
 

 

 
ความส าคัญของศาสนา 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ข้อใด “ไม่ใช”่ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดศาสนา 
  ก. ความไมรู้่ ข. ความกลวั 
  ค. ความสงบสขุ ง. ความต้องการท่ีพึง่ทางใจ 
๒. ศาสนาประเภทเทวนิยม เอกเทวนิยม พหเุทวนิยม หรืออเทวนิยม เป็นการแบง่ประเภทศาสนาตามข้อใด 
  ก. ศรัทธา 
  ข. ศาสดา 
  ค. นกับวช 
  ง. พิธีกรรม 
๓. ข้อใดเป็นศาสนาประเภทเดียวกนั 
  ก. อิสลาม เตา๋ 
  ข. คริสต์ ชินโต 
  ค. พทุธ ขงจือ้ 
  ง. พราหมณ์–ฮินด ูเชน 
๔. มนษุย์นบัถือศาสนาเพราะเหตผุลส าคญัข้อใด 
  ก. เพื่อให้สงัคมยอมรับ 
  ข. นบัถือตามบรรพบรุุษ 
  ค. ถกูก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  ง. ใช้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิต 
๕. ข้อใดเป็นลกัษณะของศาสนากลุม่ปรัชญาตะวนัตก 
  ก. เช่ือในกฎแห่งกรรม 
  ข. เช่ือในพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง 
  ค. เช่ือว่าทกุสิง่เกิดจากการกระท าของมนษุย์ 
  ง. เช่ือวา่การหลดุพ้นจากสงัสารวฏัท าได้ด้วยนิพพาน 
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๖. ข้อใดคือความส าคญัของศาสนาท่ีมีตอ่สงัคม 
  ก. เป็นท่ีพึง่ทางจิตใจ 
  ข. เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
  ค. เป็นเคร่ืองมือช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต 
  ง. เป็นเคร่ืองมือสร้างความมัน่คงในประเทศ 
๗. ศาสนาเป็นกลไกในการควบคมุทางสงัคม หมายถึงข้อใด 
  ก. ศาสนามีคา่นิยมในการยกยอ่งคนดีของสงัคม 
  ข. ศาสนามีค าสอนไมใ่ห้คนท าความชัว่ ทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 
  ค. หลกัค าสอนของศาสนามีความสอดคล้องกบักฎหมายที่ใช้ในสงัคม 
  ง. ข้อบญัญตัิของศาสนาเป็นบรรทดัฐานให้ทกุคนประพฤตติาม 
๘. ข้อใดเป็นคณุคา่ของศาสนา 
  ก. ก่อให้เกิดความสามคัคีในสงัคม 
  ข. เป็นบอ่เกิดของวฒันธรรมท่ีดีงาม 
  ค. ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของคนในสงัคม 
  ง. ถกูทกุข้อ 
๙. บคุคลผู้ ท่ีศกึษาและปฏิบตัิตามค าสอนของศาสนาจะได้รับประโยชน์สงูสดุคือข้อใด 
  ก. มีฐานะดี 
  ข. มีจิตใจสบาย 
  ค. มีชีวิตสงบสขุ 
  ง. มีอดุมการณ์ในชีวิต 
๑๐. ข้อใดเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคมและมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุ 
   ก. ศาสนาพทุธ 
   ข. ศาสนาคริสต์ 
   ค. ศาสนาอิสลาม 
   ง. ศาสนาพราหมณ์ 
 
 
 



 

 

๑๑. ข้อใด “ไม่ใช”่ ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม 
   ก. ฮินด ู
   ข. ยดูาย 
   ค. คริสต์ 
   ง. อิสลาม 
๑๒. ข้อใดคือจดุประสงค์หลกัร่วมกนัทกุศาสนา 
   ก. สนัตสิขุ 
   ข. ความภกัดี 
   ค. อิสรภาพ 
   ง. ความศกัดิส์ทิธ์ิ 
๑๓. ข้อใด “ไม่ใช”่ หลกัธรรมระดบัศีลธรรมจรรยาของศาสนา 
   ก. บญุบาป 
   ข. ความจริงอนัสงูสดุ 
   ค. การไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน 
   ง. ความเมตตาตอ่เพื่อนมนษุย์ 
๑๔. ข้อใดกลา่ว “ไม่ถกูต้อง”  
   ก. ศาสนาพทุธเป็นมรดกล า้คา่ของสงัคมโลก 
   ข. ศาสนาพทุธช่วยยกระดบัคณุธรรมในจิตใจมนษุย์ 
   ค. ศาสนาพทุธเป็นบอ่เกิดของวฒันธรรมและประเพณีไทย 
   ง. คนไทยต้องนบัถือศาสนาพทุธตามบรรพบรุุษ 
๑๕. ข้อใดแสดงให้เห็นวา่ “พระพทุธศาสนาเป็นสถาบนัคูช่าตไิทย” ได้ชดัเจนท่ีสดุ 
   ก. คนไทยสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ 
   ข. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพทุธมามกะ 
   ค. ศาสนาพทุธหลอ่หลอมให้เกิดเอกลกัษณ์ไทย 
   ง. ศาสนาพทุธก่อให้เกิดความสามคัคีในสงัคมไทย 

 
 
 



 

 

 
องค์ประกอบของศาสนา 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ข้อใดเป็นองค์ประกอบท่ีมีในทกุศาสนา 
 ก. ศาสนพิธี นกับวช ข. ศาสนสถาน รูปเคารพ 
 ค. ศาสนธรรม ศาสนพิธี ง. ศาสดา นกับวช 
๒. ลทัธิ “ไม่มี” องค์ประกอบในข้อใด 
 ก. พิธีกรรม ข. ผู้ก่อตัง้ 
 ค. ผู้สืบทอดค าสอน ง. จดุมุง่หมายสงูสดุของชีวิต 
๓. ข้อใดเป็นศาสนาท่ีไม่มีศาสดา 
 ก. พทุธ ข. คริสต์  
 ค. อิสลาม ง. พราหมณ์–ฮินด ู
๔. ข้อใดเป็นศาสนาท่ีไม่มีนกับวช 
 ก. พทุธ ข. คริสต์ 
 ค. อิสลาม ง. พราหมณ์–ฮินด ู
๕.  ศาสนาพราหมณ์–ฮินดใูช้สญัลกัษณ์ในข้อใด 
 ก. โอม ข. ศิวลงึค์ 
 ค. ธรรมจกัร ง. พระจนัทร์เสีย้ว 
๖.  ข้อใดคือเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษาโลกของศาสนาพราหมณ์ 
 ก. พระอิศวร ข. พระพรหม 
 ค. พระนารายณ์ ง. พระสรัุสวดี 
๗.  พิธีกรรมใดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดท่ีูมีจดุมุง่หมายเพ่ือให้เกิดความบริสทุธ์ิ 
 ก. พิธีศราทธ์ ข. พิธีสงัสการ 
 ค. พิธีบชูาเทวดา ง. พิธีเปตรมาส 
๘.  หลกัธรรมใดของศาสนาพทุธกลา่วถึง “ความเป็นเหต–ุเป็นผล” ได้เดน่ชดัท่ีสดุ 
 ก. พละ ๔ ข. อริยสจั ๔  
 ค. อิทธิบาท ๔ ง. พรหมวิหาร ๔ 
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๙.  ข้อใดเป็นลกัษณะของพระสงฆ์นิกายเถรวาท 
 ก. ปฏิบตัิตามพระวินยัอยา่งเคร่งครัด 
 ข. ปฏิบตัิตามพระวินยัปานกลาง 
 ค. ปฏิบตัิตามพระวินยัท่ีดดัแปลงตามยคุสมยั 
 ง. ปฏิบตัิตามพระวินยัท่ีดดัแปลงตามความเหมาะสม 
๑๐. ศาสนาใดมีท่ีมาจากการแสวงหาวิธีการเพื่อให้รอดพ้นจากความทกุข์ 
 ก. พราหมณ์–ฮินด ู ข. พทุธ 
 ค. คริสต์ ง. อิสลาม 
๑๑. พิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ เปรียบได้กบัพิธีใดในศาสนาคริสต์ 
 ก. ศีลล้างบาป ข. ศีลมหาสนิท 
 ค. ศีลก าลงั ง. ศีลบวช 
๑๒. การเฉลมิฉลองการฟืน้คืนชีพของพระเยซ ูชาวคริสต์กระท าในวนัใด 
 ก. วนัอีสเตอร์ ข. วนัคริสต์มาส 
 ค. วนัขอบคณุพระเจ้า ง. วนัมหาบชูามิสซา 
๑๓. ศาสนาคริสต์นิกายใด ยกยอ่งสนัตะปาปาท่ีกรุงโรมเป็นประมขุสงูสดุของคริสตจกัร 
 ก. โปรแตสแตนท์ ข. กรีกออร์โธดอกซ์ 
 ค. โรมนัคาทอลิก ง. ถกูทกุข้อ 
๑๔. ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอิรัก มีผู้นบัถือศาสนาอิสลามนิกายใดมากท่ีสดุ 
 ก. ชีอะห์ ข. ซฟีู 
 ค. สหุน่ี ง. วาฮาบี 
๑๕. ข้อใด “ไม่เก่ียวข้อง” กบัพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม 
 ก. พิธีฮจัญ์ ข. พิธีปรุุด ู
 ค. พิธีละหมาด ง. พิธีถือศีลอด 

 
 
 
 
 



 

 

 
หลักธรรมคมัภร์ีของศาสนา 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. วิถีทางบรรลโุมกษะ ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ใดของศาสนาพราหมณ์–ฮินด ู
 ก. ฤคเวท ข. อิติหาส 
 ค. ภควทัคีตา ง. มนธูรรมศาสตร์ 
๒. ข้อใดคือขัน้ตอนหรือทางปฏิบตัิของชีวิตอนัเป็นหลกัธรรมของศาสนาพราหมณ์–ฮินด ู
 ก. หลกัทรรศนะ ๖ ข. หลกัปรมาตมนั 
 ค. หลกัอาศรม ๔ ง. หลกัปรุุษารถะ 
๓. ศาสนาพราหมณ์–ฮินด ูมีความเช่ือเก่ียวกบั “ความสขุท่ีแท้จริงของชีวิต” อยา่งไร 
 ก. การแสดงความภกัดีตอ่พระผู้ เป็นเจ้า 
 ข. การได้ผา่นพิธีสงัสการและหลกัอาศรม 
 ค. การปฏิบตัิตนตามหลกักรรมโยคะ ภกัตโิยคะ และชญาณโยคะ 
 ง. การพ้นจากการเวียนวา่ยตายเกิดและรวมกนัเป็นเอกภาพกบัพระผู้ เป็นเจ้า 
๔. ศาสนาใดมีความเช่ือเร่ืองวนัพิพากษาโลก 
 ก. พราหมณ์–ฮินด ู ข. อิสลาม คริสต์ 
 ค. พทุธ เชน ง. ขงจือ้ เตา๋ 
๕. พระพทุธเจ้าทรงก าหนดให้สิง่ใดเป็นตวัแทนของพระองค์หลงัปรินิพพาน 
 ก. พระอบุาลี ข. พระอานนท์ 
 ค. พระโมคคลัลานะ ง. พระธรรมวินยั 
๖. ชาวพทุธควรพฒันาคณุภาพชีวิต โดยด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมใด 
 ก. ไตรสกิขา ข. ไตรลกัษณ์ 
 ค. มารยาทชาวพทุธ ง. ฆราวาสธรรม 
๗. ข้อใดคือจดุมุง่หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา 
 ก. วิมตฺุติ ข. นิพพาน 
 ค. อิสรภาพอยา่งแท้จริง ง. ถกูทกุข้อ 
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๘. พระพทุธศาสนาสอนวา่ “ผลท่ีต้องการ” จะส าเร็จได้ด้วยสิง่ใด 
 ก. พระผู้สร้าง ข. การกระท า  
 ค. การรอคอย ง. การอ้อนวอน 
๙. ข้อใดกลา่ว “ไม่ถกูต้อง” ในความเช่ือของศาสนาคริสต์ เก่ียวกบัพระเยซู 
 ก. เป็นสภาวะหนึง่ของพระเจ้า 
 ข. เป็นศาสดาผู้ก่อตัง้ศาสนาคริสต์ 
 ค. เป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้มนษุยชาติ 
 ง. เป็นผู้ รับมอบบญัญตัิ ๑๐ ประการ จากพระเจ้า 
๑๐. ค าสอนในศาสนาคริสต์ “จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง” เพื่อนบ้านคือใคร 
 ก. ผู้นบัถือศาสนาอื่น ข. คริสต์ศาสนิกชน 
 ค. สาวกของพระเยซ ู ง. มนษุย์ทกุคน 
๑๑. ศาสนาแห่งความรักหมายถึงศาสนาใด 
 ก. พราหมณ์ ข. พทุธ 
 ค. คริสต์ ง. อิสลาม 
๑๒. ในศาสนาอิสลาม ความศรัทธาส าคญัสงูสดุคือข้อใด 
 ก. ศรัทธาตอ่นบี ข. ศรัทธาตอ่ศาสนทตู 
 ค. ศรัทธาตอ่ทตูสวรรค์ ง. ศรัทธาตอ่องค์อลัเลาะห์ 
๑๓. จดุมุง่หมายส าคญัในการถือศีลอดของชาวมสุลิมคือข้อใด 
 ก. มีความอดทน ข. มีความสามคัค ี
 ค. รู้คณุคา่ของอาหาร ง. ฝึกความมีเมตตาธรรม 
๑๔. ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อบงัคบัในศาสนาอิสลาม ข้อใดกลา่วผิด 
 ก. ห้ามคมุก าเนิดและท าแท้ง ข. ห้ามฆา่ตนเองและผู้ อ่ืน 
 ค. ห้ามเสี่ยงโชคและเลน่การพนนั ง. ห้ามกราบบคุคลอ่ืนยกเว้นบดิา–มารดา 
๑๕. การบริจาคซะกาต มีจดุมุง่หมายเพื่อให้ชาวมสุลิมได้ฝึกฝนเรียนรู้เร่ืองใด 
 ก. ความยตุิธรรม ข. การให้อภยั 
 ค. ความอดทน ง. การแบง่ปัน 

 
 



 

 

 
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ข้อใดคือวินยัพืน้ฐานท่ีใช้ควบคมุ กาย วาจา ให้เป็นปกตเิรียบร้อยของชาวพทุธ 
 ก. เบญจศีล เบญจธรรม ข. กศุลกรรมบถ ๑๐ 
 ค. โลกธรรม ๘ ง. อิทธิบาท ๔ 
๒. สิง่ใดท่ีท าให้มนษุย์แตกตา่งจากสตัว์ 
  ก. ความร ่ารวย ข. การมีธรรมะ 
  ค. การศกึษา ง. ความเป็นอยูด่ี 
๓. ศีลข้อใดหากละเมิดแล้ว อาจเป็นเหตใุนการกระท าความผิดในข้ออ่ืน ๆ ตามมา 
  ก. ศีลข้อ ๒ ข. ศีลข้อ ๓ 
  ค. ศีลข้อ ๔    ง. ศีลข้อ ๕    
๔. นกัเรียนควรปฏิบตัิตามหลกัธรรมใด เพื่อช่วยให้ประสบความส าเร็จด้านการเรียน 
  ก. โลกธรรม ๘ ข. อิทธิบาท ๔ 
  ค. สงัคหวตัถ ุ๔ ง. พรหมวิหาร ๔ 
๕. หากการท างานเกิดปัญหา ควรพิจารณาไตร่ตรองแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ตรงกบัหลกัธรรมอิทธิบาท ๔ ข้อใด 
  ก. จิตตะ ข. วิริยะ 
  ค. ฉนัทะ ง. วิมงัสา 
๖. โลกธรรม ๘ เป็นหลกัธรรมท่ีสอนเก่ียวกบัเร่ืองใด 
  ก. ธรรมส าหรับคุ้มครองโลก 
  ข. แนวทาง ๘ ทางท่ีน าไปสูค่วามเจริญของชีวิต 
  ค. หลกัในการสงเคราะห์บคุคลในสงัคม 
  ง. ความจริงของโลกท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย์ทกุคน 
๗. การสญูเสียบคุคลท่ีรักไป แสดงวา่ตกอยูใ่นโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ข้อใด 
  ก. ทกุข์ ข. เสื่อมยศ 
  ค. เสื่อมลาภ ง. นินทา 
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๘. หากศกึษาหลกัธรรม โลกธรรม ๘ แล้ว บคุคลได้ข้อคิดตอ่ไปนี ้“ยกเว้น” ข้อใด 
  ก. ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ข. มีสติ รู้เท่าทนัความเป็นจริง  
  ค. หากอกหกั รักคดุ คิดฆ่าตวัตาย ง. มองชีวิตอยา่งมีความหวงั ก าลงัใจ 
๙. เพราะเหตใุดจึงกลา่ววา่ “ปัญญา” เป็นก าลงัประการแรกท่ีต้องใช้ในการด าเนินชีวิต 
  ก. เพื่อให้มีความอดทน ข. เพื่อให้เกิดความสามคัคี 
  ค. เพื่อให้รู้จกัวิธีเอาชนะความชัว่ ง. เพื่อให้มีความมานะในการท างาน 
๑๐. การท างานอาสาสมคัรเพ่ือช่วยเหลือสงัคม เป็นการปฏิบตัิตามหลกัธรรมพละ ๔ ข้อใด 
 ก. วิริยะพละ ข. สงัคหพละ 
 ค. ปัญญาพละ ง. อนวชัชพละ 
๑๑. นกัเรียนท่ีขาดเรียนบอ่ย จนได้ ขร. หลายวิชา แสดงวา่เป็นผู้ประมาทในข้อใด 
 ก. ประมาทในวยั ข. ประมาทในชีวิต 
 ค. ประมาทในเวลา ง. ประมาทในการศกึษา 
๑๒. “ขโณ โว มา อปุจฺจคา” ให้ข้อคิดและเตือนสตผิู้ ท่ีประมาทในเร่ืองใด 
 ก. ประมาทในเวลา ข. ประมาทในชีวิต 
 ค. ประมาทในการศกึษา ง. ประมาทในการปฏิบตัิธรรม 
๑๓. หลกัธรรมใดท่ีบคุคลได้ปฏิบตัิอย่างครบถ้วนสมบรูณ์แล้วจงึนบัวา่เป็นอารยชน 
 ก. โลกธรรม ๘ ข. อิทธิบาท ๔  
 ค. สงัคหวตัถ ุ๔ ง. กศุลกรรมบถ ๑๐ 
๑๔. “ปรารถนาดี ไมโ่ลภ เข้าใจกฎแห่งกรรม” จดัเป็นกศุลกรรมบถทางใด 
 ก. กาย ข. วาจา 
 ค. ใจ ง. ถกูทกุข้อ 
๑๕. พทุธศาสนสภุาษิตบทใด มีความสอดคล้องกบัหลกักฎแห่งกรรม 
 ก. ทท มาโย ปิโย โหติ ข. กมฺมนุา วตฺตตี โลโก 
 ค. สจฺจ  เว อมตา วาจา ง. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 

 
 
 
 



 

 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีท่ีมาจากข้อใด 
  ก. ในหลวง ข. ประชาชน 
  ค. รัฐธรรมนญูไทย ง. นายกรัฐมนตรีไทย 
๒. กรอบแนวความคดิของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศยัพืน้ฐานจากสิง่ใด 
  ก. สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนั ข. วิถีชีวิตดัง้เดมิของสงัคมไทย 
  ค. การบรูณาการองค์ความรู้จากทกุสาขาวิชา ง. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศ 
๓. เม่ือด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้รับประโยชน์สงูสดุข้อใด 
  ก. เป็นผู้ มีช่ือเสียง ข. มีฐานะร ่ารวย 
  ค. มีกิจการเป็นของตนเอง ง. มีชีวิตสมดลุ มัน่คง ยัง่ยืน    
๔. ข้อใดคือสงัคมคณุภาพ 
  ก. ความพอเพียง ข. การพึง่พาตนเอง 
  ค. การร่วมมือร่วมใจ ง. ถกูทกุข้อ 
๕. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกบัหลกัธรรมใดในพระพทุธศาสนา  
  ก. อริยสจั ๔ ข. ไตรลกัษณ์ 
  ค. มชัฌิมาปฏิปทา ง. ทศพิธราชธรรม 
๖. ข้อใดเป็นความพอดีด้านเศรษฐกิจ 
  ก. ข่ีช้างจบัตัก๊แตน ข. เห็นช้างขี ้ขีต้ามช้าง 
  ค. ต าน า้พริกละลายแมน่ า้ ง. นกน้อยท ารังแตพ่อตวั 
๗. ข้อใด “ไม่ใช”่ การพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดี 
  ก. มีความสะดวกสบายสอดคล้องกบัทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
  ข. การสร้างสรรค์ให้ชีวิตมีความสขุสบายตามสมควรแก่อตัภาพ 
  ค. การสร้างความส านกึให้ประชาชนรู้จกัพึง่ตนเอง 
  ง. การน าทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตให้มากท่ีสดุ 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ ๕ 



 

 

๘. เพราะเหตใุดหลกัขนัตธิรรมจึงช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ 
  ก. เพราะมีความเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 
  ข. เพราะมีก าลงัใจในการแก้ไขปัญหา  
  ค. เพราะมีระเบียบวินยัในการท างาน 
  ง. เพราะมีการท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๙. ข้อใดกลา่ว “ไม่ถกูต้อง” เก่ียวกบัการแบง่ทรัพย์สนิท่ีหามาได้ ตามหลกัธรรมโภควิภาค ๔ 
  ก. ใช้เป็นทนุประกอบอาชีพ ๒ สว่น 
  ข. เก็บออมไว้ใช้คราวจ าเป็น ๑ สว่น 
  ค. ใช้จ่ายเลีย้งตนและผู้ มีพระคณุ ๑ สว่น 
  ง. ใช้จ่ายเพื่อการพกัผอ่นท่องเท่ียว ๑ สว่น 
๑๐. ข้อใดคือคาถาหวัใจเศรษฐี 
 ก. ส ุจิ ป ุลิ ข. อ ุอา กะ สะ 
 ค. ทะ ทะ มา โน ง. หิริ โอตตปัปะ 
๑๑. ข้อใดถกูต้องตามหลกัความพอดีด้านเทคโนโลยี 
 ก. มีราคาสงู ข. มีความทนัสมยั 
 ค. น าเข้าจากตา่งประเทศ ง. พฒันาจากภมูิปัญญาชาวบ้าน 
๑๒. ข้อใดเป็นความพอดีด้านสงัคม 
 ก. รู้รักสามคัคี ข. มีน า้ใจ ไมตรี 
 ค. แบง่ปัน ช่วยเหลือเกือ้กลู ง. ถกูทกุข้อ 
๑๓. เม่ือบคุคลปฏิบตัิตามทิฏฐธมัมิกตัถสงัวตัตนิกธรรมอย่างสมบรูณ์ จะได้รับประโยชน์สขุสงูสดุข้อใด 
 ก. มีมิตรดี ข. ฐานะมัน่คง  
 ค. งานส าเร็จ ง. ชีวิตมีความสขุ 
๑๔. ข้อใด “ไม่ใช”่ หลกัของความพอดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก. พอดีด้านจิตใจ ข. พอดีด้านคณุธรรม 
 ค. พอดีด้านเศรษฐกิจ ง. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๕. ข้อใดเป็นลกัษณะของผู้ ท่ีมีความพอดีในการเลีย้งชีวิต 
 ก. มีรายรับมากกวา่รายจ่าย ข. มีความเป็นอยูเ่หมาะสมกบัฐานะ 
 ค. มีการวางแผนใช้จ่ายเงินอยา่งเหมาะสม ง. ถกูทกุข้อ 



 

 

 
พุทธศาสนพธีิและวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. การท าบญุในวนัขึน้ปีใหม ่จดัเป็นศาสนพิธีประเภทใด 
  ก. บญุพิธี ข. กศุลพิธี 
  ค. ทานพิธี ง. ปกิณกพิธี 
๒. ข้อใด “ไม่ใช”่ ประโยชน์ของศาสนพิธี 
  ก. ช่วยประหยดั 
  ข. ช่วยให้อิ่มเอิบใจ 
  ค. ช่วยรักษาศาสนา 
  ง. ช่วยให้มีฐานะมัน่คง 
๓. ธูป ๓ ดอก ส าหรับจดุบชูาสิง่ใด 
  ก. บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
  ข. พระธรรมและพระวินยั 
  ค. พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์    
  ง. พระวิสทุธิคณุ พระปัญญาคณุ และพระมหากรุณาคณุ 
๔. เพราะเหตใุดก่อนการท าบญุในทางพระพทุธศาสนาจงึต้องมีการสมาทานศีล 
  ก. เพิ่มบญุบารมีแก่ผู้ปฏิบตัิ 
  ข. เป็นประเพณีท่ีท าสืบตอ่กนัมา 
  ค. เป็นการท ากาย วาจา ให้บริสทุธ์ิ 
  ง. เป็นศาสนพิธีท่ีพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัิไว้ 
๕. การท าบญุตกับาตร ควรเป็นไปเพื่อจดุประสงค์ส าคญัข้อใด  
  ก. เพื่อสะสมผลบญุไว้ชาตหิน้า 
  ข. เพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ตนเอง 
  ค. เพื่ออทุิศสว่นกศุลแก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว 
  ง. เพื่อถวายทานแดพ่ระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพทุธศาสนา 
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๖. ข้อใดถกูต้องท่ีสดุในการจดุเทียนบชูา 
  ก. ผู้อาราธนาศีลเป็นผู้จดุเทียน 
  ข. ประชาชนจดุเทียนเลม่ใดก่อนก็ได้ตามแตส่ะดวก 
  ค. ประธานจดุเทียนเลม่ขวามือของพระพทุธรูปก่อน 
  ง. ประธานจดุเทียนเลม่ซ้ายมือของพระพทุธรูปก่อน 
๗. การกรวดน า้ท่ีถกูต้องควรท าในช่วงใด 
  ก. รอให้พระสงฆ์รับ “สพัพี” พร้อมกนั 
  ข. เม่ือพระกลา่วค าวา่ “ยถา วาริวหา” 
  ค. เม่ือพระสงฆ์สวดมนต์ให้พรเสร็จแล้ว 
  ง. หลงัจากกลา่วค าสมาทานศีลแล้ว 
๘. “สลากภตั” จดัเป็นศาสนพิธีหมวดใด 
  ก. กศุลพิธี 
  ข. สงัฆทาน  
  ค. ปกิณกพิธี 
  ง. ปาฏิบคุลิกทาน 
๙. ประโยชน์ข้อใดท่ีผู้ปฏิบตัิจะได้รับโดยตรงเป็นประการแรก จากการให้ “ทาน” 
  ก. มีความสขุใจ 
  ข. ได้ผลบญุในชาตนีิ ้
  ค. ลดความโลภในจิตใจ 
  ง. ได้รับค าสรรเสริญ ยกยอ่ง 
๑๐. วนัส าคญัทางพระพทุธศาสนาและหลกัธรรมในข้อใดถกูต้อง 
 ก. วนัมาฆบชูา – อริยสจั ๔ 
 ข. วนัวิสาขบชูา – โอวาทปาตโิมกข์ 
 ค. วนัออกพรรษา – อนตัตลกัขณสตูร 
 ง. วนัอาสาฬหบชูา – ธมัมจกักปัปวตันสตูร 
 
 
 



 

 

๑๑. “วนัส าคญัสากลโลก” ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติคือข้อใด 
 ก. วนัวิสาขบชูา 
 ข. วนัอาสาฬหบชูา 
 ค. วนัมาฆบชูา 
 ง. วนัอฏัฐมีบชูา 
๑๒. ข้อใดเป็นศาสนพิธีของพระสงฆ์ล้วน ๆ ไมมี่ฆราวาสเก่ียวข้องด้วย 
 ก. พิธีปวารณา 
 ข. พิธีมหากฐิน 
 ค. พิธีอปุสมบท 
 ง. พิธีรักษาอโุบสถศีล 
๑๓. ข้อใดคือความหมายของ “กรานกฐิน”  
 ก. การจดัเตรียมงานทอดกฐิน 
 ข. การเลือกพระภิกษุให้ครองผ้ากฐิน 
 ค. การทอ เย็บ ย้อม จีวรถวายพระภิกษุ 
 ง. การท่ีสงฆ์ตดัเย็บจีวร แล้วมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึง่เป็นผู้ครองจีวรนัน้ 
๑๔.  ในช่วงออกพรรษามีการถวายกฐินแด่พระสงฆ์ ตามพระวินัยก าหนดว่า ต้องมีจ านวนพระสงฆ์  

 จ าพรรษาในวดันัน้อยา่งน้อยก่ีรูป 
 ก. ๔ รูป 
 ข. ๕ รูป 
 ค. ๙ รูป 
 ง. ๑๐ รูป 
๑๕. การท าอโุบสถสงัฆกรรมหรือการประชมุฟังสวดปาติโมกข์ เพื่อตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบตัิ

ตามพระวินยัของพระสงฆ์ จดัขึน้ในวนัใด 
 ก. วนัพระ 
 ข. วนัพระใหญ่ในกึ่งเดือน 
 ค. วนัเพ็ญในรอบเดือนนัน้ 
 ง. วนัมาฆบชูาในรอบ ๑ ปี 

 



 

 

 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ข้อใดกลา่ว “ถกูต้อง” เก่ียวกบัวฒันธรรม 
 ก. เป็นสิง่ท่ีมองเห็นและจบัต้องได้เท่านัน้ 
 ข. เป็นสิง่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ จงึจบัต้องไมไ่ด้ 
 ค. เป็นสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ สามารถถ่ายทอดได้ 
 ง. เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
๒. โบสถ์ วิหาร บ้านเรือนไทย พระราชวงั จดัเป็นศลิปะไทยประเภทใด 
 ก. ประติมากรรมไทย ข. สถาปัตยกรรมไทย 
 ค. จิตรกรรมไทย ง. วรรณศลิป์ 
๓. ข้อใดเป็นสหธรรม 
 ก. ค าสอน ข. อาหาร 
 ค. งานศิลปะ ง. มารยาท 
๔. ข้อใดคือความส าคญัของศลิปวฒันธรรม 
 ก. ก่อให้เกิดความสามคัคี ข. แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
 ค. บง่บอกความเป็นมาของชนในชาติ ง. ถกูทกุข้อ 
๕. ข้อใดเป็นวฒันธรรมหลกัของไทย 
 ก. ภาษาไทยกลาง ข. ภาษาถ่ิน 
 ค. หมอล า ง. ฟ้อนเลบ็ 
๖. ข้อใดแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 
 ก. การกราบ ข. การค านบั 
 ค. การไหว้ ง. การจบัมือ 
๗. ข้อใด “ไม่ใช”่ คา่นิยมดัง้เดมิของไทย 
 ก. ความกตญัํ ู ข. ความเสมอภาค 
 ค. การเคารพผู้อาวโุส ง. ความเมตตากรุณา 
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๘. ผู้ใดมีหน้าท่ีอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทย 
 ก. รัฐบาล  ข. คนไทยทกุคน 
 ค. ศิลปะแห่งชาต ิ ง. กระทรวงวฒันธรรม 
๙. ค าในข้อใด “ไม่เก่ียวข้อง” กบัแนวทางการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม 
 ก. สง่เสริม – เห็นคณุคา่ ข. รณรงค์ – ตระหนกั 
 ค. สร้างทศันคติ ความรู้ – ศกึษาค้นคว้าวิจยั ง. สร้างระบบเครือข่าย – ตอ่ต้านความแตกตา่ง 
๑๐. การถ่ายทอดภมูิปัญญาควรเร่ิมจากข้อใด 
 ก. สถาบนัครอบครัว ข. สถาบนัการศกึษา 
 ค. หน่วยงานของจงัหวดั ง. องค์กรระดบัประเทศ 
๑๑. วนัอนรัุกษ์มรดกไทยตรงกบัวนัใด 
 ก. ๑๔ กมุภาพนัธ์ ข. ๒ เมษายน 
 ค. ๑๒ สงิหาคม ง. ๕ ธนัวาคม 
๑๒. “พระบดิาแห่งการอนรัุกษ์มรดกไทย” หมายถึงใคร 
 ก. รัชกาลท่ี ๑ ข. รัชกาลท่ี ๓ 
 ค. รัชกาลท่ี ๕ ง. รัชกาลท่ี ๙ 
๑๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงได้รับการทลูเกล้าฯ ถวายพระสมญัญาในข้อใด 
 ก. อคัรศลิปิน ข. วิศษิฏศิลปิน 
 ค. อคัราภิรักษศลิปิน ง. ศิลปินแห่งชาต ิ
๑๔. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟืน้ฟกูารแสดงนาฏศิลป์อนัเป็นเอกลกัษณ์ไทยในข้อใด 
 ก. โขน ข. ละครใน 
 ค. หนงัตะลงุ ง. หุ่นกระบอก 
๑๕. อาหารไทยชนิดใดท่ีได้รับเลือกให้เป็นอาหารท่ีอร่อยท่ีสดุในโลก 
 ก. ต้มย ากุ้ง ข. แกงมสัมัน่ 
 ค. น า้พริกปลาท ู ง. แกงเขียวหวาน 

 
 
 
 



 

 

 
จติอาสา 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. การกระท าตามหลกัการสงเคราะห์ข้อใด จดัวา่เป็นการพฒันาสงัคม 
 ก. การรู้จกัช่วยเหลือตนเอง ข. การรู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
 ค. การรู้จกัช่วยเหลือเพื่อนฝงู ง. การรู้จกัช่วยเหลือสงัคม 
๒. การให้ท่ีช่วยให้ผู้ รับรู้จกัพึง่ตนเองได้คือข้อใด 
 ก. การให้อาหาร ข. การให้ความรู้ 
 ค. การให้ท่ีอยูอ่าศยั ง. การให้ยารักษาโรค 
๓. การด าเนินชีวิตเพื่ออยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งสงบสขุ ก่อไมตรี เสริมสร้างความสามคัคี ควรใช้หลกัธรรมใด 
 ก. พละ ๔ ข. อริยสจั ๔ 
 ค. อิทธิบาท ๔ ง. สงัคหวตัถ ุ๔ 
๔. การมี “จิตอาสา” ควรเร่ิมต้นท่ีใด 
 ก. ตนเอง ข. เพื่อนฝงู 
 ค. องค์กร ง. ครอบครัว 
๕. ข้อใดกลา่ว “ไม่ถกูต้อง” เก่ียวกบังานอาสาสมคัร 
 ก. ผู้ปฏิบตัิต้องมีจิตอาสา ข. เป็นงานท่ีไม่มีคา่ตอบแทน 
 ค. ผู้ปฏิบตัิต้องบรรลนุิตภิาวะ ง. ผลงานเกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
๖. ข้อใดคือประโยชน์ของจิตอาสาท่ีผู้ปฏิบตัิควรได้รับโดยตรง 
 ก. มีสงัคมท่ีน่าอยู ่ผู้คนเป็นมิตร 
 ข. เห็นคณุคา่และภาคภมูิใจในตนเอง 
 ค. คนในชมุชนและสงัคมมีความสามคัคี 
 ง. ผู้ เดือดร้อนท่ีได้รับความช่วยเหลือสามารถพึง่พาตนเองได้ 
๗. การบม่เพาะจิตส านกึด้านจิตอาสาในเยาวชนควรเร่ิมต้นอยา่งไร 
 ก. จดัตัง้เครือข่ายจิตอาสา 
 ข. มีผู้ใหญ่ในสงัคมเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 ค. มีหลกัสตูรเปิดสอนในโรงเรียน 
 ง. ประชาสมัพนัธ์ความรู้ ขา่วสาร และเชิญชวนให้ท ากิจกรรม 
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๘. ข้อใด “ไม่ใช”่ กิจกรรมการยกยอ่งเชิดชคูนดีของสงัคมให้ได้รับรางวลั 
 ก. คนค้นฅนอวอร์ด ข. คนดีศรีอาชีวะ 
 ค. ไทยซปุเปอร์โมเดล ง. ข้าราชการไทยหวัใจสีขาว 
๙. ผู้ มีจิตอาสายอ่มเข้าใจสจัธรรมเร่ืองใด 
 ก. ความพอเพียง ข. ความสขุท่ีแท้จริง 
 ค. การไมย่ดึติดในอตัตา ตวัตน ง. ถกูทกุข้อ 
๑๐. หลกัธรรมท่ีช่วยเสริมสร้างให้เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะ มีการช่วยเหลือ แบง่ปัน ท าให้สงัคมสงบสขุ
 คือข้อใด 
 ก. อิทธิบาท ๔ ข. โลกธรรม ๘ 
 ค. อริยสจั ๔ ง. สาราณียธรรม ๖ 
๑๑. การให้ การแบง่ปันผู้ อ่ืน ตรงกบัข้อใด 
 ก. วจีกรรม ข. มโนกรรม 
 ค. สาธารณโภค ี ง. ทิฏฐิสามญัญตา 
๑๒. ผู้ใดควรฝึกฝนพฒันาตนเองให้มีจิตอาสามากท่ีสดุ 
 ก. สมาชิกของสงัคม ข. พอ่ค้า นกัธุรกิจ 
 ค. นกัเรียน นกัศกึษา ง. ข้าราชการ นกัการเมือง 
๑๓. ข้อใดเป็นลกัษณะของ “ทาน” ท่ีถกูต้อง 
 ก. ให้ด้วยวตัถสุิง่ของ ข. ให้ด้วยก าลงั แรงกาย 
 ค. ให้ข้อคิด ค าแนะน า ความรู้ ง. ถกูทกุข้อ 
๑๔. ข้อใด “ไม่ใช”่ ลกัษณะของสงัคมท่ีประกอบด้วยจิตอาสา 
 ก. น่าอยู ่สขุสงบ ยัง่ยืน ข. ลดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน 
 ค. พฒันาด้านวตัถใุห้เจริญก้าวหน้าเหนือจิตใจ ง. ผา่นพ้นวิกฤต มุง่สูก่ารพฒันาให้เจริญก้าวหน้า 
๑๕. ข้อใดกลา่ว “ไม่ถกูต้อง” เก่ียวกบัจิตอาสา 
 ก. เป็นสิง่ท่ีท าเพื่อประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
 ข. เป็นการเสียสละทัง้ทรัพย์สนิ เวลา แรงกาย แรงใจ 
 ค. เป็นสิง่ท่ีต้องท าด้วยความเตม็ใจแม้จะได้รับคา่ตอบแทนน้อยก็ตาม 
 ง. เป็นสิง่ท่ีท าได้ทกุท่ีทกุเวลาโดยไม่จ ากดัเพศ วยั ฐานะ ความรู้ 

 



 

 

 
ส านึกรักบ้านเกิด 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ข้อดีท่ีจะเกิดขึน้หากสมาชิกในสงัคมมีส านกึรักบ้านเกิดคือข้อใด 
 ก. มีความเป็นชาตินิยม ข. ท าความดีตอบแทนแผน่ดนิเกิด 
 ค. มีความรัก ห่วงใยในประเทศชาติ ง. มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
๒. ข้อใด “ไม่ใช”่ ความหมายของ “บ้านเกิด”  
 ก. ถ่ินท่ีเกิด ข. ภมูิล าเนา 
 ค. ยทุธภมูิ ง. มาตภุมูิ 
๓. ข้อใดคือสินค้าเกษตรกรรมส าคญัของไทยซึง่มีการสง่ออกเป็นรายใหญ่ของโลก 
 ก. ข้าว ข. อ้อย 
 ค. ยางพารา ง. มนัส าปะหลงั 
๔. เหตใุดคนไทยทกุคนจงึควรศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ไทย 
 ก. เพื่อเป็นผู้ มีภมูิรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ 
 ข. เพื่อเข้าใจรากเหง้าความเป็นมาของไทย 
 ค. เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
 ง. เพราะเป็นการศกึษาในหลกัสตูรภาคบงัคบัของประเทศ 
๕. โครงการแก้ไขปัญหาน า้ในข้อใด ด าเนินงานตามโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการอันเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ 
 ก. การพฒันาแหลง่น า้เพื่อการเกษตร ข. การเกิดน า้ท่วมอยา่งรุนแรง 
 ค. การเกิดน า้เน่าเสีย ง. การขาดแคลนน า้ 
๖. ในการเสดจ็พระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรไทยทัว่ประเทศของในหลวง ก่อให้เกิดคณุประโยชน์ข้อใด 
 ก. ก าเนิดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ กวา่ ๓,๐๐๐ โครงการ 
 ข. ราษฎรยากจนได้รับความช่วยเหลือพฒันาคณุภาพชีวิตดีขึน้ 
 ค. ราษฎรมีอาชีพและรายได้ท่ีมัน่คง ยัง่ยืน ตามวิถีชีวิตพอเพียง 
 ง. ถกูทกุข้อ 
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๗. ข้อใดมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัวนันกัประดิษฐ์แห่งชาติ 
 ก. กงัหนัน า้ชยัพฒันา ข. กงัหนัมหศัจรรย์ 
 ค. อา่งจกัรพรรดิ ง. อา่งกงัวาล 
๘. องค์การระหวา่งประเทศได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัใดแดใ่นหลวงเป็นรางวลัลา่สดุ (ปี ๒๕๕๕) 
 ก. ผู้น าทรัพย์สนิทางปัญญาโลก 
 ข. พระบดิาแห่งการประดษิฐ์โลก 
 ค. นกัวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนษุยชาติ 
 ง. รางวลัความส าเร็จสงูสดุด้านการพฒันามนษุย์ 
๙. ข้อใด “ไม่ใช”่ หน้าท่ีของชนชาวไทยท่ีบญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 
 ก. เสียภาษี รับราชการทหาร 
 ข. กระท าดีตอบแทนบญุคณุประเทศ 
 ค. ปกป้องสืบสานศลิปวฒันธรรมของชาติ 
 ง. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๑๐. “การท าความดีเพ่ือความด”ี เปรียบได้กบัข้อความในข้อใด 
  ก. เพชรตดัเพชร 
  ข. ผกัชีโรยหน้า 
  ค. ปิดทองหลงัพระ 
  ง. งมเข็มในมหาสมทุร 
๑๑. เพราะเหตใุด “หน้าท่ีในการใช้สทิธิเลือกตัง้” ของบคุคลจงึมีความส าคญัตอ่ประเทศอย่างมาก 
  ก. เป็นการตอ่ต้านการซือ้สิทธิ ขายเสียง 
  ข. เป็นการเลือกผู้น าท่ีดีมาบริหารประเทศ 
  ค. เป็นการรักษาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
  ง. เป็นการท าหน้าท่ีของพลเมืองตามกฎหมายก าหนด 
๑๒. ข้อใดเป็นความกล้าทางจริยธรรม 
  ก. ยกยอ่งเชิดชคูนดีแม้จะยากจน 
  ข. ต าหนิคนร ่ารวยแตเ่ป็นคนไมด่ี 
  ค. ปฏิเสธสิ่งท่ีไม่ถกูต้องทกุรูปแบบ เช่น การติดสนิบน การคอรัปชัน่ 
  ง. ถกูทกุข้อ 



 

 

๑๓. “วนัดนิโลก” (World Soil Day) ตรงกบัวนัใด 
  ก. ๒ กมุภาพนัธ์ 
  ข. ๒ เมษายน 
  ค. ๕ มิถนุายน 
  ง. ๕ ธนัวาคม 
๑๔. ข้อใดเป็นการตอบแทนบญุคณุของแผน่ดนิ 
  ก. เป็นคนดี ซื่อสตัย์ สจุริต 
  ข. ซือ้ของไทย ใช้ของไทย เท่ียวเมืองไทย 
  ค. ท าหน้าท่ีของตนเองอยา่งสมบรูณ์ 
  ง. ทกุข้อท่ีกลา่วมา 
๑๕. “ส านกึรักบ้านเกิด” สมัพนัธ์กบัสิ่งใดมากท่ีสดุ 
  ก. การศกึษา 
  ข. ความมีน า้ใจ 
  ค. ความกตญัํกูตเวที 
  ง. การท าหน้าท่ีตามกฎหมาย 

 

 
พลเมืองดใีนระบอบประชาธิปไตย 

 

ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีถกูท่ีสดุ 
๑. ความเป็นพลเมืองของประเทศก าหนดจากสิ่งใด 
   ก. เชือ้ชาต ิ ข. สญัชาติ 
   ค. กฎหมาย ง. ภาษาพดู 
๒. การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยควรให้ความส าคญักบัสิ่งใด 
   ก. การศกึษา ข. การท าตามหน้าท่ี 
   ค. ความเป็นประชาธิปไตย ง. การมีน า้ใจ 
๓. หลกัการทางประชาธิปไตยท่ีช่วยลดความขดัแย้งในสงัคมคือข้อใด 
   ก. หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ข. หลกัความเสมอภาค  
   ค. หลกันิติธรรม ง. หลกัประนีประนอม  

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ ๑๐ 



 

 

๔. แนวทางการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสงัคม ควรปฏิบตัิอย่างไร 
    ก. การรับฟังข้อคดิเห็นของผู้ อ่ืนและการยอมรับเม่ือผู้ อ่ืนมีเหตผุลท่ีดีกวา่ 
    ข. การซื่อสตัย์สจุริตตอ่อาชีพท่ีท าและการพฒันางานอาชีพให้ก้าวหน้า 
   ค. รู้การประหยดั อดออม และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 
   ง. การเคารพกฎหมายและกล้าเสนอความคดิเห็นตอ่สว่นรวม  
๕. คณุสมบตัิของพลเมืองท่ีชว่ยสง่เสริมให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จได้ดีคือข้อใด  
   ก. การมีอิสรภาพและพึง่ตนเองได้ 
   ข. การเห็นคนเทา่เทียมกนั   
   ค. การเคารพสทิธิผู้ อ่ืน 
   ง. การเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีสว่นร่วม 
๖. การอยูร่่วมกนัได้ ไม่ใช้ความรุนแรงตอ่กนั ต้องใช้หลกัการใด 
   ก. การยอมรับความแตกตา่ง ข. การรับผิดชอบตอ่สงัคม   
   ค. การมีสว่นร่วม ง. การมีอิสรภาพ 
๗. คณุธรรม จริยธรรมท่ีช่วยสง่เสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคมคืออะไร 
   ก. ความกล้าทางจริยธรรม ข. การเช่ือมัน่ในตนเอง 
   ค. ความมีระเบียบวินยั ง. การตรงตอ่เวลา  
๘. ข้อใดเป็นสทิธิของพลเมือง 
   ก. การรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ข. การชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ  
   ค. การเสียภาษี ง. การรับราชการทหาร  
๙. ข้อใดเป็นสถานภาพท่ีได้มาโดยก าเนิดหรือสถานภาพท่ีตดิตวัมา  
   ก. สมชายอาย ุ๔๕ ปี และเป็นพอ่ของสมปรารถนา   
   ข. กานดาเป็นพยาบาลและเป็นแมข่องลกูชายฝาแฝด 
   ค. ประชาเป็นคนผิวด าเพราะมีเชือ้ชาตไิทยแท้ 
   ง. ลงุด ามีอาชีพท านาและเป็นเกษตรกรดีเดน่   
๑๐. ข้อใดแสดงวา่มีจิตสาธารณะเพื่อสว่นรวม 
   ก. การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จกัควบคมุอารมณ์ของตนเอง เป็นคนใจกว้าง 
   ข. การพฒันาตนเองในทกุ ๆ ด้านเพื่อการมีชีวิตท่ีดีในปัจจบุนัและอนาคต 
   ค. อาสาช่วยพฒันาสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ อ่ืนท่ีมีความเดือดร้อน 
   ง. การรู้จกัการพึง่ตนเองและการรับผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่งานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 


