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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 15101 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องที่สุดเพียงข้ อเดียว

ขณะที่ณเดชเดินกลับบ้าน เขาได้พบกับลูกแมวและเกิดความสงสารลูกแมวตัวนั้นมาก เขาจึงได้นาลูกแมวตัว
นั้นมาเลี้ยงดูไว้ในกรงโดยไม่ให้ลูกแมวออกไปเดินเพ่นพ่านข้างนอกเลย
1. จากข้อความนี้ นักเรี ยนคิดว่าการกระทาของณเดชถูกต้องตามหลักศาสนาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
1. ถูกต้อง
เพราะทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความชื่นชมยินดี
2. ถูกต้อง
เพราะช่วยให้ลูกแมวได้มีที่อยูอ่ าศัยที่ดี
3. ไม่ถูกต้อง เพราะสร้างภาระให้แก่ตนเองที่ตอ้ งเลี้ยงดูลูกแมว
4. ไม่ถูกต้อง เพราะทาให้สตั ว์ไม่ได้รับอิสรภาพ
2. ลุงยุทธชอบดื่มสุราทุกวัน ซึ่งเขาจะไม่ไปดื่มที่อื่นแต่จะเลือกที่จะดื่มอยูท่ ี่บา้ นเท่านั้น
นักเรี ยนคิดว่าลุงยุทธปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องหรื อไม่ เพราะเหตุใด
1. ถูกต้อง เพราะการดื่มสุราอยูท่ ี่บา้ นจะไม่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
2. ถูกต้อง เพราะการดื่มสุราอยูท่ ี่บา้ นเท่านั้นจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. ไม่ถูกต้อง เพราะจะทาให้สมาชิกในบ้านเดือดร้อนเนื่องจากต้องเก็บล้างภาชนะที่ใช้ดื่มสุรา
3. ไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มสุรานั้นเป็ นอันตรายต่อสุขภาพร่ างกาย อีกทั้งยังทาให้ขาดสติ
3. ลักษณะของคนที่สวดมนต์ไหว้พระอยูเ่ สมอ น่าจะเป็ นอย่างไร
1. พูดจาตรงไปตรงมา ไม่ออ้ มค้อม
2. ต้องแก้ไขปั ญหาต่างๆอยูเ่ สมอ
3. อารมณ์สดใส ไม่ฟุ้งซ่าน
4. รักสันโดษ ชอบอยูต่ ามลาพัง
4. หากนักเรี ยนมีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถามและการเขียนอยูเ่ ป็ นประจาจะส่งผลอย่างไร
1. ทาให้คุณครู เกิดความรักใคร่ เอ็นดู
2. ทาให้เพือ่ นในชั้นเรี ยนยอมรับนับถือ
3. ทาให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่ างกาย
4. ทาให้เรี ยนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการจดบันทึก
1. ช่วยให้สามารถนาข้อมูลที่ได้รับมาทบทวนต่อไป
2. ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวในการฟัง
3. ช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด
4. ช่วยให้ได้ฝึกฝนในการคัดลายมือ
6. การเจริ ญสมาธิแบบอานาปานาสติคืออะไร
1. การกาหนดลมหายใจเข้า – ออก
2. การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
3. การนัง่ หลับตากาหนดใจอยูก่ บั ตัวเอง
4. การกาหนดรู ้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ
7. การปฏิญาณตนว่ามีพระรัตนตรัยเป็ นที่พ่งึ ของชีวติ เป็ นการสวดมนต์บทใด
1. ไตรรัตน์
2. ไตรลักษณ์
3. ไตรสิกขา
4. ไตรสรณคมน์
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8. ผูท้ ี่ไม่มีสติในการทากิจกรรม จะมีลกั ษณะอย่างไร
1. ไก่รู้ตนเองว่ากาลังเดินลงบันได
2. ตามใจรู ้วา่ กาลังเดินคุยโทรศัพท์ขณะข้ามถนน
3. ออมรู ้ตนเองว่ากาลังรับประทานอาหาร
4. หนุนรู ้วา่ ตนเองกาลังอ่านหนังสือ
9. การปฏิบตั ิตนถูกต้องตามหลักศาสนพิธีมีความสาคัญอย่างไร
1. ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้รับบุญมีอานิสงส์มาก
2. ทาให้ขนบธรรมเนี ยมและการปฏิบตั ิที่ดีงามคงอยู่
3. ทาให้มีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นกว่าเดิม
4. ทาให้ได้รับการชื่นชมจากพระสงฆ์
10. การเข้าร่ วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร
1. เป็ นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
2. ทาให้สนุกเพลิดเพลินที่ได้พบปะผูค้ นหลากหลาย
3. ทาให้เป็ นบุคคลสาคัญทางพระพุทธศาสนา 4. ได้มีโอกาสชมความสวยงามของวัดในวันหยุด
11. ข้อใดเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองสิทธิเด็กในสังคมไทย
1. ส่งเสริ มให้คา้ ประเวณี
2. นาเด็กไปเร่ ร่อนขอทาน
3. ส่งเสริ มให้ได้รับการศึกษา
4. นาเด็กที่เกิดใหม่ไปทิ้ง
12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างไร
1. เป็ นการกระจายอานาจหน้าที่ของรัฐบาล
2. แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคนในชุมชน
3. ส่งเสริ มให้คนในท้องถิ่นมีความขยัน
4. จัดการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
13. เพราะเหตุใดประชาชนจึงต้องตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เป็ นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
2. เพือ่ ให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
3. ส่งเสริ มประชาธิปไตย
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
14. วัฒนธรรมมีผลต่อการดาเนินชีวติ ในสังคมอย่างไร
1. ทาให้คนในสังคมมีงานทามากขึ้น
2. ทาให้คนในสังคมมีแบบแผนในการดาเนินชีวิต
2. ทาให้สงั คมไทยพัฒนาได้ชา้
4. ทาให้คนในสังคมมีฐานะดีข้ นึ
15. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิอย่างไร เพือ่ แสดงว่าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
1. แต่งกายตามสมัยนิยม
2. นาวัฒนธรรมชาติอื่นมาปรับใช้กบั วัฒนธรรมไทย
3. สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ 4. ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมตะวันตก
16. ถ้าขาดวัฒนธรรมประเภทเนติธรรมจะส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
1. สังคมสงบสุข
2. สังคมเจริ ญก้าวหน้า
3. สังคมน่าอยูแ่ ละเป็ นระเบียบ
4. สังคมไม่สงบสุขมีแต่ความวุน่ วาย
17. การรับวัฒนธรรมต่างชาติใดไม่ เหมาะกับสังคมไทย
1. การรับส่ งข้อมูลทางอีเมล์
2. ใช้ชอ้ นส้อมรับประทานอาหาร
3. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4. การแสดงออกอย่างเปิ ดเผยในเรื่ องเพศ
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18. ในฐานะที่นกั เรี ยนเป็ นสมาชิกที่ดีของโรงเรี ยน ควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
1. ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปั ญหา
2. ยึดความสุขส่วนตนเป็ นที่หนึ่ง
3. เข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน
4. บังคับเพือ่ นทุกคนให้ปฏิบตั ิตาม
19. “มิตรภาพเป็ นหัวหน้ าครอบครั ว เขาแต่ งงานกับนารี รัตน์ และมีลูกด้ วยกัน 2 คน”
จากข้อความ ไม่ปรากฏสถานภาพในข้อใด
1. สถานภาพทางเพศ
2. สถานภาพทางอาชีพ
3. สถานภาพทางการสมรส
4. สถานภาพทางครอบครัว
20. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไร
1. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะญาติตนเอง
2. แนะนาให้คนในชุมชนรู ้จกั ใช้สินค้าต่างประเทศ
3. ช่วยกันยกย่องสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ไม่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบั ชุมชนอื่น
21. ข้อใดเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อราคาสินค้าและบริ การมากที่สุด
1. รายได้ของผูผ้ ลิต
2. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
3. ระดับอายุของผูบ้ ริ โภค
4. ราคาวัตถุดิบในการผลิต
22. ข้อใดเป็ นวัตถุประสงค์หลักของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพือ่ ให้บุคคลมีฐานะร่ ารวยขึ้น
2. เพือ่ ให้รู้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. เพือ่ ให้คนนับหน้าถือตาและได้รับความน่าเชื่อถือ
4. เพือ่ ให้บุคคลประกอบอาชีพและดาเนินชีวติ ตามทางสายกลาง
23. ข้อใดเป็ นการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน
1. ซื้อสินค้าทุกชนิด
2. ไม่ซ้ือสินค้าทุกชนิด
3. ลดการซื้อของที่ไม่จาเป็ น
4. ใช้เงินให้มากกว่าเงินที่ได้รับ
24. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ข้อใดเหมาะสมที่สุด
1. อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนโดยไม่นามาใช้
2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดในชุมชนให้คุม้ ค่า
3. นาทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดในชุมชนไปขายต่างชาติ
4. นาสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาขายในชุมชน
25. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
1. เพือ่ ให้มีเงินไว้ใช้ในยามจาเป็ น
2. เพือ่ ให้ประชาชนรู ้จกั การออมเงิน
3. เพือ่ ให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. เพือ่ ให้เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับทาธุรกิจขนาดใหญ่
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26. สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างไร
1. เพิม่ คู่แข่งในด้านการตลาด
2. ลดปั ญหาการถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรี ยบ
3. มีฐานะร่ ารวยขึ้นอย่างรวดเร็ ว
4. สร้างโอกาสในการแสวงหากาไรกับกลุ่มสมาชิก
27. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน
1. การกูย้ มื เงินผ่านทางธนาคารเป็ นการกูย้ มื เงินที่ถูกกฎหมาย
2. ผูท้ ี่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยเรี ยกว่า ผูใ้ ห้กยู้ มื
3. การกูย้ มื เงินจากเพือ่ นบ้านเป็ นการกูย้ มื เงินในระบบ
4. การกูย้ มื เงินต้องทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านั้น
28. การกูย้ มื เงินในข้อใดที่ยตุ ิธรรมแก่ท้งั ผูก้ ยู้ มื และผูใ้ ห้กยู้ มื มากที่สุด
1. การกูย้ มื เงินนอกระบบ
2. การกูย้ มื เงินในระบบ
3. การกูย้ มื เงินดอกเบี้ยต่า
4. การกูย้ มื เงินดอกเบี้ยสูง
29. การควบคุมปริ มาณเงินของประเทศให้เหมาะสมเป็ นหน้าที่ของธนาคารใด
1. ธนาคารพาณิ ชย์
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
30. ใครไม่ไปใช้บริ การที่ธนาคารพาณิ ชย์อย่างแน่นอน
1. กันต์ขอกูเ้ งินเพือ่ ซื้อบ้าน
2. แขไปแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์
3. ขวัญไปชาระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
4. แก้วฝากส่งธนาณัติให้ที่บา้ นต่างจังหวัด
31. ข้อใดเป็ นหลักในการตอบคาถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
1. ตอบคาถามโดยยึดหลักฐานที่ทนั สมัยเท่านั้น
2. ตอบคาถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย
3. ตอบคาถามโดยยึดความเชื่อมัน่ ของตนเองเป็ นหลัก
4. ตอบคาถามโดยใช้ความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเป็ นแนวคาตอบ
32. วัฒนธรรมการแต่งกายในข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก
1. การใส่สูทผูกเน็กไท 2. การโพกผ้าบนศีรษะ 3. การนุ่งโจงกระเบน 4. การคาดผ้าขาวม้าที่เอว
33. การรับวัฒนธรรมด้านศาสนาจากอินเดียก่อให้เกิดผลต่อสังคมไทยอย่างไร
1. สังคมไทยมีความเจริ ญด้านวัตถุ
2. สังคมไทยเป็ นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์
3. สังคมไทยมีความแตกต่างด้านศาสนามากที่สุด
4. พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือ
34. เริ่ มแรกชาติตะวันตกเข้ามาเผยแผ่วฒั นธรรมในสังคมไทยโดยวิธีใด
1. การล่าอาณานิคม 2. การจ้างแรงงานไทย 3. การประกาศสงคราม 4. การเข้ามาติดต่อค้าขาย
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35. ปั จจัยที่ส่งเสริ มความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาคือสิ่งใด
1. ผูน้ าชุมชน
2. ตาแหน่งที่ต้ งั
3. การปกครองประเทศ
4. ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี
36. ลักษณะภูมิประเทศในสมัยอยุธยาส่งผลต่อการเมืองการปกครองอย่างไร
1. ทาให้มีผนู ้ าที่เข้มแข็ง
2. ทาให้อยุธยาเป็ นชาติมหาอานาจ
3. ทาให้ปลอดภัยจากข้าศึกที่มารุ กราน
4. ทาให้ตกเป็ นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก
37. ในรัชสมัยของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดที่อยุธยามีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด
1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
38. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนาธนบุรีเป็ นเมืองหลวงแทนอยุธยาเพราะเหตุใด
1. ข้าศึกรู ้ทิศทางผังเมืองของอยุธยา
2. อยุธยาขาดความอุดมสมบูรณ์
3. พม่าส่งทหารมาคุมอยุธยาไว้
4. อยุธยาเกิดปั ญหาน้ าท่วม
39. พระยาตากยึดเมืองจันทบุรีโดยวิธีใด
1. หลอกล่อให้เจ้าเมืองตายใจ
2. โจมตีค่ายทหารที่อยูร่ อบเมือง
3. ปิ ดล้อมเมืองจันทบุรีไว้จนเจ้าเมืองยอมแพ้
4. เข้าตีเมืองโดยปลุกใจทหารว่าถ้าตีเมืองสาเร็จจะไปกินข้าวในเมืองจันทบุรี
40. ปั ญหาสาคัญที่สุดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน คือข้อใด
1. โรคระบาด
2. เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง
3. เกิดการแย่งชิงอานาจกันภายใน
4. ที่ต้งั ไม่เอื้อต่อการค้าขายกับต่างประเทศ
41. การบอกตาแหน่งที่ต้งั ของสถานที่ต่างๆ ข้อใดมีความแม่นยามากที่สุด
1. การบอกโดยใช้พกิ ดั ภูมิศาสตร์
2. การอ้างอิงจากชื่อสถานที่สาคัญ
3. การสอบถามจากบุคคลในพื้นที่
4. การสารวจจากสถานที่ใกล้เคียง
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพิกดั ภูมิศาสตร์
1. มีเส้นละติจูดเป็ นเส้นที่ลากผ่านแผนที่ในแนวตั้ง
2. มีเส้นลองจิจูดเป็ นเส้นที่ลากผ่านแผนที่ในแนวตั้ง
3. การอ่านค่าตาแหน่งลองจิจูดให้อ่านจากเส้นทางขวาไปทางซ้าย
4. การอ่านค่าตาแหน่งละติจูดให้อ่านจากเส้นด้านบนลงด้านล่าง
43. ทิศใดทามุม 270 องศา กับทิศเหนือในการบอกทิศทาง
1. ทิศใต้
2. ทิศตะวันออก
3. ทิศตะวันตก
4. ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
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44. การทราบตาแหน่งที่ต้งั ของกรุ งเทพมหานครจากแผนที่กายภาพมีประโยชน์อย่างไร
1. ทาให้ทราบลักษณะภูมิอากาศของกรุ งเทพมหานคร
2. ทาให้ทราบเส้นทางคมนาคมของกรุ งเทพมหานคร
3. ทาให้ทราบลักษณะภูมิประเทศของกรุ งเทพมหานคร
4. ทาให้ทราบระยะทางจากกรุ งเทพมหานครไปสถานที่ต่างๆ
45. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะเด่นของภาคกลาง
1. เป็ นศูนย์กลางการค้า
2. เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล
3. เป็ นพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์
4. เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
46. ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในภูมิประเทศภูเขาสูงทางภาคเหนือ ข้อใดเด่นชัดที่สุด
1. การเพาะปลูกพืชเมืองหนาว
2. การทาโรงงานอุตสาหกรรม
3. การทาประมงน้ าจืด
4. การทาไร่ มนั สัมปะหลัง
47. ปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่งถือเป็ นปั ญหาที่สาคัญระดับชาติ ข้อใดเป็ นแนวทางการแก้ไขที่สาคัญ
1. สอนให้ภูมิใจในศักดิ์ศรี ของตนเอง
2. รณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจการทุจริ ต
3. รณรงค์ให้ยดึ หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
48. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1. การเพิม่ จานวนของสัตว์ป่าทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
2. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่มีผลต่อมนุษย์
3. มนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
4. มนุษย์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม
49. ข้อใดเป็ นการดูแลรักษาแหล่งน้ าได้เหมาะสมที่สุด
1. นาปลาไปปล่อยลงแหล่งน้ า
2. บาบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
3. นาน้ าในคลองที่สะอาดมาใช้
4. ทิ้งเศษอาหารลงแหล่งน้ าเพือ่ เพิม่ ธาตุอาหาร
50. สภาพแวดล้อมแบบใดที่เหมาะในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรื อน
1. ที่ราบสู งบริ เวณดอยสูง
2. ที่ราบสู งบริ เวณเชิงเขา
3. ที่ราบลุ่มริ มฝั่งแม่น้ า
4. ที่ราบลุ่มตามหุบเขา
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เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา






















เลขประจาตัวนักเรียน

























































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
   

ถูกวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

