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ความสาคัญของศาสนา
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ข้ อใด “ไม่ใช่” ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดศาสนา
ก. ความไม่ร้ ู
ข. ความกลัว
ค. ความสงบสุข
ง. ความต้ องการที่พงึ่ ทางใจ
๒. ศาสนาประเภทเทวนิยม เอกเทวนิยม พหุเทวนิยม หรื ออเทวนิยม เป็ นการแบ่งประเภทศาสนาตามข้ อใด
ก. ศรัทธา
ข. ศาสดา
ค. นักบวช
ง. พิธีกรรม
๓. ข้ อใดเป็ นศาสนาประเภทเดียวกัน
ก. อิสลาม เต๋า
ข. คริสต์ ชินโต
ค. พุทธ ขงจื ้อ
ง. พราหมณ์–ฮินดู เชน
๔. มนุษย์นบั ถือศาสนาเพราะเหตุผลสาคัญข้ อใด
ก. เพื่อให้ สงั คมยอมรับ
ข. นับถือตามบรรพบุรุษ
ค. ถูกกาหนดไว้ ในกฎหมาย
ง. ใช้ เป็ นหลักในการดาเนินชีวิต
๕. ข้ อใดเป็ นลักษณะของศาสนากลุม่ ปรัชญาตะวันตก
ก. เชื่อในกฎแห่งกรรม
ข. เชื่อในพระเจ้ าเป็ นพระผู้สร้ าง
ค. เชื่อว่าทุกสิง่ เกิดจากการกระทาของมนุษย์
ง. เชื่อว่าการหลุดพ้ นจากสังสารวัฏทาได้ ด้วยนิพพาน

๖. ข้ อใดคือความสาคัญของศาสนาที่มีตอ่ สังคม
ก. เป็ นที่พงึ่ ทางจิตใจ
ข. เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ค. เป็ นเครื่ องมือช่วยแก้ ไขปั ญหาชีวิต
ง. เป็ นเครื่ องมือสร้ างความมัน่ คงในประเทศ
๗. ศาสนาเป็ นกลไกในการควบคุมทางสังคม หมายถึงข้ อใด
ก. ศาสนามีคา่ นิยมในการยกย่องคนดีของสังคม
ข. ศาสนามีคาสอนไม่ให้ คนทาความชัว่ ทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
ค. หลักคาสอนของศาสนามีความสอดคล้ องกับกฎหมายที่ใช้ ในสังคม
ง. ข้ อบัญญัติของศาสนาเป็ นบรรทัดฐานให้ ทกุ คนประพฤติตาม
๘. ข้ อใดเป็ นคุณค่าของศาสนา
ก. ก่อให้ เกิดความสามัคคีในสังคม
ข. เป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดีงาม
ค. ตอบสนองความต้ องการทางจิตใจของคนในสังคม
ง. ถูกทุกข้ อ
๙. บุคคลผู้ที่ศกึ ษาและปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนาจะได้ รับประโยชน์สงู สุดคือข้ อใด
ก. มีฐานะดี
ข. มีจิตใจสบาย
ค. มีชีวิตสงบสุข
ง. มีอดุ มการณ์ในชีวิต
๑๐. ข้ อใดเป็ นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมและมีอายุเก่าแก่ที่สดุ
ก. ศาสนาพุทธ
ข. ศาสนาคริสต์
ค. ศาสนาอิสลาม
ง. ศาสนาพราหมณ์

๑๑. ข้ อใด “ไม่ใช่” ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม
ก. ฮินดู
ข. ยูดาย
ค. คริสต์
ง. อิสลาม
๑๒. ข้ อใดคือจุดประสงค์หลักร่วมกันทุกศาสนา
ก. สันติสขุ
ข. ความภักดี
ค. อิสรภาพ
ง. ความศักดิส์ ทิ ธิ์
๑๓. ข้ อใด “ไม่ใช่” หลักธรรมระดับศีลธรรมจรรยาของศาสนา
ก. บุญบาป
ข. ความจริงอันสูงสุด
ค. การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ง. ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
๑๔. ข้ อใดกล่าว “ไม่ถกู ต้ อง”
ก. ศาสนาพุทธเป็ นมรดกล ้าค่าของสังคมโลก
ข. ศาสนาพุทธช่วยยกระดับคุณธรรมในจิตใจมนุษย์
ค. ศาสนาพุทธเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและประเพณีไทย
ง. คนไทยต้ องนับถือศาสนาพุทธตามบรรพบุรุษ
๑๕. ข้ อใดแสดงให้ เห็นว่า “พระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันคูช่ าติไทย” ได้ ชดั เจนที่สดุ
ก. คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ข. พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นพุทธมามกะ
ค. ศาสนาพุทธหล่อหลอมให้ เกิดเอกลักษณ์ไทย
ง. ศาสนาพุทธก่อให้ เกิดความสามัคคีในสังคมไทย
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องค์ ประกอบของศาสนา
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ข้ อใดเป็ นองค์ประกอบที่มีในทุกศาสนา
ก. ศาสนพิธี นักบวช
ข. ศาสนสถาน รูปเคารพ
ค. ศาสนธรรม ศาสนพิธี
ง. ศาสดา นักบวช
๒. ลัทธิ “ไม่มี” องค์ประกอบในข้ อใด
ก. พิธีกรรม
ข. ผู้ก่อตัง้
ค. ผู้สืบทอดคาสอน
ง. จุดมุง่ หมายสูงสุดของชีวิต
๓. ข้ อใดเป็ นศาสนาที่ไม่มีศาสดา
ก. พุทธ
ข. คริสต์
ค. อิสลาม
ง. พราหมณ์–ฮินดู
๔. ข้ อใดเป็ นศาสนาที่ไม่มีนกั บวช
ก. พุทธ
ข. คริสต์
ค. อิสลาม
ง. พราหมณ์–ฮินดู
๕. ศาสนาพราหมณ์–ฮินดูใช้ สญ
ั ลักษณ์ในข้ อใด
ก. โอม
ข. ศิวลึงค์
ค. ธรรมจักร
ง. พระจันทร์ เสี ้ยว
๖. ข้ อใดคือเทพเจ้ าผู้ปกป้องรักษาโลกของศาสนาพราหมณ์
ก. พระอิศวร
ข. พระพรหม
ค. พระนารายณ์
ง. พระสุรัสวดี
๗. พิธีกรรมใดในศาสนาพราหมณ์–ฮินดูที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ เกิดความบริสทุ ธิ์
ก. พิธีศราทธ์
ข. พิธีสงั สการ
ค. พิธีบชู าเทวดา
ง. พิธีเปตรมาส
๘. หลักธรรมใดของศาสนาพุทธกล่าวถึง “ความเป็ นเหตุ–เป็ นผล” ได้ เด่นชัดที่สดุ
ก. พละ ๔
ข. อริยสัจ ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. พรหมวิหาร ๔

๙. ข้ อใดเป็ นลักษณะของพระสงฆ์นิกายเถรวาท
ก. ปฏิบตั ิตามพระวินยั อย่างเคร่งครัด
ข. ปฏิบตั ิตามพระวินยั ปานกลาง
ค. ปฏิบตั ิตามพระวินยั ที่ดดั แปลงตามยุคสมัย
ง. ปฏิบตั ิตามพระวินยั ที่ดดั แปลงตามความเหมาะสม
๑๐. ศาสนาใดมีที่มาจากการแสวงหาวิธีการเพื่อให้ รอดพ้ นจากความทุกข์
ก. พราหมณ์–ฮินดู
ข. พุทธ
ค. คริสต์
ง. อิสลาม
๑๑. พิธีแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ เปรี ยบได้ กบั พิธีใดในศาสนาคริสต์
ก. ศีลล้ างบาป
ข. ศีลมหาสนิท
ค. ศีลกาลัง
ง. ศีลบวช
๑๒. การเฉลิมฉลองการฟื น้ คืนชีพของพระเยซู ชาวคริสต์กระทาในวันใด
ก. วันอีสเตอร์
ข. วันคริสต์มาส
ค. วันขอบคุณพระเจ้ า
ง. วันมหาบูชามิสซา
๑๓. ศาสนาคริสต์นิกายใด ยกย่องสันตะปาปาที่กรุงโรมเป็ นประมุขสูงสุดของคริสตจักร
ก. โปรแตสแตนท์
ข. กรี กออร์ โธดอกซ์
ค. โรมันคาทอลิก
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๔. ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอิรัก มีผ้ นู บั ถือศาสนาอิสลามนิกายใดมากที่สดุ
ก. ชีอะห์
ข. ซูฟี
ค. สุหนี่
ง. วาฮาบี
๑๕. ข้ อใด “ไม่เกี่ยวข้ อง” กับพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม
ก. พิธีฮจั ญ์
ข. พิธีปรุ ุดู
ค. พิธีละหมาด
ง. พิธีถือศีลอด
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หลักธรรมคัมภีร์ของศาสนา
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. วิถีทางบรรลุโมกษะ ปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์ใดของศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู
ก. ฤคเวท
ข. อิติหาส
ค. ภควัทคีตา
ง. มนูธรรมศาสตร์
๒. ข้ อใดคือขันตอนหรื
้
อทางปฏิบตั ิของชีวิตอันเป็ นหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู
ก. หลักทรรศนะ ๖
ข. หลักปรมาตมัน
ค. หลักอาศรม ๔
ง. หลักปุรุษารถะ
๓. ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู มีความเชื่อเกี่ยวกับ “ความสุขที่แท้ จริงของชีวิต” อย่างไร
ก. การแสดงความภักดีตอ่ พระผู้เป็ นเจ้ า
ข. การได้ ผา่ นพิธีสงั สการและหลักอาศรม
ค. การปฏิบตั ิตนตามหลักกรรมโยคะ ภักติโยคะ และชญาณโยคะ
ง. การพ้ นจากการเวียนว่ายตายเกิดและรวมกันเป็ นเอกภาพกับพระผู้เป็ นเจ้ า
๔. ศาสนาใดมีความเชื่อเรื่ องวันพิพากษาโลก
ก. พราหมณ์–ฮินดู
ข. อิสลาม คริสต์
ค. พุทธ เชน
ง. ขงจื ้อ เต๋า
๕. พระพุทธเจ้ าทรงกาหนดให้ สงิ่ ใดเป็ นตัวแทนของพระองค์หลังปรินิพพาน
ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท์
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระธรรมวินยั
๖. ชาวพุทธควรพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยดาเนินชีวิตตามหลักธรรมใด
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรลักษณ์
ค. มารยาทชาวพุทธ
ง. ฆราวาสธรรม
๗. ข้ อใดคือจุดมุง่ หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ก. วิมตุ ฺติ
ข. นิพพาน
ค. อิสรภาพอย่างแท้ จริง
ง. ถูกทุกข้ อ

๘. พระพุทธศาสนาสอนว่า “ผลที่ต้องการ” จะสาเร็จได้ ด้วยสิง่ ใด
ก. พระผู้สร้ าง
ข. การกระทา
ค. การรอคอย
ง. การอ้ อนวอน
๙. ข้ อใดกล่าว “ไม่ถกู ต้ อง” ในความเชื่อของศาสนาคริสต์ เกี่ยวกับพระเยซู
ก. เป็ นสภาวะหนึง่ ของพระเจ้ า
ข. เป็ นศาสดาผู้ก่อตังศาสนาคริ
้
สต์
ค. เป็ นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้ มนุษยชาติ
ง. เป็ นผู้รับมอบบัญญัติ ๑๐ ประการ จากพระเจ้ า
๑๐. คาสอนในศาสนาคริสต์ “จงรักเพื่อนบ้ าน เหมือนรักตนเอง” เพื่อนบ้ านคือใคร
ก. ผู้นบั ถือศาสนาอื่น
ข. คริสต์ศาสนิกชน
ค. สาวกของพระเยซู
ง. มนุษย์ทกุ คน
๑๑. ศาสนาแห่งความรักหมายถึงศาสนาใด
ก. พราหมณ์
ข. พุทธ
ค. คริสต์
ง. อิสลาม
๑๒. ในศาสนาอิสลาม ความศรัทธาสาคัญสูงสุดคือข้ อใด
ก. ศรัทธาต่อนบี
ข. ศรัทธาต่อศาสนทูต
ค. ศรัทธาต่อทูตสวรรค์
ง. ศรัทธาต่อองค์อลั เลาะห์
๑๓. จุดมุง่ หมายสาคัญในการถือศีลอดของชาวมุสลิมคือข้ อใด
ก. มีความอดทน
ข. มีความสามัคคี
ค. รู้คณ
ุ ค่าของอาหาร
ง. ฝึ กความมีเมตตาธรรม
๑๔. ต่อไปนี ้เป็ นข้ อบังคับในศาสนาอิสลาม ข้ อใดกล่าวผิด
ก. ห้ ามคุมกาเนิดและทาแท้ ง
ข. ห้ ามฆ่าตนเองและผู้อื่น
ค. ห้ ามเสี่ยงโชคและเล่นการพนัน
ง. ห้ ามกราบบุคคลอื่นยกเว้ นบิดา–มารดา
๑๕. การบริจาคซะกาต มีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ ชาวมุสลิมได้ ฝึกฝนเรี ยนรู้เรื่ องใด
ก. ความยุติธรรม
ข. การให้ อภัย
ค. ความอดทน
ง. การแบ่งปั น
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พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ข้ อใดคือวินยั พื ้นฐานที่ใช้ ควบคุม กาย วาจา ให้ เป็ นปกติเรี ยบร้ อยของชาวพุทธ
ก. เบญจศีล เบญจธรรม
ข. กุศลกรรมบถ ๑๐
ค. โลกธรรม ๘
ง. อิทธิบาท ๔
๒. สิง่ ใดที่ทาให้ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์
ก. ความร่ ารวย
ข. การมีธรรมะ
ค. การศึกษา
ง. ความเป็ นอยูด่ ี
๓. ศีลข้ อใดหากละเมิดแล้ ว อาจเป็ นเหตุในการกระทาความผิดในข้ ออื่น ๆ ตามมา
ก. ศีลข้ อ ๒
ข. ศีลข้ อ ๓
ค. ศีลข้ อ ๔
ง. ศีลข้ อ ๕
๔. นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามหลักธรรมใด เพื่อช่วยให้ ประสบความสาเร็จด้ านการเรี ยน
ก. โลกธรรม ๘
ข. อิทธิบาท ๔
ค. สังคหวัตถุ ๔
ง. พรหมวิหาร ๔
๕. หากการทางานเกิดปั ญหา ควรพิจารณาไตร่ตรองแก้ ไขข้ อบกพร่องนัน้ ตรงกับหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ข้ อใด
ก. จิตตะ
ข. วิริยะ
ค. ฉันทะ
ง. วิมงั สา
๖. โลกธรรม ๘ เป็ นหลักธรรมที่สอนเกี่ยวกับเรื่ องใด
ก. ธรรมสาหรับคุ้มครองโลก
ข. แนวทาง ๘ ทางที่นาไปสูค่ วามเจริญของชีวิต
ค. หลักในการสงเคราะห์บคุ คลในสังคม
ง. ความจริงของโลกที่เกิดขึ ้นกับมนุษย์ทกุ คน
๗. การสูญเสียบุคคลที่รักไป แสดงว่าตกอยูใ่ นโลกธรรมฝ่ ายอนิฏฐารมณ์ข้อใด
ก. ทุกข์
ข. เสื่อมยศ
ค. เสื่อมลาภ
ง. นินทา

๘. หากศึกษาหลักธรรม โลกธรรม ๘ แล้ ว บุคคลได้ ข้อคิดต่อไปนี ้ “ยกเว้ น” ข้ อใด
ก. ไม่ประมาทในการใช้ ชีวิต
ข. มีสติ รู้เท่าทันความเป็ นจริง
ค. หากอกหัก รักคุด คิดฆ่าตัวตาย
ง. มองชีวิตอย่างมีความหวัง กาลังใจ
๙. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “ปั ญญา” เป็ นกาลังประการแรกที่ต้องใช้ ในการดาเนินชีวิต
ก. เพื่อให้ มีความอดทน
ข. เพื่อให้ เกิดความสามัคคี
ค. เพื่อให้ ร้ ูจกั วิธีเอาชนะความชัว่
ง. เพื่อให้ มีความมานะในการทางาน
๑๐. การทางานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็ นการปฏิบตั ิตามหลักธรรมพละ ๔ ข้ อใด
ก. วิริยะพละ
ข. สังคหพละ
ค. ปั ญญาพละ
ง. อนวัชชพละ
๑๑. นักเรี ยนที่ขาดเรี ยนบ่อย จนได้ ขร. หลายวิชา แสดงว่าเป็ นผู้ประมาทในข้ อใด
ก. ประมาทในวัย
ข. ประมาทในชีวิต
ค. ประมาทในเวลา
ง. ประมาทในการศึกษา
๑๒. “ขโณ โว มา อุปจฺจคา” ให้ ข้อคิดและเตือนสติผ้ ทู ี่ประมาทในเรื่ องใด
ก. ประมาทในเวลา
ข. ประมาทในชีวิต
ค. ประมาทในการศึกษา
ง. ประมาทในการปฏิบตั ิธรรม
๑๓. หลักธรรมใดที่บคุ คลได้ ปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วจึงนับว่าเป็ นอารยชน
ก. โลกธรรม ๘
ข. อิทธิบาท ๔
ค. สังคหวัตถุ ๔
ง. กุศลกรรมบถ ๑๐
๑๔. “ปรารถนาดี ไม่โลภ เข้ าใจกฎแห่งกรรม” จัดเป็ นกุศลกรรมบถทางใด
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๕. พุทธศาสนสุภาษิตบทใด มีความสอดคล้ องกับหลักกฎแห่งกรรม
ก. ทท มาโย ปิ โย โหติ
ข. กมฺมนุ า วตฺตตี โลโก
ค. สจฺจ เว อมตา วาจา
ง. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ ๕
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มาจากข้ อใด
ก. ในหลวง
ข. ประชาชน
ค. รัฐธรรมนูญไทย
ง. นายกรัฐมนตรี ไทย
๒. กรอบแนวความคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยพื ้นฐานจากสิง่ ใด
ก. สภาพสังคมไทยในปั จจุบนั
ข. วิถีชีวิตดังเดิ
้ มของสังคมไทย
ค. การบูรณาการองค์ความรู้จากทุกสาขาวิชา ง. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศ
๓. เมื่อดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ รับประโยชน์สงู สุดข้ อใด
ก. เป็ นผู้มีชื่อเสียง
ข. มีฐานะร่ ารวย
ค. มีกิจการเป็ นของตนเอง
ง. มีชีวิตสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน
๔. ข้ อใดคือสังคมคุณภาพ
ก. ความพอเพียง
ข. การพึง่ พาตนเอง
ค. การร่วมมือร่วมใจ
ง. ถูกทุกข้ อ
๕. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้ องกับหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนา
ก. อริยสัจ ๔
ข. ไตรลักษณ์
ค. มัชฌิมาปฏิปทา
ง. ทศพิธราชธรรม
๖. ข้ อใดเป็ นความพอดีด้านเศรษฐกิจ
ก. ขี่ช้างจับตัก๊ แตน
ข. เห็นช้ างขี ้ ขี ้ตามช้ าง
ค. ตาน ้าพริกละลายแม่น ้า
ง. นกน้ อยทารังแต่พอตัว
๗. ข้ อใด “ไม่ใช่” การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ก. มีความสะดวกสบายสอดคล้ องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้ อม
ข. การสร้ างสรรค์ให้ ชีวิตมีความสุขสบายตามสมควรแก่อตั ภาพ
ค. การสร้ างความสานึกให้ ประชาชนรู้จกั พึง่ ตนเอง
ง. การนาทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของชีวิตให้ มากที่สดุ

๘. เพราะเหตุใดหลักขันติธรรมจึงช่วยให้ การทางานประสบความสาเร็จ
ก. เพราะมีความเข้ าใจเพื่อนร่วมงาน
ข. เพราะมีกาลังใจในการแก้ ไขปั ญหา
ค. เพราะมีระเบียบวินยั ในการทางาน
ง. เพราะมีการทางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๙. ข้ อใดกล่าว “ไม่ถกู ต้ อง” เกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สนิ ที่หามาได้ ตามหลักธรรมโภควิภาค ๔
ก. ใช้ เป็ นทุนประกอบอาชีพ ๒ ส่วน
ข. เก็บออมไว้ ใช้ คราวจาเป็ น ๑ ส่วน
ค. ใช้ จ่ายเลี ้ยงตนและผู้มีพระคุณ ๑ ส่วน
ง. ใช้ จ่ายเพื่อการพักผ่อนท่องเที่ยว ๑ ส่วน
๑๐. ข้ อใดคือคาถาหัวใจเศรษฐี
ก. สุ จิ ปุ ลิ
ข. อุ อา กะ สะ
ค. ทะ ทะ มา โน
ง. หิริ โอตตัปปะ
๑๑. ข้ อใดถูกต้ องตามหลักความพอดีด้านเทคโนโลยี
ก. มีราคาสูง
ข. มีความทันสมัย
ค. นาเข้ าจากต่างประเทศ
ง. พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้ าน
๑๒. ข้ อใดเป็ นความพอดีด้านสังคม
ก. รู้รักสามัคคี
ข. มีน ้าใจ ไมตรี
ค. แบ่งปั น ช่วยเหลือเกื ้อกูล
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๓. เมื่อบุคคลปฏิบตั ิตามทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรมอย่างสมบูรณ์ จะได้ รับประโยชน์สขุ สูงสุดข้ อใด
ก. มีมิตรดี
ข. ฐานะมัน่ คง
ค. งานสาเร็จ
ง. ชีวิตมีความสุข
๑๔. ข้ อใด “ไม่ใช่” หลักของความพอดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก. พอดีด้านจิตใจ
ข. พอดีด้านคุณธรรม
ค. พอดีด้านเศรษฐกิจ
ง. พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๑๕. ข้ อใดเป็ นลักษณะของผู้ที่มีความพอดีในการเลี ้ยงชีวิต
ก. มีรายรับมากกว่ารายจ่าย
ข. มีความเป็ นอยูเ่ หมาะสมกับฐานะ
ค. มีการวางแผนใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้ อ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ ๖
พุทธศาสนพิธีและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. การทาบุญในวันขึ ้นปี ใหม่ จัดเป็ นศาสนพิธีประเภทใด
ก. บุญพิธี
ข. กุศลพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกพิธี
๒. ข้ อใด “ไม่ใช่” ประโยชน์ของศาสนพิธี
ก. ช่วยประหยัด
ข. ช่วยให้ อิ่มเอิบใจ
ค. ช่วยรักษาศาสนา
ง. ช่วยให้ มีฐานะมัน่ คง
๓. ธูป ๓ ดอก สาหรับจุดบูชาสิง่ ใด
ก. บูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ข. พระธรรมและพระวินยั
ค. พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ง. พระวิสทุ ธิคณ
ุ พระปั ญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ
๔. เพราะเหตุใดก่อนการทาบุญในทางพระพุทธศาสนาจึงต้ องมีการสมาทานศีล
ก. เพิ่มบุญบารมีแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิ
ข. เป็ นประเพณีที่ทาสืบต่อกันมา
ค. เป็ นการทากาย วาจา ให้ บริสทุ ธิ์
ง. เป็ นศาสนพิธีที่พระพุทธเจ้ าทรงบัญญัติไว้
๕. การทาบุญตักบาตร ควรเป็ นไปเพื่อจุดประสงค์สาคัญข้ อใด
ก. เพื่อสะสมผลบุญไว้ ชาติหน้ า
ข. เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ตนเอง
ค. เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผ้ ทู ี่ลว่ งลับไปแล้ ว
ง. เพื่อถวายทานแด่พระสงฆ์ผ้ สู ืบทอดพระพุทธศาสนา

๖. ข้ อใดถูกต้ องที่สดุ ในการจุดเทียนบูชา
ก. ผู้อาราธนาศีลเป็ นผู้จดุ เทียน
ข. ประชาชนจุดเทียนเล่มใดก่อนก็ได้ ตามแต่สะดวก
ค. ประธานจุดเทียนเล่มขวามือของพระพุทธรูปก่อน
ง. ประธานจุดเทียนเล่มซ้ ายมือของพระพุทธรูปก่อน
๗. การกรวดน ้าที่ถกู ต้ องควรทาในช่วงใด
ก. รอให้ พระสงฆ์รับ “สัพพี” พร้ อมกัน
ข. เมื่อพระกล่าวคาว่า “ยถา วาริวหา”
ค. เมื่อพระสงฆ์สวดมนต์ให้ พรเสร็จแล้ ว
ง. หลังจากกล่าวคาสมาทานศีลแล้ ว
๘. “สลากภัต” จัดเป็ นศาสนพิธีหมวดใด
ก. กุศลพิธี
ข. สังฆทาน
ค. ปกิณกพิธี
ง. ปาฏิบคุ ลิกทาน
๙. ประโยชน์ข้อใดที่ผ้ ปู ฏิบตั ิจะได้ รับโดยตรงเป็ นประการแรก จากการให้ “ทาน”
ก. มีความสุขใจ
ข. ได้ ผลบุญในชาตินี ้
ค. ลดความโลภในจิตใจ
ง. ได้ รับคาสรรเสริญ ยกย่อง
๑๐. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมในข้ อใดถูกต้ อง
ก. วันมาฆบูชา – อริยสัจ ๔
ข. วันวิสาขบูชา – โอวาทปาติโมกข์
ค. วันออกพรรษา – อนัตตลักขณสูตร
ง. วันอาสาฬหบูชา – ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

๑๑. “วันสาคัญสากลโลก” ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติคือข้ อใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันอาสาฬหบูชา
ค. วันมาฆบูชา
ง. วันอัฏฐมีบชู า
๑๒. ข้ อใดเป็ นศาสนพิธีของพระสงฆ์ล้วน ๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้ องด้ วย
ก. พิธีปวารณา
ข. พิธีมหากฐิ น
ค. พิธีอปุ สมบท
ง. พิธีรักษาอุโบสถศีล
๑๓. ข้ อใดคือความหมายของ “กรานกฐิ น”
ก. การจัดเตรี ยมงานทอดกฐิ น
ข. การเลือกพระภิกษุให้ ครองผ้ ากฐิ น
ค. การทอ เย็บ ย้ อม จีวรถวายพระภิกษุ
ง. การที่สงฆ์ตดั เย็บจีวร แล้ วมอบหมายให้ พระภิกษุรูปใดรูปหนึง่ เป็ นผู้ครองจีวรนัน้
๑๔. ในช่ ว งออกพรรษามี ก ารถวายกฐิ น แด่พ ระสงฆ์ ตามพระวิ นัย ก าหนดว่า ต้ อ งมี จ านวนพระสงฆ์
จาพรรษาในวัดนันอย่
้ างน้ อยกี่รูป
ก. ๔ รูป
ข. ๕ รูป
ค. ๙ รูป
ง. ๑๐ รูป
๑๕. การทาอุโบสถสังฆกรรมหรื อการประชุมฟั งสวดปาติโมกข์ เพื่อตรวจสอบทบทวนการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระวินยั ของพระสงฆ์ จัดขึ ้นในวันใด
ก. วันพระ
ข. วันพระใหญ่ในกึ่งเดือน
ค. วันเพ็ญในรอบเดือนนัน้
ง. วันมาฆบูชาในรอบ ๑ ปี

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ ๗
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ข้ อใดกล่าว “ถูกต้ อง” เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ก. เป็ นสิง่ ที่มองเห็นและจับต้ องได้ เท่านัน้
ข. เป็ นสิง่ ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ จึงจับต้ องไม่ได้
ค. เป็ นสิง่ ที่มนุษย์สร้ างขึ ้น สามารถถ่ายทอดได้
ง. เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
๒. โบสถ์ วิหาร บ้ านเรื อนไทย พระราชวัง จัดเป็ นศิลปะไทยประเภทใด
ก. ประติมากรรมไทย
ข. สถาปั ตยกรรมไทย
ค. จิตรกรรมไทย
ง. วรรณศิลป์
๓. ข้ อใดเป็ นสหธรรม
ก. คาสอน
ข. อาหาร
ค. งานศิลปะ
ง. มารยาท
๔. ข้ อใดคือความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ก. ก่อให้ เกิดความสามัคคี
ข. แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
ค. บ่งบอกความเป็ นมาของชนในชาติ
ง. ถูกทุกข้ อ
๕. ข้ อใดเป็ นวัฒนธรรมหลักของไทย
ก. ภาษาไทยกลาง
ข. ภาษาถิ่น
ค. หมอลา
ง. ฟ้อนเล็บ
๖. ข้ อใดแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ก. การกราบ
ข. การคานับ
ค. การไหว้
ง. การจับมือ
๗. ข้ อใด “ไม่ใช่” ค่านิยมดังเดิ
้ มของไทย
ก. ความกตัญํู
ข. ความเสมอภาค
ค. การเคารพผู้อาวุโส
ง. ความเมตตากรุณา

๘. ผู้ใดมีหน้ าที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
ก. รัฐบาล
ข. คนไทยทุกคน
ค. ศิลปะแห่งชาติ
ง. กระทรวงวัฒนธรรม
๙. คาในข้ อใด “ไม่เกี่ยวข้ อง” กับแนวทางการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ก. ส่งเสริม – เห็นคุณค่า
ข. รณรงค์ – ตระหนัก
ค. สร้ างทัศนคติ ความรู้ – ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั
ง. สร้ างระบบเครื อข่าย – ต่อต้ านความแตกต่าง
๑๐. การถ่ายทอดภูมิปัญญาควรเริ่มจากข้ อใด
ก. สถาบันครอบครัว
ข. สถาบันการศึกษา
ค. หน่วยงานของจังหวัด
ง. องค์กรระดับประเทศ
๑๑. วันอนุรักษ์ มรดกไทยตรงกับวันใด
ก. ๑๔ กุมภาพันธ์
ข. ๒ เมษายน
ค. ๑๒ สิงหาคม
ง. ๕ ธันวาคม
๑๒. “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ มรดกไทย” หมายถึงใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. รัชกาลที่ ๓
ค. รัชกาลที่ ๕
ง. รัชกาลที่ ๙
๑๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้ รับการทูลเกล้ าฯ ถวายพระสมัญญาในข้ อใด
ก. อัครศิลปิ น
ข. วิศษิ ฏศิลปิ น
ค. อัคราภิรักษศิลปิ น
ง. ศิลปิ นแห่งชาติ
๑๔. สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟื น้ ฟูการแสดงนาฏศิลป์อันเป็ นเอกลักษณ์ไทยในข้ อใด
ก. โขน
ข. ละครใน
ค. หนังตะลุง
ง. หุ่นกระบอก
๑๕. อาหารไทยชนิดใดที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นอาหารที่อร่อยที่สดุ ในโลก
ก. ต้ มยากุ้ง
ข. แกงมัสมัน่
ค. น ้าพริกปลาทู
ง. แกงเขียวหวาน
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จิตอาสา
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. การกระทาตามหลักการสงเคราะห์ข้อใด จัดว่าเป็ นการพัฒนาสังคม
ก. การรู้จกั ช่วยเหลือตนเอง
ข. การรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่น
ค. การรู้จกั ช่วยเหลือเพื่อนฝูง
ง. การรู้จกั ช่วยเหลือสังคม
๒. การให้ ที่ช่วยให้ ผ้ รู ับรู้จกั พึง่ ตนเองได้ คือข้ อใด
ก. การให้ อาหาร
ข. การให้ ความรู้
ค. การให้ ที่อยูอ่ าศัย
ง. การให้ ยารักษาโรค
๓. การดาเนินชีวิตเพื่ออยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างสงบสุข ก่อไมตรี เสริมสร้ างความสามัคคี ควรใช้ หลักธรรมใด
ก. พละ ๔
ข. อริยสัจ ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. สังคหวัตถุ ๔
๔. การมี “จิตอาสา” ควรเริ่มต้ นที่ใด
ก. ตนเอง
ข. เพื่อนฝูง
ค. องค์กร
ง. ครอบครัว
๕. ข้ อใดกล่าว “ไม่ถกู ต้ อง” เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร
ก. ผู้ปฏิบตั ิต้องมีจิตอาสา
ข. เป็ นงานที่ไม่มีคา่ ตอบแทน
ค. ผู้ปฏิบตั ิต้องบรรลุนิตภิ าวะ
ง. ผลงานเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
๖. ข้ อใดคือประโยชน์ของจิตอาสาที่ผ้ ปู ฏิบตั ิควรได้ รับโดยตรง
ก. มีสงั คมที่น่าอยู่ ผู้คนเป็ นมิตร
ข. เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
ค. คนในชุมชนและสังคมมีความสามัคคี
ง. ผู้เดือดร้ อนที่ได้ รับความช่วยเหลือสามารถพึง่ พาตนเองได้
๗. การบ่มเพาะจิตสานึกด้ านจิตอาสาในเยาวชนควรเริ่มต้ นอย่างไร
ก. จัดตังเครื
้ อข่ายจิตอาสา
ข. มีผ้ ใู หญ่ในสังคมเป็ นแบบอย่างที่ดี
ค. มีหลักสูตรเปิ ดสอนในโรงเรี ยน
ง. ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสาร และเชิญชวนให้ ทากิจกรรม

๘. ข้ อใด “ไม่ใช่” กิจกรรมการยกย่องเชิดชูคนดีของสังคมให้ ได้ รับรางวัล
ก. คนค้ นฅนอวอร์ ด
ข. คนดีศรี อาชีวะ
ค. ไทยซุปเปอร์ โมเดล
ง. ข้ าราชการไทยหัวใจสีขาว
๙. ผู้มีจิตอาสาย่อมเข้ าใจสัจธรรมเรื่ องใด
ก. ความพอเพียง
ข. ความสุขที่แท้ จริง
ค. การไม่ยดึ ติดในอัตตา ตัวตน
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๐. หลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้ างให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ มีการช่วยเหลือ แบ่งปั น ทาให้ สงั คมสงบสุข
คือข้ อใด
ก. อิทธิบาท ๔
ข. โลกธรรม ๘
ค. อริยสัจ ๔
ง. สาราณียธรรม ๖
๑๑. การให้ การแบ่งปั นผู้อื่น ตรงกับข้ อใด
ก. วจีกรรม
ข. มโนกรรม
ค. สาธารณโภคี
ง. ทิฏฐิ สามัญญตา
๑๒. ผู้ใดควรฝึ กฝนพัฒนาตนเองให้ มีจิตอาสามากที่สดุ
ก. สมาชิกของสังคม
ข. พ่อค้ า นักธุรกิจ
ค. นักเรี ยน นักศึกษา
ง. ข้ าราชการ นักการเมือง
๑๓. ข้ อใดเป็ นลักษณะของ “ทาน” ที่ถกู ต้ อง
ก. ให้ ด้วยวัตถุสงิ่ ของ
ข. ให้ ด้วยกาลัง แรงกาย
ค. ให้ ข้อคิด คาแนะนา ความรู้
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๔. ข้ อใด “ไม่ใช่” ลักษณะของสังคมที่ประกอบด้ วยจิตอาสา
ก. น่าอยู่ สุขสงบ ยัง่ ยืน
ข. ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
ค. พัฒนาด้ านวัตถุให้ เจริญก้ าวหน้ าเหนือจิตใจ ง. ผ่านพ้ นวิกฤต มุง่ สูก่ ารพัฒนาให้ เจริญก้ าวหน้ า
๑๕. ข้ อใดกล่าว “ไม่ถกู ต้ อง” เกี่ยวกับจิตอาสา
ก. เป็ นสิง่ ที่ทาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ข. เป็ นการเสียสละทังทรั
้ พย์สนิ เวลา แรงกาย แรงใจ
ค. เป็ นสิง่ ที่ต้องทาด้ วยความเต็มใจแม้ จะได้ รับค่าตอบแทนน้ อยก็ตาม
ง. เป็ นสิง่ ที่ทาได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาโดยไม่จากัดเพศ วัย ฐานะ ความรู้
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สานึกรักบ้ านเกิด
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ข้ อดีที่จะเกิดขึ ้นหากสมาชิกในสังคมมีสานึกรักบ้ านเกิดคือข้ อใด
ก. มีความเป็ นชาตินิยม
ข. ทาความดีตอบแทนแผ่นดินเกิด
ค. มีความรัก ห่วงใยในประเทศชาติ
ง. มีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
๒. ข้ อใด “ไม่ใช่” ความหมายของ “บ้ านเกิด”
ก. ถิ่นที่เกิด
ข. ภูมิลาเนา
ค. ยุทธภูมิ
ง. มาตุภมู ิ
๓. ข้ อใดคือสินค้ าเกษตรกรรมสาคัญของไทยซึง่ มีการส่งออกเป็ นรายใหญ่ของโลก
ก. ข้ าว
ข. อ้ อย
ค. ยางพารา
ง. มันสาปะหลัง
๔. เหตุใดคนไทยทุกคนจึงควรศึกษาเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ ไทย
ก. เพื่อเป็ นผู้มีภมู ิร้ ูทางด้ านประวัติศาสตร์
ข. เพื่อเข้ าใจรากเหง้ าความเป็ นมาของไทย
ค. เพื่อให้ เกิดความรัก ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
ง. เพราะเป็ นการศึกษาในหลักสูตรภาคบังคับของประเทศ
๕. โครงการแก้ ไขปั ญหานา้ ในข้ อใด ดาเนิ นงานตามโครงการแก้ มลิง ซึ่งเป็ นโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
ก. การพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร
ข. การเกิดน ้าท่วมอย่างรุนแรง
ค. การเกิดน ้าเน่าเสีย
ง. การขาดแคลนน ้า
๖. ในการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรไทยทัว่ ประเทศของในหลวง ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ข้อใด
ก. กาเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กว่า ๓,๐๐๐ โครงการ
ข. ราษฎรยากจนได้ รับความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ ้น
ค. ราษฎรมีอาชีพและรายได้ ที่มนั่ คง ยัง่ ยืน ตามวิถีชีวิตพอเพียง
ง. ถูกทุกข้ อ

๗. ข้ อใดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับวันนักประดิษฐ์ แห่งชาติ
ก. กังหันน ้าชัยพัฒนา
ข. กังหันมหัศจรรย์
ค. อ่างจักรพรรดิ
ง. อ่างกังวาล
๘. องค์การระหว่างประเทศได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายรางวัลใดแด่ในหลวงเป็ นรางวัลล่าสุด (ปี ๒๕๕๕)
ก. ผู้นาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโลก
ข. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ โลก
ค. นักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุษยชาติ
ง. รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้ านการพัฒนามนุษย์
๙. ข้ อใด “ไม่ใช่” หน้ าที่ของชนชาวไทยที่บญ
ั ญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ
ก. เสียภาษี รับราชการทหาร
ข. กระทาดีตอบแทนบุญคุณประเทศ
ค. ปกป้องสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ง. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
๑๐. “การทาความดีเพื่อความดี” เปรี ยบได้ กบั ข้ อความในข้ อใด
ก. เพชรตัดเพชร
ข. ผักชีโรยหน้ า
ค. ปิ ดทองหลังพระ
ง. งมเข็มในมหาสมุทร
๑๑. เพราะเหตุใด “หน้ าที่ในการใช้ สทิ ธิเลือกตัง”้ ของบุคคลจึงมีความสาคัญต่อประเทศอย่างมาก
ก. เป็ นการต่อต้ านการซื ้อสิทธิ ขายเสียง
ข. เป็ นการเลือกผู้นาที่ดีมาบริหารประเทศ
ค. เป็ นการรักษาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ง. เป็ นการทาหน้ าที่ของพลเมืองตามกฎหมายกาหนด
๑๒. ข้ อใดเป็ นความกล้ าทางจริยธรรม
ก. ยกย่องเชิดชูคนดีแม้ จะยากจน
ข. ตาหนิคนร่ ารวยแต่เป็ นคนไม่ดี
ค. ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องทุกรูปแบบ เช่น การติดสินบน การคอรัปชัน่
ง. ถูกทุกข้ อ

๑๓. “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันใด
ก. ๒ กุมภาพันธ์
ข. ๒ เมษายน
ค. ๕ มิถนุ ายน
ง. ๕ ธันวาคม
๑๔. ข้ อใดเป็ นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน
ก. เป็ นคนดี ซื่อสัตย์ สุจริต
ข. ซื ้อของไทย ใช้ ของไทย เที่ยวเมืองไทย
ค. ทาหน้ าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์
ง. ทุกข้ อที่กล่าวมา
๑๕. “สานึกรักบ้ านเกิด” สัมพันธ์กบั สิ่งใดมากที่สดุ
ก. การศึกษา
ข. ความมีน ้าใจ
ค. ความกตัญํูกตเวที
ง. การทาหน้ าที่ตามกฎหมาย
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ ๑๐
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อที่ถกู ที่สดุ
๑. ความเป็ นพลเมืองของประเทศกาหนดจากสิ่งใด
ก. เชื ้อชาติ
ข. สัญชาติ
ค. กฎหมาย
ง. ภาษาพูด
๒. การเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยควรให้ ความสาคัญกับสิ่งใด
ก. การศึกษา
ข. การทาตามหน้ าที่
ค. ความเป็ นประชาธิปไตย
ง. การมีน ้าใจ
๓. หลักการทางประชาธิปไตยที่ช่วยลดความขัดแย้ งในสังคมคือข้ อใด
ก. หลักอานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน
ข. หลักความเสมอภาค
ค. หลักนิติธรรม
ง. หลักประนีประนอม

๔. แนวทางการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้ านสังคม ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. การรับฟั งข้ อคิดเห็นของผู้อื่นและการยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
ข. การซื่อสัตย์สจุ ริตต่ออาชีพที่ทาและการพัฒนางานอาชีพให้ ก้าวหน้ า
ค. รู้การประหยัด อดออม และใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
ง. การเคารพกฎหมายและกล้ าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม
๕. คุณสมบัติของพลเมืองที่ชว่ ยส่งเสริมให้ ระบอบประชาธิปไตยประสบความสาเร็จได้ ดีคือข้ อใด
ก. การมีอิสรภาพและพึง่ ตนเองได้
ข. การเห็นคนเท่าเทียมกัน
ค. การเคารพสิทธิผ้ อู ื่น
ง. การเข้ าใจระบอบประชาธิปไตยและมีสว่ นร่วม
๖. การอยูร่ ่วมกันได้ ไม่ใช้ ความรุนแรงต่อกัน ต้ องใช้ หลักการใด
ก. การยอมรับความแตกต่าง
ข. การรับผิดชอบต่อสังคม
ค. การมีสว่ นร่วม
ง. การมีอิสรภาพ
๗. คุณธรรม จริยธรรมที่ช่วยส่งเสริมความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยในสังคมคืออะไร
ก. ความกล้ าทางจริยธรรม
ข. การเชื่อมัน่ ในตนเอง
ค. ความมีระเบียบวินยั
ง. การตรงต่อเวลา
๘. ข้ อใดเป็ นสิทธิของพลเมือง
ก. การรับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ข. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ค. การเสียภาษี
ง. การรับราชการทหาร
๙. ข้ อใดเป็ นสถานภาพที่ได้ มาโดยกาเนิดหรื อสถานภาพที่ตดิ ตัวมา
ก. สมชายอายุ ๔๕ ปี และเป็ นพ่อของสมปรารถนา
ข. กานดาเป็ นพยาบาลและเป็ นแม่ของลูกชายฝาแฝด
ค. ประชาเป็ นคนผิวดาเพราะมีเชื ้อชาติไทยแท้
ง. ลุงดามีอาชีพทานาและเป็ นเกษตรกรดีเด่น
๑๐. ข้ อใดแสดงว่ามีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
ก. การรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็ นคนใจกว้ าง
ข. การพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้ านเพื่อการมีชีวิตที่ดีในปั จจุบนั และอนาคต
ค. อาสาช่วยพัฒนาสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความเดือดร้ อน
ง. การรู้จกั การพึง่ ตนเองและการรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

