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แนวข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น 
 
สาระท่ี๑: ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
๑. วฒันธรรมในข้อใดมีพืน้ฐานมาจากพระพทุธศาสนา 
    ๑. การท าพิธีรับ-สง่เทวดาท่ีเข้ามาเสวยอายุ 
    ๒. การช าระล้างศพให้สะอาดบริสทุธ์ิก่อนประกอบพิธีฝัง 
    ๓. การลอยกระทงเพ่ือบชูาเทพเจ้าแห่งสายน า้ 
    ๔. การแสดงความเคารพผู้ใหญ่โดยการกราบไหว้ 
๒. ปัจจยัส าคญัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในสมยัโบราณคือข้อใด 
    ๑.  ความสามคัคีของพทุธบริษัท 
    ๒.  ความสนใจของประชาชน 
    ๓.  ความสามารถของพระสงฆ์ 
   ๔.   ความสามารถของพระมหากษัตริย์ 
๓. พระพทุธศาสนามีสว่นส าคญัในการสร้างสรรค์อารยธรรมในข้อใดมากท่ีสดุ 
     ๑. การชมุนมุกนัอยา่งสงบ 
     ๒. การสร้างวดัในพระราชวงั 
     ๓. การประกอบอาชีพอย่างสจุริต 
    ๔. การพบันกกระดาษเพ่ือเรียกร้องสนัตภิาพ 
๔. ค ากลา่วในข้อใดแสดงวา่พระพทุธศาสนาให้ความส าคญักบัอิสรภาพจองมนษุย์ 
     ๑. ชาตกิ าเนิดเป็นตวัจ าแนกมนษุย์วา่เป็นคนดีหรือชัว่ 
     ๒. มนษุย์จะประเสริฐหรือต ่าทรามอยูท่ี่การกระท า 
     ๓. พระพรหมคือผู้ลิขิตชีวิตมนษุย์ไมมี่ใครปฏิเสธได้ 
     ๔. เทพสามารถบนัดาลให้มนษุย์มีความสขุหรือความทกุข์ก็ได้ 
๕. บคุคลในข้อใดด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจเชิงพทุธ 
     ๑. จิราพรใช้จา่ยพอดีกบัรายได้แตล่ะเดือน 
     ๒. สวุิทย์ซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีรุ่นใหมล่า่สดุตามท่ีเพ่ือนแนะน า 
     ๓. สชุาดาแบง่เงินเดือนส่วนหนึง่ไปฝากธนาคาร 
     ๔. อคัราสวดมนต์ก่อนออกไปท างาน 
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๖. เหตกุารณ์ใดเก่ียวข้องกบัพระพทุธรูปปางลีลา 
    ๑. เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์หลงัจากเสดจ็ไปแสดงธรรมโปรดพระพทุธมารดา 
    ๒. แสดงธรรมโปรดปัญจวคัคีย์ 
    ๓. ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
    ๔. ปรินิพพาน 
๗. ค ากลา่วท่ีวา่หลกัอริยสจัเป็นทฤษฎีสากล หมายความวา่อย่างไร 
    ๑. เป็นค าสอนทัว่ๆ ไป ศาสนาอ่ืนก็สอนเหมือนกนั 
    ๒. เป็นหลกัการท่ีนกัวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมาก่อน 
    ๓. เป็นหลกัการท่ีรอพิสจูน์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ 
    ๔. เป็นหลกัความจริงท่ีมีเหตผุลสามารถพิสจูน์ได้ 
๘. การกระท าในข้อใดตอ่ไปนีส้อดคล้องกบัหลกัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
    ๑. มนตราเป็นคนหลบัยากจงึกินยานอนหลบัเป็นประจ า 
    ๒. พิมลวรรณก าลงัหาสาเหตท่ีุท าให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนต ่า 
    ๓. คณินคิดโจทย์ฟิสิกส์ไมอ่อกจงึไปเดนิเลน่เพ่ือผ่อนคลาย 
    ๔. ดนยัก าลงัทบทวนบทเรียนเพ่ือให้เข้าใจยิ่งขึน้ 
๙. การปฏิบตัิตนในข้อใดถกูต้องตามหลกัทิศ ๖ ในพระพทุธศาสนา 
    ๑. ต่ืนแตเ่ช้ากราบเบญจางคประดิษฐ์แสดงความเคารพจนครบทัง้ ๖ ทิศ 
    ๒. นัง่สวดมนต์หนัหน้าไปตามทิศตา่งๆ วนัละ ๑ ทิศ จนครบทัง้ ๖ วนั 
    ๓. ตัง้ใจเรียนหนงัสืออยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถ 
    ๔. ท าพิธีบวงสรวงเทวดาก่อนเปิดร้านอยา่งเป็นทางการ 
๑๐. บคุคลในข้อใดปฏิบตัไิด้ถกูต้องและเหมาะสมเก่ียวกบัการบชูาศพของบคุคล 
    ๑. จดุธูปบชูาศพ ๓ ดอก และเทียน ๑ เลม่ 
    ๒. จดุธูปบชูาศพ ๑ ดอก กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้ 
    ๓. จดุเทียนบชูาศพไมจ่ดุธูป กราบ ๓ ครัง้ไมแ่บมือ 
    ๔. จดุธูปบชูาศพ ๑ ดอก กราบครัง้เดียวไมแ่บมือ 
๑๑. ข้อมลูในข้อใดถกูต้องท่ีสดุเก่ียวกบัวนัเทโวโรหณะ 
    ๑. วนัท่ีเทวดาพร้อมใจกนัจตุจิากสวรรค์เพ่ือช่วยดบัทกุข์เข็ญในโลกมนษุย์ 
    ๒. วนัท่ีเทวดาจ านวน ๑,๒๕๐ องค์ประชมุพร้อมกนัเข้าเฝ้าพระอินทร์ 
    ๓. วนัท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็ลงมาจากเทวโลกหลงัเสดจ็ไปโปรดพระพทุธมารดา 
    ๔. วนัท่ีพระพทุธมารดาเสดจ็จากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพ่ือเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้าและฟังธรรม 
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๑๒. จดุมุง่หมายสงูสดุของทกุศาสนาคือข้อใด 
     ๑. มุง่เน้นให้มีผู้นบัถือมากท่ีสดุ 
    ๒. มุง่เน้นให้ผู้นบัถือปฏิบตัตินเป็นคนดี ละเว้นความชัว่ 
    ๓. มุง่เน้นให้ผู้นบัถือบริจาคปัจจยัสนบัสนนุศาสนาเพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง 
    ๔. มุง่เน้นให้เป็นศาสนาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ 
๑๓. บคุคลท่ีรู้จกัปรับตวัเองให้เข้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรยดึหลกัธรรมข้อใด 
       เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
       ๑. ขนัตธิรรม                                                     ๒. มชัฌิมาปฏิปทา 
       ๓. วิริยธรรม                                                      ๔. พรหมวิหารธรรม 
๑๔. ข้อใดเป็นความหมายของอริยสจั 4  
         ๑. ค าสอนเก่ียวกบัการให้รู้จกัการมีเหตมีุผล 
         ๒. ค าสอนเก่ียวกบัการให้รู้จกัองค์ประกอบของชีวิตคน 
         ๓. ค าสอนเก่ียวกบัการให้รู้จกัการปฏิบตัตินให้ความสขุ 
         ๔. ค าสอนเก่ียวกบัการให้รู้จกัลกัษณะคนส่ีประการ 
๑๕. บคุคลในข้อใดปฏิบตัตินตามจดุมุง่หมายของ “จิตภาวนา” ถกูต้องท่ีสดุ 
         ๑.   เมธาสวดอ้อนวอนให้สอบได้ท่ี 1 
         ๒. วาทีนัง่สมาธิสร้างความสงบในจิตใจ 
         ๓. สดุใจยิม้แย้มแจม่ใสส ารวมกาย วาจา 
         ๔. ไตรภพแผเ่มตตาไปสูม่วลมนษุย์ทกุคน 
๑๖.  ข้อความใดถกูต้องเก่ียวกบัพระไตรปิฎก 
        ๑.  เนือ้หาแตล่ะปิฎกแตกตา่งกนั ไมเ่ก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัแม้แตน้่อย 
        ๒.  พระไตรปิฎกไมใ่ชบ่นัทกึเทศนาของพระพทุธเจ้าเทา่นัน้ ค าสอนของสาวกก็รวมอยู่ด้วย 
        ๓.  พระพทุธเจ้าทรงสัง่ให้พระสงค์ถือเอาพระไตรปิฎกเป็นศาสดาหลงัจากพระองค์เสดจ็ดบั 
             ขนัธปรินิพาน 

๔.  พระไตรปิฎกเป็นค าสอนของพระพทุธเจ้า ท่ีรวบรวมไว้ตัง้แตพ่ทุธการถ่ายทอดสืบตอ่กนั
มาโดยการท่องจ า จนจารึก เป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือพทุธศตวรรษท่ีห้า 

๑๗.  ค าสอนเร่ืองขนัธ์ 5 ในพระพทุธศาสนา มุง่แสดงให้เห็นลกัษณะอะไรของชีวิต 
       ๑.  ชีวิตยอ่มผนัแปรไปตามกรรม 
       ๒.  ชีวิตประกอบด้วยตวัตนท่ีถาวรบางสว่น ผนัแปรบางสว่น 
       ๓.  ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบ 5 ประการ ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ี ไมผ่นัแปร  
       ๔.   ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบ 5 ประการ และองค์ประกอบเหล่านัน้ผนัแปร 
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๑๘.  ข้อใดจดัเป็น ภวตณัหา 
        ๑.  อยากเป็นรัฐมนตรี    ๒.  อยากมีรถเก๋ง 
        ๓.  อยากเห็นนางงามจกัวาล   ๔.  อยากได้เงินทอง 
๑๙.  ปัจฉิมโอวาทของพระพทุธองค์ท่ีวา่    “...ท่านทัง้หลายจงยังกิจของตน และผู้อ่ืนให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิด”  สอดคล้องกบัมรรค ๘ ในข้อใด 
       ๑.  สมัมาทิฐิ     ๒.  สมัมาวายามะ 
       ๓.  สมัมาสติ               ๔.  สมัมาสงักปัปะ 
๒๐.  ไตรสิกขา พฒันามาจากอะไร 
        ๑.  มรรค 8      ๒.  ไตรลกัษณ์ 
        ๓.  เบญจศลิ                                       ๔.  เบญจธรรม 
๒๑.  ไตรลกัษณ์ในศาสนาพทุธ หมายถึงข้อใด 
        ๑.  ลกัษณะทัว่ไป 3 ประการของชีวิต 
        ๒.  ลกัษณะทัว่ไป 3 ประการของสิ่งทัง้ปวง 
        ๓.  ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการของพระอรหนัต์ 
        ๔.  ลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการของพระพทุธเจ้า 
๒๒.  ในเบญจศีลของพทุธศาสนา ข้อใดท่ีคนท าผิดแล้ว จะเป็นเหตใุห้ท าผิดในข้ออ่ืนอีกได้ 
        ๑.  งดเว้นการฆ่าสตัว์    ๒.  งดเว้นการลกัขโมย 
        ๓.  งดเว้นการพดูเท็จ    ๔.  งดเว้นการด่ืมสรุาเมรัย 
๒๓.  พระเยซูมีฐานะอยา่งไร ในทรรศนะของคริสต์ศาสนิกชน 
       ๑.  เป็นทัง้มนษุย์และพระเป็นเจ้า 
       ๒.  เป็นมนษุย์ธรรมดาเชน่เดียวกบัพระพทุธเจ้า 
       ๓.  เป็นเทพพระองค์หนึ่งซึง่ได้รับค าสัง่จากพระเจ้าให้มาไถ่บาปแก่มนษุย์ 
       ๔.  เป็นมนษุย์ท่ีได้รับค าสัง่จากพระเจ้า ให้มาไถ่บาป แก่มนษุย์ทัง้หลาย 
๒๔.  บาปก าเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร 
       ๑.  ชาติก่อนท าบาปไว้ ชาตนีิจ้งึรับผลกรรม 
       ๒.  ทกุคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทกุคนมีกิเลส 
       ๓.  พนัธุกรรมมีอิทธิพล ตอ่ชีวิตของเราทกุคนท่ีเกิดมา 
       ๔.  บรรพบรุุษของเราท าพฤตกิรรมไมดี่ไว้ เราจงึได้รับผลไปด้วย   
๒๕. ศาสนาใดมีความเช่ือเร่ืองวนัพิพากษา   

๑.  พราหมณ์-ฮินด ู    ๒.  อิสลาม-คริสต์   
๒.  ฮินด-ูอิสลาม     ๔.  คริสต์-พราหมณ์ 
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๒๖.  พิธีเข้าเป็นพทุธมามกะ เปรียบได้กบัพิธีใดในศาสนาคริสต์  
๑.  พิธีรับศีลมหาสนิท    ๒.  พิธีรับศีลล้างบาป 
๓.  พีธีรับศีลก าลงั    ๔.  พีธีรับศีลแก้บาป 

๒๗.  ชาวยิว เช่ือวา่ พระเยซู คือใคร  
๑.  เมสสิอาห์     ๒.  ศาสดาพยากรณ์  
๓.  พระบตุรของพระเจ้า    ๔.  พระเจ้า 

๒๘. พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักเพ่ือบ้าน เหมือนรักตนเอง”  เพ่ือนบ้านในท่ีนี ้หมายถึงอะไร  
๑.  มนษุย์ทกุคน     ๒.  ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน 
๓.  สาวกของพระเยซู    ๔.  คริสต์ศาสนิกชน 

๒๙. พิธีซะกาตของศาสนาอิสลาม มีความมุง่หมายให้ชาวมสุลิมรู้จกัสิ่งใด  
๑.  การให้อภยั      ๒.  การแบง่ปัน  
๓.  ความยตุธิรรม    ๔.  ความอดทน 

 
สาระท่ี ๒: หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
๓๐. การปกครองระบอบประชาธิปไตยสิ่งใดส าคญัมากท่ีสดุ 
    ๑. สิทธิและเสรีภาพของนกัการเมือง 
    ๒. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
    ๓. อ านาจนิตบิญัญัต ิบริหาร และตลุาการถ่วงดลุซึง่กนัและกนั 
    ๔. รัฐบาลมีอิสระในการตดัสินใจ 
๓๑. ข้อใดเป็นลกัษณะของประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบเผดจ็การ 
    ๑. ประชาชนเป็นผู้ มีอ านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ  
    ๒. ด าเนินนโยบายแบบเปิดประเทศอยา่งเสรี 
    ๓. ผู้น ามีอ านาจในการตดัสินใจโดยเดด็ขาด 
    ๔. ประชาชนมีอ านาจในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๓๒. การเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๕ มีสาเหตมุาจากอะไร 
    ๑. ประเทศองักฤษรุกรานและบีบคัน้ประเทศไทย 
    ๒. กลุม่พอ่ค้าและชาวบ้านต้องการมีสว่นร่วมทางการเมือง 
    ๓. เกิดความเหล่ือมล า้ระหวา่งชนชัน้ในสงัคม 
    ๔. พระสงฆ์เรียกร้องสิทธิการมีสว่นร่วมทางการเมือง 
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๓๓. ลกัษณะการปกครองของไทยคล้ายคลงึกบัประเทศใด 
    ๑. ประเทศสหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น 
    ๒. ประเทศภฏูาน ลาว 
    ๓. ประเทศกมัพชูา มาเลเซีย 
    ๔. ประเทศฝร่ังเศส ญ่ีปุ่ น 
๓๔. การกระท าในข้อใดเป็นปัจจยัก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนมากท่ีสดุ 
    ๑. การค้าประเวณี    ๒. การค้าสตัว์ข้ามชาติ 
    ๓. การกกัขงัและทรมานสตัว์เลีย้ง  ๔. การเร่ร่อนขอทาน 
๓๕. กฎหมายแพง่เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองใดเป็นส าคญั 
    ๑. การก าหนดบทลงโทษของผู้กระท าความผิดทางกฎหมาย 
    ๒. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
    ๓. การปฏิบตัติามสิทธิ หน้าท่ี และความสมัพนัธ์ของบคุคลตามกฎหมาย 
    ๔. การใช้อ านาจบริหาร อ านาจจิติบญัญตัิ และอ านาจตลุาการ 
๓๖. วฒันธรรมไทยมีลกัษณะตรงกบัข้อใดมากท่ีสดุ 
    ๑. เกิดจากการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมอินเดียและเขมร 
    ๒. เป็นความเช่ือของชาวบ้านเก่ียวกบัสิ่งเหนือธรรมชาติ 
    ๓. ไมมี่รูปแบบท่ีแน่นอนขึน้อยูก่บัอิทธิพลของประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๔. มีพืน้ฐานมาจากพระพทุธศาสนาจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ 
๓๗. ข้อใดเป็นลกัษณะของภมูิปัญญาไทย 
    ๑. ไมส่ามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ 
    ๒. มีความสลบัซบัซ้อนเพ่ือให้เกิดลกัษณะเฉพาะ 
    ๓. มีลกัษณะสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวั 
    ๔. มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาปรับใช้ 
๓๘. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางการเมือง 
    ๑. ความถกูเอารัดเอาเปรียบของคนในสงัคม ๒. ความคิดเห็นท่ีแตกตา่งกนัทางการเมือง 
    ๓. การยดึผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั ๔. การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ 
๓๘. การปฏิบตัิตนในข้อใดเป็นการลดปัญหาความขดัแย้งและสร้างความสมานฉนัท์ในสงัคม 
    ๑. การเลือกปฏิบตัแิละให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ มีอิทธิพล 
    ๒. การไมย่อมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
    ๓. การบงัคบัใช้กฎหมายกบัทกุคนในสงัคมอยา่งเทา่เทียมกนั 
    ๔. การให้อ านาจแก่กลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ 
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สาระที่ ๓: เศรษฐศาสตร์ 
๓๙.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัใด  อญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ มาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันา
ประเทศเป็นฉบบัแรก (52) 

๑. แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 
๒. แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 
๓. แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 
๔. แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

๔๐.  ข้อใดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค (52) 
๑.  ปีนีโ้รงสีนายกุ่ยรับซือ้ข้าวเปลือกในราคาตนัละ 9,500 บาท  ต ่ากวา่ราคาท่ี

รัฐบาลรับจ าน า 
๒. ร้านค้าทองขายทองค าแทง่ในราคาท่ีสงูกวา่เม่ือเดือนท่ีแล้วร้อยละ 5 
๓. สินค้าออกของไทยมีมลูคา่เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 10 
๔. ผลผลิตเงาะปีนีเ้พิ่มขึน้มาก ท าให้ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท 

๔๑. การเปล่ียนแปลงของสินค้าในข้อใดเป็นไปตามกฎของอปุทาน 
    ๑. ราคาไขส่งูขึน้ พอ่ค้าจงึสัง่ไก่จากประเทศเพ่ือนบ้านมาขายมากขึน้ 
    ๒. ผลผลิตข้าวลดลง เพราะน า้ทว่มท าให้ข้าวเสียหาย ราคาจงึสงูขึน้ 
    ๓. ยอดจ าหนา่ยเนือ้สตัว์ลดลงในเทศกาลกินเจ เพราะมีผู้บริโภคน้อยลง 
    ๔. ร้านอาหารปรับราคาอาหารสงูขึน้ เพราะวตัถดุบิมีราคาสงู 
๔๒. ข้อใดแสดงถึงการท างานของกลไกราคา 
    ๑. ราคาสินค้าลดลงเม่ือเกิดอปุสงค์ส่วนเกิน 
    ๒. ราคาสินค้าลดลงเม่ือเกิดอปุทานสว่นเกิน 
    ๓. การลดลงของปริมาณการผลิตเม่ือเกิดอปุสงค์สว่นเกิน 
    ๔. การลดลงของราคาและปริมาณการผลิตพร้อมๆ กนั เม่ือเกิดอปุสงค์สว่นเกิน 
๔๓. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคญัของการจดัตัง้สหกรณ์ 
    ๑.  สหกรณ์มีฐานะเป็นนิตบิคุคล 
    ๒. สามารถออกเสียงได้ตามจ านวนหุ้นท่ีมี 
    ๓. สามารถรับสมาชิกได้อยา่งไมจ่ ากดัจ านวน 
    ๔. มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกด้านเศรษฐกิจ 
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๔๔. มาตรการใดมีสว่นชว่ยแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดของประเทศได้ 
    ๑. ลดอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
    ๒. ลดการขาดดลุทางการคลงัให้น้อยลง 
    ๓. ให้ธนาคารกลางขายพนัธบตัรมากขึน้ 
    ๔. ออกระเบียบให้เอกชนลดการกู้ เงินจากตา่งประเทศ 
๔๕. ข้อใดกลา่วไมถ่กูต้องถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจพอเพียงกบัสหกรณ์ 
    ๑. เพ่ือสง่เสริมการออมในหมูส่มาชิสหกรณ์ 
    ๒. เพ่ือให้ชว่ยเหลือ พึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
    ๓. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ซือ้สินค้าได้ในราคายตุธิรรม 
    ๔. เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ได้ผลประโยชน์ตามมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๔๖. เหตกุารณ์ในข้อใดท่ีมีแนวโน้มวา่รัฐบาลจะต้องใช้วิธีพยงุราคาในอนาคต 
    ๑. ปัญหาน า้ทว่มท่ีเกิดขึน้ท าให้ข้าวขาดตลาด 
    ๒. ราคาน า้มนัเบนซินและดีเซลเกิดความผนัผวนเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
    ๓. รถประจ าทางในกรุงเทพฯ มีปริมาณไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 
    ๔. ภมูิอากาศในปีนีมี้สภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จงึท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรออกมา
ปริมาณจ านวนมาก 
๔๗. การท่ีประเทศไทยรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจกบัประเทศลาว พมา่ และกมัพชูานัน้จะสง่ผลตอ่
ประเทศไทยอย่างไร 
    ๑. การน าเข้าสินค้าเกษตรบางชนิดจะคุ้มคา่มากกวา่ผลิตเองในประเทศ 
    ๒. ประเทศไทยเสียเปรียบในด้านอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสงู 
    ๓. ประเทศไทยได้รับความชว่ยเหลือทางด้านการศกึษา 
    ๔. ประเทศไทยจะเก็บภาษีศลุกากรในอตัรท่ีสงูขึน้ได้ 
๔๘. ข้อใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้เกิดการรวมตวัทางเศรษฐกิจ 
    ๑. การสร้างอ านาจการผกูขาด   ๒. การแสวงหาความช านาญในการผลิต 
    ๓. การเพิ่มอ านาจการตอ่รองประเทศสมาชิก  
    ๔. การกระจายประโยชน์ระหวา่งประเทศสมาชิก 
๔๙. ข้อใดกลา่วไม่ถกูต้องเก่ียวกบัเขตการค้าเสรี 
    ๑. การเจรจาการค้าอาจเป็นแบบทวิภาคีได้ 
    ๒. มีเป้าหมายท่ีจะลดภาษีศลุกากรภายในกลุม่ประเทศสมาชิก 
    ๓. มีข้อกีดกนัทางการค้าท่ีใช้ในการซือ้ขายสินค้าและบริการระหวา่งประเทศทวิภาคี 
    ๔. ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินนโยบายกีดกนัทางการค้ากบัประเทศนอกกลุม่ได้อยา่งอิสระ 
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๕๐. วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กลุม่ความร่วมมือเศรษฐกิจในภาคพืน้เอเชีย-แปซิฟิก (APEC) คือ 
       การสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกในด้านใด 
    ๑. ก าจดัอปุสรรคหรือข้อจ ากดัทางการค้า 
    ๒. สร้างอ านาจตอ่รองกบัสหภาพยโุรป (EU) 
    ๓. พฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต 
    ๔. พฒันาเศรษฐกิจภายใต้หลกัการเคารพสิทธิมนษุยชน 
 
สาระท่ี ๔: ประวัตศิาสตร์ 
๕๑. การประเมินหลกัฐานมีความส าคญัอยา่งไร 
    ๑. ท าให้ทราบประเดน็เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะศกึษา 
    ๒. ท าให้ประมวลหรือเช่ือมโยงข้อมลูเข้าด้วยกนัอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 
    ๓. ท าให้สามารถสรุปเหตแุละผลท่ีท าให้เกิดเหตกุารณ์ตา่งๆได้ 
    ๔. ท าให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับมากท่ีสดุ 
๕๒. เป้าหมายสงูสดุของการศกึษาประวตัศิาสตร์ตรงกบัข้อใดมากท่ีสดุ 
    ๑. เรียนรู้เร่ืองราวการด าเนินชีวิตของมนษุย์ในอดีต 
    ๒. เข้าใจสงัคมในอดีตชว่งเวลาไมน้่อยกว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
    ๓. เห็นร่องรอยเหตกุารณ์ในอดีตตามท่ีมีการบนัทึกไว้ 
    ๔. เข้าใจสงัคมในอดีตให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
๕๓. ข้อใดเรียงล าดบัขัน้ตอนวิธีการทางประวตัศิาสตร์ถกูต้อง 
       ๑. น าเสนอ  วิเคราะห์  สรุป  ตัง้ประเดน็  ค้นหา 
       ๒. ตัง้ประเดน็  ค้นหา  วิเคราะห์  สรุป  น าเสนอ 
       ๓. ค้นหา วิเคราะห์  น าเสนอ  สรุป  ตัง้ประเดน็ 
      ๔. วิเคราะห์ ตัง้ประเดน็ ค้นหา สรุป น าเสนอ                    
๕๔. ข้อใดไม่จดัเป็นหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร 
          ๑. เอกสารประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 
          ๒. จารึกแผน่ไม้ประตสูสุานของอียิปต์ 
          ๓. ค าบอกเลา่ของมนษุย์ตา่งดาว 
          ๔. ต านานกรุงโรมเป็นเมืองหลวงของอิตาลี        
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๕๕. ข้อใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดการปฏิวตัอิตุสาหกรรม 
    ๑. การลา่อาณานิคม 
    ๒. การขยายตวัทางเศรษฐกิจแบบทนุนิยม 
    ๓. ควมต้องการสินค้าอตุสาหกรรม 
    ๔. การฟืน้ฟูศลิปวิทยาการ 
๕๖. เพราะเหตใุดประเทศสหรัฐอเมริกาจงึเป็นศนูย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
    ๑. เพราะมีประชากรหลากหลายเชือ้ชาติ 
    ๒. เพราะเป็นประเทศท่ีมีอาณานิคมมากท่ีสดุ 
    ๓. เพราะมีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิจ าเป็นตอ่การพฒันาอตุสาหกรรม 
    ๔. เพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัตก 
๕๗. ข้อใดไม่เก่ียวข้อกบัการเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี ๑  
    ๑. การขยายตวัของลทัธิชาตนิิยม 
    ๒. การสร้างก าแพงเบอร์ลินเพ่ือแยกเยอรมนัออกเป็น ๒ สว่น 
    ๓. การลอบสงัหารมกฎุราชกมุารฟรานซ์ เฟอร์ดนิานด์ 
    ๔. การขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
๕๘. สงครามเยน็ เป็นความขดัแย้งเน่ืองมาจากสาเหตใุด 
     ๑. การรังเกียจผิว                                            ๒. การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ 
     ๓. ความแตกตา่งในอดุมการณ์ทางการเมือง     ๔. การแขง่ขนักนัสร้างและสะสมอาวธุ 
๕๙. ผลดีท่ีไทยได้รับจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ร่ิง คือข้อใด 
          ๑. มีสินค้ามาจ าหนา่ยมากขึน้              
          ๒. สินค้าไทยขายได้ราคาดี 
          ๓. เศรษฐกิจไทยเกิดการขยายตวั            
          ๔.  พอ่ค้าตา่งชาตแิห่กนัมาซือ้สินค้าไทย 
๖๐. ข้อใดกลา่วได้ถกูต้องท่ีสดุเก่ียวกบัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี ๔ 
    ๑. ประเทศไทยกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าส าคญัของโลก 
    ๒. สินค้าหตัถกรรมพืน้บ้านได้รับความนิยมของตลาดโลก 
    ๓. ประเทศไทยเร่ิมมีระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี 
    ๔. เงินพดด้วงได้รับความนิยมมากขึน้ 
๖๑. ลกัษณะการค้ากบัตา่งประเทศในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นไปในรูปแบบใด 
       ๑. รัฐเปิดให้การค้าโดยเสรี   ๒. รัฐค้ากบัรัฐโดยตรง 
       ๓. จ ากดัขอบเขตการค้า    ๔. ถกูผกูขาดการค้าโดยรัฐ 
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๖๒. ข้อใดเป็นผลดีของการยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากรในสมยัรัชกาลท่ี 5  
         ๑. ท าให้รายได้ของแผ่นดนิเพิ่มสงูขึน้ 
         ๒. ท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎรดีขึน้ 
         ๓. ท าให้อ านาจของเจ้าภาษีนายอากรลดลง 
         ๔. ท าให้ราษฎรมีความใกล้ชิดกบัข้าราชการมากขึน้ 
๖๓. ข้อใดไม่ใช่ การจดัระเบียบการปกครองในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
          ก. แบง่การปกครองเป็นระบบหวัเมืองชัน้ใน ชัน้นอก และเมืองประเทศราช 
          ข. ใช้รูปแบบการปกครองของอยธุยาตอนปลาย 
         ค.  เจ้าเมืองไมมี่อ านาจแสวงหารายได้หรือจดัเก็บภาษี 
         ง. มีเสนาบดีกรมจตสุดมภ์ก ากบัดแูลราชการส่วนกลาง     
๖๔. เพราะเหตใุดศลิปกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 จงึเปล่ียนแนวไปจากสมยัก่อน 
         ๑. บ้านเมืองไมมี่ศกึสงคราม                       
         ๒. มีการติดตอ่กบัจีนอยา่งใกล้ชิด 
         ๓. ได้รับอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตก     
         ๔. ประชาชนต้องการแสวงหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆ  
๖๕. ข้อใดไม่ใช่ การปรับปรุงวฒันธรรมไทยสมยัรัชกาลท่ี 5  
          ๑. ให้เจ้านายและข้าราชการสวมเสือ้เวลาเข้าเฝ้า 
          ๒. ออกแบบเสือ้ราชปะแตน โดยดดัแปลงมาจากเสือ้นอกของฝร่ัง 
          ๓. ให้สตรีไทยสวมเสือ้คอตัง้แขนยาว ต้นแขนพองคล้ายขาหมแูฮม 
          ๔. ให้ชาวไทยเลิกไว้ผมทรงมหาดไทย เปล่ียนมาไว้ผมตดัยาวแบบฝร่ัง 
๖๖. กลุม่บคุคลใดในปัจจบุนัท่ีมีฐานะใกล้เคยงกบัไพร่ก่อนการยกเลิกระบบไพร่ 
    ๑. ข้าราชการ 
    ๒. ประชาชนทัว่ไป 
    ๓. คนรับใช้ในบ้าน 
    ๔. แรงงานรับจ้างชาวตา่งชาติ 
๖๗. วตัถปุระสงค์ส าคญัของการผกูมิตรกบันานาชาตใินสมยัรัชกาลท่ี ๕ คือข้อใด 
    ๑. เพ่ือถ่วงดลุอ านาจของชาตติา่งๆ ไมใ่ห้ชาติใดชาตหินึง่มามีอิทธิพลเหนือไทย 
    ๒. เพ่ือขยายอ านาจไปยงัชาตติา่งๆ ในทวีปยโุรป 
    ๓. เพ่ือปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยัตามข้อเรียกร้องของประชาชน 
    ๔. เพ่ือเป็นก าลงัสนบัสนนุในยามเกิดศกึสงคราม 
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๖๘. ผลดีของการปฏิรูปการปกครองครัง้ใหญ่ในสมยัรัชการท่ี5 คือเร่ืองใด 
       ๑. ท าให้ชาตติะวนัตกมองวา่ไทยไมล้่าหลงั 
       ๒. ท าให้การปกครองของไทยเข้มแข็งขึน้ 
        ๓.  ท าให้เกิดการเลิกทาสง่ายขึน้ 
        ๔.  ท าให้คนในชาตเิกิดความสามคัคี 
๖๙.พระราชบญัญตัิการเกณฑ์ทหาร  พ.ศ. ๒๔๘๘  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสงัคมไทยข้อใด
มากท่ีสดุ 
      ๑.  ระบบไพร่สิน้สดุลง 
       ๒.  การฝึกหดัทหารแบบยโุรป                 
       ๓.  ชายไทยทกุคนต้องเข้ารับราชการ      
       ๔.  ทาสได้รับอิสระเป็นพลเมืองสมบรูณ์ 
๗๐. ข้อมลูในข้อใดถกูต้องท่ีสดุ 
    ๑. กลุม่บคุคลท่ีด าเนินการปฏิวตักิารปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เรียกวา่ กบฏบวรเดช 
    ๒. คณะราษฎรคือกลุม่บคุคลท่ีสามารถเปล่ียนปารปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
    ๓. นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้น าเสนอนโยบายสร้างชาตแิบบผู้น านิยม 
๗๑. ข้อใดเป็นภมูิปัญญาไทยแท้แบบดัง้เดมิ 
    ๑. ตู้พระไตรปิฎกลายรดน า้ 
    ๒. เรือนไม้ ๒ ชัน้ หลงัคาทรงปัน้หยา 
    ๓. พระบรมสามทิสลกัษณ์หระมหากษัตริย์แหง่ราชวงศ์จกัรี 
    ๔. เคร่ืองถ้วยชามกระเบือ้งและแก้วน า้รูปทรงตา่งๆ 
 
สาระท่ี ๕: ภูมิศาสตร์ 
๗๑. ข้อใดกลา่วถึงทวีปอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง  
      ๑. มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
      ๒. มีอาณาเขตตดิตอ่กบัมหาสมทุรแอตแลนตกิ 
      ๓. ชนพืน้เมืองเดมิ คือ ชาวอินเดียนแดง 
      ๔. ประชากรส่วนใหญ่พดูภาษาฝร่ังเศส 
๗๒. ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ มีลกัษณะทางกายภาพในด้านใดแตกตา่งกนัมากท่ีสดุ 
      ๑. เขตภมูิอากาศ                                   ๒. ลกัษณะชายฝ่ัง 
       ๓. ความใกล้ไกลจากทะเล                  ๔. การวางตวัของเทือกเขา 
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๗๓. สาเหตใุดท่ีท าให้ประชากรทวีปอเมริกาใต้สว่นใหญ่ใช้ภาษาสเปน 
     ๑. มีการติดตอ่ค้าขายกบัสเปนมานาน 
     ๒. รับวฒันธรรมมาจากสเปน 
     ๓. ประชากรมีเชือ้สายสเปน 
     ๔. เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน 
๗๔. ข้อใดตอ่ไปนีแ้สดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพทางภมูิศาสตร์และการด ารงชีวิตของประชากร
ในทวีปอเมริกาเหนือท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
     ๑. มีการพฒันาการประมงมากกวา่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
     ๒. พืน้ท่ีเป็นท่ีราบกว้างใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
     ๓. ประชากรกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอเน่ืองจากดินแดนอดุมสมบรูณ์ 
     ๔. มีความอดุมสมบรูณ์ในทกุๆด้านท าให้คณุภาพชีวิตของประชากรสงู   
๗๕.วฒันธรรมจากแหลง่ใดมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมของทวีปอเมริกาเหนือน้อยท่ีสดุ 
      ๑.  สเปน                                
      ๒.  ฝร่ังเศส 
      ๓.  สหราชอาณาจกัร                
      ๔.  สหพนัธรัฐรัสเซีย                                                   
๗๖. ข้อใดคือสาเหตขุองการเกิดปัญหาอทุกภยัในทวีปอเมริกาใต้ 
      ๑. มีแมน่ า้สายใหญ่ 2 สาย                 
      ๒. ธารน า้แข็งละลาย 
      ๓. มีมรสมุมากตลอดปี                      
      ๔. ตดิตอ่กบัมหาสมทุรทัง้ 2 ด้าน                                                      
๗๘. ข้อใดตอ่ไปนี ้ไม่ใช่ สาเหตขุองภยัแล้งท่ีเกิดขึน้ในทวีปอเมริกาใต้ 
       ๑. ไมมี่เมืองชายทะเล  
       ๒.  ขาดแคลนน า้ผิวดนิ 
       ๓. ความชืน้ในอากาศมีน้อย 
        ๔.  ฝนตกไมต่รงตามฤดกูาล 
๗๙. การเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ บริเวณประเทศเปรู เอกวาดอร์ และชิลี นัน้ สง่ผลกระทบตอ่
ประเทศไทยอย่างไร 
       ๑. ท าให้เกิดฝนตกหนกั   ๒. ท าให้เกิดความแห้งแล้ง   
       ๓. ท าให้อากาศหนาวเย็น   ๔.  ท าให้อากาศแปรปรวน 
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แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก แต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้อง ๒ ค าตอบ 
     จ านวน ๑๐ ข้อ (ข้อ ๔๑ – ๕๐) : ข้อละ ๑ คะแนน 
     ตอบถูก ๑ ค าตอบ ได้ ๐.๕ คะแนน 
     ตอบถูก ๒ ค าตอบ ได้ ๑     คะแนน 
๑. แผนท่ีมีประโยชน์ตอ่การเดนิทางอยา่ไร 
    ๑. ท าให้ทราบระยะทางจากสถานท่ีหนึง่ไปยงัสถานท่ีหนึง่ 
    ๒. ท าให้ถึงท่ีหมายได้อย่างปลออดภยั 
    ๓. ท าให้ไปถึงท่ีหมายได้โดยไมห่ลงทาง 
    ๔. ท าให้ทราบข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแสดล้อมในเส้นทางท่ีจะเดนิทาง 
๒. ถ้าต้องการก าหนดพืน้ท่ีเฝ้าระวงัน า้ทว่มในกรุงเทพมหานคร ควรใช้เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์ข้อ
ใด 
    ๑. แผนท่ีกรุงเทพมหานคร 
    ๒. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
    ๓. รูปถ่ายทางอากาศ 
    ๔. ภาพจากดาวเทียม 
๓. ข้อใดเป็นการใช้เคร่ืองมือทางภมูิศาสตร์ท่ีถกูต้องและเหมาะสม 
    ๑. ใช้แผนท่ีภมูิประเทศศกึษาข้อมลูเส้นทางการคมนาคม 
    ๒. ใช้รูปถ่ายทางอากาศศกึษาภาพแวดล้อมภายในพืน้ท่ีชมุชน 
    ๓. ใช้ภาพจากดาวเทียมค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๔. ใช้จีพีเอสในการส ารวจแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. สิ่งแวดล้อมใหมท่างสงัคมของทวีปอเมริกาเหนือข้อใดก่อให้เกิดผลดีตอ่สิ่งแวดล้อม 
    ๑. การสร้างเข่ืองเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าพลงัน า้ 
    ๒. การตดัถนนข้ามหบุเขาเพ่ือขยายเส้นทาง 
    ๓. การประดิษฐ์รถยนต์ประหยดัพลงังาน 
    ๔. การสร้างโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
๕. ผู้สง่ออกสินค้าไทยไปปะเทศสหรัฐอเมริกา ควรสง่ออกสินค้าท่ีมีลกัษณะอยา่งไรเพ่ือผ้องกนั
มาตรการกีดกนัทางการค้า 
    ๑. สินค้าท่ีมีราคาถกู 
    ๒. สินค้าท่ีไดรับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานท่ีประเทศคูค้่าก าหนด 
    ๓. สินคา่ท่ีไมมี่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
    ๔. สินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
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๖. ข้อใดเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
    ๑. น าพลงังานหมนุเวียนมาใช้ 
    ๒. น าไม้เอกชนท่ีปลกูมาใช้เพียงอยา่งเดียว 
    ๓. สนบัสนนุให้ประชากรใช้สินค้าท่ีมีคณุภาพ 
    ๔. ใช้ทรัพยากรเทา่ท่ีจ าเป็นและให้เกิดประเยชน์มากท่ีสดุ 
๗. สิ่งแวดล้อมใหมท่างสงัคมในทวีปอเมริกาใต้ข้อใดท่ีไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
    ๑. การรับเอาวฒันธรรมเอเชียมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
    ๒. การขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูในเขตแอมะซอน 
    ๓. การสร้างเข่ือนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
    ๔. การผลิตกะรแสไฟฟ้าโดยใช้พลงังานลม 
๘. การท่ีประเทศบราซิลเดนิหน้านโยบายเชือ้เพลิงชีวภาพก่อให้เกิดผลดีหลายประการยกเว้นข้อ
ใด 
    ๑. เกษตรกรในประเทศมีรายได้จากการขายผลผลิต 
    ๒. มีพืน้ท่ีป่าไม้เพิ่มมากขีน้ 
    ๓. ตา่งชาตเิข้ามาแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มมากขึน้ 
    ๔. ชว่ยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๙. การท่ีประเทศไทยมีสินค้าสง่ออกใหล้เคียงกบัแประเทศในทวีปอเมริกาใต้สง่ผลตอ่ประเทศไทย
อยา่งไร 
    ๑. เกิดมาตรการกีดกนัทางการค้ากบัสินค้าท่ีสง่ไปยงัประเทศในทวีปอเมริกา 
    ๒. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ต้องการสินค้าจากประเทศไทย 
    ๓. สินค้าไทยได้เปรียบเน่ืองจากมีต้นทนุท่ีถกูกว่า 
    ๔. สินค้าของไทยชายได้น้อยลง  
๑๐. ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในทวีปอเมริกาใต้เป็นอยา่งไร  
    ๑. มีการเปิดเสรีทางการค้าระหวา่งกนั 
    ๒. มีการแขง่ขนักนัทางด้านอตุสาหกรรมน า้มนั 
    ๓. มีการแขง่ขนัด้านการส่งออกสินค้าเกษตร 
    ๔. มีการกีดกนัทางการค้าในสินค้าบางชนิด 
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สาระท่ี ๒: หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนีเ้พ่ือตอบค าถามในข้อ ๑-๕ 
ค าตอบ กลุ่มที่ ๑ ค าตอบ กลุ่มที่ ๒ ค าตอบ กลุ่มที่ ๓ 
ล าดับที่ ภูมิปัญญา/

ค่านิยม 
ล าดับที่ สังคม วัฒนธรรม ล าดับที่ สถาบันสังคม 

๑ นา่รักอยา่งไทย/
จิตใจงดงาม 

๑ แหลง่การเรียนรู้ ๑ สถาบนัศาสนา 

๒ ลกูประคบ  
สมนุไพร 

๒ วตัถธุรรม ๒ สถาบนัการศกึษา 

๓ ความรู้คูค่ณุธรรม ๓ สหธรรม ๓ สถาบนัครอบครัว 
๔ การลงแขก ๔ สงัคมเมือง ๔ สถาบนัเศรษฐกิจ 
๕ การจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์บ้าน
ชาวสวน 

๕ สงัคมชนบท ๕ สถาบนัการ
ปกครอง 

 
๑.  คณุย่าสอนมารยาทในการกราบไหว้ให้หลานแฝดทัง้ 2   ตามคา่นิยมในข้อใด  

  เป็นวฒันธรรมประเภทใด  และอยูใ่นสถาบนัใด 
 

๒.  ชาวบ้านต าบลดอนทรายร่วมกนัออกแรงเก่ียวข้าวซึง่มีช่ือเรียกวา่อะไร  สงัคมนีเ้ป็นสงัคม
ประเภทใด  กิจกรรมดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสถาบนัใด 
 

๓. ปัญหาสงัคมเกิดขึน้มากมายในปัจจบุนั  ดงันัน้จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยคา่นิยมใด  
โดยเฉพาะตามเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางความเจริญเรียกวา่อะไร  การปลกูฝังดงักลา่วเป็น
หน้าท่ีของสถาบนัใด 
 

๔.  นายอ าเภอสง่เสริมให้ชาวบ้านน าพืชพืน้บ้านมาปลกูตามภมูิปัญญา  จนเกิดผลิตภณัฑ์
ชนิดใด จดัเป็นวฒันธรรมประเภทใด  สถาบนัดงักลา่วเป็นหน้าท่ีของสถาบนัใด 
 

๕. โครงการวดัคลองน า้ลกึเพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมตรงกบัโครงการข้อใด  เพ่ือสง่เสริมสิ่งใด  
และทัง้หมดเป็นงานของสถาบนัใด 


