แนวข้ อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ม.ต้ น
สาระที่๑: ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
๑. วัฒนธรรมในข้ อใดมีพื ้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา
๑. การทาพิธีรับ-ส่งเทวดาที่เข้ ามาเสวยอายุ
๒. การชาระล้ างศพให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ก่อนประกอบพิธีฝัง
๓. การลอยกระทงเพื่อบูชาเทพเจ้ าแห่งสายน ้า
๔. การแสดงความเคารพผู้ใหญ่โดยการกราบไหว้
๒. ปั จจัยสาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณคือข้ อใด
๑. ความสามัคคีของพุทธบริษัท
๒. ความสนใจของประชาชน
๓. ความสามารถของพระสงฆ์
๔. ความสามารถของพระมหากษัตริย์
๓. พระพุทธศาสนามีสว่ นสาคัญในการสร้ างสรรค์อารยธรรมในข้ อใดมากที่สดุ
๑. การชุมนุมกันอย่างสงบ
๒. การสร้ างวัดในพระราชวัง
๓. การประกอบอาชีพอย่างสุจริต
๔. การพับนกกระดาษเพื่อเรี ยกร้ องสันติภาพ
๔. คากล่าวในข้ อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาให้ ความสาคัญกับอิสรภาพจองมนุษย์
๑. ชาติกาเนิดเป็ นตัวจาแนกมนุษย์วา่ เป็ นคนดีหรื อชัว่
๒. มนุษย์จะประเสริฐหรื อต่าทรามอยูท่ ี่การกระทา
๓. พระพรหมคือผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ไม่มีใครปฏิเสธได้
๔. เทพสามารถบันดาลให้ มนุษย์มีความสุขหรื อความทุกข์ก็ได้
๕. บุคคลในข้ อใดดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจเชิงพุทธ
๑. จิราพรใช้ จา่ ยพอดีกบั รายได้ แต่ละเดือน
๒. สุวิทย์ซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ลา่ สุดตามที่เพื่อนแนะนา
๓. สุชาดาแบ่งเงินเดือนส่วนหนึง่ ไปฝากธนาคาร
๔. อัคราสวดมนต์ก่อนออกไปทางาน
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๖. เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้ องกับพระพุทธรูปปางลีลา
๑. เสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์หลังจากเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา
๒. แสดงธรรมโปรดปั ญจวัคคีย์
๓. ตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
๔. ปรินิพพาน
๗. คากล่าวที่วา่ หลักอริยสัจเป็ นทฤษฎีสากล หมายความว่าอย่างไร
๑. เป็ นคาสอนทัว่ ๆ ไป ศาสนาอื่นก็สอนเหมือนกัน
๒. เป็ นหลักการที่นกั วิทยาศาสตร์ เคยค้ นพบมาก่อน
๓. เป็ นหลักการที่รอพิสจู น์ตามหลักวิทยาศาสตร์
๔. เป็ นหลักความจริงที่มีเหตุผลสามารถพิสจู น์ได้
๘. การกระทาในข้ อใดต่อไปนี ้สอดคล้ องกับหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
๑. มนตราเป็ นคนหลับยากจึงกินยานอนหลับเป็ นประจา
๒. พิมลวรรณกาลังหาสาเหตุที่ทาให้ สอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ คะแนนต่า
๓. คณินคิดโจทย์ฟิสิกส์ไม่ออกจึงไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลาย
๔. ดนัยกาลังทบทวนบทเรี ยนเพื่อให้ เข้ าใจยิ่งขึ ้น
๙. การปฏิบตั ิตนในข้ อใดถูกต้ องตามหลักทิศ ๖ ในพระพุทธศาสนา
๑. ตื่นแต่เช้ ากราบเบญจางคประดิษฐ์ แสดงความเคารพจนครบทัง้ ๖ ทิศ
๒. นัง่ สวดมนต์หนั หน้ าไปตามทิศต่างๆ วันละ ๑ ทิศ จนครบทัง้ ๖ วัน
๓. ตังใจเรี
้ ยนหนังสืออย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ
๔. ทาพิธีบวงสรวงเทวดาก่อนเปิ ดร้ านอย่างเป็ นทางการ
๑๐. บุคคลในข้ อใดปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ องและเหมาะสมเกี่ยวกับการบูชาศพของบุคคล
๑. จุดธูปบูชาศพ ๓ ดอก และเทียน ๑ เล่ม
๒. จุดธูปบูชาศพ ๑ ดอก กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้
๓. จุดเทียนบูชาศพไม่จดุ ธูป กราบ ๓ ครัง้ ไม่แบมือ
๔. จุดธูปบูชาศพ ๑ ดอก กราบครัง้ เดียวไม่แบมือ
๑๑. ข้ อมูลในข้ อใดถูกต้ องที่สดุ เกี่ยวกับวันเทโวโรหณะ
๑. วันที่เทวดาพร้ อมใจกันจุตจิ ากสวรรค์เพื่อช่วยดับทุกข์เข็ญในโลกมนุษย์
๒. วันที่เทวดาจานวน ๑,๒๕๐ องค์ประชุมพร้ อมกันเข้ าเฝ้าพระอินทร์
๓. วันที่พระพุทธเจ้ าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดา
๔. วันที่พระพุทธมารดาเสด็จจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์เพื่อเข้ าเฝ้าพระพุทธเจ้ าและฟั งธรรม
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๑๒. จุดมุง่ หมายสูงสุดของทุกศาสนาคือข้ อใด
๑. มุง่ เน้ นให้ มีผ้ นู บั ถือมากที่สดุ
๒. มุง่ เน้ นให้ ผ้ นู บั ถือปฏิบตั ติ นเป็ นคนดี ละเว้ นความชัว่
๓. มุง่ เน้ นให้ ผ้ นู บั ถือบริ จาคปั จจัยสนับสนุนศาสนาเพื่อให้ เกิดความเจริญรุ่งเรื อง
๔. มุง่ เน้ นให้ เป็ นศาสนาที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
๑๓. บุคคลที่ร้ ูจกั ปรับตัวเองให้ เข้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรยึดหลักธรรมข้ อใด
เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๑. ขันติธรรม
๒. มัชฌิมาปฏิปทา
๓. วิริยธรรม
๔. พรหมวิหารธรรม
๑๔. ข้ อใดเป็ นความหมายของอริยสัจ 4
๑. คาสอนเกี่ยวกับการให้ ร้ ูจกั การมีเหตุมีผล
๒. คาสอนเกี่ยวกับการให้ ร้ ูจกั องค์ประกอบของชีวิตคน
๓. คาสอนเกี่ยวกับการให้ ร้ ูจกั การปฏิบตั ติ นให้ ความสุข
๔. คาสอนเกี่ยวกับการให้ ร้ ูจกั ลักษณะคนสี่ประการ
๑๕. บุคคลในข้ อใดปฏิบตั ติ นตามจุดมุง่ หมายของ “จิตภาวนา” ถูกต้ องที่สดุ
๑. เมธาสวดอ้ อนวอนให้ สอบได้ ที่ 1
๒. วาทีนงั่ สมาธิสร้ างความสงบในจิตใจ
๓. สุดใจยิ ้มแย้ มแจ่มใสสารวมกาย วาจา
๔. ไตรภพแผ่เมตตาไปสูม่ วลมนุษย์ทกุ คน
๑๖. ข้ อความใดถูกต้ องเกี่ยวกับพระไตรปิ ฎก
๑. เนื ้อหาแต่ละปิ ฎกแตกต่างกัน ไม่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั แม้ แต่น้อย
๒. พระไตรปิ ฎกไม่ใช่บนั ทึกเทศนาของพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ คาสอนของสาวกก็รวมอยู่ด้วย
๓. พระพุทธเจ้ าทรงสัง่ ให้ พระสงค์ถือเอาพระไตรปิ ฎกเป็ นศาสดาหลังจากพระองค์เสด็จดับ
ขันธปรินิพาน
๔. พระไตรปิ ฎกเป็ นคาสอนของพระพุทธเจ้ า ที่รวบรวมไว้ ตงแต่
ั ้ พทุ ธการถ่ายทอดสืบต่อกัน
มาโดยการท่องจา จนจารึก เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อพุทธศตวรรษที่ห้า
๑๗. คาสอนเรื่ องขันธ์ 5 ในพระพุทธศาสนา มุง่ แสดงให้ เห็นลักษณะอะไรของชีวิต
๑. ชีวิตย่อมผันแปรไปตามกรรม
๒. ชีวิตประกอบด้ วยตัวตนที่ถาวรบางส่วน ผันแปรบางส่วน
๓. ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบ 5 ประการ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่ ไม่ผนั แปร
๔. ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบ 5 ประการ และองค์ประกอบเหล่านันผั
้ นแปร
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๑๘. ข้ อใดจัดเป็ น ภวตัณหา
๑. อยากเป็ นรัฐมนตรี
๒. อยากมีรถเก๋ง
๓. อยากเห็นนางงามจักวาล
๔. อยากได้ เงินทอง
๑๙. ปั จฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่วา่
“...ท่ านทัง้ หลายจงยังกิจของตน และผู้อ่ ืนให้ ถึง
พร้ อมด้ วยความไม่ ประมาทเกิด” สอดคล้ องกับมรรค ๘ ในข้ อใด
๑. สัมมาทิฐิ
๒. สัมมาวายามะ
๓. สัมมาสติ
๔. สัมมาสังกัปปะ
๒๐. ไตรสิกขา พัฒนามาจากอะไร
๑. มรรค 8
๒. ไตรลักษณ์
๓. เบญจศิล
๔. เบญจธรรม
๒๑. ไตรลักษณ์ในศาสนาพุทธ หมายถึงข้ อใด
๑. ลักษณะทัว่ ไป 3 ประการของชีวิต
๒. ลักษณะทัว่ ไป 3 ประการของสิ่งทังปวง
้
๓. ลักษณะที่สาคัญ 3 ประการของพระอรหันต์
๔. ลักษณะที่สาคัญ 3 ประการของพระพุทธเจ้ า
๒๒. ในเบญจศีลของพุทธศาสนา ข้ อใดที่คนทาผิดแล้ ว จะเป็ นเหตุให้ ทาผิดในข้ ออื่นอีกได้
๑. งดเว้ นการฆ่าสัตว์
๒. งดเว้ นการลักขโมย
๓. งดเว้ นการพูดเท็จ
๔. งดเว้ นการดื่มสุราเมรัย
๒๓. พระเยซูมีฐานะอย่างไร ในทรรศนะของคริสต์ศาสนิกชน
๑. เป็ นทังมนุ
้ ษย์และพระเป็ นเจ้ า
๒. เป็ นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ า
๓. เป็ นเทพพระองค์หนึ่งซึง่ ได้ รับคาสัง่ จากพระเจ้ าให้ มาไถ่บาปแก่มนุษย์
๔. เป็ นมนุษย์ที่ได้ รับคาสัง่ จากพระเจ้ า ให้ มาไถ่บาป แก่มนุษย์ทงหลาย
ั้
๒๔. บาปกาเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร
๑. ชาติก่อนทาบาปไว้ ชาตินี ้จึงรับผลกรรม
๒. ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ ว เพราะทุกคนมีกิเลส
๓. พันธุกรรมมีอิทธิพล ต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา
๔. บรรพบุรุษของเราทาพฤติกรรมไม่ดีไว้ เราจึงได้ รับผลไปด้ วย
๒๕. ศาสนาใดมีความเชื่อเรื่ องวันพิพากษา
๑. พราหมณ์-ฮินดู
๒. อิสลาม-คริสต์
๒. ฮินดู-อิสลาม
๔. คริสต์-พราหมณ์
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๒๖. พิธีเข้ าเป็ นพุทธมามกะ เปรี ยบได้ กบั พิธีใดในศาสนาคริสต์
๑. พิธีรับศีลมหาสนิท
๒. พิธีรับศีลล้ างบาป
๓. พีธีรับศีลกาลัง
๔. พีธีรับศีลแก้ บาป
๒๗. ชาวยิว เชื่อว่า พระเยซู คือใคร
๑. เมสสิอาห์
๒. ศาสดาพยากรณ์
๓. พระบุตรของพระเจ้ า
๔. พระเจ้ า
๒๘. พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักเพื่อบ้ าน เหมือนรักตนเอง” เพื่อนบ้ านในที่นี ้ หมายถึงอะไร
๑. มนุษย์ทกุ คน
๒. ผู้ที่นบั ถือศาสนาอื่น
๓. สาวกของพระเยซู
๔. คริสต์ศาสนิกชน
๒๙. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุง่ หมายให้ ชาวมุสลิมรู้จกั สิ่งใด
๑. การให้ อภัย
๒. การแบ่งปั น
๓. ความยุตธิ รรม
๔. ความอดทน
สาระที่ ๒: หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
๓๐. การปกครองระบอบประชาธิปไตยสิ่งใดสาคัญมากที่สดุ
๑. สิทธิและเสรี ภาพของนักการเมือง
๒. อานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน
๓. อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริ หาร และตุลาการถ่วงดุลซึง่ กันและกัน
๔. รัฐบาลมีอิสระในการตัดสินใจ
๓๑. ข้ อใดเป็ นลักษณะของประเทศที่ปกครองด้ วยระบอบเผด็จการ
๑. ประชาชนเป็ นผู้มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
๒. ดาเนินนโยบายแบบเปิ ดประเทศอย่างเสรี
๓. ผู้นามีอานาจในการตัดสินใจโดยเด็ดขาด
๔. ประชาชนมีอานาจในการตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐ
๓๒. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มีสาเหตุมาจากอะไร
๑. ประเทศอังกฤษรุกรานและบีบคันประเทศไทย
้
๒. กลุม่ พ่อค้ าและชาวบ้ านต้ องการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
๓. เกิดความเหลื่อมล ้าระหว่างชนชันในสั
้ งคม
๔. พระสงฆ์เรี ยกร้ องสิทธิการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
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๓๓. ลักษณะการปกครองของไทยคล้ ายคลึงกับประเทศใด
๑. ประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปนุ่
๒. ประเทศภูฏาน ลาว
๓. ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย
๔. ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปนุ่
๓๔. การกระทาในข้ อใดเป็ นปั จจัยก่อให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สดุ
๑. การค้ าประเวณี
๒. การค้ าสัตว์ข้ามชาติ
๓. การกักขังและทรมานสัตว์เลี ้ยง
๔. การเร่ร่อนขอทาน
๓๕. กฎหมายแพ่งเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
๑. การกาหนดบทลงโทษของผู้กระทาความผิดทางกฎหมาย
๒. การคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
๓. การปฏิบตั ติ ามสิทธิ หน้ าที่ และความสัมพันธ์ของบุคคลตามกฎหมาย
๔. การใช้ อานาจบริหาร อานาจจิติบญ
ั ญัติ และอานาจตุลาการ
๓๖. วัฒนธรรมไทยมีลกั ษณะตรงกับข้ อใดมากที่สดุ
๑. เกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและเขมร
๒. เป็ นความเชื่อของชาวบ้ านเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
๓. ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้ าน
๔. มีพื ้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
๓๗. ข้ อใดเป็ นลักษณะของภูมิปัญญาไทย
๑. ไม่สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้
๒. มีความสลับซับซ้ อนเพื่อให้ เกิดลักษณะเฉพาะ
๓. มีลกั ษณะสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมที่อยูร่ อบตัว
๔. มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาปรับใช้
๓๘. ข้ อใด ไม่ ใช่ ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางการเมือง
๑. ความถูกเอารัดเอาเปรี ยบของคนในสังคม ๒. ความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง
๓. การยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็ นหลัก
๔. การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
๓๘. การปฏิบตั ิตนในข้ อใดเป็ นการลดปั ญหาความขัดแย้ งและสร้ างความสมานฉันท์ในสังคม
๑. การเลือกปฏิบตั แิ ละให้ สิทธิพิเศษแก่ผ้ มู ีอิทธิพล
๒. การไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
๓. การบังคับใช้ กฎหมายกับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
๔. การให้ อานาจแก่กลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่
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สาระที่ ๓: เศรษฐศาสตร์
๓๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ มาเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศเป็ นฉบับแรก (52)
๑. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7
๒. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
๓. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
๔. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
๔๐. ข้ อใดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มหภาค (52)
๑. ปี นี ้โรงสีนายกุ่ยรับซื ้อข้ าวเปลือกในราคาตันละ 9,500 บาท ต่ากว่าราคาที่
รัฐบาลรับจานา
๒. ร้ านค้ าทองขายทองคาแท่งในราคาที่สงู กว่าเมื่อเดือนที่แล้ วร้ อยละ 5
๓. สินค้ าออกของไทยมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 10
๔. ผลผลิตเงาะปี นี ้เพิ่มขึ ้นมาก ทาให้ ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท
๔๑. การเปลี่ยนแปลงของสินค้ าในข้ อใดเป็ นไปตามกฎของอุปทาน
๑. ราคาไข่สงู ขึ ้น พ่อค้ าจึงสัง่ ไก่จากประเทศเพื่อนบ้ านมาขายมากขึ ้น
๒. ผลผลิตข้ าวลดลง เพราะน ้าท่วมทาให้ ข้าวเสียหาย ราคาจึงสูงขึ ้น
๓. ยอดจาหน่ายเนื ้อสัตว์ลดลงในเทศกาลกินเจ เพราะมีผ้ บู ริโภคน้ อยลง
๔. ร้ านอาหารปรับราคาอาหารสูงขึ ้น เพราะวัตถุดบิ มีราคาสูง
๔๒. ข้ อใดแสดงถึงการทางานของกลไกราคา
๑. ราคาสินค้ าลดลงเมื่อเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
๒. ราคาสินค้ าลดลงเมื่อเกิดอุปทานส่วนเกิน
๓. การลดลงของปริมาณการผลิตเมื่อเกิดอุปสงค์สว่ นเกิน
๔. การลดลงของราคาและปริมาณการผลิตพร้ อมๆ กัน เมื่อเกิดอุปสงค์สว่ นเกิน
๔๓. ข้ อใดไม่ ใช่ สาระสาคัญของการจัดตังสหกรณ์
้
๑. สหกรณ์มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล
๒. สามารถออกเสียงได้ ตามจานวนหุ้นที่มี
๓. สามารถรับสมาชิกได้ อย่างไม่จากัดจานวน
๔. มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้ านเศรษฐกิจ
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๔๔. มาตรการใดมีสว่ นช่วยแก้ ปัญหาภาวะเงินฝื ดของประเทศได้
๑. ลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
๒. ลดการขาดดุลทางการคลังให้ น้อยลง
๓. ให้ ธนาคารกลางขายพันธบัตรมากขึ ้น
๔. ออกระเบียบให้ เอกชนลดการกู้เงินจากต่างประเทศ
๔๕. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์
๑. เพื่อส่งเสริ มการออมในหมูส่ มาชิสหกรณ์
๒. เพื่อให้ ชว่ ยเหลือ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
๓. เพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์ซื ้อสินค้ าได้ ในราคายุตธิ รรม
๔. เพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์ได้ ผลประโยชน์ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔๖. เหตุการณ์ในข้ อใดที่มีแนวโน้ มว่ารัฐบาลจะต้ องใช้ วิธีพยุงราคาในอนาคต
๑. ปั ญหาน ้าท่วมที่เกิดขึ ้นทาให้ ข้าวขาดตลาด
๒. ราคาน ้ามันเบนซินและดีเซลเกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
๓. รถประจาทางในกรุงเทพฯ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการของประชาชน
๔. ภูมิอากาศในปี นี ้มีสภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จึงทาให้ มีผลผลิตทางการเกษตรออกมา
ปริมาณจานวนมาก
๔๗. การที่ประเทศไทยรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจกับประเทศลาว พม่า และกัมพูชานันจะส่
้ งผลต่อ
ประเทศไทยอย่างไร
๑. การนาเข้ าสินค้ าเกษตรบางชนิดจะคุ้มค่ามากกว่าผลิตเองในประเทศ
๒. ประเทศไทยเสียเปรี ยบในด้ านอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เทคโนโลยีสงู
๓. ประเทศไทยได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านการศึกษา
๔. ประเทศไทยจะเก็บภาษีศลุ กากรในอัตรที่สงู ขึ ้นได้
๔๘. ข้ อใดเป็ นปั จจัยสาคัญที่สดุ ที่ทาให้ เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
๑. การสร้ างอานาจการผูกขาด
๒. การแสวงหาความชานาญในการผลิต
๓. การเพิ่มอานาจการต่อรองประเทศสมาชิก
๔. การกระจายประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก
๔๙. ข้ อใดกล่าวไม่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับเขตการค้ าเสรี
๑. การเจรจาการค้ าอาจเป็ นแบบทวิภาคีได้
๒. มีเป้าหมายที่จะลดภาษีศลุ กากรภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก
๓. มีข้อกีดกันทางการค้ าที่ใช้ ในการซื ้อขายสินค้ าและบริการระหว่างประเทศทวิภาคี
๔. ประเทศสมาชิกสามารถดาเนินนโยบายกีดกันทางการค้ ากับประเทศนอกกลุม่ ได้ อย่างอิสระ
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๕๐. วัตถุประสงค์ของการจัดตังกลุ
้ ม่ ความร่วมมือเศรษฐกิจในภาคพื ้นเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) คือ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้ านใด
๑. กาจัดอุปสรรคหรื อข้ อจากัดทางการค้ า
๒. สร้ างอานาจต่อรองกับสหภาพยุโรป (EU)
๓. พัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
๔. พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ หลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
สาระที่ ๔: ประวัตศิ าสตร์
๕๑. การประเมินหลักฐานมีความสาคัญอย่างไร
๑. ทาให้ ทราบประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องที่จะศึกษา
๒. ทาให้ ประมวลหรื อเชื่อมโยงข้ อมูลเข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
๓. ทาให้ สามารถสรุปเหตุและผลที่ทาให้ เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆได้
๔. ทาให้ ได้ ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและได้ รับการยอมรับมากที่สดุ
๕๒. เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ตรงกับข้ อใดมากที่สดุ
๑. เรี ยนรู้เรื่ องราวการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีต
๒. เข้ าใจสังคมในอดีตช่วงเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา
๓. เห็นร่องรอยเหตุการณ์ในอดีตตามที่มีการบันทึกไว้
๔. เข้ าใจสังคมในอดีตให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
๕๓. ข้ อใดเรี ยงลาดับขันตอนวิ
้
ธีการทางประวัตศิ าสตร์ ถกู ต้ อง
๑. นาเสนอ วิเคราะห์ สรุป ตังประเด็
้
น ค้ นหา
๒. ตังประเด็
้
น ค้ นหา วิเคราะห์ สรุป นาเสนอ
๓. ค้ นหา วิเคราะห์ นาเสนอ สรุป ตังประเด็
้
น
๔. วิเคราะห์ ตังประเด็
้
น ค้ นหา สรุป นาเสนอ
๕๔. ข้ อใดไม่ จดั เป็ นหลักฐานลายลักษณ์อกั ษร
๑. เอกสารประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
๒. จารึกแผ่นไม้ ประตูสสุ านของอียิปต์
๓. คาบอกเล่าของมนุษย์ตา่ งดาว
๔. ตานานกรุงโรมเป็ นเมืองหลวงของอิตาลี
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๕๕. ข้ อใดเป็ นปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
๑. การล่าอาณานิคม
๒. การขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
๓. ควมต้ องการสินค้ าอุตสาหกรรม
๔. การฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการ
๕๖. เพราะเหตุใดประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็ นศูนย์กลางความเจริญทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
๑. เพราะมีประชากรหลากหลายเชื ้อชาติ
๒. เพราะเป็ นประเทศที่มีอาณานิคมมากที่สดุ
๓. เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็ นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
๔. เพราะได้ รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก
๕๗. ข้ อใดไม่ เกี่ยวข้ อกับการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๑
๑. การขยายตัวของลัทธิชาตินิยม
๒. การสร้ างกาแพงเบอร์ ลินเพื่อแยกเยอรมันออกเป็ น ๒ ส่วน
๓. การลอบสังหารมกุฎราชกุมารฟรานซ์ เฟอร์ ดนิ านด์
๔. การขัดแย้ งเรื่ องผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
๕๘. สงครามเย็น เป็ นความขัดแย้ งเนื่องมาจากสาเหตุใด
๑. การรังเกียจผิว
๒. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๓. ความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมือง ๔. การแข่งขันกันสร้ างและสะสมอาวุธ
๕๙. ผลดีที่ไทยได้ รับจากการทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่ง คือข้ อใด
๑. มีสินค้ ามาจาหน่ายมากขึ ้น
๒. สินค้ าไทยขายได้ ราคาดี
๓. เศรษฐกิจไทยเกิดการขยายตัว
๔. พ่อค้ าต่างชาติแห่กนั มาซื ้อสินค้ าไทย
๖๐. ข้ อใดกล่าวได้ ถกู ต้ องที่สดุ เกี่ยวกับการทาสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔
๑. ประเทศไทยกลายเป็ นผู้ผลิตสินค้ าสาคัญของโลก
๒. สินค้ าหัตถกรรมพื ้นบ้ านได้ รับความนิยมของตลาดโลก
๓. ประเทศไทยเริ่มมีระบบเศรษฐกิจการค้ าเสรี
๔. เงินพดด้ วงได้ รับความนิยมมากขึ ้น
๖๑. ลักษณะการค้ ากับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นเป็ นไปในรูปแบบใด
๑. รัฐเปิ ดให้ การค้ าโดยเสรี
๒. รัฐค้ ากับรัฐโดยตรง
๓. จากัดขอบเขตการค้ า
๔. ถูกผูกขาดการค้ าโดยรัฐ
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๖๒. ข้ อใดเป็ นผลดีของการยกเลิกระบบเจ้ าภาษีนายอากรในสมัยรัชกาลที่ 5
๑. ทาให้ รายได้ ของแผ่นดินเพิ่มสูงขึ ้น
๒. ทาให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องราษฎรดีขึ ้น
๓. ทาให้ อานาจของเจ้ าภาษีนายอากรลดลง
๔. ทาให้ ราษฎรมีความใกล้ ชิดกับข้ าราชการมากขึ ้น
๖๓. ข้ อใดไม่ ใช่ การจัดระเบียบการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ก. แบ่งการปกครองเป็ นระบบหัวเมืองชันใน
้ ชันนอก
้
และเมืองประเทศราช
ข. ใช้ รูปแบบการปกครองของอยุธยาตอนปลาย
ค. เจ้ าเมืองไม่มีอานาจแสวงหารายได้ หรื อจัดเก็บภาษี
ง. มีเสนาบดีกรมจตุสดมภ์กากับดูแลราชการส่วนกลาง
๖๔. เพราะเหตุใดศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงเปลี่ยนแนวไปจากสมัยก่อน
๑. บ้ านเมืองไม่มีศกึ สงคราม
๒. มีการติดต่อกับจีนอย่างใกล้ ชิด
๓. ได้ รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
๔. ประชาชนต้ องการแสวงหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆ
๖๕. ข้ อใดไม่ ใช่ การปรับปรุงวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5
๑. ให้ เจ้ านายและข้ าราชการสวมเสื ้อเวลาเข้ าเฝ้า
๒. ออกแบบเสื ้อราชปะแตน โดยดัดแปลงมาจากเสื ้อนอกของฝรั่ง
๓. ให้ สตรี ไทยสวมเสื ้อคอตังแขนยาว
้
ต้ นแขนพองคล้ ายขาหมูแฮม
๔. ให้ ชาวไทยเลิกไว้ ผมทรงมหาดไทย เปลี่ยนมาไว้ ผมตัดยาวแบบฝรั่ง
๖๖. กลุม่ บุคคลใดในปั จจุบนั ที่มีฐานะใกล้ เคยงกับไพร่ก่อนการยกเลิกระบบไพร่
๑. ข้ าราชการ
๒. ประชาชนทัว่ ไป
๓. คนรับใช้ ในบ้ าน
๔. แรงงานรับจ้ างชาวต่างชาติ
๖๗. วัตถุประสงค์สาคัญของการผูกมิตรกับนานาชาติในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือข้ อใด
๑. เพื่อถ่วงดุลอานาจของชาติตา่ งๆ ไม่ให้ ชาติใดชาติหนึง่ มามีอิทธิพลเหนือไทย
๒. เพื่อขยายอานาจไปยังชาติตา่ งๆ ในทวีปยุโรป
๓. เพื่อปรับปรุงประเทศให้ ทนั สมัยตามข้ อเรี ยกร้ องของประชาชน
๔. เพื่อเป็ นกาลังสนับสนุนในยามเกิดศึกสงคราม
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๖๘. ผลดีของการปฏิรูปการปกครองครัง้ ใหญ่ในสมัยรัชการที่5 คือเรื่ องใด
๑. ทาให้ ชาติตะวันตกมองว่าไทยไม่ล้าหลัง
๒. ทาให้ การปกครองของไทยเข้ มแข็งขึ ้น
๓. ทาให้ เกิดการเลิกทาสง่ายขึ ้น
๔. ทาให้ คนในชาติเกิดความสามัคคี
๖๙.พระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหาร พ.ศ. ๒๔๘๘ ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยข้ อใด
มากที่สดุ
๑. ระบบไพร่สิ ้นสุดลง
๒. การฝึ กหัดทหารแบบยุโรป
๓. ชายไทยทุกคนต้ องเข้ ารับราชการ
๔. ทาสได้ รับอิสระเป็ นพลเมืองสมบูรณ์
๗๐. ข้ อมูลในข้ อใดถูกต้ องที่สดุ
๑. กลุม่ บุคคลที่ดาเนินการปฏิวตั กิ ารปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เรี ยกว่า กบฏบวรเดช
๒. คณะราษฎรคือกลุม่ บุคคลที่สามารถเปลี่ยนปารปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตย
๓. นายปรี ดี พนมยงค์ เป็ นผู้นาเสนอนโยบายสร้ างชาติแบบผู้นานิยม
๗๑. ข้ อใดเป็ นภูมิปัญญาไทยแท้ แบบดังเดิ
้ ม
๑. ตู้พระไตรปิ ฎกลายรดน ้า
๒. เรื อนไม้ ๒ ชัน้ หลังคาทรงปั น้ หยา
๓. พระบรมสามทิสลักษณ์หระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกั รี
๔. เครื่ องถ้ วยชามกระเบื ้องและแก้ วน ้ารูปทรงต่างๆ
สาระที่ ๕: ภูมิศาสตร์
๗๑. ข้ อใดกล่าวถึงทวีปอเมริ กาเหนือไม่ ถูกต้ อง
๑. มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
๒. มีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก
๓. ชนพื ้นเมืองเดิม คือ ชาวอินเดียนแดง
๔. ประชากรส่วนใหญ่พดู ภาษาฝรั่งเศส
๗๒. ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มีลกั ษณะทางกายภาพในด้ านใดแตกต่างกันมากที่สดุ
๑. เขตภูมิอากาศ
๒. ลักษณะชายฝั่ ง
๓. ความใกล้ ไกลจากทะเล
๔. การวางตัวของเทือกเขา
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๗๓. สาเหตุใดที่ทาให้ ประชากรทวีปอเมริกาใต้ สว่ นใหญ่ใช้ ภาษาสเปน
๑. มีการติดต่อค้ าขายกับสเปนมานาน
๒. รับวัฒนธรรมมาจากสเปน
๓. ประชากรมีเชื ้อสายสเปน
๔. เคยเป็ นอาณานิคมของสเปนมาก่อน
๗๔. ข้ อใดต่อไปนี ้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางภูมิศาสตร์ และการดารงชีวิตของประชากร
ในทวีปอเมริกาเหนือที่ถกู ต้ องที่สดุ
๑. มีการพัฒนาการประมงมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ
๒. พื ้นที่เป็ นที่ราบกว้ างใหญ่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม
๓. ประชากรกระจายตัวอย่างสม่าเสมอเนื่องจากดินแดนอุดมสมบูรณ์
๔. มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้ านทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของประชากรสูง
๗๕.วัฒนธรรมจากแหล่งใดมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กาเหนือน้ อยที่สดุ
๑. สเปน
๒. ฝรั่งเศส
๓. สหราชอาณาจักร
๔. สหพันธรัฐรัสเซีย
๗๖. ข้ อใดคือสาเหตุของการเกิดปั ญหาอุทกภัยในทวีปอเมริกาใต้
๑. มีแม่น ้าสายใหญ่ 2 สาย
๒. ธารน ้าแข็งละลาย
๓. มีมรสุมมากตลอดปี
๔. ติดต่อกับมหาสมุทรทัง้ 2 ด้ าน
๗๘. ข้ อใดต่อไปนี ้ ไม่ ใช่ สาเหตุของภัยแล้ งที่เกิดขึ ้นในทวีปอเมริกาใต้
๑. ไม่มีเมืองชายทะเล
๒. ขาดแคลนน ้าผิวดิน
๓. ความชื ้นในอากาศมีน้อย
๔. ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล
๗๙. การเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ บริเวณประเทศเปรู เอกวาดอร์ และชิลี นัน้ ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร
๑. ทาให้ เกิดฝนตกหนัก
๒. ทาให้ เกิดความแห้ งแล้ ง
๓. ทาให้ อากาศหนาวเย็น
๔. ทาให้ อากาศแปรปรวน
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แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก แต่ ละข้ อมีคาตอบที่ถูกต้ อง ๒ คาตอบ
จานวน ๑๐ ข้ อ (ข้ อ ๔๑ – ๕๐) : ข้ อละ ๑ คะแนน
ตอบถูก ๑ คาตอบ ได้ ๐.๕ คะแนน
ตอบถูก ๒ คาตอบ ได้ ๑ คะแนน
๑. แผนที่มีประโยชน์ตอ่ การเดินทางอย่าไร
๑. ทาให้ ทราบระยะทางจากสถานที่หนึง่ ไปยังสถานที่หนึง่
๒. ทาให้ ถึงที่หมายได้ อย่างปลออดภัย
๓. ทาให้ ไปถึงที่หมายได้ โดยไม่หลงทาง
๔. ทาให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแสดล้ อมในเส้ นทางที่จะเดินทาง
๒. ถ้ าต้ องการกาหนดพื ้นที่เฝ้าระวังน ้าท่วมในกรุงเทพมหานคร ควรใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ข้อ
ใด
๑. แผนที่กรุงเทพมหานคร
๒. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
๓. รูปถ่ายทางอากาศ
๔. ภาพจากดาวเทียม
๓. ข้ อใดเป็ นการใช้ เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม
๑. ใช้ แผนที่ภมู ิประเทศศึกษาข้ อมูลเส้ นทางการคมนาคม
๒. ใช้ รูปถ่ายทางอากาศศึกษาภาพแวดล้ อมภายในพื ้นที่ชมุ ชน
๓. ใช้ ภาพจากดาวเทียมค้ นหาทรัพยากรธรรมชาติ
๔. ใช้ จีพีเอสในการสารวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
๔. สิ่งแวดล้ อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือข้ อใดก่อให้ เกิดผลดีตอ่ สิ่งแวดล้ อม
๑. การสร้ างเขื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า
๒. การตัดถนนข้ ามหุบเขาเพื่อขยายเส้ นทาง
๓. การประดิษฐ์ รถยนต์ประหยัดพลังงาน
๔. การสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
๕. ผู้สง่ ออกสินค้ าไทยไปปะเทศสหรัฐอเมริกา ควรส่งออกสินค้ าที่มีลกั ษณะอย่างไรเพื่อผ้ องกัน
มาตรการกีดกันทางการค้ า
๑. สินค้ าที่มีราคาถูก
๒. สินค้ าที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ประเทศคูค่ ้ ากาหนด
๓. สินค่าที่ไม่มีในประเทศสหรัฐอเมริกา
๔. สินค้ าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
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๖. ข้ อใดเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในทวีปอเมริกาเหนือ
๑. นาพลังงานหมุนเวียนมาใช้
๒. นาไม้ เอกชนที่ปลูกมาใช้ เพียงอย่างเดียว
๓. สนับสนุนให้ ประชากรใช้ สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
๔. ใช้ ทรัพยากรเท่าที่จาเป็ นและให้ เกิดประเยชน์มากที่สดุ
๗. สิ่งแวดล้ อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาใต้ ข้อใดที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
๑. การรับเอาวัฒนธรรมเอเชียมาปรับใช้ ในการดาเนินชีวิต
๒. การขยายพื ้นที่เพาะปลูกในเขตแอมะซอน
๓. การสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
๔. การผลิตกะรแสไฟฟ้าโดยใช้ พลังงานลม
๘. การที่ประเทศบราซิลเดินหน้ านโยบายเชื ้อเพลิงชีวภาพก่อให้ เกิดผลดีหลายประการยกเว้ นข้ อ
ใด
๑. เกษตรกรในประเทศมีรายได้ จากการขายผลผลิต
๒. มีพื ้นที่ป่าไม้ เพิ่มมากขี ้น
๓. ต่างชาติเข้ ามาแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มมากขึ ้น
๔. ช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน
๙. การที่ประเทศไทยมีสินค้ าส่งออกใหล้ เคียงกับแประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ สง่ ผลต่อประเทศไทย
อย่างไร
๑. เกิดมาตรการกีดกันทางการค้ ากับสินค้ าที่สง่ ไปยังประเทศในทวีปอเมริ กา
๒. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ต้องการสินค้ าจากประเทศไทย
๓. สินค้ าไทยได้ เปรี ยบเนื่องจากมีต้นทุนที่ถกู กว่า
๔. สินค้ าของไทยชายได้ น้อยลง
๑๐. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เป็ นอย่างไร
๑. มีการเปิ ดเสรี ทางการค้ าระหว่างกัน
๒. มีการแข่งขันกันทางด้ านอุตสาหกรรมน ้ามัน
๓. มีการแข่งขันด้ านการส่งออกสินค้ าเกษตร
๔. มีการกีดกันทางการค้ าในสินค้ าบางชนิด

15

สาระที่ ๒: หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
จงใช้ ข้อมูลต่ อไปนีเ้ พื่อตอบคาถามในข้ อ ๑-๕
คาตอบ กลุ่มที่ ๑
คาตอบ กลุ่มที่ ๒
คาตอบ
ลาดับที่ ภูมิปัญญา/
ลาดับที่ สังคม วัฒนธรรม ลาดับที่
ค่ านิยม
๑
น่ารักอย่างไทย/
๑
แหล่งการเรี ยนรู้
๑
จิตใจงดงาม
๒
ลูกประคบ
๒
วัตถุธรรม
๒
สมุนไพร
๓
ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
๓
สหธรรม
๓
๔
การลงแขก
๔
สังคมเมือง
๔
๕
การจัดตัง้
๕
สังคมชนบท
๕
พิพิธภัณฑ์บ้าน
ชาวสวน

กลุ่มที่ ๓
สถาบันสังคม
สถาบันศาสนา
สถาบันการศึกษา
สถาบันครอบครัว
สถาบันเศรษฐกิจ
สถาบันการ
ปกครอง

๑. คุณย่าสอนมารยาทในการกราบไหว้ ให้ หลานแฝดทัง้ 2 ตามค่านิยมในข้ อใด
เป็ นวัฒนธรรมประเภทใด และอยูใ่ นสถาบันใด
๒. ชาวบ้ านตาบลดอนทรายร่วมกันออกแรงเกี่ยวข้ าวซึง่ มีชื่อเรี ยกว่าอะไร สังคมนี ้เป็ นสังคม
ประเภทใด กิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับสถาบันใด
๓. ปั ญหาสังคมเกิดขึ ้นมากมายในปั จจุบนั ดังนันจ
้ าเป็ นต้ องแก้ ไขด้ วยค่านิยมใด
โดยเฉพาะตามเมืองที่เป็ นศูนย์กลางความเจริญเรี ยกว่าอะไร การปลูกฝั งดังกล่าวเป็ น
หน้ าที่ของสถาบันใด
๔. นายอาเภอส่งเสริมให้ ชาวบ้ านนาพืชพื ้นบ้ านมาปลูกตามภูมิปัญญา จนเกิดผลิตภัณฑ์
ชนิดใด จัดเป็ นวัฒนธรรมประเภทใด สถาบันดังกล่าวเป็ นหน้ าที่ของสถาบันใด
๕. โครงการวัดคลองน ้าลึกเพื่ออนุรักษ์วฒ
ั นธรรมตรงกับโครงการข้ อใด เพื่อส่งเสริมสิ่งใด
และทังหมดเป็
้
นงานของสถาบันใด
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