ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 33 ข้อ (ข้อ 1-33) : ข้อละ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือและศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สังคมชมพูทวีป และคติควำมเชื่อทำงศำสนำสมัยก่อนพระพุทธเจ้ำ หรื อสังคม
สมัยของศำสดำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.4-6/1)
1. ข้อใดเป็ นลักษณะของคติควำมเชื่อทำงศำสนำที่เกิดขึ้นก่อนพุทธกำล
1 เชื่อว่ำทำดีได้ดี ทำชัว่ ได้ชวั่
2 เชื่อว่ำกำรทำสิ่ งใดย่อมได้รับผลที่ตำมมำ
3 เชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำตรัสรู้ชอบได้ดว้ ยพระองค์เอง
4 เชื่อว่ำสัตว์โลกที่เกิดมำย่อมมีกรรมเป็ นของตนเอง
5 เชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติเกิดจำกกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติดำ้ นกำรบริ หำร และกำรธำรงรักษำศำสนำ หรื อวิเครำะห์ประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/3)
2. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำพระพุทธเจ้ำทรงมีหลักธรรมของนักบริ หำร
1 ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยรวมอำนำจไว้ที่ส่วนกลำง
2 ทรงบรรพชำสำมเณรรำหุลเพื่อให้สืบทอดพระพุทธศำสนำ
3 ทรงกำหนดบทลงโทษอย่ำงรุ นแรงแก่ผทู ้ ี่ละเมิดพระธรรมวินยั
4 ทรงมอบหมำยหน้ำที่ให้แก่พระสงฆ์ตำมควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม
5 ทรงแต่งตั้งพระมหำกัสสปะเป็ นหัวหน้ำหลังจำกพระองค์เสด็จดับขันธปริ นิพพำน

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรพัฒนำศรัทธำและปัญญำที่ถูกต้องในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิด
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/5)
3. กำรพัฒนำปั ญญำในข้อใดถูกต้องตำมหลักพระพุทธศำสนำ
1 ใช้ปัญญำพิจำรณำจนรู ้วำ่ อะไรคือควำมดี และสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมดี
2 ใช้ปัญญำพิจำรณำจนรู ้วำ่ อะไรคือควำมชัว่ และสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมชัว่
3 ใช้ปัญญำพิจำรณำจนรู ้วำ่ อะไรคือควำมเสื่ อม และสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมเสื่ อม
4 ใช้ปัญญำพิจำรณำจนรู ้วำ่ อะไรคือควำมเจริ ญ และสำเหตุที่ทำให้เกิดควำมเจริ ญ
5 ใช้ปัญญำพิจำรณำจนรู ้ทำงแห่งควำมเสื่ อม ผลของควำมเสื่ อม วิธีป้องกันควำมเสื่ อม
และวิธีสร้ำงควำมเจริ ญให้คงอยู่
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักกำรของพระพุทธศำสนำกับหลักวิทยำศำสตร์ หรื อแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/7)
4. พระพุทธศำสนำมีหลักควำมเชื่อเช่นเดียวกับหลักวิทยำศำสตร์ อย่ำงไร
1 เชื่อตำมผูอ้ ื่น
2 เชื่อเพรำะครู อำจำรย์บอก
3 เชื่อตำมตำรำที่มีกำรอ้ำงอิง
4 เชื่อเพรำะพิสูจน์แล้วด้วยตนเอง
5 เชื่อเพรำะตรงกับควำมคิดเห็นของตนเอง
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำว่ำเป็ นศำสตร์ แห่งกำรศึกษำซึ่งเน้นควำมสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีกำรแก้ปัญหำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/9)
5. ผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำตำมแนวพุทธจะมีลกั ษณะอย่ำงไร
1 เป็ นผูม้ ีควำมประพฤติดีงำมทั้งทำงกำย ใจ และมีสติปัญญำ
2 เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถเหนือกว่ำผูอ้ ื่น
3 เป็ นผูท้ ี่ประสบควำมสำเร็ จในหน้ำที่กำรงำน
4 เป็ นที่เคำรพนับถือของผูอ้ ื่น
5 เป็ นที่รักของคนทัว่ ไป

ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำประเทศ
แบบยัง่ ยืน หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/11)
6. นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนอย่ำงไร เพื่อให้ประเทศเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
1 ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติให้มำกที่สุด
2 เข้ำร่ วมกิจกรรมในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
3 ยึดหลักพรหมวิหำร 4 ในกำรดำเนินชีวติ
4 ฝึ กสติปัฏฐำนจนถึงขั้นสู งสุ ด
5 ทำบุญตักบำตรทุกวัน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.4-6/13)
7. สำเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตำมหลักอริ ยสัจ 4 คือข้อใด
1 โลภะ
2 โทสะ
3 โมหะ
4 ตัณหำ
5 เวทนำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์คุณค่ำและควำมสำคัญของกำรสังคำยนำพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศำสนำ
ที่ตนนับถือและกำรเผยแผ่ (ส 1.1 ม.4-6/15)
8. ข้อใดเป็ นสำเหตุสำคัญของกำรสังคำยนำพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 1
1 เพื่อป้ องกันไม่ให้ผใู ้ ดมำลบหลู่พระพุทธศำสนำ
2 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้มีผนู ้ บั ถือมำกขึ้น
3 เพื่อจัดทำหลักธรรมเป็ นรู ปเล่มไม่ให้สูญหำยไป
4 เป็ นปั จฉิ มโอวำทที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ก่อนปริ นิพพำน
5 เพื่อป้ องกันไม่ให้พระธรรมวินยั ถูกบิดเบือนหรื อคลำดเคลื่อน

ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำ เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนำชีวติ ด้วยกำรพัฒนำจิต และพัฒนำกำรเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ กำร หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.4-6/19)
9. พิมญำดำเสี ยใจที่ตอ้ งพลัดพรำกจำกสิ่ งอันเป็ นที่รัก ถ้ำนักเรี ยนเป็ นเพื่อนกับพิมญำดำจะแนะนำ
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ กำรวิธีใด
1 วิธีคิดแบบสำมัญลักษณะ
2 วิธีคิดแบบสื บสำวเหตุปัจจัย
3 วิธีคิดแบบเป็ นอยูข่ ณะปัจจุบนั
4 วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียม
5 วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดีต่อสำวก สมำชิกในครอบครัว และคนรอบข้ำง (ส 1.2 ม.4-6/1)
10. นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดีในกำรธำรงรักษำพระพุทธศำสนำอย่ำงไร
1 หมัน่ ทำบุญตักบำตร
2 งดรับประทำนเนื้ อสัตว์ในวันพระ
3 สวมใส่ ชุดสี ขำวไปทำบุญที่วดั
4 เป็ นเจ้ำภำพในกำรถวำยผ้ำกฐิน
5 ทำทำนโดยกำรช่วยเหลือผูท้ ี่เดือดร้อน
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมศำสนพิธี พิธีกรรมตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.4-6/2)
11. บุคคลในข้อใดเป็ นบุคคลต้องห้ำมไม่ให้อุปสมบท
1 คนที่อ่ำนเขียนหนังสื อไม่ได้
2 คนที่ผำ่ นกำรสมรสแล้ว
3 คนที่มีภำระหนี้สิน
4 คนที่ไม่มีบิดำมำรดำ
5 อำยุ 20 ปี บริ บูรณ์

ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงศำสนำ และเทศกำลที่สำคัญ
ของศำสนำที่ตนนับถือและปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.4-6/4)
12. นักเรี ยนจะนำหลักปวำรณำมำปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิตประจำวันอย่ำงไร
1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
2 มีเมตตำกรุ ณำต่อผูอ้ ื่น
3 รู ้จกั แบ่งปั นและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
4 มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่น
5 ยอมรับฟังคำว่ำกล่ำวตักเตือนของผูอ้ ื่นและนำมำปรับปรุ งตนเอง
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และปฏิบตั ิตนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชำติ
และสังคมโลก (ส 2.1 ม.4-6/1)
13. บุคคลใดปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมกฎหมำย
1 ภูวดลอำยุ 15 ปี บริ บูรณ์ ยืน่ ขอมีบตั รประจำตัวประชำชน
2 พิมมำดำอำยุ 26 ปี บริ บูรณ์ จดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
3 ผูเ้ ยำว์ทุกคนที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะไม่สำมำรถไปใช้สิทธิ เลือกตั้งได้
4 นงค์นภัญอำยุ 14 ปี บริ บูรณ์ เขียนพินยั กรรมยกทรัพย์สินให้นอ้ งชำยของตนเอง
5 ณปภัทช์ยนื่ ขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชำชนใหม่เมื่อบัตรเก่ำใช้งำนมำแล้ว 5 ปี
14. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับควำมสำมำรถของผูเ้ ยำว์
1 ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยำว์สำมำรถจัดกำรกับทรัพย์สินของผูเ้ ยำว์ได้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
2 ผูเ้ ยำว์สำมำรถทำนิติกรรมได้โดยไม่จำเป็ นต้องได้รับควำมยินยอมจำกผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
3 ผูเ้ ยำว์ที่มีบุตรโดยมิได้จดทะเบียนสมรสไม่สำมำรถจดทะเบียนรับรองบุตรได้
4 ผูเ้ ยำว์สำมำรถรับทรัพย์สินที่ผอู ้ ื่นให้โดยเสน่หำได้โดยไม่มีขอ้ ผูกมัด
5 ผูเ้ ยำว์ที่มีอำยุครบ 14 ปี บริ บูรณ์สำมำรถทำพินยั กรรมได้

ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผอู้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดีของประเทศชำติ
และสังคมโลก (ส 2.1 ม.4-6/3)
15. บุคคลใดควรได้รับกำรยกย่องชมเชยให้เป็ นพลเมืองดีของประเทศมำกที่สุด
1 พำคนแก่ขำ้ มถนน
2 ข้ำมถนนตรงทำงม้ำลำย
3 เก็บขยะที่ตกอยูบ่ นพื้นทิ้งลงในถังขยะ
4 เก็บเงินจำนวนมำกได้และนำส่ งคืนเจ้ำของ
5 เข้ำไปห้ำมเพื่อนที่กำลังทะเลำะวิวำทกัน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสำกล (ส 2.1 ม.4-6/5)
16. ข้อใดเป็ นสำเหตุของกำรเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกในระยะแรก
1 ได้รับอิทธิ พลจำกสื่ อต่ำง ๆ
2 เพื่อให้ชำติตะวันตกยอมรับ
3 เพื่อให้เกิดควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4 เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำยในกำรดำเนิ นชีวติ
5 เพื่อปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัยไม่ให้ตกเป็ นเมืองขึ้นของชำติตะวันตก
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัญหำกำรเมืองที่สำคัญในประเทศจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ พร้อมทั้งเสนอ
แนวทำงแก้ไข (ส 2.2 ม.4-6/1)
17. ประชำชนทุกคนในประเทศสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำกำรเมืองในระยะยำวอย่ำงไร
1 เลือกพรรคกำรเมืองที่มีคนเก่งเข้ำมำบริ หำรประเทศ
2 เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผูแ้ ทนรำษฎร
3 สนับสนุนกำรทำงำนของรัฐบำลจนกว่ำจะหมดวำระ
4 รวมตัวกันประท้วงขับไล่รัฐบำลที่เข้ำมำทำหน้ำที่บริ หำรประเทศ
5 ปลูกฝังคุณธรรมและค่ำนิยมเรื่ องประชำธิ ปไตยให้แก่เยำวชนของชำติ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญและควำมจำเป็ นที่ตอ้ งธำรงรักษำไว้ ซึ่งกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ม.4-6/3)
18. กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยให้ควำมสำคัญต่อเรื่ องใดมำกที่สุด
1 สิ ทธิเสรี ภำพของคนในสังคม
2 ควำมมัน่ คงของรัฐบำล
3 ควำมมีส่วนร่ วมทำงกำรเมือง
4 กำรกระจำยอำนำจรัฐ
5 ควำมอยูด่ ีกินดีของประชำชน
19. กิจกรรมของประชำชนในข้อใดที่มีส่วนสำคัญในกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยมำกที่สุด
1 บริ จำคเงินให้แก่พรรคกำรเมืองที่ชื่นชอบ
2 ติดตำมกำรทำงำนของหน่วยงำนรำชกำร
3 ช่วยผูส้ มัครรับเลือกตั้งหำเสี ยง
4 เชิญชวนให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
5 ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้ทรัพยำกร
ที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั อภิปรำยกำรกำหนดรำคำและค่ำจ้ำงในระบบเศรษฐกิจ (ส 3.1 ม.4-6/1)
20. กรณี ใดที่ทำให้รำคำน้ ำมันพืชในระบบเศรษฐกิจปรับตัวสู งขึ้น
1 อุปสงค์ต่อน้ ำมันพืชมีนอ้ ยกว่ำอุปทำนของน้ ำมันพืช
2 อุปสงค์ต่อน้ ำมันพืชมีมำกกว่ำอุปทำนของน้ ำมันพืช
3 อุปทำนส่ วนเกินของน้ ำมันพืชมำกกว่ำอุปสงค์ส่วนเกินของน้ ำมันพืช
4 อุปสงค์ของน้ ำมันพืชและอุปทำนของน้ ำมันพืชเท่ำกัน
5 อุปสงค์ส่วนเกินของน้ ำมันพืชและอุปทำนส่ วนเกินของน้ ำมันพืชมีค่ำเป็ นศูนย์

ตัวชี้วดั ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบสหกรณ์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ (ส 3.1 ม.4-6/3)
21. ข้อใดเป็ นควำมสำคัญของสหกรณ์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
1 สนับสนุนให้สมำชิกมีคุณธรรมจริ ยธรรม
2 ส่ งเสริ มกำรมีส่วนร่ วมตำมหลักประชำธิ ปไตย
3 ส่ งเสริ มให้สมำชิกสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพให้คนในชุมชนมีรำยได้
5 ส่ งเสริ มควำมรับผิดชอบต่อสังคมและควำมเอื้ออำทรต่อผูอ้ ื่น
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิบำยบทบำทของรัฐบำลเกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ส 3.2 ม.4-6/1)
22. เมื่อเกิดปั ญหำเงินฝื ดภำยในประเทศ รัฐบำลควรเข้ำมำแก้ไขอย่ำงไร
1 เพิ่มอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
2 ลดกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ
3 เก็บภำษีจำกประชำชนให้มำกขึ้น
4 รัฐรับซื้ อพันธบัตรคืนจำกประชำชน
5 กำหนดมำตรกำรชะลอกำรปล่อยสิ นเชื่อ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลดี ผลเสี ยของควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ
(ส 3.2 ม.4-6/3)
23. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรี อำเซี ยน
1 สิ นค้ำเกษตรรำคำถูกจำกประเทศสมำชิกเข้ำมำในประเทศไทยเพิ่มมำกขึ้น
2 เศรษฐกิจในประเทศเกิดกำรขยำยตัวเนื่องจำกกำรเข้ำมำลงทุนของประเทศสมำชิก
3 ผูบ้ ริ โภคมีโอกำสได้เลือกซื้ อสิ นค้ำที่มีคุณภำพรำคำถูก
4 แรงงำนในประเทศมีรำยได้เพิม่ ขึ้นจำกกำรผลิตสิ นค้ำ
5 สิ นค้ำที่ส่งไปขำยยังประเทศสมำชิกไม่ตอ้ งเสี ยภำษีอำกร

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั ตระหนักถึงควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชำติ (ส 4.1 ม.4-6/1)
24. เวลำมีควำมสำคัญต่อกำรศึกษำยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงไร
1 ช่วยให้หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ มีควำมน่ำเชื่อถือยิง่ ขึ้น
2 ช่วยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์ ได้เป็ นอย่ำงดี
3 ช่วยเชื่อมโยงเหตุกำรณ์ในอดีตที่ส่งผลมำจนถึงปั จจุบนั
4 ช่วยวิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่เป็ นควำมจริ งกับข้อเท็จจริ ง
5 ช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิพลของอำรยธรรมโบรำณ และกำรติดต่อระหว่ำงโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (ส 4.2 ม.4-6/1)
25. กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในปัจจุบนั ได้รับอิทธิพลมำจำกอำรยธรรมใด
1 อำรยธรรมจีน
2 อำรยธรรมกรี ก
3 อำรยธรรมอินเดีย
4 อำรยธรรมโรมัน
5 อำรยธรรมอียปิ ต์

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลกระทบของกำรขยำยอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริ กำ
แอฟริ กำ และเอเชีย (ส 4.2 ม.4-6/3)
26. ข้อใดไม่ ใช่ ผลกระทบภำยหลังจำกที่ประเทศในทวีปแอฟริ กำได้รับเอกรำชจำกชำติยโุ รป
1 กำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรเมืองกำรปกครอง
2 เกิดปั ญหำชนกลุ่มน้อยไม่ยอมรับอำนำจของผูน้ ำ
3 ประชำชนขำดโอกำสทำงด้ำนกำรศึกษำ
4 วัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวพื้นเมืองถูกทำลำยจนหมดสิ้ น
5 ขำดแคลนทรัพยำกรในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและ
ธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศำสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4-6/1)
27. ปั จจัยสำคัญที่สุดที่ส่งเสริ มให้กรุ งศรี อยุธยำเป็ นเมืองท่ำที่เป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำนำนำชำติคือข้อใด
1 ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่มีแม่น้ ำสำมสำยไหลมำบรรจบกัน
2 เป็ นที่รำบกว้ำงใหญ่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
3 ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจำกทะเล เรื อสิ นค้ำเข้ำถึงสะดวก
4 มีนโยบำยกำรค้ำที่ให้สิทธิ ประโยชน์แก่พอ่ ค้ำ
5 มีทรัพยำกรที่เป็ นที่ตอ้ งกำรของต่ำงชำติมำก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั (ส 4.3 ม.4-6/3)
28. กำรลงแขกเกี่ยวข้ำวเป็ นภูมิปัญญำไทยที่แสดงถึงลักษณะนิสัยของคนไทยตำมสุ ภำษิตหรื อสำนวนใด
1 คนเดียวหัวหำยสองคนเพื่อนตำย
2 คนละไม้คนละมือ
3 มือใครยำวสำวได้สำวเอำ
4 เข็นครกขึ้นภูเขำ
5 งมเข็มในมหำสมุทร

ตัวชี้วดั วำงแผนกำหนดแนวทำงและกำรมีส่วนร่ วมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยและวัฒนธรรมไทย
(ส 4.3 ม.4-6/5)
29. ข้อใดเป็ นนโยบำยในกำรส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม
1 ประกำศจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
พุทธศักรำช 2545
2 กำรประกำศนโยบำยวัฒนธรรมแห่งชำติ พุทธศักรำช 2524
3 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติพิพิธภัณฑ์ พุทธศักรำช 2469
4 กำรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
5 กำรประกำศใช้นโยบำยรัฐนิยม
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (ส 5.1 ม.4-6/1)
30. กำรตรวจสอบทรัพยำกรน้ ำมันควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและเหมำะสมที่สุด
1 กำรตรวจสอบข้อมูลจำกแผนที่ทรัพยำกรธรรมชำติ
2 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกดำวเทียมสำรวจทรัพยำกรที่โคจรอยูร่ อบโลก
3 ตรวจสอบข้อมูลจำกกระทรวงทรัพยำกรของแต่ละประเทศ
4 สร้ำงสถำนีตรวจสอบทรัพยำกรน้ ำมันให้ครอบคลุมทัว่ โลก
5 ศึกษำข้อมูลจำกรู ปถ่ำยทำงอำกำศบริ เวณแหล่งทรัพยำกรน้ ำมัน

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่ งได้รับอิทธิพลจำกปัจจัยทำงภูมิศำสตร์
ในประเทศไทย และทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.4-6/3)
31. เมื่อประเทศไทยได้รับอิทธิ พลจำกลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้จะเกิดปรำกฏกำรณ์ใด
1 ภำคใต้มีอุณหภูมิสูง
2 ภำคตะวันตกมีควำมกดอำกำศสู ง อุณหภูมิลดลง
3 ภำคใต้มีฝนตกชุก
4 ภำคเหนือมีอำกำศหนำวเย็น
5 ภำคตะวันออกมีอำกำศหนำวเย็น
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สถำนกำรณ์และวิกฤตกำรณ์ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก (ส 5.2 ม.4-6/1)
32. วิกฤตกำรณ์ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในข้อใดควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่ งด่วนที่สุด
1 ปัญหำภำวะโลกร้อน
2 ปั ญหำน้ ำเสี ย
3 ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
4 ปั ญหำกำรรุ กล้ ำพื้นที่ป่ำ
5 ปั ญหำทรัพยำกรเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไป
ตัวชี้วดั ระบุแนวทำงกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
(ส 5.2 ม.4-6/3)
33. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด
1 ใช้น้ ำและไฟฟ้ ำให้นอ้ ยที่สุด
2 บริ จำคเงินให้หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
3 เลือกใช้สิ่งของที่ทำมำจำกวัสดุจำกธรรมชำติที่ยอ่ ยสลำยง่ำย
4 เขียนคำขวัญรณรงค์กำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
5 จัดกิจกรรมเชิญชวนให้คนในชุมชนร่ วมกันปลูกต้นไม้

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องมำกกว่ำ 1 คำตอบ
จำนวน 27 ข้อ (ข้อ 34-60) : ข้อละ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม และจริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อศำสนำ
ที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
เพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธเจ้ำในฐำนะเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่ำงสู งสุ ดในกำรตรัสรู ้ กำรก่อตั้ง
วิธีกำรสอนและกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำหรื อวิเครำะห์ประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำม
ที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/2)
34. คุณธรรมในข้อใดที่ทำให้พระพุทธเจ้ำเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่ำงสู งสุ ด
1 ควำมใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
2 ควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ
3 ควำมกตัญญูกตเวที
4 ควำมขยันหมัน่ เพียร
5 ควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ขอ้ ปฏิบตั ิทำงสำยกลำงในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/4)
35. นักเรี ยนจะนำหลักมัชฌิมำปฏิปทำมำใช้ในกำรดำเนินชี วิตอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด
1 ตั้งใจอ่ำนหนังสื อทั้งวันทั้งคืนเพื่อเตรี ยมตัวสอบ
2 รับจ้ำงทำงำนกลำงคืนหลังเลิกเรี ยนเพื่อหำรำยได้ช่วยครอบครัว
3 ใช้ชีวติ ด้วยควำมไม่ประมำท มีสติ และรอบคอบในกำรดำเนินชีวติ
4 พูดชักชวนให้สมำชิกในห้องร่ วมกันทำกิจกรรมทำควำมสะอำดชุมชน
5 พูดโกหกเพื่อให้ผอู ้ ื่นเกิดควำมสบำยใจ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ลกั ษณะประชำธิปไตยในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/6)
36. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำพระพุทธศำสนำเป็ นศำสนำที่เป็ นประชำธิ ปไตย
1 พระพุทธศำสนำแบ่งเป็ น 2 ฝ่ ำยเพื่อคำนอำนำจกัน
2 พระพุทธศำสนำให้อำนำจแก่พระภิกษุผอู ้ ำวุโสเป็ นใหญ่
3 หลักธรรมที่บญั ญัติไว้มำจำกควำมคิดเห็นของคณะสงฆ์
4 พระพุทธศำสนำมีควำมเสมอภำคภำยใต้พระธรรมวินยั
5 มีพระธรรมวินยั ที่เป็ นข้อปฏิบตั ิที่พระพุทธเจ้ำบัญญัติไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบตั ิ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรฝึ กฝนและพัฒนำตนเอง กำรพึ่งตนเอง และกำรมุ่งอิสรภำพในพระพุทธศำสนำ
หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/8)
37. จำกคำกล่ำวที่วำ่ “พระพุทธเจ้ำแม้จะเป็ นมนุษย์ แต่เป็ นผูท้ ี่ได้ฝึกฝนพัฒนำแล้ว แม้เทพเจ้ำทั้งหลำย
ไม่วำ่ ชั้นเทพหรื อชั้นพรหม ก็นอ้ มนมัส” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร
1 มนุษย์มีศกั ยภำพสู งสุ ดในกำรพัฒนำตนเอง
2 พระพุทธศำสนำปฏิเสธกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ
3 พระพุทธเจ้ำตรัสรู้ได้โดยกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ
4 อำนำจของพระพุทธคุณเหนื อกว่ำอำนำจของเทพเจ้ำทั้งปวง
5 กำรเกิดของพระพุทธศำสนำเป็ นกำรปฏิเสธกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำในกำรฝึ กตนไม่ให้ประมำท มุ่งประโยชน์และสันติภำพบุคคล
สังคมและโลก หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/10)
38. กำรกระทำในข้อใดสอดคล้องกับปั จฉิ มโอวำทของพระพุทธเจ้ำ
1 มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
2 มีสติในกำรดำเนินชีวิต
3 ฝึ กตนไม่ให้ประมำทในกำรใช้ชีวติ
4 มีเมตตำและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
5 ทำควำมดี ละเว้นควำมชัว่ ทำจิตใจให้บริ สุทธิ์

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำเกี่ยวกับกำรศึกษำที่สมบูรณ์ กำรเมืองและ
สันติภำพ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/12)
39. หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำข้อใดที่นำไปสู่ กำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข
1 สำรำณี ยธรรม
2 สังคหวัตถุ 4
3 อริ ยสัจ 4
4 เบญจธรรม
5 เบญจศีล
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ขอ้ คิดและแบบอย่ำงกำรดำเนิ นชีวติ จำกประวัติสำวก ชำดก เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/14)
40. นักเรี ยนจะนำแบบอย่ำงของพระอัสสชิมำปฏิบตั ิได้อย่ำงไร
1 มีควำมเมตตำกรุ ณำต่อผูอ้ ื่น
2 มีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
3 มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
4 สำรวมกิริยำมำรยำทให้เรี ยบร้อย
5 มีอธั ยำศัยไมตรี ต่อผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั เชื่อมัน่ ต่อผลของกำรทำควำมดี ควำมชัว่ สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่ตอ้ งเผชิญและ
ตัดสิ นใจเลือกดำเนิ นกำรหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่ำงมีเหตุผลถูกต้องตำมหลักธรรม จริ ยธรรม
และกำหนดเป้ ำหมำยบทบำทกำรดำเนินชีวติ เพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข และอยู่
ร่ วมกันเป็ นชำติอย่ำงสมำนฉันท์ (ส 1.1 ม.4-6/16)
41. สถำนกำรณ์ในข้อใดผูป้ ฏิบตั ิยอ่ มได้รับผลของกำรทำควำมดี
1 ภูวดลนำสำรเสพติดไปขำยให้เพื่อนในโรงเรี ยนเพื่อนำเงินไปเป็ นทุนกำรศึกษำ
2 ณัฐดนัยเข้ำไปช่วยเพื่อนทำร้ำยนักเรี ยนต่ำงสถำบันที่เคยมำทำร้ำยเพื่อน
3 ลลิตตำนำสิ นค้ำหนีภำษีมำจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในรำคำที่ถูก
4 พิมมำดำนำสิ่ งของไปบริ จำคให้แก่ผปู ้ ระสบภัยน้ ำท่วม
5 นภำตั้งใจอ่ำนหนังสื อเพื่อเตรี ยมตัวสอบ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรมสำคัญในกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุขของศำสนำอื่น ๆ และชักชวน
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นควำมสำคัญของกำรทำควำมดีต่อกัน (ส 1.1 ม.4-6/21)
42. ถ้ำศำสนิกชนของแต่ละศำสนำนำหลักธรรมคำสอนของศำสนำตนเองมำปฏิบตั ิจะส่ งผลต่อสังคมอย่ำงไร
1 คนในสังคมมีควำมสำมำรถ
2 ในสังคมมีแต่คนดี
3 สังคมเกิดควำมวุน่ วำย
4 สังคมเกิดควำมสงบสุ ข
5 สังคมเกิดกำรแบ่งแยกกัน
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมศำสนพิธี พิธีกรรมตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.4-6/2)
43. กำรบรรพชำอุปสมบทมีประโยชน์อย่ำงไร
1 ช่วยชำระล้ำงบำปที่เคยทำไว้
2 เพื่อให้ครอบครัวภำคภูมิใจ
3 ช่วยให้บุพกำรี ได้ข้ ึนสวรรค์
4 ช่วยสื บต่ออำยุพระพุทธศำสนำ
5 ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงำมให้แก่ผอู ้ ุปสมบท
44. ข้อใดปฏิบตั ิถูกต้องในกำรเข้ำร่ วมศำสนพิธีในพระพุทธศำสนำ
1 ไปเวียนเทียนที่วดั ทุกวันพระ
2 กำรถวำยสังฆทำนจะถวำยเฉพำะสิ่ งของเครื่ องใช้เท่ำนั้น
3 กำรนิมนต์พระเพื่อทำบุญขึ้นบ้ำนใหม่นิยมนิมนต์พระ 9 รู ป
4 กำรถวำยผ้ำกฐินจะถวำยให้พระภิกษุรูปใดก็ได้ตำมควำมศรัทธำของผูท้ ี่ถวำย
5 กำรถวำยผ้ำกฐินเริ่ มตั้งแต่วนั แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำมและธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของโครงสร้ำงทำงสังคม กำรขัดเกลำทำงสังคม และกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม (ส 2.1 ม.4-6/2)
45. ข้อใดเป็ นบทบำทหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำ
1 ให้ควำมรู้ และทักษะในกำรดำรงชีวิต
2 อบรมให้เป็ นสมำชิกที่ดีของสังคม
3 กำหนดสถำนภำพทำงสังคมให้แก่สมำชิก
4 ดูแลรักษำควำมสงบเรี ยบร้อยของสังคม
5 พัฒนำและสร้ำงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดั ประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทำงพัฒนำ
(ส 2.1 ม.4-6/4)
46. บุคคลใดถูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
1 ตำรวจทำร้ำยร่ ำงกำยผูต้ อ้ งหำสำรเสพติดเพื่อให้รับสำรภำพ
2 อำพลถูกทำโทษให้เก็บขยะก่อนกลับบ้ำนเนื่ องจำกมำโรงเรี ยนสำย
3 ณปภัทช์ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกบ้ำนได้เนื่ องจำกรัฐบำลประกำศภำวะฉุกเฉิน
4 ทับทิมช่วยแม่ทำงำนหลังเลิกเรี ยนเพื่อหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว
5 สันติสุขเข้ำมำในบ้ำนของเอกชัยโดยที่ไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของบ้ำน

มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั เสนอแนวทำงทำงกำรเมืองกำรปกครองที่นำไปสู่ ควำมเข้ำใจ และกำรประสำนประโยชน์
ร่ วมกันระหว่ำงประเทศ (ส 2.2 ม.4-6/2)
47. ข้อใดเป็ นประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรเป็ นประชำคมอำเซียน
1 ช่วยแก้ปัญหำข้อพิพำทบริ เวณชำยแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
2 กระตุน้ ควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนเพิ่มมำกขึ้น
3 ได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินจำกประเทศสมำชิกต่ำง ๆ
4 เกิดควำมร่ วมมือเพื่อธำรงรักษำสันติภำพและควำมมัน่ คงในภูมิภำค
5 เกิดควำมร่ วมมือในกำรฝึ กซ้อมรบเพื่อเตรี ยมพร้อมด้ำนกำรทหำร
ตัวชี้วดั เสนอแนวทำงและมีส่วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ (ส 2.2 ม.4-6/4)
48. องค์กรอิสระใดมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ
1 ผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
2 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
3 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
4 สำนักงำนหลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติ
5 สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

สาระที่ 3 เศรษฐศำสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ำใจและสำมำรถบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริ โภค กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยูจ่ ำกัดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำรงชีวติ อย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วดั ตระหนักถึงควำมสำคัญของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ (ส 3.1 ม.4-6/2)
49. นักเรี ยนจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชี วติ อย่ำงไร
1 รู้จกั ประหยัด ตระหนี่เพื่อลดรำยจ่ำยให้มำกที่สุด
2 พึ่งพำตนเองเป็ นหลัก เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั
3 หำรำยได้ให้มำกที่สุดเพื่อเก็บออมเงิน
4 มีสติคิดพิจำรณำอย่ำงรอบคอบก่อนตัดสิ นใจหรื อกระทำกำรใด ๆ
5 รู้จกั พึ่งพำผูอ้ ื่น ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัญหำทำงเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทำงแก้ไข (ส 3.1 ม.4-6/4)
50. กำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงไร
1 ทรัพยำกรเสื่ อมโทรมลง
2 เกิดปั ญหำกำรว่ำงงำน
3 ผลผลิตตกต่ำลง
4 เกิดปั ญหำควำมยำกจน
5 เกิดกำรแย่งชิงทรัพยำกร

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปิ ดเสรี ทำงเศรษฐกิจในยุคโลกำภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย
(ส 3.2 ม.4-6/2)
51. ข้อใดเป็ นผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปิ ดเขตกำรค้ำเสรี กบั ประเทศจีน
1 ประเทศไทยส่ งออกผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกจีนเป็ นตลำด
ขนำดใหญ่ มีประชำกรมำก
2 เกิดกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงกัน
3 รัฐบำลสู ญเสี ยรำยได้จำกกำรเก็บภำษีนำเข้ำ
4 ผูบ้ ริ โภคได้บริ โภคสิ นค้ำที่มีรำคำถูก
5 ผักผลไม้เมืองหนำวที่นำเข้ำจำกประเทศจีนมีรำคำถูก ผูบ้ ริ โภคในประเทศหันไปบริ โภค
สิ นค้ำจำกจีนเพิม่ มำกขึ้น
สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั สร้ำงองค์ควำมรู ้ใหม่ทำงประวัติศำสตร์ โดยใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงเป็ นระบบ
(ส 4.1 ม.4-6/2)
52. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์
1 ตระหนักถึงคุณค่ำและเห็นควำมสำคัญของเหตุกำรณ์ในอดีตที่ส่งผลมำจนถึงปั จจุบนั
2 สำมำรถเปลี่ยนแปลงเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้
3 ช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่ อถือให้แก่หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
4 ทำให้มีควำมรู ้เกี่ยวกับเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ มำกกว่ำผูอ้ ื่น
5 ทำให้ผศู ้ ึกษำเกิดประสบกำรณ์และมีทกั ษะในกำรใช้เหตุผลในกำรสื บค้นข้อมูล

มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุกำรณ์สำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและ
กำรเมืองเข้ำสู่ โลกสมัยปั จจุบนั (ส 4.2 ม.4-6/2)
53. ข้อใดเป็ นสำเหตุสำคัญของกำรเกิดสงครำมโลกครั้งที่ 1
1 กำรขยำยตัวของลัทธิชำตินิยม
2 กำรเพิ่มจำนวนประชำกร
3 กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
4 กำรสร้ำงแสนยำนุภำพทำงกำรทหำร
5 กำรเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำไปทัว่ โลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 (ส 4.2 ม.4-6/4)
54. ข้อใดไม่ ใช่ สำเหตุของกำรเกิดลัทธิ ก่อกำรร้ำย
1 ปัญหำควำมขัดแย้งทำงศำสนำ
2 ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ
3 ปั ญหำกำรแบ่งแยกดินแดน
4 ปัญหำควำมยำกจน
5 ปัญหำควำมขัดแย้งในตะวันออกกลำง

มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ่อชำติไทย (ส 4.3 ม.4-6/2)
55. พระรำชกรณี ยกิจที่สำคัญของพระมหำกษัตริ ยไ์ ทยในสมัยสุ โขทัยที่ส่งผลมำจนถึงปั จจุบนั คือข้อใด
1 กำรประดิษฐ์ตวั อักษรไทย
2 กำรทำสงครำมขับไล่ขอมและก่อตั้งรำชธำนี
3 กำรอบรมสัง่ สอนศีลธรรมจรรยำให้แก่ประชำชน
4 กำรออกว่ำควำมวินิจฉัยคดีควำมต่ำง ๆ
5 กำรส่ งเสริ มด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลงำนของบุคคลสำคัญทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศที่มีส่วนสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศำสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4-6/4)
56. พระรำชกรณี ยกิจของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ข้อใดที่ส่งผลให้ชำติไทยรอดพ้น
จำกกำรตกเป็ นอำณำนิคมของชำติตะวันตก
1 กำรทำสนธิ สัญญำเบำว์ริงกับอังกฤษ
2 กำรเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั ต่ำงประเทศ
3 กำรรวมอำนำจเข้ำสู่ ส่วนกลำง
4 กำรวำงรำกฐำนด้ำนกำรศึกษำ
5 กำรปรับปรุ งบ้ำนเมืองให้ทนั สมัย

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิพลของสภำพภูมิศำสตร์ ซึ่ งทำให้เกิดปั ญหำทำงกำยภำพหรื อภัยพิบตั ิ
ทำงธรรมชำติในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก (ส 5.1 ม.4-6/2)
57. ข้อใดเป็ นผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์เอลนีโญ
1 เกิดอำกำศหนำวเย็นบริ เวณทวีปอเมริ กำใต้
2 เกิดควำมแห้งแล้งบริ เวณทวีปอเมริ กำใต้
3 ประเทศเปรู และเอกวำดอร์ เกิดปั ญหำพำยุและน้ ำท่วม
4 เกิดปั ญหำภัยแล้งและไฟป่ ำในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
5 บริ เวณชำยฝั่งตะวันตกของมหำสมุทรแปซิ ฟิกเป็ นแหล่งที่มีปลำชุกชุม
ตัวชี้วดั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติในโลกว่ำเป็ นผลมำจำกกำรกระทำของมนุษย์และหรื อ
ธรรมชำติ (ส 5.1 ม.4-6/4)
58. อ่ำนสถำนกำรณ์แล้วตอบคำถำม
ปรำกฏกำรณ์เรื อนกระจกเป็ นปรำกฏกำรณ์ที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อภูมิอำกำศทัว่ โลกโดยจะทำให้ฤดูหนำวสั้นลง ฤดูร้อนจะยำวนำนขึ้น พื้นดินบำงแห่งกลำยเป็ น
ทะเลทรำย เกิดพำยุบ่อยครั้งและมีควำมรุ นแรงมำกขึ้น หิ มะขั้วโลกละลำยส่ งผลกระทบต่อพืชและสัตว์
จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์อย่ำงไร
1 ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง
2 สัตว์และพืชบำงชนิดสู ญพันธุ์
3 ปริ มำณน้ ำทะเลเพิ่มสู งขึ้น
4 ในฤดูร้อนอำกำศร้อนมำกขึ้น
5 เกิดภัยธรรมชำติที่ทำลำยชีวติ และทรัพย์สิน

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั ระบุมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ บทบำทขององค์กำรและกำรประสำนควำม
ร่ วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่ งแวดล้อม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม (ส 5.2 ม.4-6/2)
59. พิธีสำรเกียวโตมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญอย่ำงไร
1 ลดปัญหำภำวะโลกร้อน
2 อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติท้ งั สัตว์ป่ำและพืชป่ ำ
3 อนุรักษ์พ้นื ที่ชุ่มน้ ำ
4 ลดกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจก
5 ลดปริ มำณสำรพิษจำกขยะอันตรำย
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่ งแวดล้อมในกำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก (ส 5.2 ม.4-6/4)
60. วัฒนธรรมในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
1 กำรลอยเรื อชำวเล
2 กำรบวชป่ ำสื บชะตำแม่น้ ำ
3 ประเพณี สงกรำนต์
4 ประเพณี ลอยกระทง
5 กำรแห่นำงแมว

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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เหตุผล
ในสมัยก่อนพุทธกำล ผูค้ นมีควำมเชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม เช่น
ฝนตก ฟ้ ำร้อง เกิดจำกกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ
เช่น ทรงมอบหมำยให้พระสำรี บุตรเป็ นพระอัครสำวกเบื้องขวำ เนื่องจำกเป็ นผูท้ ี่มี
ปัญญำมำก จึงได้เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนอรรถำธิ บำยขยำยเนื้อควำมของหลักธรรม
กำรพัฒนำปั ญญำในทำงพระพุทธศำสนำคือกำรรู ้จกั วิธีละเหตุแห่งควำมเสื่ อม
และสร้ำงเหตุแห่งควำมเจริ ญ และส่ งเสริ มควำมเจริ ญให้คงอยู่
พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์มีหลักควำมเชื่ อเหมือนกันคือ วิทยำศำสตร์ จะมี
กำรพิสูจน์ควำมจริ งโดยกำรทดลอง พระพุทธศำสนำสอนให้เชื่ออย่ำงมีเหตุผล
ใช้ปัญญำพิจำรณำ
หลักกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำ คือ ไตรสิ กขำ ประกอบด้วย ศีลสิ กขำ จิตตสิ กขำ
ปัญญำสิ กขำ โดยผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำจะเป็ นผูท้ ี่มีพฒั นำกำรที่สมบูรณ์ท้ งั 4 ด้ำน คือ
กำย ศีล จิต ปัญญำ
กำรปฏิบตั ิตนตำมหลักพรหมวิหำร 4 คือ เมตตำ กรุ ณำ มุทิตำ อุเบกขำ จะส่ งผลให้
สังคมเกิดควำมสงบสุ ข เกิดกำรพัฒนำแบบยัง่ ยืน
ตัณหำ คือ สำเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ควำมอยำก ควำมโลภ ควำมหลงของมนุษย์
เรี ยกว่ำ ตัณหำ ถ้ำมนุษย์ตดั ต้นเหตุของปั ญหำได้ก็จะไม่เกิดทุกข์
ภำยหลังจำกที่พระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปริ นิพพำน มีพระภิกษุรูปหนึ่งกล่ำวจำบจ้วง
พระธรรมวินยั และลบหลู่พระพุทธเจ้ำ พระมหำกัสสปะจึงขอมติจำกคณะสงฆ์
เพื่อสังคำยนำพระไตรปิ ฎก โดยคัดเลือกพระอรหันต์ 500 องค์ เพื่อร่ วมกันสังคำยนำ
พระธรรมวินยั
เป็ นวิธีคิดที่ช่วยให้ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ จนเกินไป ซึ่ งจะทำให้เกิดทุกข์
กำรทำบุญตักบำตรแก่พระภิกษุสงฆ์เป็ นหน้ำที่ของพุทธศำสนิกชนที่ดี เป็ นกำร
สื บทอดพระพุทธศำสนำให้คงอยู่ และสนับสนุนให้พระภิกษุได้ศึกษำพระธรรมวินยั และเผยแผ่พระพุทธศำสนำ
ผูม้ ีภำระหนี้สิน เป็ นบุคคลที่ถูกห้ำมไม่ให้อุปสมบท
กำรปวำรณำ คือ กำรเปิ ดโอกำสให้ผอู ้ ื่นว่ำกล่ำวตักเตือนตนเองได้ ดังนั้นเรำจึงควร
ยอมรับฟังคำว่ำกล่ำวตักเตือนและนำมำปรับปรุ งตนเองให้ดีข้ ึน
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เหตุผล
ผูท้ ี่จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้จะต้องมีอำยุ 25 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
กำรทำนิติกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ ยำว์ฝ่ำยเดียว เช่น กำรรับทรัพย์สินที่บุคคล
อื่นให้โดยเสน่หำไม่มีเงื่อนไข ผูเ้ ยำว์ไม่เสี ยสิ ทธิ หรื อไม่ตอ้ งทำหน้ำที่เพิ่มเติมจำก
ที่ทำอยู่
กำรเก็บเงินได้และส่ งคืนเจ้ำของแสดงถึงควำมซื่ อสัตย์ และมีเมตตำต่อผูอ้ ื่น
เป็ นแบบอย่ำงที่ทุกคนในสังคมควรนำไปปฏิบตั ิตำม
ในระยะแรกชำติตะวันตกเข้ำมำในภูมิภำคเอเชียเพื่อล่ำอำณำนิคม กำรรับวัฒนธรรม
ของชำติตะวันตกมำใช้ปรับปรุ งประเทศให้มีควำมทันสมัยจะทำให้รอดพ้น
จำกกำรตกเป็ นอำณำนิคม
กำรปลูกฝังคุณธรรมเกี่ยวกับควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่คดโกง เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่ วนรวมเป็ นหลัก และปลูกฝังค่ำนิยมเรื่ องประชำธิ ปไตย
สิ ทธิ เสรี ภำพ ควำมเสมอภำคของคนในสังคมเป็ นหัวใจสำคัญของกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย
กำรไปใช้สิทธิ เลือกตั้งเป็ นกำรเลือกตัวแทนของประชำชนเข้ำไปทำหน้ำที่ในกำร
บริ หำรประเทศ เพรำะกำรเลือกคนดีมีควำมสำมำรถจะส่ งผลให้ประเทศชำติพฒั นำ
และเจริ ญก้ำวหน้ำ
ควำมต้องกำรของผูซ้ ้ื อมีมำกกว่ำปริ มำณสิ นค้ำทำให้ผขู ้ ำยปรับรำคำสิ นค้ำให้สูงขึ้น
เมื่อประชำชนมีอำชีพก็จะมีรำยได้ ทำให้ไม่เป็ นภำระต่อสังคม และมีกำรเสี ยภำษี
เพื่อนำไปใช้พฒั นำประเทศ
กำรแก้ปัญหำเงินฝื ดของรัฐบำล คือ ให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น
ประเทศไทยมีสินค้ำเกษตรมำก กำรที่สินค้ำเกษตรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำใน
รำคำถูก ทำให้สินค้ำเกษตรของไทยเสี ยเปรี ยบ
เวลำมีควำมสำคัญต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์ เพรำะช่วยให้ผศู ้ ึกษำเข้ำใจ
พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติได้ตำมลำดับช่วงเวลำ และเชื่อมโยง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผลมำจนถึงปั จจุบนั
นครรัฐเอเธนส์เป็ นต้นกำเนิ ดของรัฐประชำธิ ปไตย ที่มีกำรปกครองโดยสภำห้ำร้อยคน
ซึ่งได้รับเลือกจำกพลเมืองเอเธนส์ที่มีสิทธิออกเสี ยง
เนื่องจำกชำวยุโรปไม่สนใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวพื้นเมืองมำกนัก ส่ งผลให้
วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงอยูไ่ ม่ถูกทำลำยไป
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เหตุผล
ในอดีตกำรติดต่อค้ำขำยส่ วนใหญ่จะเดินทำงโดยใช้เรื อ ชำติตะวันตกหรื อจีน
ที่เข้ำมำติดต่อในกรุ งศรี อยุธยำก็ใช้เรื อ กำรที่อยุธยำมีที่ต้ งั ไม่ไกลจำกทะเลจึงมี
ต่ำงชำติเข้ำมำติดต่อค้ำขำยจำนวนมำก ข้ออื่น ๆ ล้วนเป็ นปั จจัยเสริ ม
เป็ นกำรร่ วมแรงร่ วมใจกันทำงำนจนงำนสำเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
เป็ นนโยบำยที่ปลูกฝังควำมนิยมไทย เพื่อส่ งเสริ มควำมเป็ นไทย
เป็ นเทคโนโลยีที่สำรวจพื้นที่ทรัพยำกรได้ครอบคลุม ถูกต้องแม่นยำที่สุด
ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้จะนำพำอำกำศร้อนและควำมชื้ นเข้ำมำ ส่ งผลให้
มีฝนตกชุกในภำคใต้
เนื่องจำกปั ญหำภำวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบต่ำง ๆ ตำมมำมำก เช่น ปั ญหำ
ควำมแห้งแล้ง ปั ญหำน้ ำท่วม น้ ำแข็งขั้วโลกละลำยทำให้ระดับน้ ำทะเลเพิ่มสู งขึ้น
และรุ กล้ ำพื้นที่ของน้ ำจืด
ทำให้มีป่ำไม้เพิ่มมำกขึ้น เกิดควำมร่ มรื่ นและเป็ นแหล่งอำหำรและแหล่งที่อยูอ่ ำศัย
ของสัตว์
พระองค์ทรงมีควำมตั้งใจที่จะแสวงหำหนทำงเพื่อให้ตรัสรู้ แม้จะบำเพ็ญเพียรด้วย
ควำมยำกลำบำกแต่พระองค์ก็ยงั มัน่ คงในปณิ ธำนนั้นจนกระทัง่ ตรัสรู ้ แสดงให้
เห็นถึงควำมใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน และควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ
3. เป็ นกำรปฏิบตั ิตนที่สอดคล้องกับหลักสัมมำสติ และ 4. สอดคล้องกับหลักสัมมำวำจำ
ส่ วน 1 และ 2 เป็ นกำรปฏิบตั ิที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบตำมมำ 5. กำรโกหกเป็ นกำร
ปฏิบตั ิที่ไม่เหมำะสมแม้วำ่ จะทำให้ผอู ้ ื่นเกิดควำมสบำยใจ
พระพุทธศำสนำมีพระธรรมวินยั เปรี ยบเสมือนธรรมนูญหรื อกฎหมำยสู งสุ ด และ
พระพุทธศำสนำให้ควำมเสมอภำคแก่ผทู ้ ี่เข้ำมำอุปสมบทอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่วำ่ จะ
อยูใ่ นวรรณะไหน แต่จะเคำรพกันตำมลำดับอำวุโส คือ ผูอ้ ุปสมบทภำยหลังเคำรพ
ผูอ้ ุปสมบทก่อน
1. พระพุทธเจ้ำเป็ นมนุษย์ที่สำมำรถพัฒนำตนเองจนตรัสรู้ได้ดว้ ยพระองค์เอง
4. กำรตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้ำเกิดขึ้นจำกปั ญญำของพระองค์เอง แม้แต่เทพเจ้ำ
ยังน้อมนมัสกำร
“ภิกษุท้ งั หลำย สังขำรทั้งหลำย ย่อมมีควำมเสื่ อมสิ้ นไปเป็ นธรรมดำ เธอทั้งหลำย
จงยังควำมไม่ประมำทให้ถึงพร้อมเถิด” เป็ นปั จฉิ มโอวำทของพระพุทธเจ้ำก่อน
เสด็จดับขันธปริ นิพพำน ควำมไม่ประมำทก็คือควำมมีสติในกำรดำเนินชีวิต
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เหตุผล
1. สำรำณี ยธรรม หมำยถึง ธรรมเป็ นที่ต้ งั แห่งควำมระลึกถึง หมำยถึง มีควำม
ปรำรถนำดีต่อกัน เอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกัน
2. สังคหวัตถุ 4 เป็ นคุณธรรมที่ใช้ยดึ เหนี่ยวน้ ำใจของผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี
กลมเกลียว
3. ท่ำนเป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้จะบรรลุอรหันต์แล้ว เห็นได้จำกกำรแสดงออก
เมื่อท่ำนพบอุปติสสะ
4. ท่ำนเป็ นผูท้ ี่มีควำมสงบสำรวม มีบุคลิกภำพสง่ำงำม น่ำเลื่อมใส
4. ผลของกำรทำควำมดี คือ เกิดควำมอิ่มเอมใจที่ได้ทำควำมดี ได้รับคำชื่ นชม
5. ผลของกำรทำควำมดี คือ สอบผ่ำน ผลกำรเรี ยนดีข้ ึน
ศำสนำทุกศำสนำสอนให้คนทำควำมดี ถ้ำทุกคนในสังคมปฏิบตั ิตำมหลักธรรม
ของศำสนำที่ตนเองนับถือ ในสังคมก็จะมีแต่คนดี ส่ งผลให้สังคมเกิดควำมสงบสุ ข
กำรบรรพชำอุปสมบทจะทำให้พระพุทธศำสนำคงอยูส่ ื บทอดต่อไป และเป็ นกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมของผูอ้ ุปสมบท
1. กำรเวียนเทียนจะเวียนเทียนเฉพำะวันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ
และวันอัฏฐมีบูชำ
2. กำรถวำยสังฆทำนสำมำรถถวำยได้ท้ งั อำหำรและสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จำเป็ นต่อ
พระภิกษุ
4. พระสงฆ์ที่จะได้รับผ้ำกฐินจะต้องได้รับกำรยินยอมจำกพระสงฆ์
สถำบันกำรศึกษำเป็ นสถำบันที่จำเป็ นสำหรับกำรพัฒนำมนุษย์ต่อจำกสถำบัน
ครอบครัว โดยให้กำรศึกษำแก่สมำชิกในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้สมำชิก
ในสังคมเป็ นบุคคลที่มีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
1. เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภำพด้ำนร่ ำงกำย
5. เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิและเสรี ภำพในเคหสถำน
อำเซี ยนเป็ นควำมร่ วมมือในด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญที่มีอำนำจในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐได้แก่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผูต้ รวจกำรแผ่นดิน คณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริ ตแห่งชำติ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบตั ิไม่ได้มุ่งให้เพิ่มรำยได้ แต่ให้ลด
รำยจ่ำยที่ไม่จำเป็ น รู ้จกั พึ่งพำตนเอง ไม่ตระหนี่ รู ้จกั แบ่งปั นและเกื้อกูลผูอ้ ื่น
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กำรพัฒนำเศรษฐกิจก่อให้เกิดกำรขยำยตัวด้ำนกำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำร โดยให้
ควำมสำคัญกับควำมเจริ ญเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำรเพิ่มรำยได้ของประชำกร
ทำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมำก ส่ งผลให้ทรัพยำกรลดลงอย่ำงรวดเร็ ว
และเสื่ อมโทรมลง นำไปสู่ กำรแย่งชิงกำรใช้ทรัพยำกร
3. กำรเปิ ดเสรี ทำงกำรค้ำทำให้รัฐบำลสู ญเสี ยรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีที่จะนำมำ
ใช้พฒั นำประเทศ
5. ผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยหันไปบริ โภคผักผลไม้เมืองหนำวจำกจีนเพิ่มมำกขึ้น
เนื่องจำกมีรำคำถูก ส่ งผลให้เกษตรกรไทยได้รับผลกระทบ
1. องค์ควำมรู ้ทำงประวัติศำสตร์ ช่วยให้ผศู ้ ึกษำตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญ
ของอดีต
5. ผูศ้ ึกษำเกิดประสบกำรณ์และทักษะในกำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำโดยเฉพำะกำรใช้
เหตุผลในกำรค้นหำสำเหตุของปัญหำ
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศมหำอำนำจตะวันตกในกำรแข่งขันแสวงหำ
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง ประกอบกับกำรขยำยตัวของลัทธิ
ชำตินิยมในยุโรปที่มีควำมรุ นแรงมำกขึ้นทำให้เกิดสงครำมโลกครั้งที่ 1
ปั ญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ และปั ญหำควำมยำกจนไม่ใช่สำเหตุ
ของลัทธิ ก่อกำรร้ำย
1. กำรประดิษฐ์ตวั อักษรไทยทำให้คนไทยมีอกั ษรไทยใช้จนถึงปัจจุบนั
2. ทำให้สุโขทัยเป็ นรำชธำนี แรกของชำติไทยที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระมหำกษัตริ ยไ์ ทย
2. ทรงดำเนินวิเทโศบำยอย่ำงรอบคอบ เสด็จประพำสไปยังยุโรป
5. ทรงปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัย โดยกำรปรับปรุ งคุณภำพประชำกรทั้งด้ำน
กำรศึกษำ สำธำรณสุ ข สิ ทธิและเสรี ภำพ
3. กำรแทนที่ของกระแสน้ ำอุ่นพัดพำมำแทนที่กระแสน้ ำเย็นในบริ เวณมหำสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ทำให้กระแสน้ ำเย็นด้ำนล่ำงไม่สำมำรถหมุนวนขึ้นมำได้ ทำให้
อำกำศเหนื อบริ เวณดังกล่ำวลอยตัวขึ้นและกลัน่ ตัวเป็ นเมฆฝนบริ เวณชำยฝั่ง
เอกวำดอร์ เปรู และชิลี จึงชุ่มชื้นเพรำะมีฝนตกมำก ผลจำกกำรที่กระแสคลื่นไหล
ไปทำงมหำสมุทรแปซิ ฟิกตะวันออกทำให้เกิดควำมกดอำกำศสู งเหนือมหำสมุทรแปซิ ฟิกตะวันตกในพื้นที่บริ เวณชำยฝั่งออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ทำให้เกิดภำวะแห้งแล้ง
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1. สภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงส่ งผลให้พืชผลทำงกำรเกษตรลดลง เกิดกำร
ขำดแคลนอำหำร
5. กำรเปลี่ยนแปลงของอำกำศทำให้เกิดพำยุที่มีควำมรุ นแรง เมื่อเกิดบริ เวณที่เป็ น
แหล่งชุมชนจะทำให้เกิดควำมสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
พิธีสำรเกียวโตเป็ นกฎหมำยที่ร่ำงขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหำภำวะโลกร้อน
โดยประเทศที่เข้ำร่ วมในพิธีสำรนี้จะต้องลดกำรปล่อยแก๊สเรื อนกระจก
เพื่อลดอุณหภูมิของโลก
2. เป็ นกำรอนุ รักษ์ป่ำไม้และแหล่งน้ ำ ป้ องกันไม่ให้คนตัดไม้ทำลำยป่ ำ
4. เป็ นกำรขอขมำแหล่งน้ ำที่ทำให้แหล่งน้ ำสกปรก ให้คนเห็นควำมสำคัญของ
แหล่งน้ ำ

