ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 32 ข้อ (ข้อ 1-32) : 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
สมัยศำสดำที่ตนนับถือ (ส 1.1 ม.4-6/1)
1. กำรแบ่งวรรณะทำงสังคมในสมัยพุทธกำลก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงไรมำกที่สุด
1 เกิดควำมล้ำหลัง
2 เกิดควำมแตกแยก
3 เกิดควำมไม่ยตุ ิธรรม
4 เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม
5 เกิดช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พุทธประวัติดำ้ นกำรบริ หำร และกำรธำรงรักษำศำสนำ หรื อวิเครำะห์ประวัติศำสดำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/3)
2. พระพุทธเจ้ำทรงธำรงรักษำพระพุทธศำสนำให้สืบทอดต่อมำจนถึงปั จจุบนั ได้อย่ำงไร
1 ทรงรวบรวมหลักธรรมไว้เป็ นหมวดหมู่และบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
2 ทรงมอบหมำยหน้ำที่ในกำรสื บทอดพระพุทธศำสนำแก่พระมหำเถระ
3 ทรงสังคำยนำพระไตรปิ ฎก เพื่อให้พระธรรมวินยั มีควำมมัน่ คงสื บต่อไป
4 ทรงมอบหมำยให้พระสงฆ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรดูแลพระพุทธศำสนำ
5 ทรงให้ชำวพุทธยึดเอำพระธรรมเป็ นศำสดำหลังจำกที่พระพุทธองค์ปริ นิพพำนไปแล้ว

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรพัฒนำศรัทธำ และปัญญำที่ถูกต้องในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิด
ของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/5)
3. ในฐำนะพุทธศำสนิกชนนักเรี ยนควรมีควำมศรัทธำอย่ำงไร
1 ศรัทธำในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั ปวง
2 ศรัทธำในกฎกำหนดสภำวะ
3 ศรัทธำในพระเจ้ำองค์เดียว
4 ศรัทธำในกฎแห่งกรรม
5 ศรัทธำในวันสิ้ นโลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักกำรของพระพุทธศำสนำกับหลักวิทยำศำสตร์ หรื อแนวคิดของศำสนำ
ที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/7)
4. ข้อใดสรุ ปถูกต้องเกี่ยวกับหลักกำรของพระพุทธศำสนำกับหลักวิทยำศำสตร์
1 พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์ มุ่งแสวงหำควำมจริ งจำกวัตถุ
2 พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์สอนให้แสวงหำควำมจริ งโดยกำรพิสูจน์
3 พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์ยอมรับควำมจริ งที่เป็ นนำมธรรมและรู ปธรรม
4 พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์ ให้ควำมสำคัญแก่มูลค่ำมำกกว่ำคุณค่ำ
5 พระพุทธศำสนำและวิทยำศำสตร์ เชื่ อว่ำควำมจริ งรับรู ้ได้ดว้ ยประสำทสัมผัส

ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำว่ำเป็ นศำสตร์ แห่งกำรศึกษำ ซึ่ งเน้นควำมสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย
กับวิธีกำรแก้ปัญหำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/9)
ฟุ่ มเฟื อย

ไม่วำงแผนกำรใช้จ่ำย
ทุกข์

สมุทยั

ชักหน้ำไม่ถึงหลัง
มีรำยได้นอ้ ย

มรรค

นิโรธ

1

มีเงินใช้จ่ำย และมีเงิน
เหลือเก็บออม

5. จำกแผนภำพ ตำมหลักอริ ยสัจ 4 หมำยเลข 1 ตรงกับสุ ภำษิตใด
1 อัฐยำยซื้ อขนมยำย
2 น้ ำพึ่งเรื อเสื อพึ่งป่ ำ
3 เก็บหอมรอมริ บ
4 สิ บเบี้ยใกล้มือ
5 หนักไม่เอำ เบำไม่สู้
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำประเทศ
แบบยัง่ ยืน หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/11)
6. หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำข้อใดสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1 มัชฌิมำปฏิปทำ
2 สังคหวัตถุ 4
3 อิทธิ บำท 4
4 เบญจศีล
5 เบญจธรรม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรมในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักคำสอนของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.4-6/13)
7. หลักธรรมใดที่พุทธศำสนิกชนควรนำไปปฏิบตั ิเพื่อให้พน้ จำกควำมทุกข์
1 วิตก 3
2 ภำวนำ 4
3 โลกธรรม 8
4 อุปำทำน 4
5 อุบำสกธรรม 5
ตัวชี้วดั วิเครำะห์คุณค่ำและควำมสำคัญของกำรสังคำยนำพระไตรปิ ฎก หรื อคัมภีร์ของศำสนำ
ที่ตนนับถือและกำรเผยแผ่ (ส 1.1 ม.4-6/15)
8. กำรสังคำยนำพระไตรปิ ฎกมีควำมสำคัญอย่ำงไร
1 เพื่อให้หลักธรรมคำสอนมีควำมเหมำะสมกับยุคสมัย
2 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้มีผนู ้ บั ถือมำกขึ้น
3 เพื่อให้พระพุทธศำสนำเป็ นรำกฐำนของวัฒนธรรมสื บต่อไป
4 เพื่อให้พระพุทธศำสนำเกิดควำมมัน่ คงและคงอยูส่ ื บต่อไป
5 เพื่อให้ศำสนิกชนสำมำรถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบตั ิได้สะดวก
ตัวชี้วดั เห็นคุณค่ำ เชื่อมัน่ และมุ่งมัน่ พัฒนำชีวติ ด้วยกำรพัฒนำจิต และพัฒนำกำรเรี ยนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ กำร หรื อกำรพัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
(ส 1.1 ม.4-6/19)
9. “นุชจรี ยม์ กั เลือกซื้ อแต่เสื้ อผ้ำที่มียหี่ อ้ และมีรำคำแพงเพื่อแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็นว่ำตนเองมีฐำนะ”
ถ้ำนักเรี ยนเป็ นเพื่อนกับนุชจรี ยจ์ ะแนะนำวิธีคิดแบบใดให้แก่นุชจรี ย ์
1 วิธีคิดแบบอุบำยปลุกเร้ำคุณธรรม
2 วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทำงออก
3 วิธีคิดแบบคุณค่ำแท้-คุณค่ำเทียม
4 วิธีคิดแบบเป็ นอยูข่ ณะปั จจุบนั
5 วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์

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. กำรปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดีขอ้ ใดเหมำะสมที่สุด
1 อุปสมบทเป็ นพระภิกษุ
2 รักษำศีล 5 ให้บริ สุทธิ์
3 ฝึ กสมำธิเป็ นประจำทุกวัน
4 บริ จำคเงินให้แก่วดั จำนวนมำก ๆ
5 รับเป็ นเจ้ำภำพในกำรทอดผ้ำป่ ำ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมศำสนพิธี พิธีกรรมตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.4-6/2)
11. ถ้ำนักเรี ยนต้องกำรทำบุญเลี้ยงพระที่บำ้ น เนื่ องในโอกำสขึ้นบ้ำนใหม่ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตำมข้อใด
1 นิมนต์พระ 10 รู ป
2 จัดเตรี ยมภูษำโยง
3 จัดเตรี ยมโต๊ะหมู่บูชำ
4 แจ้งรำยกำรอำหำรที่จะถวำยพระสงฆ์
5 ทำหนังสื ออำรำธนำ พร้อมระบุเวลำ สถำนที่ รำยกำรอำหำร จำนวนพระสงฆ์ที่นิมนต์
ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทำงศำสนำ และเทศกำลที่สำคัญ
ของศำสนำที่ตนนับถือ และปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.4-6/4)
12. หลักธรรมในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับวันมำฆบูชำ และนักเรี ยนจะปฏิบตั ิตนตำมหลักธรรมดังกล่ำวอย่ำงไร
1 ทำงสำยกลำง ปฏิบตั ิโดยดำเนินชีวติ โดยยึดหลักทำงสำยกลำง ไม่ตึงเครี ยดหรื อหย่อนเกินไป
2 โอวำทปำฏิโมกข์ ปฏิบตั ิตนโดยไม่ทำควำมชัว่ ทำควำมดี และทำจิตใจให้บริ สุทธิ์
3 อริ ยสัจ 4 ปฏิบตั ิโดยเข้ำใจควำมจริ งของชีวติ แสวงหำหนทำงพ้นทุกข์
4 สุ จริ ต 3 ปฏิบตั ิโดยมีควำมประพฤติดีท้ งั ทำงกำย วำจำ และใจ
5 เบญจศีล เบญจธรรม ปฏิบตั ิตนโดยรักษำศีล 5 ให้บริ สุทธิ์

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. กำรกระทำในข้อใดถือเป็ นควำมผิดทำงอำญำ
1 นำทรัพย์สินที่ผอู้ ื่นจำนำไว้มำขำยทอดตลำด
2 ปล่อยเงินกูโ้ ดยคิดอัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 30 ต่อปี
3 ยืมเงินจำกเจ้ำหนี้แล้วไม่ชดใช้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
4 ไม่จ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน ผูใ้ ห้เช่ำจึงยึดเงินมัดจำล่วงหน้ำ
5 ใช้กำลังประทุษร้ำยเพื่อเอำทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผอู้ ื่นประพฤติปฏิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดีของประเทศชำติ
และสังคมโลก (ส 2.1 ม.4-6/3)
14. กำรปฏิบตั ิตนในข้อใดช่วยส่ งเสริ มให้ประเทศชำติเจริ ญก้ำวหน้ำมำกที่สุด
1 เลือกคนดีมีควำมสำมำรถเข้ำไปทำหน้ำที่บริ หำรประเทศ
2 เข้ำร่ วมชุมนุมเพื่อต่อต้ำนกำรทำงำนของรัฐบำล
3 เป็ นสำยให้เจ้ำหน้ำที่เมื่อทรำบเบำะแสเกี่ยวกับสำรเสพติด
4 ดูแลรักษำทรัพย์สินของส่ วนรวม
5 สมัครเข้ำรับรำชกำร
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสำกล (ส 2.1 ม.4-6/5)
15. กำรอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยในข้อใดเหมำะสมที่สุด
1 ติดป้ ำยเชิ ญชวนให้คนในชุมชนร่ วมกันอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
2 จัดแสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
3 วำดภำพวัฒนธรรมไทยส่ งเข้ำประกวด
4 ปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย
5 ผสมผสำนวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสำกล

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)
16. ปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่สำคัญในประเทศสำมำรถแก้ไขได้โดยวิธีใด
1 บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่ งครัด
2 กำหนดบทลงโทษแก่ผกู ้ ระทำควำมผิดอย่ำงรุ นแรง
3 ให้ทุกฝ่ ำยหันหน้ำคุยกันเพื่อควำมปรองดอง
4 ปรับปรุ งกฎหมำยรัฐธรรมนูญให้ทนั สมัยมำกขึ้น
5 ให้ผมู้ ีอำนำจทำงกำรเมืองเป็ นผูต้ ดั สิ นปั ญหำ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญและควำมจำเป็ นที่ตอ้ งธำรงรักษำไว้ซ่ ึงกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ม.4-6/3)
17. หลักกำรใดของระบอบประชำธิ ปไตยที่ก่อให้เกิดควำมยุติธรรมในสังคม
1 หลักควำมเสมอภำค
2 หลักเสี ยงข้ำงมำก
3 หลักกำรมีส่วนร่ วม
4 หลักสันติภำพ
5 หลักภรำดรภำพ
18. กำรธำรงไว้ซ่ ึ งกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยมีควำมสำคัญอย่ำงไร
1 รัฐบำลทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
2 ประเทศชำติเกิดควำมสงบสุ ขเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3 ประชำกรในประเทศมีคุณภำพมำกขึ้น
4 ประชำกรในประเทศมีฐำนะเท่ำเทียมกัน
5 ประชำกรในประเทศมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเท่ำเทียมกัน

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)
19. สถำนกำรณ์ในข้อใดที่ก่อให้เกิดปั ญหำกำรว่ำงงำน
1 อุปสงค์แรงงำนมีมำกกว่ำอุปทำนแรงงำน
2 อุปสงค์แรงงำนมีนอ้ ยกว่ำอุปทำนแรงงำน
3 อุปสงค์แรงงำนและอุปทำนแรงงำนเท่ำกัน
4 อุปทำนแรงงำนมีนอ้ ยกว่ำอุปสงค์แรงงำน
5 ควำมไม่มนั่ คงทำงกำรเมืองภำยในประเทศ
ตัวชี้วดั ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบสหกรณ์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ (ส 3.1 ม.4-6/3)
20. สหกรณ์มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงไร
1 เป็ นแหล่งเงินกูใ้ ห้แก่สมำชิกในชุมชนเพื่อใช้ทำธุ รกิจ
2 จำหน่ำยสิ นค้ำรำคำถูกให้แก่สมำชิกในชุมชน
3 ส่ งเสริ มให้สมำชิกในชุมชนรู ้จกั พึ่งตนเอง
4 ช่วยแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในชุมชน
5 ส่ งเสริ มควำมร่ วมมือในชุมชน

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและ
ควำมจำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั อธิ บำยบทบำทของรัฐบำลเกี่ยวกับนโยบำยกำรเงิน กำรคลังในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ส 3.2 ม.4-6/1)
21. “อัตรำเงินเฟ้ อเพิ่มสู งขึ้นในรอบ 1 ปี โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสิ นค้ำจำพวกอำหำร”
จำกข้อควำมรัฐควรแก้ไขปั ญหำนี้อย่ำงไร
1 ลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
2 ลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก
3 เก็บภำษีจำกประชำชนให้นอ้ ยลง
4 กำหนดมำตรกำรควบคุมรำคำอำหำร
5 กำหนดมำตรกำรชะลอกำรปล่อยสิ นเชื่อ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลดี ผลเสี ยของควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในรู ปแบบต่ำง ๆ
(ส 3.2 ม.4-6/3)
22. ข้อใดไม่ ใช่ ผลดีของกำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรี อำเซี ยน
1 เกิดกำรแข่งขันกันระหว่ำงประเทศสมำชิกที่มีสินค้ำส่ งออกเหมือนกัน
2 ช่วยให้เกิดกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศสมำชิกเพิ่มขึ้น
3 ช่วยเพิ่มอำนำจกำรต่อรองในกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
4 เกิดกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในอำเซี ยนเพิ่มมำกขึ้น
5 ต้นทุนกำรผลิตสิ นค้ำลดลงทำให้สินค้ำมีรำคำถูกลง

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำ และยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั ตระหนักถึงควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ที่แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชำติ (ส 4.1 ม.4-6/1)
23. กำรแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศำสตร์ และสมัยประวัติศำสตร์ ใช้เกณฑ์ใดในกำรแบ่ง
1 กำรเพำะปลูก
2 กำรประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้
3 กำรสร้ำงที่อยูอ่ ำศัย
4 กำรประดิษฐ์ตวั อักษร
5 พัฒนำกำรของมนุษย์
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ
กำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่ อง ตระหนักถึงควำมสำคัญและสำมำรถ
วิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิ พลของอำรยธรรมโบรำณ และกำรติดต่อระหว่ำงโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (ส 4.2 ม.4-6/1)
24. “ถนนทุกสำยมุ่งสู่ กรุ งโรม” จำกข้อควำมเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ใด
1 จักรวรรดิโรมันได้สร้ำงสรรค์อำรยธรรมด้ำนสถำปั ตยกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมสวยงำม
2 จักรวรรดิโรมันรวบรวมอำนำจมำไว้ที่กรุ งโรม เพื่อให้เป็ นศูนย์กลำงในกำรปกครองอำณำจักร
3 จักรวรรดิโรมันเรี ยกเก็บภำษีจำกเจ้ำเมืองต่ำง ๆ เพื่อนำเงินภำษีมำสร้ำงถนนและสำธำรณูปโภค
ในกรุ งโรม
4 จักรวรรดิโรมันได้ส่งเสริ มให้มีกำรติดต่อค้ำขำยกับอำณำจักรอื่นโดยกำรสร้ำงถนนเพื่อรองรับ
กำรคมนำคม
5 จักรวรรดิโรมันได้สร้ำงถนนจำนวนมำกเพื่อเชื่ อมระหว่ำงค่ำยทหำร และเมืองต่ำง ๆ กับกรุ งโรม

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลกระทบของกำรขยำยอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริ กำ
แอฟริ กำ และเอเชีย (ส 4.2 ม.4-6/3)
25. กำรขยำยอิทธิพลของชำติตะวันตกเข้ำมำในทวีปอเมริ กำก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงไร
1 มีวตั ถุดิบป้ อนโรงงำนอุตสำหกรรมมำกขึ้น
2 ชนพื้นเมืองตกอยูภ่ ำยใต้กำรปกครองของชนผิวขำว
3 ชำวพื้นเมืองถูกขับไล่ออกไปจำกพื้นที่
4 ชำวพื้นเมืองถูกเกณฑ์ไปเป็ นแรงงำนในยุโรป
5 เกิดกำรฆ่ำล้ำงเผ่ำพันธุ์ชำวพื้นเมือง
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและ
ธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศำสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4-6/1)
26. สำเหตุสำคัญที่ทำให้มีกำรว่ำจ้ำงชำวต่ำงชำติที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเข้ำมำรับรำชกำร
ในสมัยรัชกำลที่ 5 คือข้อใด
1 ชำวต่ำงชำติมีควำมรู ้ควำมสำมำรถมำกกว่ำคนไทย
2 เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของชำติตะวันตก
3 เพือ่ ดำเนินนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศให้ทนั สมัยตำมแบบตะวันตก
4 เพื่อป้ องกันกำรตกเป็ นอำณำนิคมของชำติตะวันตก
5 รัฐบำลของต่ำงชำติเรี ยกร้องให้มีกำรจ้ำงชำวตะวันตกเข้ำรับรำชกำรไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งเสริ มกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบนั (ส 4.3 ม.4-6/3)
27. ข้อใดไม่ ใช่ เหตุผลที่เรื อนไทยยกพื้นสู ง
1 ป้ องกันน้ ำท่วมในฤดูน้ ำหลำก
2 ป้ องกันภัยจำกสัตว์หรื อโจรผูร้ ้ำย
3 ใช้เป็ นพื้นที่ทำกิจกรรมในครอบครัว
4 ช่วยระบำยควำมร้อนจำกตัวเรื อนในเวลำกลำงวัน
5 เพื่อควำมเป็ นสิ ริมงคลและแสดงถึงควำมมีฐำนะ

ตัวชี้วดั วำงแผนกำหนดแนวทำงและกำรมีส่วนร่ วมกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยและวัฒนธรรมไทย
(ส 4.3 ม.4-6/5)
28. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด
1 บริ จำคเงินเข้ำกองทุนอนุรักษ์มรดกไทย
2 ปรับปรุ งวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ำกับยุคสมัย
3 จัดโครงกำรเพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรมในท้องถิ่นตนเอง
4 วำดภำพวัฒนธรรมหรื อภูมิปัญญำไทยเก็บสะสมไว้
5 ผสมผสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองให้เข้ำกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่น
สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์ สรุ ป
และใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั ใช้เครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรรวบรวม วิเครำะห์ และนำเสนอข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ (ส 5.1 ม.4-6/1)
29. ถ้ำต้องกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของน้ ำแข็งบริ เวณขั้วโลกเหนือควรใช้เครื่ องมือใดจึงจะเหมำะสมที่สุด
1 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
2 ภำพจำกดำวเทียม
3 แผนที่ภูมิประเทศ
4 เครื่ องกำหนดค่ำพิกดั
5 เครื่ องมือวัดสภำพอำกำศ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจำกปั จจัยทำงภูมิศำสตร์
ในประเทศไทย และทวีปต่ำง ๆ (ส 5.1 ม.4-6/3)
30. ลักษณะภูมิประเทศในข้อใดที่เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนที่แม่น้ ำพัดพำมำ
1 กุมภลักษณ์
2 ที่รำบน้ ำท่วมถึง
3 สันดอนจะงอย
4 เนินตะกอนรู ปพัด
5 สันดอนเชื่อมเกำะ
มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึก และมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั วิเครำะห์สถำนกำรณ์และวิกฤตกำรณ์ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก (ส 5.2 ม.4-6/1)
31. ข้อใดเป็ นสำเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปั ญหำทรัพยำกรน้ ำเสี ย
1 กำรบำบัดน้ ำเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ แหล่งน้ ำ
2 กำรนำน้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติมำใช้
3 กำรเจริ ญเติบโตของวัชพืชในน้ ำ
4 กำรทิ้งน้ ำที่ใช้แล้วในครัวเรื อนลงในแหล่งน้ ำ
5 กำรขุดเจำะน้ ำบำดำลเพื่อนำมำใช้ประโยชน์
ตัวชี้วดั ระบุแนวทำงกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก
(ส 5.2 ม.4-6/3)
32. แนวทำงกำรอนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในข้อใดเหมำะสมที่สุด
1 รณรงค์ให้งดใช้รถใช้ถนนเพื่อประหยัดทรัพยำกรเชื้ อเพลิง
2 แสวงหำทรัพยำกรใหม่มำใช้แทนทรัพยำกรธรรมชำติที่กำลังจะหมดไป
3 จัดทำใบปลิวเกี่ยวกับกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแจกจ่ำยให้แก่ประชำชนทัว่ ไป
4 กำรจัดตั้งสถำบันรักษำสิ่ งแวดล้อมแห่งชำติข้ ึน
5 ออกกฎหมำยที่จะนำมำใช้เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม

ส่ วนที่ 2 : แบบปรนัย 5 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องมำกกว่ำ 1 คำตอบ
จำนวน 28 ข้อ (ข้อ 33-60) : ข้อละ 1 คะแนน
ตอบถูก 1 คำตอบ ได้ 0.5 คะแนน
ตอบถูก 2 คำตอบ ได้ 1 คะแนน
สาระที่ 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้ำใจประวัติ ควำมสำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรื อ
ศำสนำที่ตนนับถือ และศำสนำอื่น มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และปฏิบตั ิตำม
หลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธเจ้ำในฐำนะเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่ำงสู งสุ ดในกำรตรัสรู ้ กำรก่อตั้ง
วิธีกำรสอนและกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำหรื อวิเครำะห์ประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำม
ที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/2)
33. กำรแสวงหำหนทำงตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำสอดคล้องกับพุทธศำสนสุ ภำษิตใด
1 งมเข็มในมหำสมุทร
2 ฝนทัง่ ให้เป็ นเข็ม
3 เข็ญครกขึ้นภูเขำ
4 ช้ำ ๆ ได้พร้ำเล่มงำม
5 ควำมพยำยำมอยูท่ ี่ไหนควำมสำเร็ จอยูท่ ี่นนั่
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ขอ้ ปฏิบตั ิทำงสำยกลำงในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/4)
34. ข้อใดสอดคล้องกับหลักสัมมำวำยำมะ
1 มีสติรู้ตวั ทัว่ พร้อม
2 เห็นว่ำทำดีได้ดี ทำชัว่ ได้ชวั่
3 ดำริ ไม่พยำบำทปองร้ำยผูอ้ ื่น
4 พยำยำมรักษำควำมดีที่มีอยูแ่ ล้วให้คงอยู่
5 พยำยำมระวังมิให้เกิดควำมชัว่ ขึ้นในจิต

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ลกั ษณะประชำธิปไตยในพระพุทธศำสนำ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/6)
35. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ำพระพุทธศำสนำยึดหลักควำมเสมอภำคตำมหลักประชำธิ ปไตย
1 ผูท้ ี่เข้ำมำอุปสมบทไม่วำ่ จะอยูใ่ นวรรณะใดจะได้รับควำมเท่ำเทียมกัน
2 พระภิกษุทุกรู ปมีสิทธิ รับกฐินอย่ำงเท่ำเทียมกัน
3 พระภิกษุที่เข้ำประชุมทำสังฆกรรมทุกรู ปมีสิทธิแสดงควำมคิดเห็นในทำงที่เห็นด้วย
และในทำงคัดค้ำน
4 มีกำรแบ่งอำนำจให้พระเถระผูใ้ หญ่ทำหน้ำที่บริ หำรปกครองหมู่คณะ
5 พระสงฆ์สำมำรถถอนสิ กขำบทที่เห็นว่ำเล็กน้อยบทใดก็ได้
ตัวชี้วดั วิเครำะห์กำรฝึ กฝนและพัฒนำตนเอง กำรพึ่งตนเอง และกำรมุ่งอิสรภำพในพระพุทธศำสนำ
หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/8)
36. ในวันที่พระพุทธเจ้ำประสู ติเสด็จย่ำงพระบำทไป 7 ก้ำว พร้อมดำรัสว่ำ “เรำเป็ นผูเ้ ลิศแห่งโลก เรำเป็ น
ผูป้ ระเสริ ฐแห่งโลก เรำคือผูเ้ ป็ นใหญ่แห่งโลก” จำกข้อควำมตรงกับข้อใด
1 อวดตัวว่ำยิง่ ใหญ่
2 เป็ นผูม้ ีอิทธิ ฤทธิ์ ปำฏิหำริ ย ์
3 แสดงให้เห็นว่ำเป็ นผูเ้ หนื อกว่ำมนุษย์ทุกคน
4 เป็ นกำรประกำศอิสรภำพของมนุษย์
5 แสดงให้เห็นว่ำมนุษย์มีศกั ยภำพในกำรพัฒนำตนเอง
ตัวชี้วดั วิเครำะห์พระพุทธศำสนำในกำรฝึ กตนไม่ให้ประมำท มุ่งประโยชน์และสันติภำพบุคคล
สังคม และโลก หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/10)
37. ข้อใดเป็ นกำรฝึ กตนไม่ให้ประมำทตำมแนวอภิณหปั จจเวกขณ์ 5
1 ยอมรับว่ำวิญญำณมีจริ งเมื่อตำยไปแล้วทุกคนจะต้องเป็ นวิญญำณ
2 ยอมรับว่ำควำมสุ ขควำมทุกข์เป็ นของคู่กนั
3 ยอมรับว่ำทุกคนมีกรรมเป็ นของตนและจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น
4 ยอมรับว่ำกำรไม่มีโรคเป็ นลำภอันประเสริ ฐ
5 ยอมรับว่ำจะต้องพลัดพรำกจำกสิ่ งอันเป็ นที่รัก

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำเกี่ยวกับกำรศึกษำที่สมบูรณ์ กำรเมืองและ
สันติภำพ หรื อแนวคิดของศำสนำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/12)
38. กำรจัดกำรศึกษำให้สมบูรณ์ตำมหลักพระพุทธศำสนำมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดสิ่ งใดมำกที่สุด
1 เพื่อให้มนุษย์เกิดปั ญญำ
2 เพื่อให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะ
3 เพื่อนำปั ญญำที่เกิดจำกกำรศึกษำมำพัฒนำตนเอง
4 เพื่อให้มนุษย์มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำอย่ำงถ่องแท้
5 เพื่อให้มนุษย์เกิดควำมรอบรู ้ในวิชำกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถประกอบอำชีพได้
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ขอ้ คิดและแบบอย่ำงกำรดำเนิ นชีวติ จำกประวัติสำวก ชำดก เรื่ องเล่ำ และศำสนิกชน
ตัวอย่ำงตำมที่กำหนด (ส 1.1 ม.4-6/14)
39. นักเรี ยนจะนำแบบอย่ำงของพระมหำชนกมำปฏิบตั ิในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงไร
1 มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2 มีควำมเมตตำกรุ ณำต่อผูอ้ ื่น
3 ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและควำมยำกลำบำกต่ำง ๆ
4 มีควำมพยำยำมในกำรทำสิ่ งต่ำง ๆ จนสำเร็ จ
5 มีควำมขยันหมัน่ เพียร
40. นักเรี ยนจะนำคุณธรรมพระนำคเสนมำปฏิบตั ิอย่ำงไร
1 ใช้ชีวติ อย่ำงมีสติไม่ประมำท
2 ใฝ่ กำรศึกษำเล่ำเรี ยน
3 มีควำมกตัญญูกตเวที
4 มีควำมพยำยำม มุ่งมัน่ ตั้งใจ
5 ยอมรับผิดและรู ้จกั แก้ไขปรับปรุ งตัวเอง

ตัวชี้วดั เชื่อมัน่ ต่อผลของกำรทำควำมดี ควำมชัว่ สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ที่ตอ้ งเผชิญและ
ตัดสิ นใจเลือกดำเนิ นกำรหรื อปฏิบตั ิตนได้อย่ำงมีเหตุผลถูกต้องตำมหลักธรรม จริ ยธรรม
และกำหนดเป้ ำหมำย บทบำทกำรดำเนินชีวติ เพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุข และอยู่
ร่ วมกันเป็ นชำติอย่ำงสมำนฉันท์ (ส 1.1 ม.4-6/16)
41.

มำนพต้องลำออกจำกโรงเรี ยนเพื่อต้องมำดูแลพ่อที่นอนป่ วยอยูท่ ี่บำ้ น และต้องหำงำนทำ
เพื่อมำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ วันหนึ่งขณะที่มำนพกำลังขำยของอยูน่ ้ นั ได้พบกระเป๋ ำเงิน
ตกอยูจ่ ึงเก็บขึ้นมำดู และพบว่ำมีเงินสกุลยูโร เงินบำทจำนวนมำกและเอกสำรของเจ้ำของ
ซึ่ งเป็ นชำวต่ำงชำติ
จำกสถำนกำรณ์ถำ้ นักเรี ยนเป็ นมำนพจะตัดสิ นใจอย่ำงไร
1 นำเงินสกุลยูโรไปส่ งคืนเจ้ำของและนำเงินบำทมำใช้รักษำพ่อที่ป่วย
2 ติดประกำศเพื่อให้เจ้ำของเงินมำรับคืนภำยใน 3 วัน ถ้ำไม่มีผใู ้ ดติดต่อเข้ำมำจะเก็บเงินไว้เองทั้งหมด
3 เก็บเงินทั้งหมดไว้เพื่อใช้เป็ นทุนกำรศึกษำ
4 นำเงินที่เก็บได้ไปแจ้งควำมที่สถำนีตำรวจ
5 สื บหำเจ้ำของตำมที่อยูใ่ นกระเป๋ ำและนำส่ งคืนเจ้ำของ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์หลักธรรมสำคัญในกำรอยูร่ ่ วมกันอย่ำงสันติสุขของศำสนำอื่น ๆ และชักชวน
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นควำมสำคัญของกำรทำควำมดีต่อกัน (ส 1.1 ม.4-6/21)
42. จุดประสงค์ของหลักธรรมคำสอนของทุกศำสนำที่มุ่งให้ศำสนิกชนปฏิบตั ิตนเหมือนกันคือข้อใด
1 ทำควำมดี
2 ละเว้นกำรทำควำมชัว่
3 บริ จำคทำน
4 รักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตัวเอง
5 ศรัทธำในวันสิ้ นโลก

มาตรฐาน ส 1.2 เข้ำใจ ตระหนัก และปฏิบตั ิตนเป็ นศำสนิกชนที่ดี และธำรงรักษำพระพุทธศำสนำ
หรื อศำสนำที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมศำสนพิธี พิธีกรรมตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ (ส 1.2 ม.4-6/2)
43. ข้อใดปฏิบตั ิตนถูกต้องตำมหลักศำสนพิธี
1 กำรเดินเวียนเทียนจะเดินเวียนขวำ 3 รอบ
2 กำรถวำยสังฆทำนจะต้องถวำยโดยเจำะจงพระรู ปใดรู ปหนึ่ง
3 กำรทำบุญขึ้นบ้ำนใหม่จะต้องนิมนต์พระมำเป็ นจำนวนคู่
4 ขณะเดินเวียนเทียนให้ระลึกถึงเจ้ำกรรมนำยเวร
5 กำรทำจุลกฐินทุกฝ่ ำยจะต้องช่วยกันทำให้เสร็ จภำยใน 1 วัน
สาระที่ 2 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรดำเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้ำใจและปฏิบตั ิตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็ นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และธำรงรักษำ
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของโครงสร้ำงทำงสังคม กำรขัดเกลำทำงสังคม และกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม (ส 2.1 ม.4-6/2)
44. อ่ำนสถำนกำรณ์และตอบคำถำม
ปั จจุบนั มีคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่นิยมนำมำใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยในเครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ซึ่ งปั จจุบนั
เทคโนโลยีดำ้ นกำรสื่ อสำรช่วยให้คำศัพท์เหล่ำนั้นเผยแพร่ ไปอย่ำงรวดเร็ ว ทำให้เกิดควำมวิตกกังวล
กันว่ำเด็กรุ่ นใหม่จะทำให้ภำษำไทยผิดเพี้ยนไป
จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว กลุ่มบุคคลใดควรทำหน้ำที่ในกำรขัดเกลำทำงสังคม
1 กลุ่มทำงศำสนำ
2 กลุ่มกำรเมือง
3 กลุ่มเพื่อน
4 ครู อำจำรย์
5 กลุ่มเพื่อนร่ วมอำชีพ

ตัวชี้วดั ประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทำงพัฒนำ
(ส 2.1 ม.4-6/4)
45. กำรกระทำในข้อใดเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
1 ตำรวจเขียนใบสั่งให้ผทู ้ ี่ขบั รถผิดกฎจรำจรไปจ่ำยค่ำปรับที่โรงพัก
2 แม่ทำโทษลูกโดยกำรขังไว้ในห้องนอนและไม่ให้ไปเรี ยนหนังสื อ
3 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบุคคลให้พนักงำนออกจำกงำนเนื่องจำกทำผิดกฎบริ ษทั
4 นักเรี ยนถูกครู ทำโทษให้ทำควำมสะอำดห้องเรี ยนเนื่ องจำกไม่ส่งกำรบ้ำน
5 ชำวบ้ำนถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้ำงถนนตัดผ่ำนโดยไม่ได้ค่ำตอบแทน
มาตรฐาน ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธำ และธำรงรักษำไว้
ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั เสนอแนวทำง ทำงกำรเมืองกำรปกครองที่นำไปสู่ ควำมเข้ำใจ และกำรประสำนประโยชน์
ร่ วมกันระหว่ำงประเทศ (ส 2.2 ม.4-6/2)
46. ข้อใดเป็ นกำรดำเนินนโยบำยของประเทศไทยที่จะนำไปสู่ กำรประสำนประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงประเทศ
1 ประเทศไทยได้สั่งซื้ อระบบจรวดนำวิถีจำกประเทศอังกฤษ
2 ประเทศไทยต่อต้ำนกำรนำเข้ำสิ นค้ำละเมิดลิขสิ ทธิ์ จำกประเทศจีน
3 ประเทศไทย มำเลเซีย อินโดนีเซียจัดทำโครงกำรสำมเหลี่ยมเศรษฐกิจ
4 ประเทศไทยได้เสนอให้มีกำรจัดตั้งมูลนิธิอำเซี ยนเพื่อช่วยเหลือกันในกลุ่มประเทศสมำชิก
5 ประเทศไทยออกมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อกีดกันสิ นค้ำเกษตรจำกประเทศสมำชิกอำเซี ยน

ตัวชี้วดั เสนอแนวทำงและมีส่วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ (ส 2.2 ม.4-6/4)
47. นักเรี ยนสำมำรถมีส่วนร่ วมในกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐโดยวิธีใด
1 ยืน่ เรื่ องขอตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองจำกธนำคำร
2 แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นเจ้ำหน้ำที่รัฐหรื อผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ทุจริ ตในหน้ำที่
3 ดำเนินกำรขอให้ศำลออกหมำยเพื่อเข้ำไปในเคหสถำนของผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
4 ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมมีอยูจ่ ริ ง รวมทั้งควำมเปลี่ยนของทรัพย์สินของผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงกำรเมือง
5 ร่ วมลงชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 ชื่อต่อประธำนวุฒิสภำเพื่อถอดถอน
ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
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)
48. ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงไร
1 ช่วยให้ประชำชนมีฐำนะร่ ำรวยขึ้น
2 เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรและทรัพยำกรในชุมชน
3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อเป็ นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศ
4 ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสิ นค้ำในชุมชนเพื่อให้เกิดควำมสมดุลและยัง่ ยืน
5 ส่ งเสริ มคุณภำพชีวติ ของประชำชนและลดช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจน

ตัวชี้วดั วิเครำะห์ปัญหำทำงเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทำงแก้ไข (ส 3.1 ม.4-6/4)
49. รัฐบำลควรเข้ำมำแก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำในกำรกระจำยรำยได้โดยวิธีใด
1 ใช้หนี้ให้ประชำชนที่เป็ นหนี้ นอกระบบ
2 เก็บเงินภำษีจำกคนรวยไปแบ่งให้คนจน
3 สนับสนุนกำรลงทุนในภำคเกษตรกรรม
4 สนับสนุนให้คนเข้ำมำทำงำนในภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น
5 ขยำยกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำม
จำเป็ นของกำรร่ วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปิ ดเสรี ทำงเศรษฐกิจในยุคโลกำภิวตั น์ที่มีต่อสังคมไทย
(ส 3.2 ม.4-6/2)
50. กำรเปิ ดเขตกำรค้ำเสรี อำเซี ยนก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่ำงไร
1 รัฐบำลสู ญเสี ยรำยได้จำกอัตรำภำษีนำเข้ำที่ลดลง
2 กำรนำเข้ำวัตถุดิบจำกประเทศสมำชิกมีรำคำถูกลงช่วยลดต้นทุนกำรผลิต
3 ผูบ้ ริ โภคสำมำรถบริ โภคสิ นค้ำในรำคำที่ถูกลง
4 ธุ รกิจขนำดเล็กที่มีกำรผลิตต่ำไม่สำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
5 กำรลดภำษีทำให้สินค้ำไทยที่ส่งไปจำหน่ำยในอำเซี ยนมีรำคำถูกลงแข่งขันกับประเทศอื่นได้

สาระที่ 4 ประวัติศำสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำ และยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์
สำมำรถใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ วเิ ครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็ นระบบ
ตัวชี้วดั สร้ำงองค์ควำมรู ้ใหม่ทำงประวัติศำสตร์ โดยใช้วธิ ี กำรทำงประวัติศำสตร์ อย่ำงเป็ นระบบ
(ส 4.1 ม.4-6/2)
51. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ทำงประวัติศำสตร์ เกี่ยวกับเรื่ องกำรเลิกทำส
1 เพรำะเหตุใดจึงมีกำรเลิกทำส
2 นำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลิกทำสที่สืบค้นได้มำวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ
3 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลิกทำสจำกพงศำวดำร
4 สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลิกทำสจำกห้องสมุดแห่งชำติ
5 กำรเลิกทำสเกิดขึ้นเมื่อใด
มาตรฐาน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้ำนควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วดั วิเครำะห์เหตุกำรณ์สำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจและ
กำรเมืองเข้ำสู่ โลกสมัยปั จจุบนั (ส 4.2 ม.4-6/2)
52. กำรแสวงหำอำณำนิคมของชำติตะวันตกเกิดขึ้นเนื่ องจำกปั จจัยใด
1 ควำมต้องกำรแรงงำนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศ
2 ควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อป้ อนโรงงำนอุตสำหกรรม
3 ควำมต้องกำรหำตลำดเพื่อรองรับสิ นค้ำที่ผลิตได้
4 เกิดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม มีกำรแบ่งชนชั้นกัน
5 เกิดควำมขัดแย้งด้ำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ

ตัวชี้วดั วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ 21 (ส 4.2 ม.4-6/4)
53. ปั ญหำควำมขัดแย้งรุ นแรงที่เกิดขึ้นทัว่ โลกในปั จจุบนั เกิดจำกสำเหตุใด
1 ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเชื้ อชำติและศำสนำ
2 กำรขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติ
3 สภำพแวดล้อมเสื่ อมโทรมลง
4 กำรรวมกลุ่มกันทำงเศรษฐกิจ
5 กำรแทรกแซงของประเทศมหำอำนำจ
มาตรฐาน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็ นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็ นไทย
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ควำมสำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริ ยต์ ่อชำติไทย (ส 4.3 ม.4-6/2)
54. ปัจจุบนั สถำบันพระมหำกษัตริ ยม์ ีควำมสำคัญต่อชำติไทยอย่ำงไร
1 ทรงเป็ นอัครศำสนูปถัมภก
2 ทรงรวบรวมอำณำจักรให้เป็ นปึ กแผ่น
3 เป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชำติ
4 ทรงสร้ำงแสนยำนุภำพในด้ำนกำรทหำร
5 ทรงกำหนดนโยบำยในกำรบริ หำรประเทศ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์ผลงำนของบุคคลสำคัญทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศที่มีส่วนสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศำสตร์ไทย (ส 4.3 ม.4-6/4)
55. ข้อใดเป็ นผลงำนของหมอบรัดเลย์
1 กำรรักษำผูป้ ่ วยด้วยโรคอหิวำตกโรค
2 เผยแพร่ เรื่ องกำรปลูกฝี และฉี ดวัคซี น
3 รักษำโดยวิธีผำ่ ตัดเป็ นครั้งแรก
4 เปิ ดโรงพยำบำลเพื่อรักษำผูป้ ่ วย
5 เปิ ดคลินิกรักษำโรคฟัน

สาระที่ 5 ภูมิศำสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้ำใจลักษณะของโลกทำงกำยภำพ และควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผลต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชำติ ใช้แผนที่และเครื่ องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ
วิเครำะห์ สรุ ปและใช้ขอ้ มูลภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ตัวชี้วดั วิเครำะห์อิทธิพลของสภำพภูมิศำสตร์ ซึ่ งทำให้เกิดปั ญหำทำงกำยภำพหรื อภัยพิบตั ิ
ทำงธรรมชำติในประเทศไทยและภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลก (ส 5.1 ม.4-6/2)
56. ข้อใดเป็ นสำเหตุของกำรเกิดสึ นำมิที่จะส่ งผลกระทบต่อชำยฝั่ง
1 กำรปะทุของภูเขำไฟใต้ทอ้ งทะเลที่มีควำมรุ นแรง
2 กำรก่อตัวของพำยุหมุนในมหำสมุทร
3 กำรปะทุของภูเขำไฟในภำคพื้นทวีปที่มีควำมรุ นแรง
4 กำรเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบริ เวณมหำสมุทร
5 กำรเคลื่อนตัวของดินโคลนบริ เวณเชิงเขำโดยฉับพลัน
ตัวชี้วดั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงธรรมชำติในโลกว่ำเป็ นผลมำจำกกำรกระทำของมนุษย์และหรื อ
ธรรมชำติ (ส 5.1 ม.4-6/4)
57. กิจกรรมของมนุษย์ในข้อใดที่ก่อให้เกิดวิกฤตกำรณ์ดำ้ นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
1 กำรออกกฎหมำยคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
2 กำรจัดตั้งชมรมเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
3 กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
4 ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี
5 กำรเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่ำ
58. กำรเปลี่ยนแปลงของธรรมชำติในข้อใดที่เกิดจำกกำรกระทำของมนุษย์
1 กำรเกิดภำวะโลกร้อน
2 กำรเกิดคลื่นสึ นำมิ
3 กำรเกิดโรคระบำด
4 กำรปะทุของภูเขำไฟใต้ทะเล
5 ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่ อมโทรมลง

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุ ษย์กบั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์วฒั นธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน
ตัวชี้วดั ระบุมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ บทบำทขององค์กำรและกำรประสำนควำม
ร่ วมมือทั้งในประเทศ และนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่ งแวดล้อม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม (ส 5.2 ม.4-6/2)
59. ควำมร่ วมมือของทุกประเทศในข้อใดจะช่วยลดปั ญหำภำวะโลกร้อน
1 อนุสัญญำไซเตส
2 พิธีสำรเกียวโต
3 สนธิสัญญำบำเซิล
4 พิธีสำรมอนทรี ออล
5 อนุสัญญำแรมซำร์
ตัวชี้วดั อธิ บำยกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่ งแวดล้อมในกำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก (ส 5.2 ม.4-6/4)
60. บุคคลในข้อใดใช้ประโยชน์จำกสิ่ งแวดล้อมในกำรสร้ำงสรรค์วฒั นธรรม
1 ชำวอินเดียนแดงมีกำรเพำะปลูกพืชแบบยังชีพ
2 ชนเผ่ำโกล๊อคในประเทศจีนนิยมเลี้ยงสัตว์แบบเร่ ร่อน
3 ชำวแอบอริ จินในประเทศออสเตรเลียประดิษฐ์บูมเมอแรงขึ้นใช้เพื่อกำรล่ำสัตว์
4 ชำวปิ๊ กมีในประเทศคองโกยังชีพโดยกำรเก็บของป่ ำล่ำสัตว์
5 ชำวเอสกิโมในขั้วโลกเหนือใช้น้ ำแข็งมำสร้ำงเป็ นที่พกั ชัว่ ครำว

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
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เหตุผล
ควำมแตกแยกของคนในสังคม ส่ งผลให้สังคมเกิดควำมวุน่ วำย ไม่สงบสุ ข
ขำดควำมก้ำวหน้ำ
ก่อนที่พระพุทธเจ้ำจะปริ นิพพำนพระองค์ทรงมอบหมำยให้ชำวพุทธยึดถือ
พระธรรมเป็ นศำสดำแทนพระองค์ และยึดถือหลักธรรมเป็ นแนวปฏิบตั ิ ส่ งผลให้
พระพุทธศำสนำคงอยูส่ ื บต่อมำ
เป็ นควำมเชื่ อว่ำกำรกระทำสิ่ งใดลงไปไม่วำ่ จะทำดีหรื อชัว่ ผูก้ ระทำย่อมได้รับผลของ
กำรกระทำนั้น
หลักกำรของวิทยำศำสตร์ น้ นั จะเชื่อเรื่ องใดจะต้องมีกำรพิสูจน์หำควำมจริ งโดยกำร
ทดลอง ในทำงพระพุทธศำสนำพระพุทธเจ้ำทรงสอนให้เชื่ออย่ำงมีสติ
ทุกข์ คือ ปั ญหำที่เกิดขึ้น สมุทยั คือ สำเหตุของปั ญหำ มรรค คือ ข้อปฏิบตั ิในกำร
แก้ปัญหำ นิ โรธ คือ ภำวะที่ปัญหำหมดไป ในกรณี น้ ีคือ ชักหน้ำไม่ถึงหลัง หมำยถึง
รำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย ดังนั้น กำรเก็บหอมรอมริ บจะช่วยแก้ปัญหำได้ และทำให้
มีเงินใช้จ่ำย และเหลือเก็บออม
มัชฌิมำปฏิปทำ คือ ทำงสำยกลำง 8 ประกำร ได้แก่ ควำมเห็นชอบ ดำริ ชอบ
วำจำชอบ กำรงำนชอบ ประกอบอำชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบ สมำธิ ชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับกำรดำเนินชี วติ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภำวนำ หมำยถึง กำรฝึ กฝนอบรมหรื อกำรพัฒนำ มี 4 ประกำร ได้แก่ กำยภำวนำ
สี ลภำวนำ จิตตภำวนำ ปั ญญำภำวนำ กำรเจริ ญภำวนำเป็ นกำรฝึ กฝนอบรมกำย
จิตใจ และปัญญำ
กำรสังคำยนำพระไตรปิ ฎกเป็ นกำรรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศำสนำ
ไว้ เพื่อให้หลักธรรมคงอยูส่ ื บต่อไป
เป็ นวิธีคิดแบบสกัดหรื อบรรเทำตัณหำ เพื่อไม่ให้กิเลสเข้ำมำครอบงำจิตใจ
เป็ นแนวทำงที่พุทธศำสนิกชนทุกคนสำมำรถปฏิบตั ิได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำย
กำรนิมนต์พระภิกษุไปงำนมงคลควรนิมนต์เป็ นเลขคี่ ภูษำโยงเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งำนอวมงคล กำรนิมนต์พระภิกษุไม่ควรระบุอำหำรที่ถวำยเพรำะผิดพระธรรมวินยั
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เป็ นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงให้แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ ที่มำประชุม
พร้อมกันโดยมิได้นดั หมำย โอวำทปำฏิโมกข์เป็ นหลักธรรมที่เป็ นหัวใจสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ ได้แก่ กำรไม่ทำควำมชัว่ กำรทำควำมดี กำรทำจิตใจให้บริ สุทธิ์
กำรทำร้ำยร่ ำงกำยผูอ้ ื่นเป็ นควำมผิดทำงอำญำ
คนดีมีควำมสำมำรถจะเข้ำไปทำหน้ำที่บริ หำรประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม ทำให้ประเทศชำติเจริ ญก้ำวหน้ำ
กำรปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยเป็ นกำรเผยแพร่ วฒั นธรรม
และจะช่วยสื บทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยูส่ ื บต่อไป
กำรที่ทุกฝ่ ำยหันหน้ำคุยกันและมีกำรตกลงร่ วมกัน จะทำให้ปัญหำควำมขัดแย้ง
ลดลง
เสมอภำค คือ ควำมเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำย ควำมเท่ำเทียมกันในเรื่ องของสิ ทธิ
และหน้ำที่ ควำมเสมอภำคจึงก่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันในสังคมและก่อให้เกิด
ควำมยุติธรรม
ในสังคมจะมีควำมมัน่ คงปลอดภัย ถ้ำสมำชิกของสังคมปฏิบตั ิตนตำมวิถีชีวติ
แบบประชำธิปไตย
ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนมีนอ้ ยกว่ำควำมต้องกำรเสนอเป็ นแรงงำน ส่ งผลให้เกิด
ภำวะกำรว่ำงงำน
กำรขยำยธุ รกิจจะช่วยให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน เป็ น
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
กำรแก้ปัญหำเงินเฟ้ อของรัฐบำลคือ ดำเนิ นนโยบำยแบบเกินดุล ลดกำรอัดฉีดเงินหรื อ
ลดกำรใช้จ่ำยในระบบเศรษฐกิจ
กำรที่มีสินค้ำชนิดเดียวกันทำให้เกิดกำรแข่งขันกัน เช่น สิ นค้ำเกษตรที่เข้ำมำใน
ประเทศไทย ซึ่ งมีรำคำถูกกว่ำจะขำยได้มำกกว่ำ ส่ งผลกระทบต่อเกษตรกร
ภำยในประเทศ
นักโบรำณคดีจะแบ่งยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ คือ ยุคที่มนุษย์ประดิษฐ์ตวั อักษร
ขึ้นมำใช้ ยุคสมัยก่อนประวัติศำสตร์ ศึกษำจำกเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
จักรวรรดิโรมันมีทหำรปฏิบตั ิหน้ำที่รักษำชำยแดนประมำณ 500,000 คน เพื่อเป็ น
กำรกระชับกำรปกครองดินแดนอำณำนิคม จักรวรรดิโรมันจึงสร้ำงถนนเพื่อเชื่อม
ระหว่ำงค่ำยทหำรกับกรุ งโรม
อเมริ กำตกเป็ นอำณำนิคมของชำติยโุ รป และมีชำวยุโรปเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนจำนวน
มำก โดยใช้แรงงำนของชำวพื้นเมืองในกำรทำเกษตรกรรมในไร่ ขนำดใหญ่
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เหตุผล
เพื่อไม่ให้ตกเป็ นอำณำนิคมของชำติตะวันตก พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้ดำเนินนโยบำย เพื่อปรับปรุ งประเทศให้ทนั สมัยโดยว่ำจ้ำง
ชำวตะวันตกเข้ำมำรับรำชกำร
กำรสร้ำงเรื อนไทยยกพื้นสู งเป็ นกำรสร้ำงโดยกำรคำนึงถึงสภำพแวดล้อม
และประโยชน์ใช้สอย
เป็ นกำรแสดงควำมมีส่วนร่ วมในกำรสื บทอดและอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ที่เหมำะสมกับนักเรี ยนมำกที่สุด
ภำพถ่ำยดำวเทียมแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศได้อย่ำงกว้ำงขวำงและ
ครอบคลุมพื้นที่ สำมำรถนำมำใช้ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของธำรน้ ำแข็งบริ เวณ
ขั้วโลกเหนื อได้
กุมภลักษณ์ เกิดจำกกำรกัดเซำะของลำน้ ำ ที่รำบน้ ำท่วมถึงและสันดอนเชื่ อมเกำะ
เกิดจำกอิทธิ พลของน้ ำขึ้นน้ ำลง สันดอนจะงอย เกิดจำกกระแสคลื่น เนินตะกอน
รู ปพัดเกิดจำกกำรทับถมของตะกอนที่แม่น้ ำพัดพำมำ
น้ ำเสี ยจำกครัวเรื อนที่ไม่ได้ผำ่ นกำรบำบัดก่อนทิ้งลงสู่ แหล่งน้ ำย่อมส่ งผลให้เกิด
น้ ำเสี ยมำกที่สุด
เป็ นข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบตั ิตำม ผูท้ ี่ละเมิดจะต้องถูกลงโทษตำมที่กฎหมำย
กำหนด
แสดงถึงควำมพยำยำมในกำรแสวงหำหนทำงแห่งกำรตรัสรู ้จนกระทัง่ ค้นพบ
หลักอริ ยสัจ 4
สัมมำวำยำมะ หมำยถึง ควำมพยำยำมชอบ เช่น พยำยำมระวังไม่ให้เกิดควำมชัว่ ขึ้น
ในจิต พยำยำมละควำมชัว่ ที่เกิดขึ้นให้หมดไป พยำยำมสร้ำงควำมดีที่ยงั ไม่มี พยำยำม
รักษำควำมดีที่มีอยูใ่ ห้คงอยูต่ ลอดไป
1. วัฒนธรรมอินเดียจะมีกำรแบ่งชนชั้นออกเป็ น 4 วรรณะซึ่ งถือว่ำเป็ นประสงค์
ของพระเจ้ำ แต่เมื่ออุปสมบทแล้วไม่วำ่ จะอยูใ่ นวรรณะใดก็จะเท่ำเทียมกัน
3. กำรที่ภิกษุทุกรู ปแสดงควำมคิดเห็นได้เป็ นกำรแสดงถึงควำมเสมอภำคตำมหลัก
ประชำธิปไตย
พุทธดำรัสดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำมนุษย์มีศกั ยภำพพัฒนำตนเองได้สูงสุ ด
เมื่อมนุษย์พฒั นำแล้วก็จะเป็ นผูป้ ระเสริ ฐสุ ด ดังมีพระองค์เป็ นตัวอย่ำงในฐำนะ
ที่ทรงเป็ นตัวแทนของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีศกั ยภำพก็ไม่ตอ้ งพึ่งอ้อนวอนเทพเจ้ำ
หรื ออำนำจดลบันดำลจำกภำยนอก
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กำรฝึ กตนไม่ให้ประมำทตำมแนวทำงอภิณหปั จจเวกขณ์ 5 ได้แก่ 1. ควำมแก่เป็ น
เรื่ องธรรมดำไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ 2. ควำมป่ วยเป็ นเรื่ องธรรมดำไม่มีใครล่วงพ้น
ไปได้ 3. ควำมตำยเป็ นเรื่ องธรรมดำไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ 4. เรำทุกคนจะต้อง
พลัดพรำกจำกสิ่ งอันเป็ นที่รัก 5. ทุกคนมีกรรมเป็ นของตนและจะต้องได้รับ
ผลกรรมนั้น
หลักกำรทำงพระพุทธศำสนำที่จะนำมำเป็ นพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำให้สมบูรณ์
เพื่อมุ่งเน้นให้มนุษย์เกิดควำมฉลำดหรื อเกิดปั ญญำ และนำเอำปั ญญำที่เกิดจำก
กำรศึกษำมำพัฒนำตนเองให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
พระมหำชนกเป็ นผูม้ ีควำมเพียรพยำยำมทำสิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ โดยไม่ยอ่ ท้อแม้จะ
ประสบควำมยำกลำบำก
2. พระนำคเสนเป็ นผูท้ ี่มีควำมใฝ่ รู ้ เรี ยนจบไตรเพทตั้งแต่อำยุยงั น้อย
5. พระนำคเสนเป็ นผูท้ ี่มีควำมมัน่ ใจในตัวเองสู ง ดูหมิ่นผูอ้ ื่น แต่เมื่อรู ้ตวั ว่ำเป็ น
สิ่ งที่ผดิ ก็ยอมรับผิดและแก้ไขควำมประพฤติของตนเอง
กำรนำเงินส่ งคืนเจ้ำของเป็ นกำรทำควำมดี เป็ นกำรยับยั้งชัง่ ใจตัวเองไม่ให้ทำ
ควำมชัว่ สอดคล้องกับหลักหิ ริ-โอตตัปปะ
ศำสนำทุกศำสนำมีหลักธรรมคำสอนให้ศำสนิกชนทำควำมดี ไม่ทำควำมชัว่
กำรถวำยสังฆทำนจะต้องไม่เจำะจงพระรู ปใดรู ปหนึ่ง กำรทำบุญงำนมงคลนิยม
นิมนต์พระมำเป็ นจำนวนคี่ เช่น 5-7-9 รู ป กำรเดินเวียนเทียน 3 รอบเป็ นกำรระลึก
ถึงคุณของพระรัตนตรัย
3. เพื่อนเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อกำรขัดเกลำทำงสังคมในกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นอย่ำงมำก
เนื่องจำกวัยรุ่ นเป็ นวัยที่เชื่ อเพื่อนและนิยมทำสิ่ งต่ำง ๆ ตำมกันไป
4. ครู เป็ นผูท้ ี่มีควำมใกล้ชิดกับเด็กและมีหน้ำที่ในกำรอบรมสั่งสอนให้มีควำมรู ้
2. กำรทำโทษโดยกำรกักขังและไม่ให้ไปโรงเรี ยนเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ ในชีวติ
และร่ ำงกำยและสิ ทธิ ที่จะได้รับกำรศึกษำ
5. กำรเวนคืนอสังหำริ มทรัพย์จะกระทำมิได้เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของรัฐ โดยต้อง
ชดใช้ค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรมให้แก่ผถู ้ ูกเวนคืน
3. เป็ นควำมร่ วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรคมนำคมขนส่ ง กำรท่องเที่ยวที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
4. เป็ นควำมร่ วมมือกันเพื่อบรรเทำผลกระทบทำงด้ำนสังคมจำกวิกฤตเศรษฐกิจ
1, 3, 4 เป็ นอำนำจหน้ำที่ขององค์กรอิสระ
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้นำเอำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำร
กระบวนกำรชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่ งเสริ มกำรรวมตัวกันและปรับโครงสร้ำงกำรผลิต
และบริ กำร เพื่อเพิ่มคุณค่ำสิ นค้ำ และกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ประชำชนส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร
สนับสนุนกำรลงทุนในภำคกำรเกษตรจึงทำให้ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น
และกำรขยำยกำรลงทุนไปยังภูมิภำคต่ำง ๆ จะช่วยสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่
ประชำชน และไม่กระจุกตัวอยูใ่ นเมืองหลวง
1. กำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำทำให้รัฐบำลสู ญเสี ยรำยได้ที่จะนำมำใช้ในกำรพัฒนำ
ประเทศ
4. ธุ รกิจขนำดเล็กที่มีกำลังกำรผลิตต่ำไม่สำมำรถแข่งขันกับประเทศสมำชิกอื่น
ที่มีกำลังกำรผลิตสู งและมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ขั้นตอนแรกของกำรสื บค้นเรื่ องรำวทำงประวัติศำสตร์ คือกำรกำหนดประเด็นของ
เรื่ องที่ตอ้ งกำรศึกษำหรื อกำรตั้งคำถำม
กำรปฏิวตั ิอุตสำหกรรมส่ งผลให้เกิดควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้ำ เมื่อผลิต
สิ นค้ำได้มำกจึงต้องกำรหำตลำดเพื่อรองรับสิ นค้ำที่ผลิตได้
1. ควำมขัดแย้งทำงศำสนำเป็ นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรต่อสู ้โดยใช้ควำมรุ นแรง
ในรู ปแบบของกำรก่อกำรร้ำย โดยชนส่ วนน้อยในประเทศที่นบั ถือศำสนำต่ำงจำก
ชนส่ วนใหญ่ใช้เป็ นข้ออ้ำงเพื่อเรี ยกร้องแบ่งแยกดินแดน
5. ประเทศที่มีผกู ้ ่อกำรร้ำยอยูจ่ ะเป็ นเป้ ำโจมตีจำกประเทศมหำอำนำจ เช่น
สหรัฐอเมริ กำเข้ำไปทำสงครำมในอัฟกำนิสถำน
1. ในรัฐธรรมนูญกำหนดว่ำพระมหำกษัตริ ยไ์ ทยทรงเป็ นอัครศำสนูปถัมภก ทรง
สนับสนุนบำรุ งทุกศำสนำ
2. พระมหำกษัตริ ยท์ รงดำรงอยูใ่ นทศพิธรำชธรรม ทรงดูแลพสกนิกรชำวไทย
ทัว่ ทั้งประเทศ พระองค์จึงทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชำติ
หมอบรัดเลย์จบวิชำแพทย์ศำสตร์มำจำกสหรัฐอเมริ กำ และได้นำควำมรู้ทำงกำร
แพทย์แผนตะวันตกเข้ำมำเผยแพร่ ในประเทศไทย และได้เริ่ มรักษำด้วยวิธีกำร
ผ่ำตัดเป็ นครั้งแรก นอกจำกนี้ ยงั เผยแพร่ เรื่ องกำรปลูกฝี และฉีดวัคซีนด้วย
สำเหตุสำคัญของกำรเกิดสึ นำมิ คือ กำรปะทุของภูเขำไฟใต้มหำสมุทรที่มีระดับ
รุ นแรง แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลำงอยูล่ ึกลงไปในมหำสมุทร กำรเกิดดินถล่มใต้พ้นื
มหำสมุทรโดยฉับพลัน กำรตกของดำวหำงหรื ออุกกำบำตขนำดใหญ่ลงสู่ ทะเล
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3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจทำให้มีกำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้เพิ่มมำกขึ้น
4. ทำให้มีกำรประดิษฐ์เครื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ให้
ได้มำกที่สุดทำให้ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่ อมโทรมลง
1. กำรเกิดภำวะโลกร้อนเป็ นผลมำจำกกำรทำกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กำรปล่อย
ควันเสี ยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม กำรตัดไม้ทำลำยป่ ำ
5. เนื่องจำกกำรนำทรัพยำกรมำใช้มำกเกินควำมจำเป็ น และไม่ดูแลรักษำทำให้
ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่ อมโทรมลง
2. พิธีสำรเกียวโตมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหำภำวะโลกร้อน และกำรปล่อยแก๊ส
เรื อนกระจก
4. พิธีสำรมอนทรี ออลมีวตั ถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ลดกำรผลิตและกำรใช้สำร
ทำร้ำยชั้นบรรยำกำศโอโซน
3. เป็ นกำรนำไม้มำประดิษฐ์เพื่อใช้ล่ำนก ปั จจุบนั เป็ นสิ นค้ำพื้นเมืองของ
ชำวแอบอริ จิน
5. เรี ยกว่ำบ้ำนอิกลู ซึ่ งจะช่วยป้ องกันลมหนำว ภำยในบ้ำนจะปูดว้ ยหนังสัตว์
เพื่อเก็บรักษำควำมอบอุ่นไว้

