 0.8 กิโลเมตร
4. 5 กิโลเมตร
45. อุปกรณ์ในข้อใดที่มีความสาคัญสาหรับการเดินเรื อทางทะเล
1. แผนที่
2. เครื่ องจีพเี อส
3. เข็มทิศ
4. ลูกโลกจาลอง
46. “ ที่ราบไซบีเรี ย” มีลกั ษณะภูมิประเทศตรงกับข้อใด
1. เป็ นที่ราบตะกอนน้ าพัดพามาทับถม มีประชากรอยูห่ นาแน่น
2. เป็ นที่ราบทับถมของเถ้าภูเขาไฟ มีความอุดมสมบูรณ์
3. เป็ นที่ราบที่มีน้ าแข็งและหิมะปกคลุม ประชากรอยูเ่ บาบาง
4. เป็ นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเป็ นทะเลทรายแห้งแล้ง
47. เมืองที่เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของทวีปเอเชียมีลกั ษณะอย่างไร
1. เป็ นเมืองที่มีแนวเทือกเขาสูงล้อมรอบ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
2. เป็ นเมืองท่าที่ต้งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลและมหาสมุทร
3. เป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ต้งั อยูศ่ ูนย์กลางของประเทศ
4. เป็ นเมืองที่ต้งั อยูท่ างตอนบนสุดของประเทศ
48. ประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อทะเลเลย นักเรี ยนคิดว่าก่อให้เกิดผลดีหรื อไม่อย่างไร
1. ดี เพราะประเทศจะได้อยูอ่ ย่างสงบไม่วนุ่ วาย
2. ดี เพราะสภาวะการเงินในประเทศจะได้ไม่ขาดดุล
3. ไม่ดี เพราะไม่สามารถติดต่อทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นได้อย่างสะดวก
4. ไม่ดี เพราะไม่เป็ นที่รู้จกั ของประเทศเพือ่ นบ้านต่างๆ
49. ข้อใดมีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุด
1. มุมไบ– เมืองแห่งวัฒนธรรมของอินเดีย
2. ช่างไห่ – เมืองเศรษฐกิจเติบโตของจีน
3. สิงคโปร์ – เมืองพาณิ ชยกรรมของสิงคโปร์
4. โตเกียว – เมืองอุตสาหกรรมของญี่ปนุ่
50. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียในข้อใดเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
1. เป็ นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่
2. เป็ นแนวเทือกเขาสูง
3. เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ า
4. เป็ นเกาะและหมู่เกาะ
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เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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