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 หนังสือคู่มือสอบครูผู้ช่วย ภาค ก เล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับการเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย

รวมถึงการเตรียมสอบ ภาค ก ของ ก.พ. โดยผู้เขียนได้มีการรวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการใช้สอบมาใช้

ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน มีการนำเสนอที่กระชับและเข้าใจง่าย มีการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียดทั้งที่

มีการทดสอบครั้งที่ผ่านมาแล้วและที่กำลังจะมีการทดสอบในอนาคต 

 ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือคู่มือสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังเตรียมสอบ       

ในตำแหน่งครูผู้ช่วย และข้าราชการอื่น ๆ อย่างเต็มที่ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับ และ          

ยินดีปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

           ผอ.หนุ่ม ครับ 

            www.krunoomtutor.com 
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ตัวอย่างเช่น  ตะกร้ามีผลไม้ 12 ผล มีมะนาว 3 ผลที่เหลือเป็นฝรั่งและมะละกอ โดยที่มะละกอ                      

  มีจำนวนเป็น 2 เท่าของฝรั่ง จงหาจำนวนฝรั่งที่อยู่ในตะกร้า 

วิธีทำ   กำหนดให้ฝรั่งมีจำนวน  x  ผล  ดังนั้น มะละกอมีจำนวน  2x ผล                                     

  ดังนั้นสามารถเขียนสมการได้ดังนี้   12 = 3 + x + 2x 

ตัวอย่างเช่น  สมการ  12  = 3 + x + 2x 

       12 – 3  =  3x 

  หลังจากที่ย้ายข้างไปแล้วให้แก้สมการต่อไป   เช่น 

ตัวอย่างเช่น  สมการ     3x   =  12 – 3 

วิธีทำ    3x   =   9 

    x     =   

    x     =   3 

ตัวอย่างเช่น  ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีกวาง ไก่ และสิงโต   ถ้านับหัวรวมกันได้  15  หัว และ ปรากฏว่าหัวไก่ 

  รวมกับหัวสิงโต จะเป็น  4   เท่าของหัวกวาง แต่ถ้านับขาจะปรากฏว่าขากวางและขาไก่เท่ากัน 

  พอดี  อยากทราบว่าสิงโตมีกี่ตัว 

วิธีทำ   ใช้การคำนวณหาค่าโดยใช้สมการ 

  กวางมีจำนวน  x  ตัว , ไก่มีจำนวน   y ตัว  และสิงโต  มีจำนวน   z   ตัว                                       

  จากโจทย์กำหนดให้จำนวน  กวาง  ไก่  สิงโต  รวมกันเท่ากัน   15                                

  สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

   x   +   y   +   z     =    15              ➀  

  โดยที่โจทย์กำหนดต่อไปว่าหัวไก่  และหัวสิงโตรวมกันจะเป็น   4   เท่า  ของหัวกวาง          

  สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 

    x   +   z    =   3x                ➁ 
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 ดังนั้น                           y    =    3x  -   z     

 แทนค่า    ➋  ในสมการที่   ➊  จะได้ 

            x     +    ( 4x   -   z   )   +  z    =     15 

   x     +     4x   -    z     +    z    =      15 

       5x           =     15                                

         x           =      3             ➂ 

  ดังนั้น   กวางมีจำนวน    2     ตัว 

 จากโจทย์กำหนดว่า  ถ้านับขาจะพบว่าขาไก่กับขากวางเท่ากันพอดี   หมายความว่า กวาง   1  ตัว     

 มี  4 ขา  ส่วนไก่   1   ตัวมี  2  ขา ดังนั้นกวาง  1   ตัวจะมีจำนวนขาเท่ากับไก่  2   ตัว  ก็จะมีไก่               

 ทั้งหมด  4  ตัว  ซึ่งจะนำคำต่าง ๆ ไปแทนค่าในสมการที่ ➊  จะได้ 

    2  +  4   +  z           =   15 

            z           =     15   -    6     =    9 

      ดังนั้น  ในสวนสัตว์แห่งนี้มีสิงโตจำนวน   9    ตัว                 ตอบ       

❖การคำนวณอาย ุ

ตัวอย่าง เมื่อ   6   ปีก่อนดำอายุ   10   ปี    อีก 10 ปีข้างหน้าดำจะมีอายุกี่ปี 

วิธีทำ          กำหนดให้ตอนนี้ดำมีอายุ   x   ปี 

          จากโจทย์กำหนดว่าเมื่อ    6   ปีก่อนดำอายุ  10  ปี 

          สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

        x    -    8      =     10 

       x            =      10    +   6 

     x            =      16 

     ดังนั้นอีก  10   ปีข้างหน้าดำจะอายุเท่ากับ    16    +   10  =    26   ปี 
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❖ตัวเลขแบบอนุกรม 

 1.  ตัวเลขอนุกรมธรรมดา เป็นอนุกรมแนวเดียวที่ไม่ซับซ้อน  เป็นการเพิ่มหรือลดข้อมูลแบบคงที่

โดยเราสามารถแบ่งออกได้  3  ประเภทดังนี้ 

  1.1 อนุกรมแบบเพิ่ม หรือลดคงที่ เป็นอนุกรมที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรื่อย ๆ ในอัตราคงที่ 

ตัวอย่างที่  1 จงหาค่าต่อไปของ   3     6     9    12  .  .   . 

วิธีทำ       หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขในที่นี้คือตัวเลขจะ +3 ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

            

              

   

   ดังนั้น  คำตอบคือ  15   ตอบ 

ตัวอย่างที่   2  จงหาค่าต่อไปของ     18    15    12     9  … 

วิธีทำ            หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข ในที่นี้คือตัวเลขจะ -3 ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

   

   ดังนั้น  คำตอบคือ  6   ตอบ 

ตัวอย่างที่   3      จงหาค่าต่อไปของ  2   4  8    16 …. 

วิธีทำ                 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข  ในที่นี้คือตัวเลขจะ   x 2   ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

   

     ดังนั้น   คำตอบคือ   32   ตอบ 
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ตัวอย่างที่   4   จงหาค่าต่อไปของ  120   60   30   15 … 

วิธีทำ               หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข  ในที่นี้คือตัวเลขจะ     2   ต่อไปเรื่อยๆ 

   

 ดังนั้น  คำตอบคือ   7.5   ตอบ 

1.2 อนุกรมแบบบวก หรือลบเรียงลำดับ เป็นอนุกรมที่มีการเรียงจำนวนที่เพิ่มหรือลดลงเรื่อย  ๆ     

แบบมีลำดับ  

ตัวอย่างที่   1  จงหาค่าต่อไปของ   4   5   7   10 … 

วิธีทำ          จากความสัมพันธ์ของตัวเลขพบว่า   ค่าจะเพิ่มขึ้น   ๆ   ตามลำดับ  ดังภาพ 

  

   

   ดังนั้น  คำตอบคือ  14   ตอบ 

ตัวอย่างที่   2  จงหาค่าต่อไปของ   60   57    53   48  … 

วิธีทำ              จากความสัมพันธ์ของตัวเลขพบว่า   ค่าจะเพิ่มขึ้น  ๆ   ตามลำดับดังภาพ 

  

   ดังนั้น   คำตอบคือ   42   ตอบ 

÷
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 1.3   อนุกรมแบบยกกำลัง  เป็นอนุกรมที่เพิ่มหรือลดแบบเรียงลำดับจำนวนด้วยเลขยกกำลัง 

ตัวอย่าง      จงหาค่าต่อไปของ     4     9    10     25  … 

วิธีทำ           จากโจทย์เป็นการลดลงของข้อมูลโดยเลขยกกำลัง 

   

       2.  อนุกรมระบบซ้อน  2  ชุด    เป็นการนำอนุกรมธรรมดามาประกอบซ้อนกัน  2   ระบบ   

ตัวอย่างเช่น        จงหาค่าต่อไปของ   40    15    20    30 … 

วิธีทำ                  จากโจทย์มีอนุกรมซ้อนกันอยู่    2  ชั้น   ตามภาพ 

   ดังนั้น    คำตอบคือ   10   ตอบ 

        3.   อนุกรมระบบซ้อน 3 ชุดขึ้นไป เป็นการนำอนุกรมธรรมดามาประกอบซ้อนกัน  3  ระบบขึ้นไป 

ตัวอย่างเช่น   จงหาค่าต่อไปของ   8   5   12    9    4   13    10   3  … 

วิธีทำ            จากโจทย์แบ่งอนุกรมได้   3  ชุด 

   ชุดที่  1   คือ   8  ,  9  ,   10         (เพิ่มขึ้นที่ละ 1) 

   ชุดที่  2   คือ   5  ,  4  ,   3     (ลดลงที่ละ 1) 

   ชุดที่  3   คือ   12  ,  13  ,   14      (เพิ่มขึ้นที่ละ 1) 

  ดังภาพ 

   ดังนั้น    คำตอบคือ  14    ตอบ 
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     4. อนุกรมประเภทอื่น  ๆ  เป็นอนุกรมที่มีเพิ่มขึ้น หรือลดลงแบบเป็นลำดับ  โดยอาจจะมีการนำ

สมการมาใช้ในการคำนวณ 

ตัวอย่างที่  1    จงหาค่าต่อไปของ   4    1     4     4     4    16     4     5 … 

วิธีทำ              จากโจทย์สามารถแบ่งข้อมูลเป็น  3  กลุ่ม ดังนี้ 

                  4   x    1    =         4 

4    x   4         =        16  

4    x    5        =        20 

   ดังนั้น   คำตอบคือ    20   ตอบ 

ตัวอย่างที่   2  จงหาค่าต่อไปของ   6    10    14    18      22   … 

วิธีทำ             ข้อมูลแต่ละตัวมาจากสมการ เลขตัวหน้า = (ตัวหลัง x 2) + 2 จึงคำนวณได้ดังนี้ 

    (2 x 2) + 2 =  6 

    (4 x 2) + 2 = 10 

    (6 x 2) + 2 = 14 

    (8 x 2) + 2 = 18 

   (10 x 2) + 2 =  22 

                

   ดังนั้น  คำตอบคือ  22   ตอบ 
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1.  ผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่  1  ถึง   n   หาได้จากสูตร   

เมื่อ   n   แทนจำนวนสุดท้ายที่นับได้ 

ตัวอย่างเช่น      จงหาผลบวก   1   ถึง    100 

วิธีทำ               จากสูตร              =    สูตร        =  5,050 

2. ผลบวกของจำนวนนับที่ไม่ได้เริ่มจาก 1 หาได้จากสูตร สูตร   

เมื่อ   A     แทนจำนวนแรกที่เริ่มนับ 

 B     แทนจำนวนสุดท้ายในการนับ 

ตัวอย่างเช่น    จงหาผลบวก   3  ถึง  33 

วิธีทำ              จากสูตร       

                       โจทย์กำหนดให้   A   =   3    และ    B    =   33     จะได้ 

                 =         =   540.5 

3. ผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ 

หาได้จากสูตร              x         + 1 

 โจทย์กำหนดให้     A  =   2     และ   B       =   40 

 จะได้       x           + 1    =   21 x 20   =   420 
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(1 + n) X n

2

(1 + n) X n

2

(1 + 100) X 100

2

(A + B)(B - A) + 1

2

(A + B)(B - A) + 1

2

(3 + 33)(33 - 3) + 1

2

(A + B)

2

(B - A)

2

(2 + 40)

2

(40 - 2)

2
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4.  จำนวนเสาที่ปักตามเส้นวงรอบ   หาได้จากสูตร 

ตัวอย่างเช่น  ปักเสาตามแนวถนน    เสาแต่ละต้นห่างกัน   5  เมตร   และระยะทางจากเสาต้นแรกถึงต้น 

  สุดท้ายยาว   100   เมตร   จงหาว่ามีเสาทั้งหมดกี่ต้น 

วิธีทำ     จากสูตร   จำนวนเสาทั้งหมด 

  =   ความยาวของเส้นรอบวง     ระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น   คือ   5  เมตร 

              จะได้เสาทั้งหมด     =   100      5    =   20 

             ดังนั้น      จะต้องใช้เสาทั้งหมด          =   20    ต้น 

❖จำนวนเสาที่ปักตามแนวเส้นตรง 

หาได้จากสูตร 

ตัวอย่างเช่น  ปักเสาตามแนวถนน เสาแต่ละต้นห่างกัน 5 เมตร และระยะทางจากเสาต้นแรกถึง                    

  ต้นสุดท้ายยาว    150    เมตร   จงหาว่ามีเสาทั้งหมดกี่ต้น 

วิธีทำ  จากสูตร     

  จำนวนเสาทั้งหมด   =   (ระยะทางทั้งหมด    ระยะห่างที่เท่ากันระหว่างเสา ) + 1                 

  โจทย์กำหนดให้  ระยะทางจากเสาต้นแรกถึงต้นสุดท้าย                                                 

  (เท่ากับระยะทางทั้งหมด)  =  150  เมตร และระยะห่างเสาแต่ละต้นเท่ากับ 4 เมตร                     

  จะได้จำนวนเสาทั้งหมด    =   (150  5) + 1 = 30 + 1  =  31 

  ดังนั้น   จะต้องใช้เสาทั้งหมด   31  ต้น  จึงจะปักได้ครบระยะทางที่กำหนด 

÷

÷

÷

÷
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่  1  ถึง  100  มีค่าเท่าไร 

1.  5,000  2.  5,050  3.  5,100  4.  10,000 

2. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่  1   ถึง  50   มีค่าเท่าไร 

 1. 1,250  2.  1,350  3.   1,450  4.  10,550 

3. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่   51    ถึง   100  มีค่าเท่าไร 

 1.  1,775  2.  2,050  3.  3,775  4.  4,000 

4. ผลบวกของตัวเลขตั้งแต่    21   ถึง   50   มีค่าเท่าไร  

 1.  2,575  2.  1,573  3.  1,775  4.  2,775 

5. จงหาผลบวกของเลข  2   4   6   8   10   12   14    

 1.  48   2.   50  3.  52   4.  6 

6. จงหาผลบวกของเลข   1    3   5   7   9    11   13 

 1.  40   2.   45.5  3.   50  4.  55.5 

7. เลข   3   จำนวนเรียงกัน   ผลรวมรวมกันได้   45   จงหาเลขที่อยู่ตรงกลาง 

 1.   12   2.   13   3.  14   4.  15 

8. เลข  5  จำนวนเรียงกัน   ผล รวมรวมกันได้   70   จงหาเลขที่อยู่ตรงกลาง 

 1.  12   2.  13   3.  14   4.  15 

9. เลข  4   จำนวน   รวมกันได้   60    เลขที่มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่าใด 

1.  13   2.  14   3.  15   4.  16 
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10. เลข   2   จำนวน   รวมกันได้   140   เลขที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่าใด 

 1.  50   2.  55   3.  60   4.  65 

11.  เลข   2  จำนวน  รวมกันได้   70  ผลต่างเท่ากับ   12    เลขจำนวนน้อยมีค่าเท่าไร 

 1.  20   2.  25   3.  29   4.  39 

12.  เลข   2    จำนวน  รวมกันได้  160    ผลต่างเท่ากับ  25   เลขจำนวนมากมีค่าเท่าไร 

 1.  72.5  2.  92.5  3.  100  4.  105.5 

13.   จงหาค่าเฉลี่ยของ   70    72   74 

 1.  91   2.  93   3.  101   4.  125 

14.  จงหาค่ามัธยฐานของ    2    3   9   7   4 

 1.  4   2.  6   3.  7   4.  8 

15.   จงหาค่ามัธยฐานของ    7   14   20   17    6   15   22 

 1.  10   2.  15   3.  20   4.  35 

16.  จงหาค่าฐานนิยมของ    3   2   1    1    8   1    4   6 

 1.  1   2.  2   3.  3   4.  8 

17.   จงหาค่าฐานนิยมของ      8   9   10   12   16   10 

 1.  8   2.  9   3.  10   4.  12 

18.    20      26     12      8      4  . . . . .  

 1.  0   2.  4   3.  6   4.  8 

19.   2     10    50    250     1,250 . . . . . 

 1.  4,250  2.  5,000  3.  6,250  4.  7,000 

20.   60    30    15    7.5     3.75  . . . . .  

 1.  1.50  2.  1.87  3.  2.00  4.  2.50 
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21.   35    32    29     20    23  . . . . .  

 1.  18   2.  20   3.  25   4.  30 

22.    4     5     7     10    14  . . . . .  

 1.  18   2.  19   3.  20   4.  21 

23.   1     3     7     13     21 . . . . .  . 

 1.  30   2.  31   3.  40   4.  41 

24.   2     2     4    12     48 . . . . . . 

 1.  140   2.  240  3.  250  4.  300 

25.     2     3    3    7   5    10    8    13    12    16    17  . . . . .  

 1.  16   2.  18   3.  19   4.  22 

26.  เชือกสีดำยาว   4   เมตร   เชือกสีแดงยาว   6  เมตร   สีน้ำเงินยาว   8  เมตร                           

ต้องการตัดเชือกยาวเท่า ๆ กัน  จะตัดได้ยาวเท่าไร 

 1.  ตัดเชือกยาวสีละ  1 เมตร   2.  ตัดเชือกยาวสีละ  2 เมตร    

 3.  ตัดเชือกยาวสีละ  3 เมตร  4.  ตัดเชือกยาวสีละ  4 เมตร 

27.  จักรยานราคา  1,000  บาท   ลดให้ผู้ซื้อ   15 %   แล้วยังได้กำไร   20 %   อยากทราบว่าต้นทุน            

ของจักรยานกี่บาท 

 1.  มีต้นทุน  417 บาท    2.  มีต้นทุน  507 บาท    

3.  มีต้นทุน  600 บาท   4.  มีต้นทุน  708 บาท 

28.   มีที่ดินผืนหนึ่งมีขนาดความยาว   200  เมตร   กว้าง   80  เมตร  จะทำรั่วล้อมที่ดินทั้งหมด                                               

จะต้องใช้ลวดหนามกี่เมตร 

 1.  ใช้ลวดหนาม 480 บาท   2.  ใช้ลวดหนาม 500 บาท   

3.  ใช้ลวดหนาม 560 บาท   4.  ใช้ลวดหนาม 600 บาท 
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29.   2      3    6    11    18   . . .  38 

 1.  25   2.  27   3.  38   4.  40 

30.  นาย  ก.   ลงทุนไป   10,000  บาท  นาย  ข.  ลงทุน  15,000  บาท                                                

จะได้กำไรเท่าไร โดยคิดในอัตราส่วนที่เท่ากัน 

 1.  ได้กำไร 1,200 บาท   2.  ได้กำไร 1,400 บาท   

3.  ได้กำไร 1,500 บาท   4.  ได้กำไร 1,600 บาท 

31.  สวนกว้าง  50  เมตรยาว  20  เมตร   ปลูกต้นไม้ห่างกัน    4  เมตร                                              

จะใช้ต้นไม้กี่ต้น 

 1.  ใช้ต้นไม้  25   ต้น    2.  ใช้ต้นไม้  35   ต้น  

3.  ใช้ต้นไม้  40   ต้น    4.  ใช้ต้นไม้  50   ต้น 

32.  ตู้เย็นราคา    5,000   บาท   จะขาดทุน   20 %   ถ้าอยากได้กำไร   5%                                         

จะต้องขายเท่าไร 

 1.  จะต้องขาย 6,562 บาท   2.  จะต้องขาย 7,585 บาท   

3.  จะต้องขาย 8,156 บาท   4.  จะต้องขาย 9,187 บาท 

33.  จำนวนเรียงกัน   7   จำนวนผลบวกมีค่า  210  จำนวนที่มากที่สุดคือข้อใด 

 1.  18   2.  20   3.  30   4.  38 

34. 1,013  เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร 

 1.  1,000 + 0 + 1 + 13   2.  1,000 + 1 + 3  

3.  1,000 + 0  + 13    4.  1,000 +  0 + 10 + 3 

35. ตั้งราคาขายบ้านไว้สูงกว่าทุน  30% ถ้าซื้อเงินสดจะลดให้ 10 %                                                  

ถ้าราคาบ้าน 1,000,000 บาท  ขายบ้านแล้วจะได้กำไรกี่บาท 

 1.  ได้กำไร 420,000 บาท   2.  ได้กำไร 430,000 บาท   

3.  ได้กำไร 450,000 บาท   4.  ได้กำไร 460,000 บาท 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           23

36.  ในน้ำปลา  20  ลิตร  ต้องใช้เกลือจำนวน  4  กรัม  ผสมกับน้ำ 20 ลิตร                                     

ถ้าจะทำน้ำปลา 70 ลิตร              จะต้องใช้เกลือกี่กรัม 

 1.  ใช้เกลือ 13 กรัม    2.  ใช้เกลือ 14 กรัม   

3.  ใช้เกลือ 15 กรัม    4.  ใช้เกลือ 16 กรัม 

37.  ซื้อกระเป๋า  500 บาท  ขายได้กำไร  140 บาท  ถ้าลงทุนซื้อกระเป๋า 1,000 บาท                               

จะได้กำไรเพิ่มขึ้นกี่บาทในอัตราส่วนที่เท่ากัน 

 1.  ได้กำไรเพิ่มขึ้น 110 บาท   2.  ได้กำไรเพิ่มขึ้น 120 บาท   

3.  ได้กำไรเพิ่มขึ้น 140 บาท   4.  ได้กำไรเพิ่มขึ้น 180 บาท 

38.  60  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  1,000 

 1.  4%   2.  5%   3.  6%  4.  7% 

39.  75 %  ของ  2,000  มีค่าเท่าไร 

 1.  มีค่าเท่ากับ 300    2.  มีค่าเท่ากับ 400   

3.  มีค่าเท่ากับ 500    4.  มีค่าเท่ากับ 600 

40.  เลข  2 จำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับ 20  โดยมี  ค.ร.น. เท่ากับ 200  และ                                        

มี ห.ร.ม. เท่ากับ 10 จงหาอีกจำนวนหนึ่ง 

 1.  จำนวน   100     2.  จำนวน   200   

3.  จำนวน   300     4.  จำนวน   400 

41. เลข  2 จำนวน  จำนวนหนึ่งเท่ากับ 15  โดยมี  ค.ร.น. เท่ากับ 30 และ ห.ร.ม.                           

เท่ากับ 3  จงหาอีกจำนวนหนึ่ง 

 1.  จำนวน   100     2.  จำนวน   120  

3.  จำนวน   150     4.  จำนวน   200 
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42. ค.ร.น.  ของเลข  2   จำนวนเป็น   20  เท่าของ  ห.ร.ม.  เท่ากับ  3                                    

เลขจำนวนน้อยเท่ากับ   3   จงหาเลขจำนวนมาก 

 1.  เลขจำนวนมากคือ 10    2.  เลขจำนวนมากคือ 20   

3.  เลขจำนวนมากคือ 30    4.  เลขจำนวนมากคือ 40 

43. ในป่ามีกวาง เสือ ควายป่า นกฮูก นกเขา และสิงโต จำนวนเท่า ๆ กัน                                        

เมื่อนับขารวมกันได้ 500 ขา อยากทราบว่าขาของกวางมากกว่าขอของนกฮูกเท่าไร 

 1.  มากกว่า 20 ขา     2.  มากกว่า 30 ขา  

3.  มากกว่า 40 ขา     4.  มากกว่า 50 ขา 

44. นักท่องเที่ยวจำนวน 30 คน  ต้องจับมือทักทายกันทุกคน                                                          

อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันกี่ครั้ง 

 1.  สัมผัสมือกัน 400 ครั้ง    2.  สัมผัสมือกัน 435 ครั้ง  

3.  สัมผัสมือกัน  500 ครั้ง    4.  สัมผัสมือกัน  560 ครั้ง 

45.        เขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไร 

 1.  0.65  2.  0.75   3.  0.80  4.  0.85 

46.  เมื่อนกกับไก่รวมกันมีขา 80  ขา ปรากฏว่านกมากกว่าไก่ 10  ตัว                                           

อยากทราบว่ามีนกกี่ตัว 

 1.  มีนก  20  ตัว     2.  มีนก  25   ตัว   

3.  มีนก  30  ตัว     4.  มีนก  35    ตัว 

47.  แมวอายุมากกว่าไก่ 12 ปี อีก 5 ปีข้างหน้าอายุไก่จะเป็นครึ่งหนึ่งของอายุแมว                              

เดิมแมวมีอายุกี่ปี 

 1.  อายุ  13.5    ปี     2.  อายุ  14.5 ปี  

3. อายุ  15.5    ปี     4.  อายุ  16.5 ปี 
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48. ถนนสายหนึ่งยาว  3 กิโลเมตร ต้องการปักเสาไฟฟ้า 2 ข้างถนนห่างต้นละ 30 เมตร                             

จะต้องใช้เสาไฟฟ้าทั้งหมดกี่ต้น 

 1.  จำนวน  101 ต้น     2.  จำนวน  200  ต้น  

3.  จำนวน  202 ต้น     4.  จำนวน  205  ต้น 

49.  รั่วบ้านมีความกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร โดยปักเสาห่างหันต้นละ 2 เมตร                        

จะใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น 

 1.  จำนวน  100   ต้น     2.  จำนวน  120  ต้น  

3.  จำนวน  150    ต้น    4.  จำนวน  180   ต้น 

50. การแสดงดนตรีเริ่มเวลา 16.45 น.  ใช้เวลาในการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที                                   

การแสดงนี้จะเลิกในเวลาใด 

         1.  เวลา   17.30   น.     2.  เวลา   18.45   น.  

3.  เวลา   19.15   น.     4.  เวลา   20.00   น. 
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1. เฉลยข้อ 2   5,050 

เหตุผล จากสูตรผลบวกที่เริ่มจาก  1 

    ผลรวม =        

      =         

      =  5,050 

2. เฉลยข้อ  1    1,250 

เหตุผล จากสูตรผลบวกที่เริ่มจาก     1 

      

    ผลรวม =        

      =         

      =  1,250 
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เฉลยแนวข้อสอบ 
ความสามารถทางด้านตัวเลข

(ต้น + ปลาย) X ปลาย

2

(1 + 100) X 100

2

(ต้น + ปลาย) X ปลาย

2

(1 + 50) X 50

2
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3. เฉลยข้อ  3     3,775 

เหตุผล จากสูตรผลบวกที่เริ่มจาก     1 

         ผลรวม =     

    

          จำนวนเทอม =     ปลาย   -  ต้น   +    1 

      =     100   -   51  +   1 

      =     50 

        ผลรวม =        

      =        

       =        3,775    

4. เฉลยข้อ  3    1,775 

เหตุผล จากสูตรผลบวกที่เริ่มจาก     1  

         ผลรวม =        

      =         

       =       1,775 
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(ต้น + ปลาย) X เทอม

2

(ต้น + ปลาย) X เทอม

2

(51 + 100) X 50

2

(ต้น + ปลาย) X ปลาย

2

(21 + 50) X 50

2
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5. เฉลยข้อ  3   52 

เหตุผล จากสูตรผลบวกเลขคู่หรือเลขคี่เรียงกัน  

  

    ผลรวม =        

      จำนวนเทอม =                    +    1 

      

      =               +    1 

        

       =       6.5  

    ผลรวม =        

      =        

       =        52    
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(ต้น + ปลาย) X ปลาย

2

(ปลาย - ต้น)

2

(14 - 2)

2

(2 + 14)(6.5)

2

(ต้น + ปลาย) X เทอม

2
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6. เฉลยข้อ  2   45.5 

เหตุผล จากสูตรผลบวกเลขคู่หรือเลขคี่เรียงกัน 

    ผลรวม =        

      จำนวนเทอม =                    +    1 

      =                  +    1 

       =       6.5  

    ผลรวม =        

      =        

       =       45.5 
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(ต้น + ปลาย) X เทอม

2

(ต้น + ปลาย) X เทอม

2

(ปลาย - ต้น)

2

(13 - 1)

2

(1 + 13)(6.5)

2
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 7. เฉลยข้อ  4    15 

เหตุผล จากสูตรผลบวกของเลขหลายจำนวน   และจำนวนเทอมเป็นเลขคี่  

   จำนวนเลขกลาง =        

       =  

      

       =    15       

8. เฉลยข้อ  3    14 

เหตุผล จากสูตรผลบวกของเลขหลายจำนวน   และจำนวนเทอมเป็นเลขคี่  

  

   จำนวนเลขกลาง =        

       =  

       =     14 
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ผลบวกของเลขทุกจำนวน

จำนวนเทอม

3

45

ผลบวกของเลขทุกจำนวน

จำนวนเทอม

5

70
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9. เฉลยข้อ  3    15 

เหตุผล จากสูตรผลบวกของเลขหลายจำนวน   และจำนวนเทอมเป็นเลขคู่ 

   จำนวนเลขกลาง =        

       =   

  

       =    15       

10. เฉลยข้อ  4    65 

เหตุผล จากสูตรหาเลขจำนวนน้อย 

   เลขจำนวนน้อย =        

       =  

      

       =     65  
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ผลบวกของเลขทุกจำนวน

จำนวนเทอม

4

60

ผลบวก + ผลต่าง

2

2

140 - 10
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11. เฉลยข้อ  3     29 

เหตุผล จากสูตรหาเลขจำนวนน้อย 

   เลขจำนวนน้อย =        

       =  

      

       =     29  

12. เฉลยข้อ  2    92.5 

เหตุผล จากสูตรหาเลขจำนวมาก 

   เลขจำนวนน้อย =        

       =  

      

       =        92.5  

13. เฉลยข้อ  3    101 

เหตุผล  ค่าเฉลี่ย  =        

      

       =        101  
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ผลบวก + ผลต่าง

2

2

70 - 10

ผลบวก + ผลต่าง

2

2

53 + 63 + 86

2

160 - 25
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14. เฉลยข้อ  1    4  

 เหตุผล ค่ามัธยฐาน   คือ    ค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลที่จัดเรียงแล้ว 

   ดังนั้น      จัดเรียงใหม่   คือ   2    3   ➍    7    9     มัธยฐานคือ    4 

15. เฉลยข้อ  2    15 

 เหตุผล ค่ามัธยฐาน   คือ    ค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลที่จัดเรียงแล้ว 

   ดังนั้น  จัดเรียงใหม่  คือ   6    7    14        17  20    22  มัธยฐานคือ 15 

16. เฉลยข้อ   1    1 

 เหตุผล ฐานนิยม      คือ    ข้อมูลที่มีความถี่หรือซ้ำกันมากที่สุดคือ  1 

17. เฉลยข้อ   3    10 

 เหตุผล ฐานนิยม      คือ    ข้อมูลที่มีความถี่หรือซ้ำกันมากที่สุดคือ  10 

18. เฉลยข้อ  1    0 

 เหตุผล       

19. เฉลยข้อ  3    6,250 

 เหตุผล       

         

20. เฉลยข้อ  2    1.87 

 เหตุผล       
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15

16 12 8 420

-4

0

-4 -4 -4 -4

10 50 250 6,2502

X5

1,250

X5 X5 X5 X5

30 15 7.5 1.8760

÷5

3.75

÷5 ÷5 ÷5 ÷5
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21. เฉลยข้อ  2   20 

 เหตุผล       

22. เฉลยข้อ  2   19 

 เหตุผล       

23. เฉลยข้อ  2     31 

 เหตุผล       

24. เฉลยข้อ  2   240 

 เหตุผล        

25. เฉลยข้อ  3     19 

 เหตุผล  
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32 29 26 2035

-3

23

-3 -3 -3 -3

5 7 10 194

+1

14

+2 +3 +4 +5

3 7 13 311

+2

21

+4 +6 +8 +10

2 4 12 2402

X1

48

X2 X3 X4 X5

63 4 6 82 9

+2

12 10 15

+2 +2 +2

+3 +3 +3 +3
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26. เฉลยข้อ 2 ตัดเชือกยาวสีละ 2 เมตร 

 เหตุผล หาว่าเชือกยาวเท่าไรโดยการหา ห.ร.ม. ของ    4 6   8 

    จาก  4 =   2 X 2 

           6 =       3 X 2 

           8 =       4 X 2 

   ห.ร.ม. ของ   4  6  8  เท่ากับ  2  เพราะมีเลขเหมือนกันคือ  2 

   ดังนั้นจะต้องตัดเชือกเท่ากันสีละ   2  เมตร 

27. เฉลยข้อ  4    มีต้นทุน   708  บาท 

 เหตุผล      จากการติดราคา 1,000   บาท     ลดให้ผู้ซื้อ  15 % 

   แสดงว่าราคา             100   บาท           ขาย 85    บาท 

   ถ้าติดราคา              1,000    บาท         ขาย            x 1,000   =   850 

   ได้กำไร     20  % 

       แสดงว่า   ขาย        120   บาท           ต้นทุน    100      บาท 

   ถ้าขาย          850   บาท               ต้นทุน      x 850   =  708 

28. เฉลยข้อ 3     ใช้ลวดหนาม   560    เมตร 

 เหตุผล      เส้นรอบสี่เหลี่ยม  =        2 (กว้าง) +  2 (ยาว)    

       =        2 (200)  +  2 (80)    

               =          560   เมตร 
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100
85

120
100
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29. เฉลยข้อ  2   27 

 เหตุผล 

30. เฉลยข้อ  3    ได้กำไร  1,500  บาท 

 เหตุผล      ลงทุน        10,000   บาท    ได้กำไร  1,000     บาท 

   ลงทุน       15,000    บาท    จะได้กำไร      x 15,000 = 1,500 

31. เฉลยข้อ  2    ใช้ต้นไม้   35    ต้น    

เหตุผล จำนวนต้นไม้    =        

      =  

      

      =        35  

   ดังนั้นจึงต้องใช้ต้นไม้จำนวน   35    ต้น 
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3 6 11 382

+1 +3 +5 +7 +9

2718

+11

10,000
1,000

ระยะห่าง
ระยะทางทั้งหมด

4
50 + 50 + 20 + 20
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32. เฉลยข้อ  1    จะต้องขาย  6,562  บาท 

 เหตุผล      ขายตู้เย็น       5,000   บาท    ขาดทุน  20 % 

   ขายตู้เย็น           80   บาท    ขาดทุน  100    บาท 

   ขายตู้เย็น            5,000   บาท    ต้นทุน      x 5,000   =   6,250 

   อยากได้กำไร  5  % 

       ต้นทุน             100   บาท     ขาย    105    บาท 

   ต้นทุน       6,250   บาท     ขาย           x 6,250   =  6,562 

33. เฉลยข้อ  3    30 

เหตุผล จากสูตรผลบวกของเลขหลายจำนวนและจำนวนเทอมเป็นเลขคี่ 

  จำนวนเลขกลาง =        

     =         

       

      =    30 

   ดังนั้นเลข    7     จำนวนคือ    27   28    29              31    32   33  

34. เฉลยข้อ  4    1,000  +  0  +  10  +  3 

 เหตุผล 1,013    เขียนในรูปกระจายได้   =    1,000  +   0  +  10  + 3 
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30

85
100

100
105

จำนวนเทอม
ผลบวกของเลขทุกจำนวน

7
210

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           38

35. เฉลยข้อ 2    ได้กำไร  430,000   บาท 

 เหตุผล      ราคาบ้าน 1,000,000    บาท   ตั้งราคาขายบ้านไว้สูงกว่าทุน  30 % 

   ราคาบ้าน           100    บาท   ขาดทุน  130    บาท 

   ราคาบ้าน 1,000,000    บาท   ตั้งราคา     x 1,000,000   =   1,300,000 

   ถ้าซื้อเงินสดลดให้     10  % 

       ตั้งราคาบ้าน     100   บาท                ขาย    110      บาท 

   ตั้งราคาบ้าน  1,300,000  บาท ขาย          x 1,300,000     =  1,430,000 

   ได้กำไร   1,430,000   -    1,000,000    =     430,000   บาท 

36. เฉลยข้อ  2    ใช้เกลือ   14    กรัม 

 เหตุผล      น้ำปลา        20    ลิตร       ใช้เกลือจำนวน      4   กรัม 

   ถ้าน้ำปลา     70    ลิตร                ใช้เกลือ        x 70   =   14   กรัม 

37. เฉลยข้อ  3    ได้กำไรเพิ่มขึ้น    140 0  บาท 

 เหตุผล      ซื้อกระเป๋า        500    บาท     ได้กำไร           140     บาท 

   ถ้าซื้อกระเป๋า  1,000    บาท      จะได้กำไร     x 1,000  =  280   บาท 

ได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิม   280 - 140   =  140  บาท 
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20
4

500
140

100
130

100
110
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38. เฉลยข้อ 3    6 %    

เหตุผล จากสูตรจำนวนร้อยละ   =        

       =  

       =        6  

39. เฉลยข้อ  3    มีค่าเท่ากับ  500     

เหตุผล จากสูตร     จำนวนต้น   =        

       =  

       =        500  

40. เฉลยข้อ  1    จำนวน   100    

เหตุผล จากสูตร การหาเลขที่โจทย์กำหนดให้   =        

         =  

      

         =    100  
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จำนวนเต็ม
จำนวนต้น X 100

1,000
60  X 100

100
ร้อยละ  X จำนวนเต็ม

100
25  X 2,000

เลขที่โจทย์กำหนดให้

ห.ร.ม  X ค.ร.น.

20
6  X 200
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41. เฉลยข้อ  3    จำนวน   150  

เหตุผล การหาเลขที่โจทย์กำหนดให้    =        

         =  

      

         =     150  

42. เฉลยข้อ  2    เลขจำนวนมากคือ   200    

เหตุผล เลขจำนวน       =        

         =  

      

         =     20  

43. เฉลยข้อ  4    มากกว่า  50  ขา    

เหตุผล จากสูตร จำนวนสัตว์แต่ละชนิด    =        

        =  

 กวางมีขา   4   ขา   25   ตัวมีขา   =       4  x  25     =  100    ขา 

นกฮูกมีขา   4   ขา   25   ตัวมีขา   =       2  x  25     =  50    ขา 

กวางมีขา มากกว่านกฮูก    =       100 - 50    =  50    ขา 
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เลขที่โจทย์กำหนดให้

ห.ร.ม  X ค.ร.น.

3
15  X 30

เลขจำนวนน้อย
ห.ร.ม  X ค.ร.น.

3
3 X 20

ผลรวมของจำนวนขาสัตว์แต่ละชนิด
จำนวนขา

4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4
500
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44. เฉลยข้อ  2    สัมผัสมือกัน  435  ครั้ง    

เหตุผล จากสูตร การสัมผัสมือ    =        

        =  

      

        =   435  

45. เฉลยข้อ  2    0.75    

เหตุผล 6   8    =    0.75  

46. เฉลยข้อ  2    มีนก  25 ตัว    

เหตุผล นกกับไก่รวมกันได้ 80  ขา    ดังนั้น          =   40  

   มีนกมากกว่าไก่  10  ตัว    มีไก่อยู่     80  =            =    15   ตัว 

  และมีนก    40   -   15   =   25     ตัว 

47. เฉลยข้อ  2    อายุ  14.5  ปี    

เหตุผล เดิมแมวอายุ   x   ปี                 ไก่จะมีอายุ     x   -   12    ปี 

  อีก  6  ปีข้างหน้าแมวอายุ   x   +   6   ปี     ไก่จะมีอายุ     x  -  12 +  5  ปี 

  อีก  6  ปีข้างหน้าอายุของไก่จะเป็นครึ่งหนึ่งของอายุแมว 

    x    +  6     =  2 ( x – 12 + 5 ) 

    x    +  6     =  2  x – 24  + 10            

              x     =    14.5  

  ดังนั้นแมวอายุ  14.5  ปี 

÷  
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2
n (n - 1) 

2
30 (30 - 1) 

2
80

2
40 - 10
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48. เฉลยข้อ  3    จำนวน  202  ต้น  

เหตุผล จากสูตร  จำนวนเสา   =        

       =  

       =    101   ต้น  

  ดังนั้นจะต้องใช้เสาทั้งหมด   101  +  101  =  202  ต้น 

49. เฉลยข้อ  3    จำนวน  150 ต้น  

เหตุผล  จากสูตร  จำนวนเสา   =        

       =  

       =        150   ต้น  

50. เฉลยข้อ  3    เวลา  19.15  น.  

เหตุผล เวลาที่เริ่มแสดงดนตรี  16.45  น.  ใช้เวลาในการแสดง  2 ชั่วโมง  30  นาที 

  ดังนั้นจะเลิกในเวลา  16.45   +  2.30    =    18.75   

  1  ชั่วโมงมีเวลา  60   นาที   ดังนั้นจะเลิกแสดงดนตรีในเวลา  19.15  น. 
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ระยะห่างระหว่างเสา
ระยะทางทั้งหมด + 1

30

3,000 เมตร

ระยะห่างระหว่างเสา
ระยะทางทั้งหมด + 1

2
50 + 50 + 100 + 100
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1. อักขระวิธี  ได้แก่  อักษร แปลว่า ตัวหนังสือ 

2. ลักษณะอักษร  เสียงในภาษาไทย มีอยู่ 3 อย่าง คือ เสียงแท้ ได้แก่ สระ เสียงแปร ได้แก่   

พยัญชนะ เสียงดนตรี ได้แก่ วรรณยุกต์ 

3. สระในภาษาไทย  ประกอบด้วย รูปสระ 21 รูป และเสียงสระ 32 เสียง พยัญชนะ รูปพยัญชนะ         

มี 44 ตัว คือ 

  ✪ อักษรสูง : มี 11 ตัว คือ    ข   ฃ    ฉ   ฐ   ถ   ผ   ฝ   ศ   ษ   ส   ห 

   ✪ อักษรกลาง : มี 9 ตัว คือ    ก   จ    ฎ   ฏ   ด  ต   บ   ป   อ 

  ✪ อักษรต่ำ : มี 24 ตัว คือ    ค   ฅ   ฆ   ง   ช   ซ   ฌ   ญ   ฑ   ฒ   ณ   ท  

       ธ   น   พ   ฟ   ภ  ม   ย   ร   ล   ว   ฬ   ฮ 

4. วรรณยุกต์ ในภาษาไทย มี 4 รูป ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี และไม้จัตวา 

5. เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้อยู่ในภาษาไทย มี 5 เสียง คือ เสียงสามัญ คือ เสียงกลาง ๆ เสียงเอก   

เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา 

6. คำสนธิ คือ การต่อคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปให้ต่อเนื่องกัน โดยมีการเพิ่มสระแทรกระหว่างคำ หรือ

เพิ่มคำเพื่อให้ติดต่อกัน 

7. คำสมาส คือ การนำคำประสมตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปให้เป็นคำเดียว คำที่ใช้นำมาจากภาษาบาลี และ

สันสกฤต เมื่อรวมกันแล้วความหมายเปลี่ยนไป เช่น ราช + โอรส เป็น ราชโอรส เป็นต้น 

8. คำเป็น คือ พยางค์ที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา และพยางค์ที่มี ตัวสะกดใน แม่กน กง   

เกย เกอว และสระ อำ ไอ ใอ เอา 

9. คำตาย คือ พยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา ตัวสะกดใน แม่กก กด กบ แต่ยกเว้น      

สระ อำ ไอ ใอ เอา 

10. คำมูล คือ คำที่เราตั้งขึ้นเฉพาะคำเดียว เช่น วัด หัด ขัด 
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11. คำประสม คือ การนำคำมูลมาประสมกันเป็นอีกคำหนึ่ง เช่น แม่ + น้ำ = แม่น้ำ 

12. ประโยค คือ กลุ่มคำที่นำมาเรียงเข้าด้วยกันแล้วมีใจความสมบูรณ์ เช่น ประโยค 2 ส่วน          

ประธาน + กริยา ประโยค 3 ส่วน ประธาน + กริยา + กรรม 

13. คำในภาษาไทย สร้างด้วยคำ 7 ชนิด คือ นาม ใช้บอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สรรพนาม ใช้แทนนาม   

กริยา ใช้บอกอาการ วิเศษณ์ ใช้ขยาย บุพบท ใช้เชื่อมคำวลี สันธาน ใช้เชื่อมประโยค อุทาน ใช้ใน

การแสดงอารมณ์ 

❂ ตัวอย่างคำอ่านในภาษาไทย 
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ลำดับ คำ อ่านในภาษาไทย

1 กตเวทิตา กะ - ตะ - เว - ทิ - ตา

2 กตเวที กะ - ตะ - เว - ที

3 กบฏ กะ - บด

4 กรมขุน กรม - มะ - ขุน

5 กรมคลัง กรม - มะ - คลัง

6 กรมท่า กรม - มะ - ท่า

7 กรมพระ กรม - มะ - พระ

8 กรมวัง กรม - มะ - วัง

9 กรมเวียง กรม - มะ - เวียง

10 กรมหมื่น กรม - มะ - หมื่น

11 กรมหลวง กรม - มะ - หลวง

12 กรรมาธิการ กำ - มา - ทิ - กาน

13 กลวิธี กน - ละ - วิ - ที

14 กลอักษร กน - อัก - สอน

15 กาลสมัย กา - ละ - สะ - ไหม

16 กาฬโรค กาน - ละ - โรก
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ลำดับ คำราชาศัพท์ คำสามัญ

17 ขวนขวาย ขวน - ขวาย

18 ขะมุกขะมอม ขะ - มุก - ขะ - มอม

19 ขัณฑสกร ขัน - ทด - สะ - กอน

20 ขัดสมาธิ ขัด - สะ - มา - ทิ

21 เข้าสมาธิ เข้า - สะ - มา - ทิ

22 ขะเย้อแขย่ง ขะ - เย้อ - ขะ - แหย่ง

23 คุณภาพ คุน - นะ - พาบ

24 คุณวิเศษ คุน - นะ - วิ - เสด

25 จัตุสดมภ์ จัด - ตุ - สะ - ดม

26 จุติ จุด - ติ

27 จุนสี จุน - นะ - สี

28 สมุฎฐาน สะ - มุด - ถาน

29 เวทนา เวด - ทะ - นา

30 คลินิก คลิ - หนิก
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❂ ตัวอย่างคำราชาศัพท์ 
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ลำดับ คำ อ่านในภาษาไทย

1 พระวิสูตรหรือพระสูตร ม่านหรือมุ้ง

2 พระเขนย หมอนหนุน

3 พระทวาร ประตู

4 พระบัญชร หน้าต่าง

5 ฉลองพระหัตถ์ส้อม ส้อม

6 ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ ตะเกียบ

7 แก้วน้ำเสวย แก้วน้ำ

8 พระสาง หวี

9 ผ้าพันพระคอ ผ้าพันคอ

10 นาฬิกาข้อพระหัตถ์ นาฬิกาข้อมือ

11 พระฉาย กระจกส่อง

12 ธารพระกร ไม้เท้า

13 พระราชหัตถเลขา จดหมาย

14 ฉลองพระเนตร แว่นตา

15 พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ เก้าอี้นั่ง

16 อ่างสรง อ่างอาบน้ำ

17 กระเป๋าทรง กระเป๋าถือ

18 พระแสงปนาคหรือพระแสงกรรไกร กรรไกร

19 พระอุทร ท้อง

20 พระนาภี สะดือ

21 พระกฤษฎีหรือปั้นพระองค์ สะเอว
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❂ ตัวอย่างคำเขียนในภาษาไทย 
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ลำดับ คำ อ่านในภาษาไทย

22 พระปรัศว์ สีข้าง

23 พระผาสุกะ ซี่โครง

24 พระนลาฏ หน้าผาก

25 พระเนตรหรือพระจักษุ ดวงตา

26 พระนาสิกหรือพระนาสา จมูก

27 พระโอษฐ์ ปาก ริมฝีปาก

28 ต้นพระหนุ ขากรรไกร

29 พระฉวี ผิวหนัง

30 พระโลมา ขน

ลำดับ คำที่ถูก คำที่มักเขียนผิด

1 สาธารณสุข สาธารณะสุข

2 อีสาน อิสาณ

3 มหัศจรรย์ มหรรศจรรย์

4 ก็ ก้อ

5 ขะมักเขม้น ขมักเขม้น

6 ข้าวเหนียวมูน ข้าวเหนียวมูล

7 มาตกรรม มาตรกรรม

8 ทะนุถนอม ทนุถนอม

9 ทรราช ทรราชย์

10 เท้าความ ท้าวความ
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ลำดับ คำ อ่านในภาษาไทย

11 พิธีรีตอง พิธีรีตรอง

12 รื่นรมย์ รื่นรมณ์

13 อัมพาต อัมพาส

14 กะเทย กระเทย

15 กะโหลก กระโหลก

16 ถั่วพู ถั่วพลู

17 ชีวประวัติ ชีวะประวัติ

18 จะละเม็ด จาละเม็ด, จาระเม็ด

19 ครรไล ครรลัย

20 กิตติมศักดิ์ กิติมศักดิ์, เกียรติมศักดิ์

21 โพดำ โพธิ์ดำ

22 ภาพยนตร์ ภาพยนต์

23 มัธยัสถ์ มัธยัสต์

24 มหาหิงคุ์ มหาหิงค์

25 เลือดกบปาก เลือดกลบปาก

26 สูจิบัตร สูติบัตร

27 ผัดไทย ผัดไท

28 ปรัมปรา ปรำปรา

29 ประดิดประดอย ประดิษฐ์ประดอย

30 อัมพาต อัมพาส
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. กลยุท     2. กลยุทธ   

 3. กลยุทธ์     4.  กลยุทธุ์ 

2.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. จราจน     2. จลาจน   

 3. จราจล     4. จลาจล 

3.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. จินตนาการ     2.  จินนาการ 

 3. จิณตนาการ    4.  จินตานาการ 

4.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. ชอกโกแรต     2.  ชอกโกแรด 

 3. ช็อคโกแลด     4. ช็อกโกแลต 

5.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. คริสมาส     2. คริส์มาส   

 3. คริสตมาส     4. คริสต์มาส 

6.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. กาลเทษะ     2. กาละเทสะ   

 3. กาลเทศะ     4. กาลเทสะ 
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แนวข้อสอบ 
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7.  คำในข้อใดเขียนถูกต้อง 

 1. เกษียนอายุ     2.  กระเษียนอายุ 

 3. เกษียณอายุ    4. กระเกษียณอายุ 

8.  คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

 1. กบฏ      2. กาฬโรค   

 3. กตเวทิตา     4. กนอักษร 

9.  คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

 1. กรรมมาธิการ    2.  ครหา 

 3. ขัณฑสกร     4. ขะมุกขะมอม 

10.  คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

 1. ขะมักขะเม้น    2. เวทนา   

 3. รศนา     4. คุณธรรม 

11.  คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

 1. บิดพริ้ว     2. พิธีรีตอง   

 3. คหกรรมศาสตร์    4. จลาจล 

12.  คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง 

 1. ขัดสมาธิ     2.  กรมธรรม์ 

 3. ครุภัณฑ์     4. ขะมุกขะมัว 

13.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. เจ๋ง  เจตนารมณ์  ข้าวเหนียวมูน  2.  ชานชาลา  ฐาน  ทูนหัว 

 3. กังวาน  ขโมย  เซ็นต์ชื่อ   4. กริยา  โครต  อุบาทว์ 
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14.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. หน้าตา      

 2. สกิต  เคี่ยวเข็ญ  คุกกี้ 

 3. คริสตจักร   ครุฑ  ครองแครง   

 4. คิลนิก   ขี้เกียด   กงสุน 

15.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. คัดสรร  กาลเทศะ     

 2. กลางคัน   แก๊ง  โจทก์ 

 3. มักคุเทศก์  จะระเข้  คุรุศาสตร์   

 4. ตาลขโมย  ลุกลาม  ทูนหัว 

16.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. บุคลิก  คนบดี  คอลัม    

 2. ผัดไทย  แคบหมู  จัตุรัส 

 3. กบิน  ฆาตกร  อานิสงส์    

 4. งูสวัด  จักร  จลาจล 

17.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. เคี่ยวเข็ญ  กระเพาะ  จักรพรรดิ   

 2.  กงเกวียนกำเกวียน  คทา   ผัดไทย 

 3. แพทย์ศาสตร์  กังวาน  มักคุเทศก์  

 4. จักจั่น  ฟิวส์  มัคทายก 
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18.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. กระเทย    โคลต้า   ผาสุข   

 2. พะแนง  หย่าร้าง  กังวาน 

 3. อนุญาต   ขี้เกียจ   อานิสงส์   

 4. .ใบกะเพรา  คลินิก   อุบาทว์ 

19.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. คัดสรรค์    สังสรรค์   โครต   

 2. จลาจล   น้ำมันก๊าด  ตำรับ 

 3. โอกาส  ทะเลสาบ   เครื่องสำอาง  

 4. บังสุกุล   บัญญัติไตรยางศ์  บิดพริ้ว 

20.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. บูชายันต์  ปฐมนิเทศน์  เปอร์เซนน์  

 2. ผีซ้ำ   ด้ามพลอย   พิธีรีตอง  นะค่ะ 

 3. มัสมั่น  มาตรฐาน   เวทมนต์  

 4. แมลงสาบ  กะหล่ำปลี  ปลาอินทรี 

21.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. เครื่องหมายดอกจัน   ตำรับ   บูชายัญ  

 2. วิ่งเปี้ยว   พะแนง   มัคคุเทศก์ 

 3. ขี้เกียจ   ข้าวเหนียวมูน  โคตร  

 4. ต่าง  ๆ  นา  ๆ    ผัดวันประกันพรุ่ง    กังวาล 
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22.  คำในข้อใดเขียนผิด 

 1. เลิกรา   สำอาง  สถิต    

 2. จาระไน  อีเมล  ทะนุถนอม 

 3. ไยแมงมุม   ยากไย่   ตัวโน๊ต     

 4. ลำไย   ลิดรอน   ลูกเกด 

23.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. คุณวิเศษ     อ่านว่า  คุณ – นะ – วิ – เสด   

 2. โฆษณา    อ่านว่า  โค – สะ – นา 

 3. จรด    อ่านว่า   จะ – หรด    

 4. ขัดสมาธิ   อ่านว่า  ขัด – สะ – หมาด 

24.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. ทรมาน   อ่านว่า  ทอน – มาน   

 2. ธรรมชาติ   อ่านว่า  ทำ – ชาติ 

 3. สรรพชีวิต     อ่านว่า    สับ – ชี – วิด  

 4. เปรียญ     อ่านว่า   ปะ – เรียน    

25.  คำในข้อใดอ่านถูกต้อง 

 1. สารพัด   อ่านว่า   สาน  - ระ – พัด   

 2. ปกติ   อ่านว่า  ปก  -  กะ –  ติ 

 3. ศรัทธา   อ่านว่า  สะ – รัด – ทา    

 4. อุณหภูมิ   อ่านว่า   อุน – นะ –หะ -พูม    
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26.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. กลวิธี  อ่านว่า   กน  - ละ –วิ – ที 

 2. ปรปัก อ่านว่า  ปอ – ระ -ปัก 

 3. ชนนี  อ่านว่า   ชะ – นะ – นี  

 4. เกษตรกรรม  อ่านว่า    กะ – เสด – ตระ  - กำ 

27.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. กาลสมัย   อ่านว่า  กาน – สะ – ไหม   

 2. สารพัด  อ่านว่า  สา-ระ -พัด 

 3. วิตถาร  อ่านว่า    วิด  -  ถาน    

 4. กุลธิดา  อ่านว่า  กุน  - ละ – ทิ – ดา  

28.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. คมนาคม  อ่านว่า  คะ – มะ – นา – คม   

 2. คุณภาพ  อ่านว่า  คุน – นะ - ภาพ 

 3. คุณสมบัติ  อ่านว่า  คุน  - นะ – สม – บัด   

 4. พีชคณิต  อ่านว่า   พีด  - คะ – นิด 

29.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. คัมภีร์  อ่านว่า  คัม – พี       

 2. ขวนขวาย  อ่านว่า   ขวน  -  ขวาย 

 3. ครหา  อ่านว่า   คอ  - ระ – หา    

 4. คุณโทษ  อ่านว่า   คุน  - โทษ  
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30.  คำในข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง 

 1. จุนสี  อ่านว่า   จุน  -นะ – สี    

 2. คุณวิเศษ  อ่านว่า   คุน  -  วิ – เสด 

 3. บัณเฑาะว์  อ่านว่า  บัน – เดาะ    

 4. สวรรคต  อ่านว่า   สะ  - หวัน -คด  

31.  ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง 

 1. ช้าง 1 เชือก     2.  ไม้กวาด 1 อัน 

 3. พัดลม 1 คัน    4.  กล้อง 1 อัน  

32  ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง 

 1. งาช้าง 1  ด้าม     2.  กระจก 1 แผ่น 

 3. จะเข้  1 ลำ     4.  รถไฟ 1 คัน  

33.  ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น 

 1. ปีศาจ     2.  เปรต 

 3. จะเข้     4.  ฤษี  

34.  รถไฟ  1 ....  ควรเติมคำใด 

 1.  แพ      2.  ลำ 

 3.  ขบวน     4.  คัน  

35.  ข้อใดใช้ลักษณนามต่างจากข้ออื่น 

 1. ร่ม      2. ซอ    

 3. กรรไกร     4. ธนู 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           57

36.  แพลักษณนามเช่นเดียวกับข้อใด 

 1. คัน      2. แพ    

 3. ผืน      4. ลำ 

37.  สำนวนสุภาษิตในข้อใดหมายถึงการตื่นตกใจง่ายทั้งที่ยังไม่รู้สาเหตุ 

 1.  กระต่ายตื่นตูม    2.  กบในกะลาครอบ 

 3.  กงเกวียนกำเกวียน   4.  เข็นครกขึ้นภูเขา 

38.  นายแดงกับนายดำต่างเป็นคนจนเหมือนกันแต่มาช่วยเหลือกันตรงกับสำนวนสุภาษิตใด 

 1.  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน     

 2.  ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 

 3.  ปิดทองหลังพระ     

 4.  เตี้ยอุ้มค่อม  

39.  สำนวนสุภาษิตใดหมายถึงความพยายามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 

 1.  ขี่ช้างจับตั๊กแตน    2.  น้ำขึ้นให้รีบตัก 

 3.  ยกภูเขาออกจากอก   4.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 

40.  นาย  ก  เป็นผู้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ตรงกับสำนวนสุภาษิตใด 

 1.  เกลือจิ้มเกลือ     

 2.  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด 

 3.  ขี่ช้างจับตั๊กแตน     

 4.  กงเกวียนกำเกวียน 

41.  สำนวนสุภาษิตใดเกี่ยวกับการพูดนำเอาความลับของตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้ 

 1.  น้ำขึ้นให้รีบตัก    2.  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 

 3.  สาวไส้ให้กากิน    4.  ยกภูเขาออกจากอก  
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42.  ไก่เห็นตีนงู   งูเห็นนมไก่ 

 1. ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน  

 2. อีกฝ่ายไปล่วงรู้ความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง 

 3. ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน  

 4. ทั้งสองฝ่ายต่างรู้ใจซึ่งกันและกัน 

43.  สำนวนสุภาษิตใดหมายถึงการสอนในสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้ว 

 1.  สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ   2.  หาเหาใส่หัว 

 3.  ปากกับใจไม่ตรงกัน   4.  เอาหูไปนาเอาตาไปไร่  

44.  แกว่งเท้าหาเสี้ยน 

 1.  การเดินที่ไม่ใส่รองเท้า    

 2.  เท้าที่มีเสี้ยนติดอยู่ 

 3.  การดูถูกเหยียดหยามคนอื่น   

 4.  การหาความเดือดร้อนใส่ตัว  

45.  สำนวนสุภาษิตใด ที่มีความหมายเกี่ยวกับการทำงานไม่คุ้มค่า 

 1.  เข็นครกขึ้นภูเขา    2.  จุดไต้ตำตอ 

 3.  งมเข็มในมหาสมุทร   4.  ขี่ช้างจับตั๊กแตน  

46.  พระวรกายเป็นคำราชาศัพท์ที่หมายถึงสิ่งใด 

 1.  เส้น      2.  ผม 

 3.  ร่างกาย     4.  บ่า 

47.  มือ  ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด 

 1. พระหัตถ์     2.  พระเนตร 

 3.  พระเพลา     4.  พระนาสิกา 
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48.  คำสอนของพระมหากษัตริย์ตรงกับคำราชาศัพท์ในข้อใด 

 1.  พระราชโองการ    2.  พระราชดำริ 

 3.  พระราชดำรัส    4.  พระบรมราโชวาท 

49.  ทรงพระประชวรเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงสิ่งใด 

 1.  ป่วย     2.  ภาพถ่าย 

 3.  แต่งงาน     4.  อาบน้ำ  

50.  ทรงพระอักษร  เป็นคำราชาศัพท์ที่หมายถึงสิ่งใด 

 1.  แว่นตา     2.  ความคิด 

 3.  การเขียนหนังสือ    4.  การโกรธ  
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1. เฉลย ข้อ  3    กลยุทธ์ 

 เหตุผล กลยุท  กลยุทธ และกลยุทธุ์ เป็นคำทมี่เขียนผิด กลยุทธ์เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง 

2. เฉลย ข้อ  4    จลาจล 

 เหตุผล        จราจน  จลาจน และจลาจล เป็นคำเขียนที่ผิด จลาจลเป็นคำเขียนที่ผิด  จลาจล  

   เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง  

3. เฉลย ข้อ  1    จินตนาการ 

 เหตุผล        จินนาการ จิณตนาการและจินตานาการ เป็นคำเขียนที่ผิด จินตนาการเป็นคำเขียน           

   ที่ถูกต้อง 

4. เฉลย ข้อ  4    ช็อกโกแลต 

 เหตุผล        ชอกโกแรต ชอกโกแรด ช็อคโกแลค เป็นคำเขียนที่ผิด ช็อกโกแลต เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง 

5. เฉลย ข้อ  4    คริสต์มาส 

 เหตุผล         คริสมาส คริส์มาส คริสตมาส เป็นคำเขียนที่ผิด คริสต์มาส เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง 

6. เฉลย ข้อ  3    กาลเทศะ 

 เหตุผล        กาลเทษะ กาละเทสะ และกาลเทสะ เป็นคำเขียนที่ผิด กาลเทศะเป็นคำเขียนที่ถูกต้อง 

7. เฉลย ข้อ  3    เกษียณอายุ 

 เหตุผล        เกษียณอายุ กระเษียนอายุและกระเษียณอายุเป็นคำเขียนที่ผิด เกษียณอายุเป็นคำเขียน 

   ที่ถูกต้อง 

8. เฉลย ข้อ  4    กนอักษร 

 เหตุผล        กบฏ กาฬโรค และกตเวทิตา เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง กนอักษร เป็นคำเขียนที่ผิด                 

   ที่ถูกต้องคือ กลอักษร 
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9. เฉลย ข้อ  1    กรรมมาธิการ 

 เหตุผล        ครหา ขัณฑสกร และขะมุกขะมอน เป็นคำที่ถูกต้อง ส่วนกรรมมาธิการเป็นคำที่เขียนผิด  

   และคำที่ถูกต้อง  คือ กรรมาธิการ 

10. เฉลย ข้อ  1    ขะมักขะเม้น 

 เหตุผล        เวทนา รศนา คุณธรรม เป็นคำที่ถูกต้อง ขะมักขะเม้น เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้อง คือ    

   ขะมักเขม้น 

11. เฉลย ข้อ  1    บิดพริ้ว 

 เหตุผล        พิธีรีตอง คหกรรมศาสตร์ จลาจล เป็นคำที่ถูกต้อง ขะมักขะเม้น เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้อง   

   คือ  ขะมักเขม้น 

12. เฉลย ข้อ  4    ขะมุกขะมัว 

 เหตุผล       ขัดสมาธิ กรมธรรม์ ครุภัณฑ์เป็นคำที่ถูกต้อง ขะมุกขะมัว เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้อง  คือ  

   ขมุกขมัว 

13.เฉลย ข้อ  3    กังวาล ขโมย เซ็นต์ชื่อ 

 เหตุผล        กังวาล ขโมย เซ็นต์ชื่อ เป็นคำเขียนที่ผิด โดยคำเขียนที่ถูก คือ กังวาน ขโมย เซ็นชื่อ 

14.เฉลย ข้อ  4    คิลนิก  ขี้เกียด  กงสุน 

 เหตุผล        คิลนิก ขี้เกียด และกงสุนเป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ คลินิก ขี้เกียจ และกงสุล 

15.เฉลย ข้อ  3    มักคุเทศก์   จะระเข้  คุรุศาสตร์ 

 เหตุผล        มักคุเทศก์ จะระเข้ และคุรุศาสตร์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ มัคคุเทศก์ จระเข้   

   ครุศาสตร์ 

16.เฉลย ข้อ  1    บุคคลิก คนบดี คอลัม 

 เหตุผล        บุคคลิก คนบดี และคอลัมเป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ บุคลิก คณบดี และคอลัมน์ 
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17.เฉลย ข้อ  3    แพทย์ศาสตร์ กังวาน  มักคุเทศก์ 

 เหตุผล        แพทย์ศาสตร์  กังวาน และมักคุเทศก์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ แพทยศาสตร์   

   กังวาน  และมัคคุเทศก์ 

18.เฉลย ข้อ  1    กระเทย โคลต้า โครต   

 เหตุผล       กระเทย  โคลต้า  ผาสุก  เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ กระเทย โควตา และผาสุก 

19.เฉลย ข้อ  1    คัดสรรค์ สังสรรค์ โครต 

 เหตุผล        คัดสรรค์ สังสรรค์ และโครต เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ คัดสรร สังสรรค์  และ   

   โครต 

20.เฉลย ข้อ   1   บูชายันต์   ปฐมนิเทศ   เปอร์เซ็นน์ 

 เหตุผล        บูชายันต์ ปฐมนิเทศ และเปอร์เซนน์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ บูชายัญ ปฐมนิเทศ   

   และเปอร์เซ็นต์ 

21.เฉลย ข้อ 4  ต่าง  ๆ  นา  ๆ  ผัดวันประกันพรุ่ง  กังวาล 

 เหตุผล         ต่าง  ๆ นานา ผัดวันประกันพรุ่ง และกังวาน เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ                

   ต่าง  ๆ นานา ผัดวันประกันพรุ่ง และกังวาน 

22.เฉลย ข้อ  3   ไยแมงมุม  ยากไย่  ตัวโนต 

 เหตุผล         ไยแมงมุม ยากไย่ และตัวโนต เป็นคำที่เขียนผิด ที่ถูกต้อง คือ ใยแมงมุมหยากไย่           

   และตัวโน๊ต 

23.เฉลย ข้อ  2     โฆษณา   อ่านว่า   โค – สะ - นา 

 เหตุผล        คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง คือ โฆษณา อ่านว่า โค- สะ- นา คำอ่านที่ถูกต้อง   

   คือ โฆษณา อ่านว่า โคด – สะ – นา  

24.เฉลย ข้อ  4   เปรียญ   อ่านว่า   ปะ – เรียน 

 เหตุผล        คำที่อ่านถูกต้องคือ เปรียญ อ่านว่า ปะ – เรียน คำอ่านผิด คือ ทรมาน อ่านว่า               

   ทอน - มาน ธรรมชาติ อ่านว่า ทำ – ชาติ และสรรพชีวิต อ่านว่า สัป – ชี –วิต 
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25.เฉลย ข้อ   2  ปกติ  อ่านว่า   ปก – กะ – ติ 

 เหตุผล        คำอ่านที่ถูกต้อง คือ ปกติ อ่านว่า ปก - กะ – ติ   คำอ่านที่ผิด คือ สารพัด อ่านว่า    

   สาน - ระ – พัด ศรัทธา อ่านว่า สะ – รัด – ทา                                                     

   และอุณหภูมิ อ่านว่า อุน – นะ –หะ –ภูมิ 

26.เฉลย ข้อ  3   ชนนี  อ่าน ชะ – นะ -นี 

 เหตุผล        คำที่อ่านไม่ถูกต้อง คือ  ชะ – นะ – นี โดยคำที่ถูกต้อง คือ ชนนี อ่านว่า ชน – นะ – นี 

27.เฉลย ข้อ  1   กาลสมัย   อ่านว่า  การ – สะ -ไหม 

 เหตุผล        คำที่อ่านไม่ถูกต้อง  คือ กาลสมัย  อ่านว่า   กาน – สะ – ไหม 

                     โดยคำอ่านที่ถูกต้อง  คือ  กาลสมัย   อ่านว่า   กา – ละ – สะ – ไหม 

28.เฉลย ข้อ  4   พีชคณิต  อ่านว่า  พีด – คะ – นิด 

 เหตุผล        คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง  คือ  พีชคณิต  อ่านว่า   พีด – คะ – นิด  โดยคำอ่านที่ถูกต้อง        

   คือ พีชคณิต  อ่านว่า  พี – ชะ – คะ – นิด 

29.เฉลย ข้อ  3    ครหา   อ่านว่า  คอ  - ระ  -หา 

 เหตุผล        คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง  คือ  ครหา   อ่านว่า   คอ –ระ -หา 

                    โดยคำอ่านที่ถูกต้อง  คือ  ครหา   อ่านว่า   คะ – ระ – หา 

30.เฉลย ข้อ  2  คุณวิเศษ   อ่านว่า  คุน – วิ –  เสด 

 เหตุผล        คำอ่านที่ไม่ถูกต้อง  คือ คุณวิเศษ  อ่านว่า  คุณ  -  วิ – เสด 

                     โดยคำอ่านที่ถูกต้อง  คือ  คุณวิเศษ  อ่านว่า  คุน  - นะ – วิ – เสด 

31.เฉลย ข้อ  3   พัดลม  1  คัน 

 เหตุผล        ลักษณนามที่ถูกต้อง  คือ ช้าง   1  เชือก  ไม้กวาด  1 อัน  และกล้อง  1  อัน  

                    ลักษณนามที่ไม่ถูกต้อง  คือ พัดลม  1 คัน  ที่ถูกต้องคือ  พัดลม  1  ตัว 

32.เฉลย ข้อ  2   กระจก  1 แผ่น 

 เหตุผล        ลักษณนามที่ถูกต้อง คือ กระจก 1 แผ่น งาช้าง 1 กิ่ง จะเข้ 1 ตัว รถไฟ 1 ขบวน 
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33.เฉลย ข้อ  3    จะเข้ 

 เหตุผล        ลักษณนามของปีศาจ เปรต และฤษี คือ ตน แต่ลักษณนามของจะเข้ คือ ตัว                

   ดังนั้นลักษณนามของจะเข้จึงแตกต่างจากข้ออื่น 

34.เฉลย ข้อ  3    ขบวน 

 เหตุผล        ลักษณนามของรถไฟ คือ ขบวน  ดังนั้น โจทย์ที่ว่ารถไฟ  1 ..... ควรเติม  คำว่า ขบวน 

35.เฉลย ข้อ  3    กรรไกร 

 เหตุผล        ซอ  ธนู  และร่ม  ลักษณนามเป็นคัน  เหมือนกัน แต่กรรไกรมีลักษณนามเป็มเล่ม    

   จึงมีลักษณนามที่แตกต่างจากข้ออื่น 

36.เฉลย ข้อ  2    แพ 

 เหตุผล        แพ มีลักษณนาม คือ แพ 

37.เฉลย ข้อ  1    กระต่ายตื่นตูม 

 เหตุผล        สำนวนสุภาษิต เรื่องกระต่ายตื่นตูม  หมายถึง  การตื่นตกใจง่ายยังไม่ทันหาสาเหตุได้  

   ชัดเจนเสียก่อนแล้วโวยวาย 

38.เฉลย ข้อ 4  เตี้ยอุ้มค่อม 

 เหตุผล        การที่นายแดงกับนายดำ ต่างเป็นคนจนเหมือนกัน แต่มาช่วยเหลือกันตรงกับสำนวน 

   สุภาษิตที่ว่า เตี้ยอุ้มค่อม ซึ่งมีความหมายว่าคนจนที่รับเลี้ยงดูคนที่ต่ำต้อยจนเหมือนกัน 

39.เฉลย ข้อ  4   ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 

 เหตุผล        ความพยายามเพื่อนให้ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนสุภาษิต คือ ฝนทั่งให้เป็นเข็ม 

   จึงมีความหมายว่า เพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ 

40.เฉลย ข้อ  2   ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด 

 เหตุผล        การที่นาย ก เป็นผู้มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์  ตรงกับสำนวน 

   สุภาษิตที่ว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด  ซึ่งมีความหมายว่า มี ความรู้มากแต่ไม่รู้จัก 

   ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
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41.เฉลย ข้อ  3  สาวไส้ให้กากิน 

 เหตุผล        การนำเอาความลับของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ ตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่าสาวไส้             

   ให้กากิน  ซึ่งมีความหมายว่า  เอาความลับของตนหรือพวกของตนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ 

   เป็นการประจานตนเอง 

42.เฉลย ข้อ  1   ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกัน 

 เหตุผล        สำนวนสุภาษิตที่ว่า ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ มีความหมายว่า ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของ 

   กันและกัน 

43.เฉลย ข้อ  1     สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ 

 เหตุผล        การสอนในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ 

44.เฉลย ข้อ  4    การหาความเดือดร้อนใส่ตัว 

 เหตุผล        สำนวนสุภาษิตที่ว่า  แกว่งเท้าหาเสี้ยน  หมายถึง  อยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว 

45.เฉลย ข้อ 4     ขี่ช้างจับตั๊กแตน 

 เหตุผล        สำนวนสุภาษิตที่มีความหมายเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่คุ้มค่า  คือ   ขี่ช้างจับตั๊กแตน 

46.เฉลย ข้อ  3    ร่างกาย 

 เหตุผล        พระวรกายเป็นคำราชาศัพท์   ที่หมายถึง  ร่างกาย 

47.เฉลย ข้อ  1     พระหัตถ์ 

 เหตุผล        มือ  ตรงกับคำราชาศัพท์  คือ  พระหัตถ์ 

48.เฉลย ข้อ  4    พระบรมราโชวาท 

 เหตุผล        คำสอนของพระมหากษัตริย์ตรงกับคำราชาศัพท์  คือ  พระบรมราโชวาท 

49.เฉลย ข้อ  1    ป่วย 

 เหตุผล        ทรงพระประชวรเป็นคำราชาศัพท์  ที่หมายถึง  การป่วย 

50.เฉลย ข้อ  3    การเขียนหนังสือ 

 เหตุผล        ทรงพระอักษรเป็นคำราชาศัพท์ ที่หมายถึง  การเขียนหนังสือ 
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Part   I     :    Expression   ( 1-15  ) 

Direction  :   Choose the best answer that complete each dialogue. 

1.  Salesman     : May I help you with a long dress, madam? 

 Customer     : ……………………………………………. 

  1. No, it’s too big. 

  2. No, I try on them for myself. 

  3. Yes, I ‘d like to pick them. 

  4. Yes, I’d like to try on the pink one. 

2. Sue : I really had a great time at your birthday party last night. Thanks a lot. 

 Anne : ………………………………………………….. 

  1. It doesn’t matter.   2. I feel well. 

  3. Not at all.    4. It looks nice. 

3.  Doctor   : Are you ill ? 

 Maria : I think so. I don’t feel well. 

        I’ve got a headache. 

 Doctor : Take this medicine. ……………………………………… 

 Maria : Thank you very much. 

  1. Yes, Thank you.   2. You’ll feel better. 

  3. You’re smoking.   4. I’ve got a toothache. 
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4.    Marry : I want a bottle of wine, please. 

 Assistant  :  ………………………………….., Madam ? 

  1. I’d like to bottles, please.  2. Yes, it is cool. 

  3. White or red wine.  4. Where is it from ? 

5.   A : How much is this hat ? 

 B : 1,300 baht, Sir. 

 A : What size is it ? 

 B : ……………………….…………     

  1. Wonderful new !   2. It’s size 5. 

  3. This is a big one.   4. It’s big enough 

6.    Tom and his friends expect to go fishing at the lake, but the weather turns windy.    

 They say  “…………………………” 

  1. It’s a shame.   2. That’s a good idea. 

  3. Wonderful news !   4. That’s too bad ! 

7.   A small student in the ICT room that has a problem with his computer. 

 He calls the technician and he says  “……………………………………….” 

  1. It’s a shame. 

  2. I’m sure that it works. 

  3. Something is wrong with this computer. 

  4. Check that computer for me. 
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8.    Your friend, Natacha, Italian got a scholarship to study abroad next month.   

  You say “…………………………………………..” 

  1. You’re  welcome.   2. Fantastic ! 

  3. Good job !    4. Congratulation 

9.   Jane is visiting her boyfriend in a hospital when she leaves him and    

         she say  “  ……………………………” 

  1. Get well soon, honey.   

  2. See you soon. 

  3. You’ll be happy, dear.   

  4. I’ll get away from you 

10.   A : In Canada,  What’s  the   weather   like   today ? 

  1. It’s 49 degrees F. 

  2. It’s 8 degrees C. 

  3. It’s near hospital in the city. 

  4. It’s fair and cold. 

11.    A : What’s the Thame hotel like ? 

 B : ………………………………… 

  1. I want a double room. 

  2. I want a single room with a curtains. 

  3. It’s big and expensive near the shopping mall. 

  4. It’s in East and near the city. 
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12.   At Thai International Airport 

 Sue and Pim are talking about the Fare. 

         Sue : Pim, do you know what about the fare for Chiangmai. 

  What’s the return fare ? 

 Pim : …………………………………… 

  1. You can fly from Bangkok. 

  2. The return fare is 2,890 baht. 

  3. The return rode is 593 metres. 

  4. You can fly from Don Mueang. 

13.    At the shoes shop 

 Tom :   Are you interested in tennis ? 

 Max :   Well, yes. 

 Tom :   That’s a good game. Can you play badminton ? 

 Max :    ……………………….., but I can go to play it sometime. 

  1. Oh, I love to do. 

  2. I’m interested in football. 

  3. What a wonderful time! 

  4. I’m not a good player. 
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14.   Palm forgot to tell her mother that she stayed out late for the party. 

  She returns her house. 

  She says   “  ………………………………………” 

  1. I’d like to apologize for not calling you, mom. 

  2. Can I give you a hand ? 

  3. I have fun for the party, mom. 

  4. I apologize for not getting good grades. 

15.    At  the   museum 

 William : Can I bring my camera inside the museum ? 

 Attendant    : No, you can’t. You can take them to that room, Sir. 

 William : Okay, thank you. How much dose it cost for going in ? 

 Attendant    : ………………………………………….. 

  1. It’s not far from here.  2. I don’t think so. 

  3. I’ll stand by you.   4. It’s free. 

Part  II  :  Structure  ( No.  16- 27 ) 

Choose   the   best  answer. 

16.   Rice and curry ……………………. Always our Thai breakfast. 

  1. have    2. is      

  3. are      4. had 

17.   Nobody …………….. where Tom’s car is. 

  1. know    2. knew 

              3. knows    4. Knowing 
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18.    Susan lives in Thailand with her husband, they love to have some rice. We can say    

 that some of the rice ………….. popular in Thailand. 

  1. is     2. are 

  3. was     4. Were 

19.   Uncle Sam ……………………… a Valentine card to his girlfriend last year. 

  1. is sending     2. sends 

  3. however    4. have sent 

20.   Toon runs for helping the poor ; ……………., he is very handsome. 

  1. moreover    2. otherwise 

  3. however    4. meanwhile 

21.   When Maria was young, she ……………………… a bike every day. 

  1. ride     2. is riding 

  3. will ride    4. rode 

22.   Bill knows the boy …………………… red bicycle was stolen last night. 

  1.  who    2.  whom 

  3.   whose    4.  which 

23.    Emma wants to make some jam. She has got ……………………. Strawberries. 

  1. a few    2. few 

  3. a little    4. little 

24.   Anna is ……………………  daughter in big family. 

  1. young    2. the youngest 

  3. younger    4. the younger than 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           72

25    “The phone is ringing at Andrew’s house.”  “……………. I answer it for you, Andrew ?”   

 “ Oh, yes, please.” 

  1. Need    2. Must 

  3. Will     4. Shall 

26.    If I met Emily, I ……………….. her to return your call. 

  1. will tell    2. Would tell    

  3. had told    4. Would have told 

27.    Damrong loves to visit animals. He’s thinking of …………… at Kilimanjaro International 

Park in Africa. 

   1. travels    2. to travel 

  3. travelling    4. travelled 

Part  III   :  Cloze Test (No. 28 - 35) 

Direction   :  Choose the appropriate alternative to fill in each blank. 

 The younger children ……(28)……live in Mae Hong Son smile and be happy when they watch and 

listen to the interesting story. The younger children, reading ambassadors at Khun Yuam Vitthaya School 

……(29)….. books that they’d like to read to other children from a mobile library. Kittisak and his friend 

have …..(30)….. Story books and paper puppets of colourful animals on their hands ; ……(31)……., they 

tell a story, make animal noises, and ….(32)…… a scene. They start about reading actruities in their   

own communities and in ……(33)……. of the country. The reading ambassadors go where mobile libraries   

can’t go ; consequently, they ……(34)…… Help teachers develop students for …….(35)……… 

28.    1.   who     2.  which 

  3.   whose     4.  whom 

29.   1.  sing     2.  act 

  3.  look     4.  select 
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30.    1.   few     2.  several 

  3.  a   little     4.  little 

31.  1.  thus     2.  finally 

  3. moreover     4.  however 

32.  1.  act  out     2.  put  on 

  3.   take   off     4.   get  out 

33.   1.  home     2.   house  

  3.  apartment     4.  remote  areas 

34.   1.  with     2.  also  

  3.  besides     4.  thus 

35.     1.  reading   skills    2.   themselves 

  3.  their  country    4.   the  human 

Part  IV    :    Vocabulary   (  No.  36 - 40  ) 

Direction  :     Read   sentences ,  then  choose    the   word   that    appropriate    answer  . 

36.   Mr. Smith forgot to ……………………… his son yesterday evening. 

  1. turned off    2. lie down 

  3. find out    4. call up 

37.   Jack’s hummingbirds sip …………. from beautiful flowers  in the early morning . 

  1. water    2. snow  flake 

  3. snacks    4. Nectar 
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38.    Sarah was …… a (n)…... who entertained the kids and she could pull rabbits out of her  

hat. Then she made kids were excited. 

  1. veterinarian   2. magician 

  3. astronomer             4. traveller 

39.    Many young chefs in the famous restaurant try to find good ………… for cooking for the 

guests. 

  1. ingredients    2. spoon 

  3. cupboards    4. plastic bags           

40.  Some scientists say “Our planet Earth is ……………. With more water than laud and  

sometimes it is called the Blue Planet. 

              1. found    2. planted 

  3. covered                 4. destroyed 

Part   V     : Paraphrasing (No. 41 – 45) 

Direction    : Choose the best answer that has the similar meaning as the sentences given. 

41.   Bill can learn baking cake slowly.    

  1. Bill can learn baking cake very slowly. 

  2. Bill can learn how to bake cake by slowly. 

  3. Bill can learn baking cake step by step. 

  4. Bill can learn more baking cake well. 
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42.   Nathan wishes that he would meet his girlfriend tomorrow.         

          1. Nathan wants to meet his girlfriend, but he knows he won’t meet her. 

  2. Nathan wants to meet his girlfriend tomorrow. 

  3. Nathan makes sure he can meet his girlfriend. 

  4. Nathan is not sure that he can meet his girlfriend. 

43.   Caroline would rather join her friend’s birthday party. 

  1. Caroline wants to join friend’s birthday party. 

  2. Caroline will join her friend’s birthday party. 

  3. Caroline has to join her friend’s birthday party. 

  4. Caroline prefers to join her friend’s birthday party. 

44.  Alison writes a play as well as he draws. 

  1. Alison would rather write than draw. 

  2. Alison is not good at writing and drawing. 

  3. Alison prefers writing or drawing. 

  4. Alison writes a play and he also draws.  

45.  Fishing is a lot of fun, but I can do without raining. 

  1. It’s not fun to go fishing. 

  2. I don’t know how to go fishing without raining. 

  3. I prefer fishing a lot when without raining.  

  4. It’s no time to fish when it rain.                                                        
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Part    VI  :  Reading Comprehension (No. 46 – 50) 

Direction  :  Read the passage and answer some questions. 

Passage 

Can you guess what I am ? I’m down here and I live in the ground. Sometimes you can see us in the 

soil if you really look very hard. Everyone says I’m just an ant. That is true ; however, I’m also an 

important part of the soil community. My friend and I might not    

5       have backbones, but we are ready to stand up for ourselves. We are soil arthropods. other ants 

like us, as well as termites, spiders, mites, centipedes, and millipedes are all arthropods. We live in the 

soil. We also do a lot for the soil. We help to stir it up. While we move the soil from place to another 

places, bits   

10    of soil move with us. This movement makes the soil to get more air. We might be a small animal,   

but we are a big part of the world. 

46.   The best title of this passage should be ………………….. 

  1. The Strong Animals 

  2. The Cute Animals 

  3. Small Ants But Important Animals 

  4. The Pest Animals 

47.   How do the other arthropods and small ants help the soil ? 

  1. They help to move the stone. 

  2. They help to blend in the soil. 

  3. They dig the soil and live in it. 

  4. They make it to get more air. 
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48.   What are the ants Called themselves ?   

  1. They called themselves the soil community. 

  2. They called themselves that they are soil arthropods. 

  3. They called that a big animal. 

  4. They called that they are just animals. 

49.   While ants move the soil from place to another places, ……………….. 

  1. ants move with the soil. 

  2. his friends of ants don’t move them. 

  3. a lot of soil move with ants. 

  4. bits of soil move with them. 

50.   The underlined word  “This Movement” (in line 10) refers to …………………. 

  1. Ants move the soil from place to another places. 

  2. Ants help the soil to get more air. 

  3. Ants are the important part of world. 

  4. Ants move themselves for helping the soil. 
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1. เฉลยข้อ  4    Yes, I’d like to try on the pink one. 

เหตุผล เพราะคนขายเสื้อผ้าเสนอตัวเข้าช่วยเหลือในการเลือกชุด dress ยาวให้กับผู้หญิง  

                    (Madam ใช้เรียกผู้หญิง เป็นการเรียกที่สุภาพ) และคำตอบที่ลูกค้าตอบกลับคือ    

         (ใช่ ฉันอยากจะลองชุด dress สีชมพูชุดนั้น) 

2. เฉลยข้อ  1    It doesn’t matter. 

เหตุผล  เพราะ Sue อยากจะขอบคุณ Anne ที่ชวนมาร่วมงานวันเกิดของ Anne เพราะว่า Sue  นั้นรู้สึก 

  มีความสุขมาก Anne ควรจะกล่าวหรือตอบกลับไปว่า......... It doesn’t matter. (ไม่เป็นไร อย่า 

  กังวลไปเลย) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

3. เฉลยข้อ  2   You’ll feel better . 

เหตุผล      เพราะ You’ll feel better.  “คุณจะรู้สึกดีขึ้น”  ในบทสนทนานี้เป็นคำพูดของคุณหมอที่พูดกับ 

  คนไข้ เมื่อคุณหมอพูดว่าทานยานี่ก่อนนะครับคุณจะรู้สึกดีขึ้น  ซึ่งเป็นสำนวนที่เหมาะสมที่สุด 

4. เฉลยข้อ  3    White or red wine 

เหตุผล        เพราะพนักงานร้านค้าถามลูกค้าว่าต้องการจะได้เหล้าองุ่นขาวหรือแดงลูกค้าตอบว่า    

  I’d prefer red. (ดิฉันชอบแบบแดงมากกว่า) ดังนั้นคำตอบข้อ 3. White or red wine   

  จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

5. เฉลยข้อ  2   It’s size 5. 

เหตุผล     เพราะลุกค้าถามขนาดของหมวกว่าเบอร์อะไร พนักงานขายจึงต้องใช้สำนวนว่า It’s size 5.   

  (ขนาดเบอร์ 5 ครับ) 

6. เฉลยข้อ  4   That’s too bad. 

เหตุผล     เพราะทอมกับเพื่อนคาดหวังว่าจะไปตกปลาที่ทะเลสาบ  แต่สภาพอากาศเปลี่ยนเป็นมีลมแรง   

  ดังนั้นพวกเขาจะพูดว่า ................ สำนวนที่ใช้ที่เหมาะสมที่สุดคือ That’s too bad.   

  (มันเลวร้ายมาก) 
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7. เฉลยข้อ  3   Something is wrong with this computer. 

เหตุผล     เพราะสำนวนดังกล่าวเป็นสำนวนที่เหมาะสมที่สุดในบริบทนี้ เพราะเด็กนักเรียนมีปัญหา  

  เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ จึงพูดว่า “Something is wrong with this computer” 

8. เฉลยข้อ  4  Congratulations . 

เหตุผล     เพราะ Congratulations เป็นสำนวนการแสดงความยินดี ซึ่งในบริบทนี้เพื่อนชาวอิตาเลี่ยนชื่อ   

  Sofia ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศเดือนหน้า คุณจะพูดว่า 

  “Congratulations” ยินดีด้วยนะคะ 

9. เฉลยข้อ  1  Get well soon, honey. 

เหตุผล        เพราะ “Get well soon.” เป็นสำนวนที่ใช้ในการกล่าวเพื่อให้กำลังใจคนป่วยเพื่อให้เกิดกำลังใจ  

  ซึ่ง “Get well soon, honey.” (ขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะที่รัก) จึงเป็นสำนวนที่เหมาะสมที่สุด 

10. เฉลยข้อ  4   It is fair and cold. 

เหตุผล        เพราะในโจทย์ถามถึงสภาพอากาศในประเทศ Canada ว่ามีอากาศเป็นอย่างไร ดังนั้น คำตอบ 

  ข้อ 4. It is fair and cold. (หนาวและเย็นสบาย) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

11. เฉลยข้อ  3   It’s big and expensive near the shopping mall. 

เหตุผล        เพราะในโจทย์ต้องการถามถึงลักษณะของโรงแรม the Thame hotel ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร   

  ซึ่งคำตอบที่ 3 คือ It’s big and expensive near the shopping mall.     

  (มันใหญ่และแพงซึ่งอยู่ใกล้กับ shopping mall) จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

12. เฉลยข้อ  2  The return fare is 2,890 baht. 

เหตุผล        เพราะในโจทย์ต้องการอยากรู้ค่าโดยสารไป - กลับ ราคาเท่าไร คำตอบข้อ 2. คือค่าโดยสาร 

  ไป - กลับ ราคา 2,890 บาทจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

13. เฉลยข้อ  1  Get well soon, honey. 

เหตุผล        เพราะในโจทย์ถามถึงความสามรถในการเล่นของ Max “I’m not a good player. =   

  ผมเป็นผู้เล่นที่พอใช้” จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
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14. เฉลยข้อ  1   I’d like to apologize for not calling you, mom. 

เหตุผล       เพราะปาร์มลืมบอกแม่ของตนว่าจะต้องกลับดึกเพราะตนเองมาร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อน ๆ   

  เมื่อปาร์มกลับมาบ้านหล่อนพูดว่า “I’d like to apologize for not calling you, mom.”             

  (ฉันอยากจะขอโทษคุณแม่ที่ไม่ได้โทรมาบอก)        

  ดังนั้นตัวเลือกที่ 1 จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

15. เฉลยข้อ  4    It’s free. 

เหตุผล        It’s free (ฟรี) เพราะ William อยากรู้เกี่ยวกับค่าผ่านประตูว่าราคาเท่าไร ดังนั้น    

  พนักงานบริการจึงต้องใช้สำนวนให้เหมาะกับสถานการณ์นั่นคือ It’s free .     

  (ฟรี ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตู) 

16.เฉลยข้อ  2   is 

เหตุผล        เพราะ rice and curry (ข้าวราดแกง) เป็นประธานที่มี and เชื่อม แต่ rice and curry   

  (ข้าวรากแกง) เป็นหนึ่งเดียว เพราะเป็นของที่แยงกันไม่ได้ จึงใช้กริยาที่เติม -s, -es ท้ายกริยา 

  นั้นในโครงสร้าง Present Simple Tense 

17.เฉลยข้อ  3   knows 

เหตุผล       เพราะถ้าประธานของประโยคเป็นคำสรรพนาม เช่น everybody, everyone, everything,  

  anyone, anything, something, someone, nobody, no one etc. ประธานเหล่านี้เป็นประธาน 

  เอกพจน์ ดังนั้นคำกริยาจึงเติม -s, -es ท้ายกริยานั้นโครงสร้าง Present Simple Tense 

18.เฉลยข้อ  1   is 

เหตุผล      เพราะเมื่อประธานของประโยคเป็น some of, none of, most of, all of, ถ้าคำนามที่ตามหลัง 

  เป็นเอกพจน์ หรือคำนามที่นับไม่ได้คำกริยาจะต้องเติม -s, -es ใน present simple tense   

  ในโจทย์ข้อนี้คำนามที่ตามหลัง Some of เป็นคำนามที่นับไม่ได้ให้ถือว่าคำนามนั้นเป็นเอกพจน์  

  ดังนั้น คำกริยาจึงต้องเติม – s, -es ในโครงสร้างในโจทย์ดังกล่าว ดังนั้นคำตอบข้อ 1. is         

  จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           81

19.เฉลยข้อ  3   sent   

เหตุผล        เพราะโจทย์ในข้อนี้คือ Uncle Sam …………… a Valentine card to his girlfriend last year.  

  เป็นโครงสร้างของอดีต คือ past simple tense (s + v2 + o) โดยมีคำสังเกต คือ last year  

  (ปีที่แล้ว) บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้วในอดีต     

  ดังนั้นคำตอบข้อ 3. Sent จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

20. เฉลยข้อ  1  moreover 

เหตุผล    moreover (ยิ่งไปกว่านั้น) เพราะเป็นการใช้คำเชื่อมเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน          

  โดยใช้คำเชื่อมที่เป็น conjunctive adverbs ได้แก่ however, otherwise, meanwhile, moreover,  

  consequently, furthermore etc. เชื่อมประโยคโดยเลือกคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับประโยค   

  ซึ่งประโยค Toon runs for helping the poor ; moreover, he is very handsome. เป็นประโยคที่ 

  ทั้ง 2 ประโยคเสริมความซึ่งกันและกันเป็นประโยคที่ไปในทำนองเดียวกัน จึงใช้คำเชื่อม   

  moreover (ยิ่งไปกว่านั้น) เป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

21. เฉลยข้อ  4   rode 

เหตุผล       rode (ขี่) เพราะ when เป็นคำที่นำมาเขียนไว้ต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์   

  แต่เนื่องจากคำกริยาในประโยคหลัง when เป็น past tense (v2 ) จึงทำให้อนุประโยคหลัง 

  จึงต้องใช้กริยาในอดีตด้วย นั้นคือ rode (v2) ดังนั้นคำตอบข้อ 4. จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 

22. เฉลยข้อ  3  whose 

เหตุผล       เพราะ whose เป็น Relative Pronoun ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ดังนั้นในประโยค  

  Bill knows the boy whose red bicycle was stolen last night. จึงเลือก whose แทนคำ  

  สรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ และ whose จะตามด้วยคำนาม ดังนั้น ข้อ 3. Whose  

  จึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
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23. เฉลยข้อ  1   a   few 

เหตุผล       เพราะ a few ใช้กับคำนามที่นับได้พหุพจน์ ซึ่งความหมายของ a few คือ    

  “มีไม่มากแต่มีเพียงพอ” ส่วน few มีความหมายว่า “แทบจะไม่มี” ส่วน a little และ little  

  ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ ดังนั้นในโจทย์คือ Emma wants to make some jam. She has got a  

  few strawberries ซึ่ง strawberries เป็นคำนามพหูพจน์และเป็นคำนามที่นับได้ ดังนั้น คำตอบ 

  ข้อ 1. a few จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

24.เฉลยข้อ  2  youngest 

เหตุผล       เพราะ Anna is the youngest in her big family. เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดคือ Anna   

  เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวของหล่อน 

25.เฉลยข้อ  4   shall 

เหตุผล      เพราะโจทย์ในข้อนี้ “The phone is ringing at Andrew’s house.”       

  “ ……….. I Answer it for you,  Andrew ?”  “Oh, yes, please.” เป็นการเสนอตัวเข้าช่วยเหลือ 

  ในการรับโทรศัพท์ให้กับเจ้าของบ้าน ดังนั้นจึงใช้ Model verbs ที่แสดงถึงการเสนอตัวที่จะทำ 

  บางสิ่งบางอย่างให้  ดังนั้น  ข้อ 4.  Shall  จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 

26. เฉลยข้อ  2   would  tell 

เหตุผล       เพราะโจทย์ข้อนี้เป็น Conditional Sentences (ประโยคที่ใช้แสดงเงื่อนไข) ที่ขึ้นต้นด้วย    

  If - Clause, Main Clause ซึ่งเป็นการแสดงเงื่อนไขแบบที่ 2 คือ เป็นเงื่อนไขที่ตรงข้ามกับ 

  ความเป็นจริงในปัจจุบัน มีโครงสร้าง คือ  

                                            

  If + S + V2, + S +           + V1 + O ดังนั้นในโจทย์ข้อนี้คือ   

                                            

                   If I met Emily, I would tell her to return your call. ซึ่งความเป็นจริงคือ ฉันไม่ได้พบ Emily 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

{
would
could
might}

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           83

27. เฉลยข้อ  3   travelling    

เหตุผล เพราะคำกริยาที่เป็น be + thinking of + N / V. + ing กล่าวคือหลังคำ preposition (of)    

  จะตามหลังคำกริยาที่เป็น - ing (นั้นคือ gerund (V 1 + ing) จะตามหลังคำบุพบท (preposition) 

28. เฉลยข้อ  1  who 

เหตุผล       เพราะ who เป็น relative pronouns เป็นคำสรรพนามสามารถแทนคำนามในตำแหน่ง  

  ประธานของประโยค 

29. เฉลยข้อ  4   select 

เหตุผล      เพราะ select เป็นคำกริยาที่แปลว่า คัดเลือกสิ่งของ ซึ่งโจทย์คือเด็ก ๆ ที่เป็นตัวแทนที่จะอ่าน 

  หนังสือนั้นเลือกหนังสือที่ตนจะอ่านให้เด็กคนอื่น ๆ ฟังจากห้องสมุดเคลื่อนที่ (The younger  

  children, reading ambassadors at Khun Yuam Vitthaya School select book that they’d    

  like to read to other children from a mobile library.) ซึ่งข้อ 4. Select เป็นคำตอบที่เหมาะสม 

  ที่สุด 

30. เฉลยข้อ  2  several 

เหตุผล       เพราะ several มีความหมายหลาย ๆ จำนวนเป็นคำที่แสดงจำนวนใช้นำหน้าคำนามที่เป็น 

  พหูพจน์ และโจทย์ คือ Kittisak and his friends have several story books and paper puppets  

  of colourful animals on their hands. ซึ่ง several ตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ story books   

  ดังนั้นข้อ 2. Several จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง 

31. เฉลยข้อ  3   moreover 

เหตุผล       moreover (ยิ่งไปกว่านั้น) เพราะคำเชื่อมดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและไปในทำนอง 

  เดียวกัน   ทำให้ประโยคสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ดังประโยคคือ  Kittisak   and   his  friends  have   

  several  story  books  and  paper  puppets  of  colourful   animals  on  their  noises ;   

  moreover , they  tell  a  story , make  animal  noises . 

                (พวกเขามีหนังสือที่หลากหลายในมือ  ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาเล่านิทานและทำเสียงของสัตว์ใน 

  นิทานด้วย ) 
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32. เฉลยข้อ  1  act out 

เหตุผล       act out (phrv. แสดงออกมา) เพราะในประโยคคือ they tell a story, make animal noises, and  

  act out a scene. (พวกเขาเล่านิทาน ทำเสียงสัตว์ชนิดต่าง ๆ และแสดงท่าทางออกมาตามฉาก 

  ในหนังสือนิทาน) ซึ่งสำนวน act out เป็นคำกริยาวลีที่นำมาเติมในประโยคแล้วทำให้ประโยคมี 

  ความหมายชัดเจนสมบูรณ์ 

33. เฉลยข้อ  4  remote areas 

เหตุผล       เพราะในประโยค they start about reading activities in their own communities and in   

  remote areas of the country. (พวกเขาเริ่มกิจกรรมการอ่านในชุมชนของพวกเขาและบริเวณ 

  พื้นที่ห่างไกลของประเทศ) ดังนั้น ข้อ 4. remote areas จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสม 

  ที่สุด 

34. เฉลยข้อ  2   also 

เหตุผล     also adv. ด้วย, อีกด้วย, เหมือนกัน เพราะว่าในประโยคคือ They also help teachers develop  

  students for reading skills. (พวกเขายังช่วยคุณครูพัฒนานักเรียนในทักษะการอ่านอีกด้วย)   

  ซึ่งในประโยคดังกล่าว also ทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) ขยายคำกริยา help ทำให้ 

  ประโยคมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 

35. เฉลยข้อ  1  reading skills 

เหตุผล       reading skills (ทักษะการอ่าน) เพราะกิจกรรมตัวแทนการอ่านนั้นช่วยส่งเสริมนักเรียนให้รู้จัก 

  รักการอ่านและยังช่วยให้คุณครูได้พัฒนานักเรียนในทักษะการอ่านอีกด้วย  ดังในประโยค    

  they also help teachers develop students for reading skills.      

  ดังนั้น ข้อ 1. reading skills จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

36. เฉลยข้อ  4   call  up 

เหตุผล       call up เป็นสำนวน หมายถึง โทรถึง เพราะในโจทย์คือ Mr. Smith ลืมที่จะโทรถึงลูกชายของ 

  ตนเองเมื่อวานตอนเย็น ส่วนข้ออื่น ๆ นั้นความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนด 
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37. เฉลยข้อ  4  nectar 

เหตุผล      nectar (น้ำหวานของเกสรดอกไม้) เพราะอัมมิงเบิร์ดของ Jack จิบน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ 

  ที่สวยในตอนเช้า ส่วนคำศัพท์ในข้ออื่น ๆ water (น้ำ) snowflake (เกล็ดหิมะ)    

  snacks (อาหารเบา ๆ) มีความหมายไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนด 

38. เฉลยข้อ  2  magician 

เหตุผล    magician (n. นักมายากล) เพราะ Sarah เป็นนักมายากล ผู้ซึ่งทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานหล่อ 

  สามารถดึงกระต่ายออกมาจากหมวกของหล่อนแล้ว ทำให้เด็กรู้ตื่นเต้น 

39. เฉลยข้อ  1  ingredients 

เหตุผล     ingredients (n.เครื่องปรุง) เพราะโจทย์ข้อนี้คือ พ่อครัวหนุ่ม ๆ หลายคนในภัตตาคารพยายาม 

  ที่จะหาเครื่องปรุงที่ดีสำหรับทำอาหารให้กับแขกในโรงแรม ส่วนคำศัพท์คำอื่น ๆ 

               เช่น     spoons = ช้อนหลายคัน 

    cupboards = ตู้ถ้วยชามหลายตู้ 

    plastic   bags = ถุงพลาสติกหลายใบ 

  ซึ่งไม่สอดคล้องกับความหมายในประโยค 

40. เฉลยข้อ  3  covered 

เหตุผล       covered (ปกคลุม) เพราะเมื่อนำ covered มาเติมในประโยคทำให้ความหมายของประโยค 

  ชัดเจนยิ่งขึ้น อ่านแล้วได้ใจความ Some scientists say “our planet Earth is covered with  

  more water than land and sometimes it is called the Blue Planet.” (นักวิทยาศาสตร์บางคน 

  พูดว่า โลกถูกปกคลุมด้วยน้ำมากกว่าพื้นดิน และบางครั้งมันถูกเรียกว่า ดาวสีน้ำเงิน) 

41. เฉลยข้อ  3  Bill can learn baking cake step by step. 

เหตุผล     เพราะในการทำข้อสอบส่วนนี้เป็นการถอดความโดยการเปลี่ยนใช้ถ้อยคำใหม่ ให้คนอ่านเข้าใจ 

  ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้น  ข้อ 3. ใช้คำว่า step by step เข้ามาแทนคำว่า slowly  

      (ใช้ในการกล่าวถึงการกระทำที่เป็นขั้นตอนอย่างช้า ๆ) 

   ทำให้ประโยคดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายที่โจทย์กำหนดมากที่สุด 
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42.เฉลยข้อ  1  Nathan wants to meet his girlfriend, but he knows he won’t meet her. 

เหตุผล    เพราะโจทย์ข้อนี้บอกว่า Nathan ปรารถนาที่จะพบเพื่อนสาวของเขาแต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้ 

  พบเพื่อนสาวของเขา ซึ่งข้อ 1. เป็นข้อที่มีความหมายสอดคล้องกับโจทย์กำหนดมากที่สุด 

43. เฉลยข้อ  4   Caroline prefers to join her friend’s birthday party. 

เหตุผล    เพราะ would rather มีความหมายแปลว่า ชอบมากกว่า และคำว่า prefer ก็มีความหมาย 

  แปลว่า ชอบมากกว่า เช่นกัน เมื่อเอาคำ prefer มาเขียนแทนคำว่า would rather จึงทำให้ 

  ความหมายสอดคล้องกันทั้ง 2 ประโยค 

44. เฉลยข้อ  4  Alison writes a play and he also draws. 

เหตุผล       เพราะประโยคในข้อ 4. นั้นมีความหมายใกล้ที่โจทย์กำหนด คือ Alison เขียนบทละคร และ 

  ยังวาดภาพได้อีกด้วย 

45. เฉลยข้อ  3   I prefer fishing a lot when without raining. 

เหตุผล       เพราะประโยคในข้อ 3. มีความหมายสอดคล้องกับโจทย์กำหนดนั่นคือการตกปลาเป็นกิจกรรม 

  ที่สนุกแต่ฉันไปตกไม่มีฝน 

46. เฉลยข้อ  3   Small Ants But Important Animals 

เหตุผล   เพราะเนื้อเรื่องเป็นการพูดถึงมดที่ถึงแม้จะเล็กแต่ก็เป็นสัตว์ที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของโลก 

47. เฉลยข้อ  4  They make it to get more air. 

เหตุผล   เพราะโจทย์อยากจะรู้ว่ามดและเพื่อน ๆ ของมันช่วยในเรื่องของดินอย่างไรกล่าวคือ    

  They make it to get more air. (พวกมันช่วยให้ดินมีอากาศเพิ่มมากขึ้น) 

48. เฉลยข้อ  2  They called themselves that they are soil arthropods.  

เหตุผล       เพราะโจทย์ถามว่า มดเรียกตนเองว่าอะไร ซึ่งคำตอบข้อ 2. คือ พวกมันเรียกตนเองว่าเป็น 

  สัตว์ขาปล้องอาศัยอยู่ตามดิน 
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49. เฉลยข้อ  4   bits  of   soil   move  with   them . 

เหตุผล      bits of soil move with them. (ดินชิ้นเล็กเคลื่อนย้ายไปกับพวกมัน) เพราะเมื่อนำเอาข้อ 4.   

  ไปต่อกับโจทย์ทำให้ประโยคดังกล่าวถูกต้องตรงตามกับเนื้อเรื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา 

  มากที่สุด 

50. เฉลยข้อ  1  Ants move the soil from place to another places. 

เหตุผล      เพราะว่ามดได้เคลื่อนย้ายดินจากที่หนึ่งไปพื้นที่อื่น ๆ การเคลื่อนย้ายในลักษณะนี้  

  ทำให้มีอากาศเพิ่มมากขึ้นในดิน ดังนั้นคำตอบข้อ 1. จึงเหมาะสมและสอดคล้องกับโจทย์ 

  ถามมากที่สุด 
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1. การให้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย   ข้อสอบลักษณะนี้เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์  โดยอาศัยความสัมพันธ์

แบบต่าง  ๆ  ที่คล้ายกัน 

 📚 หมวดความสัมพันธ์ทางญาติพี่น้อง 

         หรือวงศาคณาญาติ    เช่น  พี่ : น้อง     พ่อ : แม่     ปู่ :  ย่า     น้า  :  อา 

 📚 หมวดสถานที่  

        เช่น  ครู  :  โรงเรียน        หมอ  :  โรงพยาบาล      ตำรวจ   :  โรงพัก     วาฬ  :   ทะเล 

 📚 หมวดคำลักษณนาม 

       เช่น  พัด :  เล่ม    ไม้กวาด  :  อัน     งาช้าง  :   กิ่ง     ฤษี  :  ตน 

 📚 หมวดสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน 

       เช่น   คนดี   :  คนไม่ดี       สุจริต  :   ทุจริต      ผู้ชาย :  ผู้หญิง 

 📚 หมวดสิ่งที่อยู่คู่กัน 

      เช่น  กระดาษ  :  ปากกา    ดอกไม้  :  แจกัน     ครู  :  นักเรียน      ตำรวจ  :  โรงพัก 

      พระสงฆ์    :   วัด      รัฐมนตรี   :  กระทรวง 

 ✪ เหตุผลเชิงสรุปความ  เป็นการสรุปและวิเคราะห์ข้อความที่กำหนดให้ซึ่งต้องอาศัยเหตุและผล 

ตัวอย่าง   เช่นชาวนาทุกคนเป็นคนขยัน  นายดำเป็นชาวนา ดังนั้น   

  จึงยังไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าการที่นายดำเป็นชาวนาแล้วจะเป็นคนขยันด้วยชาวไทยทุก

คนเป็นคนดี  นายเคน  เป็นชาวไทย  ฉะนั้น  นายเคนจึงเป็นคนดี  คนที่ชอบทำบุญจะเป็นที่มีความสุข  

นางสาวต้อยเป็นคนที่ชอบทำบุญ ฉะนั้น  นางสาวต้อยเป็นผู้ที่มีความสุข    
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พ่อเป็นคนดี  แม่เป็นคนที่มีเมตตาฉะนั้นลูกจะเป็นอย่างไร  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้  สัตว์สองเท้าบางตัวบินได้  

ไก่เป็นสัตว์สองเท้า ฉะนั้น  ยังสรุปแน่นอนไม่ได ้ สัตว์สองเท้าทุกตัวบินได้  นกเป็นสัตว์สองเท้า  ฉะนั้น        

นกจึงบินได้   

  ถ้าวันไหนแดดออกแล้วฝนจะตก  วันนี้แดดออก   ฉะนั้น  วันนี้ฝนจะตก   

  ถ้าแดดออกแล้วฝนจะไม่ตก   วันนี้แดดไม่ออก  ฉะนั้น  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้   

  สัตว์ปีกทุกตัวบินได้   ปลาบินได้  ฉะนั้น  ปลาเป็นสัตว์ปีก    

  คนกรุงเทพทุกคนเป็นคนใจดี  สมศักดิ์เป็นคนกรุงเทพ  ๆ  ฉะนั้น  สมศักดิ์เป็นคนใจดี 

  การให้เหตุผลทางภาษา  เป็นการสังเกตกลุ่มคำที่โจทย์ให้มา  เป็นการหาความสัมพันธ์ที่เข้า

พวกหรือไม่เข้าพวก  ความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มตัวเลือก  เช่น   

  การพิจารณาคำที่ไม่เข้าพวก  คะน้า  ผักกาด  จัดเป็นพืชประเภทผัก  ตำรวจไม่จัดเป็น

บุคคลากรในโรงเรียน  ไก่  เป็ด  จัดเป็นสัตว์ปีก   เสือ  สิงโต  จัดเป็นสัตว์ป่า  วาฬ  ฉลาม  ไม่จัดเป็นสัตว์น้ำ

จืด  มะพร้าว  มะขาม  ไม่จัดเป็นผลไม้เมืองหนาว  เป็นต้น 

  การพิจารณาคำที่ไม่เข้าพวก  เช่น  ปลาช่อน  ไม่จัดเป็นสัตว์น้ำเค็ม   ซอไม่จัดเป็นเครื่อง

ดนตรีประเภทเป่า   กิ้งก่าไม่ได้จัดเป็นสัตว์น้ำ  มะเขือไม่จัดเป็นสัตว์  ช้อน  จาน  ไม่จัด  เป็นเครื่องประดับ  

แมว สุนัข  ไม่จัดเป็นสัตว์ป่า  ทองคำ  พลอย  ไม่จัดเป็นเครื่องครัว  เสื้อผ้า  ไม่จัดเป็นอาหาร  เป็นต้น 

  คำที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้  เช่น  นักเรียนสัมพันธ์กับเรียนหนังสือคุณครูสัมพันธ์

กับสอนนักเรียน  ตำรวจสัมพันธ์กับจับผู้ร้าย  กระต่ายสัมพันธ์กับความเร็ว  เต่าสัมพันธ์กับความเชื่องช้า  

ยาสีฟันสัมพันธ์กับแปรงสีฟัน  สามีสัมพันธ์กับภรรยา ผู้หญิงสัมพันธ์กับผู้ชาย เรือสัมพันธ์กับน้ำ รถยนต์

สัมพันธ์กับถนน  เป็นต้น 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ปู่  :  ย่า     ตา  :  ________ 

 1. อา     2. ยาย 

 3. ลุง     4. ป้า 

2.  มะขาม  :  เปรี้ยว  อ้อย  :   ________ 

 1. ขม     2. หวาน 

  3.   จืด    4.  เปรี้ยวอมหวาน 

3.  ไทย  :  ราชพฤกษ์ ลาว   :   ____________ 

 1. ประดู่    2. ดอกบัว 

 3.  จำปา    4.  กล้วยไม้ 

4.  ไทย  :  ธงไตรรงค์    เวียดนาม  :   ________ 

 1. ธงแดงดาวเหลือง   2. จาลูร์เกอมีลัง 

 3. ซังเมราห์ปูติห์   4.  ตากาล็อก 

5.  มาเลเซีย  :  ภาษามาเลย์              ฟิลิปปินส์  :   ________ 

 1.   ภาษาลาว    2.  ภาษาอังกฤษ 

 3.   ภาษาตากาล็อก   4.  ภาษาสเปน 

6.  ลาว  :  ซุปไก่               บรูไน  ดารุสซาลาม   :   ________ 

 1.  อัมบูยัต    2.  ต้มยำกุ้ง 

 3.  อาม็อก    4.  หล่าเพ็ด 
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7.  ฉลาม  :  วาฬ               ปลาดุก   :   ________ 

 1. ปลานกแก้ว    2.   ปลากระเบน 

 3. ปลาช่อน    4.  ปลาเข็ม 

8.  เสือ  :  สิงโต               เป็ด  :   ________ 

 1.   ไก่     2.  หมู 

 3.   แมวน้ำ    4.  ปลาเข็ม 

9.  ผู้ชาย  :  ผู้หญิง             เด็ก   :   ________ 

 1.  คนรวย    2.   คนจน 

 3.  ผู้ใหญ่    4.  ผู้น้อย 

10.  ขลุ่ย   :  เป่า               กีตาร์   :   ________ 

 1.  สี     2. ตี 

 3.  ดีด     4.  เป่า 

11.  สตรอว์เบอร์รี  :  แอปเปิ้ล               คะน้า  :   ________ 

 1.   ผักกาด    2.  ส้มเขียวหวาน 

 3.   มะพร้าว    4.  ส้มโอ 

12.  ข้อใดไม่เข้าพวก 

 1.   มาเลเซีย    2.   อินโดนีเซีย 

 3.   ฟิลิปปินส์    4.  ญี่ปุ่น 

13.  ข้อใดไม่เข้าพวก 

 1.   พิณ    2.   จะเข้ 

 3.   ซึง     4.  แคน 
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14.  เสื้อ   กางเกง  ถุงเท้า   รองเท้ามีความสัมพันธ์ข้อใด 

 1.   เครื่องแต่งกาย   2.   เครื่องเขียน 

 3.   เครื่องสำอาง   4.  แบบเรียน 

15.  ข้อใดต่างจากพวก 

 1. นักการภารโรง   2.   นักเรียน 

 3. ครู     4.  ผู้จัดการ 

16.  ข้อใดต่างจากพวก 

 1.   ม้าลาย    2.   เสือ 

 3.   สิงโต    4.   สุนัข 

17.  แคน  :  เป่า              จระเข้  :   ________ 

 1.   ดีด     2.  สี 

 3.   ตี      4.  เป่า 

18.  ระนาดเอก  :  ฆ้อง            ขลุ่ย  :   ________ 

 1.   ปี่      2.   กลอง 

 3.  จะเข้    4.  จระเข้ 

19.  เป็ด  :  ไก่             สุนัข  :   ________ 

 1.  แมว    2.  กวาง 

 3.  หนู     4.  จระเข้ 

20.  ตำแหน่งใดแตกต่างจากข้ออื่น 

 1.   ครู     2.  ตำรวจ 

 3.  ทหาร    4.  พนักงานบริษัท 
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21.  ตูน  บอดี้สแลม  :  นักร้อง     พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  :   ______________ 

 1. นักการเมือง   2.  นายกรัฐมนตรี 

 3. องคมนตรี    4.  หัวหน้าพรรคการเมือง 

22.  ครู   :   สอนนักเรียน         ครูหมอ  : _______________ 

 1.   สร้างตึก    2. รักษาความสงบเรียบร้อย 

 3.  รักษาคนไข้   4.  ขนส่งมวลชน 

23.  ปลาการ์ตูน  :  ปลาแซลมอน               ปลากะรัง  :   ________ 

 1.  ปลาผีเสื้อ    2.  ปลากด 

 3.  ปลากระทิง   4.  ปลาตะเพียน 

24.  ยานพาหนะทางบก  :  รถยนต์               ยานพาหนะทางน้ำ  :   ________ 

 1.  เครื่องบิน    2.   รถไฟ 

 3.  เรือ    4.  รถบรรทุก 

25.  ปี่ :  แคน             ขลุ่ย  :   ________ 

 1.   ระนาด    2.   กลอง 

 3.   กีตาร์    4.   แตร 

26.  กรรไกร  :  เล่ม              กระจก  :   ________ 

 1.   ตัว     2.   กรง 

 3.  บาน    4.   ใบ 

27.  กระดุม  :  เม็ด             กระติกน้ำ  :   ________ 

 1.  ใบ     2.   หลัง 

 3.  ลูก     4.   อัน 
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28.  กล้อง  :  กล้อง               กังหัน  :   ________ 

 1.  ใบ     2.   ตัว 

 3.  อัน     4.  กล่อง 

29.  เข็ม  :  เล่ม               ไข่  :   ________ 

 1. ตัว     2. หวาน 

 3. เม็ด     4.  ลูก 

30.  การตัดสินคดีความ  :  ผู้พิพากษา              การจัดการเรียนการสอน  :   ________ 

 1.  ทหาร    2.  ตำรวจ 

 3. คุณหมอ    4.  คุณครู 

31.  เนย์มาร์  โรนัลโด้    เมสซี่  : __________ 

 1.  นักฟุตบอล    2. นักการเมือง 

 3.   นักวิ่ง    4.  นักบาสเกตบอล 

32.  กบ  อึ่งอ่าง  คางคก  เขียด  :   ________ 

 1.   สัตว์น้ำจืด    2. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 

 3.   สัตว์น้ำเค็ม   4.  สัตว์บก 

33.  ขนมจีน  :  น้ำยา               สะเดา  :   ________ 

 1.  ข้าวเหนียว    2.   น้ำปลาหวาน 

 3. น้ำกะทิ    4.  น้ำพริกกะปิ 

34.  คนสูง  :  คนเตี้ย              คนดี  :   ________ 

 1.   คนไทย    2.   คนฝรั่ง 

 3.   คนชั่ว    4.  คนไร้ความสามารถ 
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35.  ศาลากลางจังหวัด   :  ผู้ว่าราชการ               สถานีตำรวจ  :   ________ 

 1.  ผู้อำนวยการ   2.  ประธานกรรมการ 

 3.  ผู้กำกับ    4.  ผู้จัดการ 

36.  ตลาด  :  พ่อค้า / แม่ค้า               โรงเรียน  :   ________ 

 1.  นักเรียน    2. ลูกค้า 

 3.  ข้าราชการทั่วไป   4.  ประชาชน 

37.  ถ้วย  :  ชาม               กระทะ  หม้อ  :   ________ 

 1.   เครื่องดนตรี   2.  เครื่องแต่งตัว 

 3.   เครื่องครัว   4.  เครื่องสำอาง 

38.  นก  :  รัง               คน   :   ________ 

 1.   บ้าน    2.  ถ้ำ 

 3.   น้ำ    4.  ป่า 

39.  เขียวสูงกว่าขาว   ขาวสูงกว่าแดง  แดงสูงน้อยกว่าเขียว  ใครสูงที่สุด 

 1.  เขียว    2.   แดง 

 3.  ขาว    4.  ดำ 

40.  แมวสูงกว่าไก่แต่เตี้ยกว่าเป็ดและนก  ใครเตี้ยที่สุด 

 1.   นก     2.  แมว 

 3.  เป็ด    4.  ไก่ 

41.  อรัญดามาทำงานสายอยู่เป็นประจำ มัลลิกามาทำงานสายกว่าอรัญดาแต่มาเร็วกว่าวิชุดาใครมา

สายที่สุด 

 1.  มัลลิกา    2.  วิชุดา 

 3.  อรัญดา    4.  แววดาว 
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42.  เขียวเดินเร็วกว่าดำ  ดำเดินช้ากว่าขาว  ขาวเดินชนะแดง   ใครเดินช้าที่สุด 

 1.   เขียว    2.   ดำ 

 3.   ขาว    4.   แดง 

43.  ไก่ดำกว่าเป็ด  เป็ดดำน้อยกว่านก  นกขาวกว่าแมว  ใครขาวที่สุด 

 1.   แมว    2.  ไก่ 

 3.   เป็ด    4.  นก 

44.  ต้อยขยันน้อยกว่าปอย ปอยขยันมากกว่าจ่อย  จ่อย ขี้เกียจน้อยกว่าแมนน้อยกว่าแหลมใคร

ขยันที่สุด 

 1.   ต้อย    2.   ปอย 

 3.   จ่อย    4.   แมน 

45.  ต้นเป็นคนตั้งใจเรียน  คนตั้งใจเรียนทุกคนเป็นคนดี  ดังนั้น 

 1.  ต้นเป็นคนดี   2.   ต้นไม่เป็นคนดี 

 3.  ต้นเป็นคนไม่ดี   4.  ต้นไม่ใช่คนที่ตั้งใจเรียน 

46.  คนนครปฐมทุกคนเป็นคนสวย  ปราณีเป็นคนนครปฐม  ดังนั้นสรุปได้ว่า 

 1.   ปราณีเป็นคนใจร้าย  

 2.   ปราณีเป็นคนสวย 

 3.   ปราณีไม่ใช่คนนครปฐม  

 4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

47.  วันที่ฝนตกแก้วจะโรงเรียน  วันนี้ฝนตก  ดังนั้น 

 1.  วันนี้ไม่มีแดด   2.   วันนี้มีแดด 

 3.  แก้วจะไปโรงเรียน   4.  แก้วไม่ไปโรงเรียน 
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48.  เหยี่ยวเป็นสัตว์ปีกแล้วเหยี่ยวจะบินได้  สัตว์ที่บินได้จะมีสองขา สรุปได้ว่า 

 1.   ถ้าเป็นสัตว์ปีกแล้วจะมีสองขา  

 2. ถ้าสัตว์มีสองขาแล้วจะบินไม่ได้ 

 3.   ถ้าเป็นสัตว์ปีกแล้วจะไม่มีสองขา  

 4.  ถ้าสัตว์มีสองขาแล้วจะเป็นสัตว์ปีก 

49.  คนมีอายุทุกคนใจดี  คนใจดีบางคนรวย  คนรวยเป็นคนที่มีความรู้  แมวเป็นคนใจดี  ดังนั้น 

 1.  แมวรวย    2.   แมวเป็นคนดี 

 3.  แมวเป็นคนสวย   4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 

50.  ในสวนผลไม้ต้องมีมังคุด และในที่ของพ่อไม่มีมังคุด  ดังนั้น 

 1.  พ่อไม่มีสวนผลไม้    

 2.   มังคุดไม่ใช่ผลไม้ 

 3.   ที่ของพ่อไม่ใช่สวนผลไม้   

 4.  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
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1. เฉลยข้อ   2    ยาย 

เหตุผล         คุณปู่จะคู่กับคุณย่า และคุณตาจะคู่กับคุณยาย 

2. เฉลยข้อ   2    หวาน 

เหตุผล         มะขามเป็นผลไม้ที่มีรสเปี้ยว 

        ดังนั้น อ้อยจึงเป็นพืชที่มีรสหวานเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กัน 

3. เฉลยข้อ   3    จำปา 

เหตุผล         ดอกไม้ประจำชาติของไทย  คือ ดอกราชพฤกษ์   

         ดังนั้น  ดอกไม้ประจำชาติลาว   คือ  ดอกจำปา 

4. เฉลยข้อ   1    ธงแดงดาวเหลือง 

เหตุผล         ธงชาติไทย  คือ  ธงไตรรงค์  และธงชาติของเวียดนาม  คือ ธงแดงดาวเหลือง 

5. เฉลยข้อ   3    ภาษาตากาล็อก 

เหตุผล        ภาษาประจำชาติที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียใช้ในการติดต่อสื่อสาร    ระหว่างกัน 

  คือ  ภาษามาเลย์ละภาษาประจำชาติของประเทศ ฟิลิปปินส์  คือ  ภาษาตากาล็อก 

6. เฉลยข้อ   1  อัมบูยัต 

เหตุผล        อาหารประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  คือ  ซุปไก่   และ 

  อาหารประจำชาติของบรูไน  ดารุสซาลาม  คือ  อัมบูยัต 

7. เฉลยข้อ   3  ปลาช่อน 

เหตุผล      ฉลามกับวาฬ จัดเป็นสัตว์นำเค็ม  ดังนั้น  ปลาดุกจึงจัดเป็นสัตว์น้ำจืดคล้ายกับปลาช่อน 

8. เฉลยข้อ   1    ไก่ 

เหตุผล    เสือและสิงโตจัดเป็นสัตว์ป่าทั้งคู่  ดังนั้น เป็ดและไก่จึงมีความคล้ายคลึงกันโดยทั้งคู่เป็นสัตว์ 

  ปีกที่นิยมนำมาใช้ในการรับประทานคล้ายกัน 
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9. เฉลยข้อ   3   ผู้ใหญ่ 

เหตุผล         ผู้ชายจะเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิง  ดังนั้น  เด็กจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับผู้ใหญ่ 

10. เฉลยข้อ   3   ดีด 

เหตุผล          ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเป่า  ดังนั้น  กีตาร์จึงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการดีด 

11. เฉลยข้อ   1   ผักกาด 

เหตุผล         สตรอว์เบอร์รี และแอปเปิ้ลจัดเป็นพืชเมืองหนาว และ คะน้าซึ่งเป็นพืชผักจึงเป็นสิ่งที่คู่  

  กับผักกาด 

12. เฉลยข้อ   4  ญี่ปุ่น 

เหตุผล         ประเทศมาเลเซีย  อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  ล้วนแต่เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

  แต่ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกจึงไม่เข้าพวก 

13. เฉลยข้อ   4  แคน 

เหตุผล    เครื่องดนตรีไทยทั้งพิณ จะเข้ และซึงใช้ในการดีด แต่แคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ใน 

  การเป่า 

14. เฉลยข้อ   1  เครื่องแต่งกาย 

เหตุผล         เสื้อ  กางเกง  ถุงเท้าและรองเท้ามีความสัมพันธ์กันโดยเป็นเครื่องแต่งกาย 

15. เฉลยข้อ   4    ผู้จัดการ 

เหตุผล         นักการภารโรง  นักเรียน  ครู  ล้วนแต่เป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนแต่ผู้จัดการทำงานใน 

  องค์กรเอกชนจึงเป็นตำแหน่งที่แตกต่างจากพวกมากที่สุด 

16. เฉลยข้อ   4  สุนัข 

เหตุผล         สัตว์ป่าประเภทม้าลาย  เสือ  และ สิงโต  ล้วนแต่เป็นสัตว์ป่าทั้งหมด  และสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง   

  จึงมีความแตกต่างจากพวก 

17. เฉลยข้อ   1   ดีด 

เหตุผล          เครื่องดนตรีไทยประเภทแคนจะใช้ในการเป่า  และจะเข้จะใช้ในการดีด 
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18. เฉลยข้อ   1   ปี่   

เหตุผล         เครื่องดนตรีไทยประเภทระนาดเอก  และฆ้องจะสัมพันธ์กันเพราะใช้ในการตีเหมือนกัน  

  ดังนั้น ขลุ่ยซึ่งเป็นเครื่องเป่าจึงสัมพันธ์กับปี่ 

19. เฉลยข้อ   1   แมว  

เหตุผล         สัตว์ประเภทเป็ด ไก่  สุนัข  ล้วนแต่เป็นสัตว์เลี้ยงจึงมีความสัมพันธ์กับแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยง 

  เหมือนกัน 

20. เฉลยข้อ   4    พนักงานบริษัท 

เหตุผล         ตำแหน่งครู  ตำรวจ  และทหารล้วนแต่เป็นข้าราชการ  ซึ่งแตกต่างจากพนักงานบริษัท   

  ซึ่งทำงานในองค์กรเอกชน 

21. เฉลยข้อ   2   นายกรัฐมนตรี 

เหตุผล        ตูนบอดี้สแลมจะมีความสัมพันธ์โดยเป็นนักร้อง และพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   มีความ 

  สัมพันธ์  คือ  เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

22. เฉลยข้อ   3   รักษาคนไข้ 

เหตุผล         ครูมีหน้าที่ในการสอนนักเรียนดังนั้นคุณหมอจึงมีหน้าที่ในการรักษาคนไข้ 

23. เฉลยข้อ   1   ปลาผีเสื้อ 

เหตุผล         ปลาการ์ตูน  ปลาแซลมอน   และปลากะรัง  ล้วนแต่เป็นปลาน้ำเค็ม  ดังนั้นปลาผีเสื้อจึงเป็น 

  ปลาน้ำเค็มเหมือนกัน 

24. เฉลยข้อ   3   เรือ 

เหตุผล          รถยนต์จัดเป็นพาหนะทางบกและเรือจึงจัดเป็นยานพาหนะทางน้ำ 

25. เฉลยข้อ   4   แตร 

เหตุผล          เครื่องดนตรีไทยประเภทปี่  แคน  และขลุ่ยใช้ในการเป่าเหมือนกับเครื่องดนตรีประเภทแตร 

26. เฉลยข้อ   3   บาน 

เหตุผล          กรรไกรมีลักษณนามเป็นเล่ม  ส่วนกระจกมีลักษณนามเป็นบาน 
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27. เฉลยข้อ   1  ใบ 

เหตุผล        กระดุมมีลักษณนามเป็นเม็ด  และกระติกน้ำจะมีลักษณนามเป็นใบ 

28. เฉลยข้อ   1    ใบ 

เหตุผล         กล้องมีลักษณนามเป็นกล้อง  และกังหันมีลักษณนามเป็นใบ 

29. เฉลยข้อ   2    ฟอง 

เหตุผล         เข็มมีลักษณนามเป็นเล่ม  และไข่จะมีลัษณนามเป็นฟอง 

30. เฉลยข้อ   4   คุณครู 

เหตุผล         หน้าที่ในการตัดสินคดีความต่าง  ๆ  เป็นของผู้พิพากษา  และหน้าที่ในการจัดการเรียน  

  การสอนเป็นหน้าที่ของคุณครู 

31. เฉลยข้อ   1     นักฟุตบอล 

เหตุผล         เนย์มาร์โรนัลโด้  และเมสซี่เป็นชื่อของนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงทั้งหมด 

32. เฉลยข้อ   2    สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 

เหตุผล         สัตว์ประเภทกบ  อึ่งอ่าง  คางคก  และเขียด  ล้วนแต่จัดเป็นสัตว์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งสิ้น 

33. เฉลยข้อ   2    น้ำปลาหวาน 

เหตุผล         ขนมจีนเป็นสิ่งที่คู่กับน้ำยา  ดังนั้น  ถ้านึกถึงสะเดาจะต้องเป็นสิ่งที่คู่กับน้ำปลาหวาน 

34. เฉลยข้อ   3  คนชั่ว 

เหตุผล        สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน  เช่น  คนสูงจะตรงข้ามกับคนเตี้ย  ดังนั้น  คนดีจึงต้องตรงข้ามกับคนชั่ว 

35. เฉลยข้อ   3   ผู้กำกับ 

เหตุผล        ศาลากลางเป็นสถานที่มีผู้บังคับบัญชา  คือ  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

                  ดังนั้น สถานีตำรวจซึ่งมีผู้กำกับเป็นผู้บังคับบัญชา  
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36. เฉลยข้อ   1   นักเรียน 

เหตุผล         ตลาดเป็นสถานที่มีพ่อค้า   แม่ค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญ 

                ดังนั้น องค์ประกอบที่สำคัญของโรงเรียน คือ  นักเรียน 

37. เฉลยข้อ   3   เครื่องครัว 

เหตุผล         ภาชนะประเภท  ถ้วย  ชาม  กระทะ  หม้อ  จัดเป็นอุปกรณ์สำคัญประเภทเครื่องครัว 

38. เฉลยข้อ   1    บ้าน 

เหตุผล         แสดง ถึงสิ่งที่มีความสัมพันธ์ด้านที่อยู่อาศัยของนก  คือ รัง และที่อยู่ของคน  คือ บ้าน 

39. เฉลยข้อ   1   เขียว 

เหตุผล         เรียงตามลำดับสูงจากมากไปน้อย  คือ  เขียว  ขาว  แดง  ดังนั้น  คนที่มีความสูงมากที่สุด   

  คือ  เขียว 

40. เฉลยข้อ   4    ไก่   

เหตุผล         คนที่เตี้ยที่สุด  คือ  ไก่โดยเรียงลำดับความสูงมากไปหาน้อย  คือ เป็ด  นก  แมว  และไก่  

41. เฉลยข้อ   2    วิชุดา 

เหตุผล         คนที่มาสายที่สุด  คือ  วิชุดา  ที่มาสายกว่า  อรัญญา  และมัลลิกา 

42. เฉลยข้อ   4   แดง 

เหตุผล        เรียงลำดับการเดินจากเร็วไปช้า  คือ  เขียว   ขาว  แดง  ดำดังนั้น คำจึงเป็นผู้ที่เดินช้ามากที่สุด     

43. เฉลยข้อ   3   เป็ด 

เหตุผล        คนที่ดำ ประกอบด้วยไก่ แมว  นก  เป็ด  ดังนั้น  ผู้ที่ขาวที่สุด  คือ  เป็ด 

44. เฉลยข้อ   2    ปอย 

เหตุผล        หากเทียบความขยันของทั้งต้อย  ปอย จ่อย  แมน  และแหลม แล้วปอยเป็นผู้ที่มีความขยัน 

  มากที่สุด 

45. เฉลยข้อ   1  ต้นเป็นคนดี 

เหตุผล         การที่ตันเป็นคนตั้งใจเรียน   และคนที่ตั้งใจเรียนทุกคนจึงเป็นคนดี 
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46. เฉลยข้อ   2    ปราณีเป็นคนสวย 

เหตุผล         การที่คนนครปฐมทุกคนเป็นคนสวย   และการที่ปราณีเป็นคนนครปฐม 

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปราณีเป็นคนสวย 

47. เฉลยข้อ   3   แก้วจะไปโรงเรียน 

เหตุผล        ถ้าวันที่ฝนตกแล้วแก้วจะไปโรงเรียน  และวันนี้ฝนตก  ดังนั้น  วันนี้แก้วจะไปโรงเรียน 

48. เฉลยข้อ   1  ถ้าเป็นสัตว์ปีกแล้วจะมีสองขา 

เหตุผล        การที่เหยี่ยวเป็นสัตว์ปีกที่มี  2  ขาและสามารถบินได้   ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าถ้าเป็นสัตว์ปีกแล้ว 

  จะมี  2 ขา 

49. เฉลยข้อ   4   สรุปแน่นอนไม่ได้ 

เหตุผล         การที่คนรวยทุกคนเป็นคนใจดี  และคนใจดีทุกคนเป็นคนรวย  คนรวยทุกคนเป็นคนดีมีความรู้  

  ดังนั้น  การที่แมวเป็นคนใจดีจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผู้มีอายุหรือเป็นผู้ร่ำรวย  หรือ  

  เป็นคนที่มีความรู้ 

50. เฉลยข้อ   3    ที่ของพ่อแม่ไม่ใช่สวนผลไม้ 

เหตุผล         หากในสวนผลไม้จะต้องมีมังคุด  แต่ในที่ของพ่อไม่มีมังคุด   ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ของพ่อ 

  ไม่ใช่สวนผลไม้ 
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  ❖ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 

  ❖ ความสามารถด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
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1 . มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ใน

การประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ  ผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ  จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา

หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี 

มาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 

ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2 . อุดมการณ์ของครู ที่สำคัญคือ ความสำคัญของวิชาชีพครู จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์

ของศิษย์ ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ บทบาทและหน้าที่ของครูประกอบด้วย ครูจะต้องเป็นนักวิจัย ต้องเป็น

นักวิเคราะห์ต้องเป็นนักวิจารณ์ ภาระงานของครูที่สำคัญเช่น การผลิตบัณฑิต/ผู้เรียน การวิจัยและ

สร้างสรรค์วิชาการ การบริการทางวิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกิจการของผู้เรียน การบริหาร

และบริการและงานที่สถาบันมอบหมายให้ปฏิบัติ คุณลักษณะที่ดีของครูที่สำคัญ เช่น ความมีระเบียบวินัย 

ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมา

อาชีพมีความสำนึกในหน้าที่และการงาน เป็นผู้มีความริเริ่ม เป็นต้น 

3 . เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ที่สำคัญเช่น การพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม

ตามศักยภาพ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เป็นต้น 

4 . สมรรถนะวิชาชีพครู  เป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความรู้

ทักษะความสารถและคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสมรรถนะประจำสายงาน  ดังนี้ 

 4.1  สมรรถนะประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานการบริการที่ดี    

การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 4.2 สมรรถนะประจำสายงาน  ประกอบด้วย  6  สมรรถนะ   คือ การบริหารหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การวิเคราะห์  และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ภาวะผู้นำครูและการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

5 . สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู   ตามมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยสมรรถนะด้านความเป็น

ครู  สมรรถนะด้านปรัชญาการศึกษา สมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม  สมรรถนะด้านจิตวิทยาสำหรับครู  

สมรรถนะด้านหลักสูตร  สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  สมรรถนะด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สมรรถนะด้านการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้  สมรรถนะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  สมรรถนะด้านคุณธรรม   

จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

6 . คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยหลังธรรม ที่สำคัญ ดังนี้ 

 6.1  หลักธรรมเรื่องมรรคมีองค์  8   เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ประกอบด้วย

ความเห็นชอบ (สัมมาทิฐิ) ความดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) การเจรจาชอบ (สัมมาวาจา) การกระทำชอบ  

(สัมมากัมมันตะ) การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความเพียรพยายามชอบ (สัมมาวายามะ) ความระลึกชอบ    

(สัมมาสติ) และความตั้งใจมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) 

 6.2  หลักธรรมเรื่องกุลจิรัฏฐิติธรรม  4  เป็นหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับการรักษาวงศ์ตระกูล

ให้ดำรงอยู่ประกอบด้วย  การแสวงหาพัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  ที่หายไป  การรู้จักซ่อมแซมพัสดุสิ่งของ

เครื่องใช้ต่าง  ๆ  ที่เก่าและชำรุดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม  การรู้จักประมาณตนในการใช้

จ่ายมีและการเลือกคนดีและมีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน 

 6.3  หลักธรรมเรื่องโกศล  3   เป็นความฉลาดรอบรู้  3  ประกอบ คือ  อายโกศล หมายถึง  

ความฉลาดในความเจริญ  อปายโกศล  หมายถึง  ความฉลาดในความเสื่อมและอุปายโกศล หมายถึง 

ความฉลาดในอุบาย 

 6.4   หลักธรรมเรื่องปธาน  4  เป็นความเพียรพยายาม  4  ประการ  คือ  สังวรปธาน  เป็น

ความเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดมากขึ้น  ปหานปธาน  เป็นความเพียรพยยามเพื่อยับยั้งความ

ชั่วไม่ให้เกิดขึ้น  ภาวนาปธาน  เป็นความเพียรพยายามสร้างกุศลธรรม  อนุรักขนาปธาน  เป็นความตั้งใจที่

จะรักษาความดีงามของตนที่ทำไว้ให้มีอยู่ 
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 6.5  หลักธรรมเรื่องปปัญจธรรม  3  เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางมิให้บุคคลบรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายประกอบด้วย  ตัณหา  คือ  ความทะยานอยาก  ทิฏฐิ  คือ การยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็น

ของตนเองและมานะ  คือ  ความถือตัวสำคัญว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่น 

 6.6 หลักธรรมเรื่องโลกธรรม  8  คือ  สิ่งที่ครอบงำมนุษย์มี  8  ประการ  ที่ไม่มีใครสามารถหลีก

เลี่ยงได้  ประกอบด้วยการมีลาภและการเสื่อมลาภ  การมียศและการเสื่อมยศ  การมีสรรเสริญ  ก็มีการ

นินทา และการมีความสุข  ก็มีความทุกข์ 

 6.7  หลักธรรมเรื่องอิทธิบาท  4  คือ  ข้อปฏิบัติให้ถึงความสำเร็จในการทำงานมี  4  ประการ  คือ  

ฉันทะเป็นความพอใจในงานที่ทำ  วิริยะเป็นความเพียรหรือความขยันในการทำงาน  จิตตะเป็นความเอาใจ

ใส่ในการงานและวิมังสา  เป็นการใช้ปัญญา  และพิจารณาไตร่ตรอง 

 6.8  หลักธรรมเรื่องทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  4  เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จ

ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย  อุฎฐานสัมปทา  คือ  การถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร  ขยัน  จริงจัง  ไม่ย่อท้อ  

อารักขสัมปทา  คือ  การถึงพร้อมด้วยการรักษา  ประหยัด  และ อดออม  กัลป์ยาณมิตตตา  คือ  การคบ

คนดีเป็นมิตรและสมชีวตา  คือ  การเลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้  ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเครืองจนเกินไป 

 6.9  หลักธรรมเรื่องอกุศลมูล  3  คือ  รากเหง้าของความชั่วทั้งปวงประกอบด้วยโลภะ  คือ  ความ

เป็นผู้ที่ไม่มีความอยากในเรื่องกามารมณ์  โทสะ  คือ  การไม่คิดประทุษร้ายไม่โกรธ  และโมหะ  คือ  ความ

ไม่หลงงมงาย 

 6.10  หลักธรรมเรื่องสาราณียธรรม  6  เป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะประกอบ

ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน  การใช้วาจาที่ดีต่อกัน  การคิดในสิ่งที่ดีต่อกัน  การรู้จักการแบ่งปันทรัพย์ให้แก่

กันและกัน   การเป็นผู้มีศิลมีระเบียบวินัยในตนเองและปรับความเข้าใจให้ตรงกัน 

 6.11  หลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์  เป็นกฎธรรมชาติหรือลักษณะทั่วไปของมนุษย์ประกอบด้วย  

อนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้  ไม่แน่นอน  ทุกข์ขังหรือความทุกข์และอนัตตา หรือความไม่มีตัวตน 

 6.12  หลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม  7  เป็นหลักธรรมสำหรับสัตบุรุษหรือคนดีประกอบด้วยการรู้จัก

เหตุ  การรู้จักผล   การรู้จักตน  การรู้จักประมาณ  การรู้จักกาลเวลา  การรู้จักชุมชน  และการรู้จักคน    

 6.13  หลักธรรมเรื่องกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีประกอบด้วย  กตัญญ ูเป็นการรู้

สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเรา  และกตเวทีเป็นการที่บุคคลรู้สำนึกถึงบุญคุณของผู้อื่นแล้ว

ตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้น 
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 6.14   หลักธรรมเรื่องขันธ์  5   เป็นที่ตั้งแห่งความดับทุกข์ประกอบด้วย  รูป  คือ ส่วนที่เป็นรูป

ร่างกาย  และพฤติกรรม  เวทนา  คือ  ส่วนที่เป็นความรู้สึกต่าง  ๆ  สัญญา  คือ  ความจำได้ความรู้ใน

อารมณ์ สังขาร คือ สภาพจิตที่ได้รับการปรุงแต่งและวิญญาณ  คือ การรู้แจ้งในอารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 

 6.15  หลักธรรมเรื่องวุฒิธรรม  4  เป็นหลักธรรมที่เป็นความเจริญงอกงาม  4  ประการ 

ประกอบด้วย  การคบหาสัตบุรุษ  การเอาใจใส่เล่าเรียนศึกษาหาความรู้จริงการใช้เหตุผลไตร่ตรองและการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

 6.16   หลักธรรมเรื่องขันติ – โสรัจจะ   เป็นหลักธรรมอันทำให้งามแก่บุคคลประกอบด้วย ขันติ  

คือ  ความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่าง  ๆ  และโสรัจจะ  คือ  การรักษาสีหน้ากิริยาท่าทางให้เป็นปกติ 

 6.17  หลักธรรมเรื่องหิริ – โอตตัปปะ  (ธรรมคุ้มครองโลก)  ประกอบด้วย  หิริ คือ  ความกลัวต่อ

บาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งและโอตตัปปะ  คือ  ความเกรงกลัว  ต่อการทำบาปทั้งปวง 

 6.18  หลักธรรมเรื่อง  วิบัติ  4  เป็นความบกพร่องหรือองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตพบกับความหายนะ

ประกอบด้วย  คติวิบัติ  คือ  การเกิดในถิ่นที่ไม่ดีหรือไม่เจริญ อุปธิวิบัติ  คือ  การเกิดมามีร่างกายที่พิการ

ไม่สง่างาม  กาลวิบัติ  คือ  การเกิดมาไม่ถูกที่ถูกเวลาและปโยควิบัติ  คือ  การทำงานที่ไม่สำเร็จ 

 6.19   หลักธรรมเรื่องพรหมวิหาร  4  เป็นเครื่องหมายของพรหม  ควรต้องเป็นผู้ตั้งในคุณธรรม  4  

ประการ  คือ  ความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น  มีความกรุณาสาสารเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นประสบทุกข์    

การมีมุทิตาเป็นความรู้สึกยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นพ้นจากความทุกข์  และการมีอุเบกขาเป็นการวางเฉยหรือทำใจ

เป็นกลางกับเหตุการณ์ต่าง  ๆ 

 6.20  หลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ  4  เป็นหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันมีหลักการ

ปฏิบัติที่สำคัญ  4  ประการ  คือ  การให้ทานเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยวัตถุสิ่งของให้กับผู้อื่น  ปิยวาจา  

ต่อผู้อื่นเป็นการพูดจากับผู้อื่นด้วยความไพเราะอ่อนหวาน  อัตถจิยา  เป็นการบำเพ็ญต่อประโยชน์ต่อผู้อื่น

และ  สมานัตตตา  เป็นการวางตนกับผู้อื่นให้เหมาะสม 

 6.21  หลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม  7   เป็นหลักธรรมสำหรับสัตบุรุษหรือคนดี  มี 7 ประการ  คือ  

ธัมมัญญตา หรือการรู้จักเหตุ  อัตถัญญตา หรือการรู้จักผล  อัตตัญญตา หรือการรู้จักตน  มัตตัญญตา  

หรือการรู้จักประมาณ  กาลัญญตาหรือการรู้จักกาลเวลา ปุริสัญญตา หรือการรู้จักชุมชน  ปุคคสัญญตา  

หรืการรู้จักคน 
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7 . นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 7.1  นวัตกรรม คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแลงจากสิ่งใด ๆ แล้วทำให้สิ่ง

นั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น 

 7.2  หลักในการพิจารณา การเป็นนวัตกรรมประกอบด้วยต้องเป็นสิ่งที่มีจุดเด่นสามารถทำงานนั้น

ได้ดีกว่าสิ่งเดิมเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับระบบงานนั้นต้องมีการพิสูจน์นวัตกรรมนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง

และได้ผลดีกว่าอย่างเดิมและนวัตกรรมนั้นตรงกับความต้องการของผู้ใช้  เป็นต้น 

 7.3  ประเภทของนวัตกรรม  มี 2 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่หมด เป็นสิ่งที่ถูกคิดค้น

ขึ้นมาใหม่หมดทั้งระบบและไม่เคยปรากฏขึ้นในที่ใดมาก่อนและนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วนซึ่งก็คือ  

นวัตกรรมที่อาจจะใช้ยังไม่ได้ผลที่ดีพอจึงมีการปรับปรุงแก้ไขให้นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

และตรงกับความต้องการของตัวผู้ใช้งานเอง 

8 . แนวคิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา  มีลักษณะสำคัญ  คือ  เป็นสิ่งที่เกิดมาจากการวิจัย

โดยตรง  เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มีความน่าสนใจ  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้ได้ผลจริงและมีเหตุปัจจัย

โดยตรงมาจากการทดลอง  เป็นต้น 

 8.1  ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา มี 5  ประเภท ได้แก่  นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน  เช่น  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน  เช่น การสอนด้วยรูปแบบต่าง ๆ  

เป็นต้น นวัตกรรมด้านหลักสูตร เช่น หลักสูตรท้องถิ่น เป็นต้น นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล  เช่น   

การสร้างแบบวัดและเครื่องมือวัดแบบต่าง   ๆ  เป็นต้น  นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเช่นการบริหารเชิง

บูรณาการ  เป็นต้น 

 8.2   นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  หมายถึง  การนำเอาแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานทางวิทยาสาสตร์มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 8.3  ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  คือ  ทำให้การจัดการเรียนรู้มีความหลาก

หลาย  มีความน่าสนใจ   สามารถตอบสนองความแตกต่างของบุคคลในการเรียนรู้  เป็นต้น 
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9 . หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนด

ไว้ในสถานศึกษาที่ออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข 

 9.1 พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย พื้นฐานทางด้านปรัชญาและพื้นบาน

ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 

  ◇ พื้นฐานทางด้านปรัชญาด้านจิตวิทยาและด้านสังคม  ปรัชญาการศึกษา เช่น  ปรัชญา

อัตถะภาวนิยม (Existentialism) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความงามหรือสุนทรียภาพ  ปรัชญาสารัตถนิยม   

(Essentialism) เป็นแนวคิดที่มุ่นเน้นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนการมุ่งพัฒนาการทางปัญญาโดยเป็นหลักสูตร

รายวิชาเน้นเนื้อหาวิชาการสอน  ปรัชญานิรันตรนิยม  (Peremialism)  เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการให้ความรู้   

โดยผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่จะสามารถใช้ความคิดเหตุผลและตัดสินใจถูกต้อง  ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  

(Progressivism) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านทักษะและปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม  

(Peconstructionism)  เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ เป็นปรัชญาที่

เน้นให้ใช้ชีวิตทางพฤติกรรมศาสตร์ในการปฏิรูปสังคม 

  ◇ พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาการศึกษาประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม (Behaviorism)          

จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถสังเกตเห็นได้  ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ม  

(Cognitivism) จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรียกโครงสร้างทางทฤษฎีการ

เรียนรู้กลุ่ม  (Humanism)  จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นลักษณะของปัจจัยบุคคลและ

ปัญญาทฤษีการเรียนรู้กลุ่ม  (Constructivism)  จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้น

ด้วยตัวนักเรียนเอง 

 9.2  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)  หมายถึง  การจัดรายละเอียดองค์ประกอบ

ของหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย  เป้าหมาย  จุดหมาย  เนื้อหาสาระการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ

ประเมินผลซึ่งต้องมีการจัดโครงสร้างของส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของหลักสูตร  4  ส่วนหลัก  คือ  

เป้าหมาย จุดหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนื้อหาสาระ   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมิน

ผลหลักสูตรที่ดีต้องพิจารณาถึงการจัดกรอบโครงร่างหลักสูตรทั้งแนวตั้งและแนวนอนให้มีความกลมกลืน

เหมาะสมและต่อเนื่องโดยต้องจัดหลักสูตรในระดับชั้นเดียวกันและหลักสูตรระดับชั้นปีที่สูงขึ้นให้มีความ

สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
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 9.3  ประเภทของการออกแบบหลักสูตร   สามารถแบ่งออกได้  คือ  หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา  

จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชา  การออกแบบหลักสูตรได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสารัตถนิยม และ         

นิรันตรนิยม เช่น หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบสาขาวิชา เป็นต้น หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จะมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น  การบูรณาการเนื้อหาของวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน  หลักสูตรเน้น

ประสบการณ์  เป็นต้น  หลักสูตรที่เน้นปัญหาสังคมเป็นสำคัญ  เน้นสภาพของสังคมหรือปัญหาของสังคม

เป็นหลัก  เช่น หลักสูตรสถานการณ์ของชีวิต  หลักสูตรแกนกลาง  เป็นต้น 

 9.4  การพัฒนาหลักสูตรมีองค์ประกอบดังแผนภาพดังนี ้

  1. พัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  ประกอบด้วย  เนื้อหา  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  

ๆ  การกำหนดเป็นวัตถุประสงค์  กลั่นกรองด้วยปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้  การกำหนดเป็น

จุดประสงค์ของหลักสูตร  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด  การจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้และการประเมินผล 

 การพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ มีคำถาม 4 ข้อดังนี้ โรงเรียนมีจุดประสงค์อะไร โรงเรียนจะจัด

ประสบการณ์ใด  โรงเรียนจะจัดประสบการณ์นั้นอย่างไร  โรงเรียนจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนประสบ

ความสำเร็จ 

  2.  การพัฒนาหลักสูตรของทาบา ประกอบด้วย 7 ขั้น ดังนี้ การวิเคราะห์ความต้องการ

จำเป็น  การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหาสาระ การจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การเลือก

ประสบการณ์เรียนรู้  การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้  การตัดสินใจว่าจะประเมินอะไรและวิธีการ

ประเมิน 

  3.  การพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวัส ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ดังนี้  

จุดหมายวัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา  การออกแบบหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้โดยจัดการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  การประเมินหลักสูตร 

  4.  การพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา  เป็นความสัมพันธ์อย่างละเอียดระหว่างองค์ประกอบที่

เป็นสาระสำคัญครอบคลุมกระบวนการ   6   ขั้นตอน  คือ  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การพัฒนาหลักสูตร

ด้านปรัชญา  การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  การศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การวางแผนการใช้

หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
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 9.5   การประเมิน  (assessment)  รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบที่สำคัญ  คือ          

การประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คื เพื่อหาและทำนายข้อบกพร่องของ

กระบวนการ เพื่อรวบรวมสารสนเทศสำหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงานเพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้น และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่

เหมาะสมในการประเมินนั้นมุ่งประเมินจากสิ่งที่ประเมิน  4  ประการสภาวะแวดล้อมเพื่อพัฒนาจุดมุ่งหมาย  

ปัจจัยเบื้องต้นเพื่อออกแบบกระบวนการเพื่อประเมินขั้นตอนในการดำเนินการผลผลิตเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำ

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่ม  และกิจกรรมพัฒนา 

 ●  วิสัยทัศน์  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้  คุณธรรม  

มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ

อาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 ●  หลักการ  ที่สำคัญเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  เพื่อปวงชนที่ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพสนองการกระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา มีโครงสร้างยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ●  จุดหมาย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา  มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มี

ความรู้ความสามรถในการสื่อสาร  การคิด  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 ●  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  กำหนดให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ คือ   

ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามรถในการแก้ปัญหา  ความสามารถ  

ในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 ●   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ  คือ   

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความ

เป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
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 ●   มาตรฐานกาเรียนรู้  จำนวน  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คือ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มการ

เรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน   ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุว

กาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  และ กิจกรรมชุมนุม  ชมรม  และกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

 การจัดเวลาเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ได้กำหนดกรอบ

โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษา

สามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

 การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาสามารถดำเนิน

การ  คือ  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กำหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร  

สำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดย

พิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม   จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  ปีละ  120  ชั่วโมงเป็นเวลาสำหรับ

ปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ซึ่งระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  (ม. 1-3) รวม 3 ปี จำนวน  45  ชั่วโมง 

 ✪ การจัดการเรียนรู้  เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็ก 

 1. หลักการจัดการเรียนรู้  :  การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐาน

การเรียนรู้สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 2. กระบวนการเรียนรู้  :  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัย

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  :  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐาน

การเรียนรู้ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม

กับผู้เรียน 
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 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน  :  มีบทบาท  ดังนี้ 

  4.1  บทบาทของผู้สอน  ได้แก่   ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ใน

การวางแผนการจัดการเรียนรู้  กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้และ

จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดเตรียมและ

เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของผู้เรียน 

  4.2 บทบาทของผู้เรียน  ได้แก่  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ของ

ตนเอง  เสาะแสวงหาความรู้  เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อความรู้ตั้งคำถาม  คิดหาคำ

ตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง   ๆ  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  และนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง   ๆ  มีปฏิสัมพันธ์  ทำงาน  ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  ประเมิน

และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ✪ สื่อการเรียนรู้   สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภททั้งสื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี

และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง  ๆ  ที่มีในท้องถิ่น   การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

 ✪ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ  

การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง

พัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่ง

เสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพแบ่งออกเป็น  4  ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  

ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้การประเมินระดับชั้นเรียน  

การประเมินระดับสถานศึกษา การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินระดับชาติ 
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✪ เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

 1. การตัดสิน  การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

  การตัดสินผลการเรียน ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนา 

ผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด ผู้เรียนต้องได้รับ

การตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถาน

ศึกษากำหนด 

  การให้ระดับผลการเรียน  ระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  

ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   8  ระดับการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น  ให้ระดับผลการประเมินเป็น  ดีเยี่ยม  ดี  และ ผ่านการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนเป็นผ่านและไม่ผ่าน 

  การรายงานผลการเรียน  สถานศึกษาต้องจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  

ๆ   หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ  1   ครั้ง  การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2. เกณฑ์การจบการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังนี้ 

  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต   โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  63  

หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  

77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต ผู้เรียนมีผล

การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน  ผู้เรียนที่ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในระดับผ่านเกณฑ์  ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  คุณภาพผู้เรียน เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก  มีทักษะ

ที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต   
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10 . ลักษณะของตัวแปรของการวิจัยทางการศึกษา  ที่สำคัญประกอบด้วยตัวแปรอิสระหรือ  

ตัวแปรต้น  (Independent Variables) เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมาเป็นตัวแปรที่เป็นเหตุตัวแปรที่มา

ก่อน  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นตัวแปรที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นและตัวแปรแทรกซ้อน  

(Extraneous Variables) เป็นตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อตัวแปรตาม โดยผู้วิจัยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์นั้น

ขึ้นโดยผู้วิจัยต้องพยายามควบคุมตัวแปร 

  10.1 ระดับของตัวแปรในการวิจัย   ประกอบด้วย  4  ลำดับ  คือ  มาตรานามบัญญัติ 

 (Nominal Scale) มีลักษณะสำคัญ คือ จัดเป็นกลุ่มได้ เช่น ตัวแปรเพศ อาชีพ เชื้อชาติ มาตราเรียงลำดับ  

(Ordinal Scale)  มีลักษณะสำคัญ  คือ จัดเป็นกลุ่มได้บอกระดับความมากน้อยหรือเรียงลำดับได้  เช่น  

ตัวแปร วุฒิการศึกษา ระดับยศ หมายเหตุ ตัวแปรมาตรานามบัญญัติและตัวแปรมาตราเรียงลำดับจัดเป็น

ตัวแปรเชิงคุณภาพ มาตราอันตรภาค (Interval Scale) มีลักษณะสำคัญ คือ จัดเป็นกลุ่มได้บอกระดับได้มาก

น้อยหรือเรียงลำดับได้มีค่าเป็นตัวเลขที่มีช่วงห่างเท่ากัน เช่น ตัวแปร ระดับอุณหภูมิ ระดับเสียง มาตรา

อัตราส่วน (Ration Scale)มีลักษณะสำคัญ คือ จัดเป็นกลุ่มได้บอกระดับความมากน้อยหรือเรียงลำดับได้มี

ค่าตัวเลขที่มีช่วงห่างเท่ากันมีจุดเริ่มต้นจาก 0 (มีศูนย์แท้)  เช่น  ตัวแปร  น้ำหนัก  ส่วนสูง 

หมายเหตุ   

  10.2  ประเภทของการวิจัย   สามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ การวิจัยเชิงทดลอง 

ซึ่งมีลักษณะสำคัญ  คือ  มีการตั้งสมมติฐานไว้ล่วงหน้า  ข้อมูลของการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  การได้มา

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลักจึงมีความน่าเชื่อถือ

ในระดับมากและการวิจัยกึ่งทดลองมีลักษณะสำคัญ  คือ  มีการตั้งสมติฐานไว้ล่วงหน้า  ข้อมูลของการวิจัย

เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการสุ่ม   การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณเป็นหลักมีความน่าเชื่อถือไม่มากนัก 
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11 .  ขั้นตอนของการวิจัยประกอบด้วย  ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย 

  11.1   ขอบเขตของการวิจัย   ประกอบด้วย  การระบุขอบเขตเนื้อหามีการระบุอย่างชัดเจน   

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จะไม่แสดงถึงวิธีการได้มาซึ่ง กลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตตัวแปร                

มีการระบุตัวแปรของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะไม่มีการระบุตัวแปรของการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจะไม่มีการระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล  และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะไม่มีการระบุถึงเครื่องที่ใช้

ในการวิจัย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่มีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  11.2  วิธีดำเนินการวิจัย  ประกอบด้วยมีการระบุถึงขอบเขตเนื้อหาไม่มีการระบุขอบเขตของ

เนื้อหาอย่างชัดเจน ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะแสดงถึงวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้

มาของกลุ่มตัวอย่างระบุวิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตตัวแปร ไม่มีการระบุตัวแปรของการวิจัย          

การเก็บรวบรวมข้อมูลระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างชัดเจน   

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  แสดงการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                

มีการระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ ขอบเขตระยะเวลา  ไม่มีการระบุระยะเวลาในการวิจัย   

12 . กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลถ้าต้องการ

ศึกษาทุกหน่วยของข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลจากประชากร แต่ถ้าต้องการเพียงบางหน่วยของข้อมูลจะ

เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึงหน่วยของข้อมูลบางส่วนที่ผู้วิจัยได้เลือก

มาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของหน่วยข้อมูลทั้งหมดหรือประชากรในการวิจัยที่ต้องการศึกษา การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง มี 2 วิธี คือ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่า 

จะเป็นซึ่งประกอบด้วยการสุ่มแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม

และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นประกอบด้วยการสุ่มแบบ

บังเอิญ การสุ่มแบบโควตา การสุ่มแบบเจาะจง การสุ่มตามความสะดวกและการสุ่มแบบก้อนหิมะ 
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13 . เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนที่สำคัญประกอบด้วย แบบทดสอบ  

ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนและแบบทดสอบ

วัดบุคลิกภาพ เป็นต้น แบบสอบถามใช้วัดความคิดเห็น ประกอบด้วย แบบปลายปิดแบบสอบถาม แบบ

ปลายเปิดเป็นแบบสอบถามที่มีคำถามแล้วเว้นไว้เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี แบบรูปภาพ  

เป็นต้น การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ที่เป็นระเบียบแบบแผนและแบบสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นระเบียบ

แบบแผน การสังเกตมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ความตรงและความเที่ยง การจัดอันดับคุณภาพ เป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ประเมินค่าของสถานการณ์หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ออกมาเป็นระดับแตกต่างกันใช้ในกรณีสิ่งที่ต้องการ

วัดนั้นให้เป็นตัวเลขได้ไม่แน่นอน เช่น ความดี ความสวยงาม ความเหมาะสมเป็นต้น   

14 . สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ที่สำคัญประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน (Median) คือ ค่าของข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง

ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้ว ค่าฐานนิยม (Mode) คือ ค่าของข้อมูลตัวที่มีค่าซ้ำ

กันมากที่สุดในชุดข้อมูล ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) คือ ค่ารากที่สองของผลรวม

ของความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับค่าเฉลี่ยยกกำลังสอง หารด้วยจำนวนข้อมูล การวัดการกระจายของ

ข้อมูล (Measure of Variation) เป็นการอธิบายว่าข้อมูลแต่ละค่านั้นมีค่าที่ห่างกันมากน้อยเพียงใด 

  14.1 ประโยชน์ของผลการวิจัย เป็นแนวทางในการเขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะต้อง

เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ก่อนเขียนควรตั้งคำถามว่าจะศึกษาวิจัยหรือเปรียบเทียบในเรื่อง 

นั้น  ๆ  ไปทำไมและทำไปเพื่อใครแล้วจึงคาดการณ์ผลการวิจัยครั้งนี้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง  

ประโยชน์ของผลการวิจัยอาจจะส่งผลต่อหลายคนหลายฝ่ายก็ได้ซึ่งเวลาเขียนก็แยกแยะให้เห็นเป็นด้าน ๆ 

  14.2 นิยามศัพท์เฉพาะ หรือคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย เป็นการเขียนความหมาย

ของคำศัพท์ที่ผู้อ่านอาจจะไม่คุ้นเคย  หรือต้องการสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันกับผู้วิจัย ซึ่งถือได้ว่า

เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำศัพท์ให้ตรงกับงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ คำศัพท์คำเดียวกันแต่อยู่คนละ

งานวิจัยอาจจะต้องนิยามคำศัพท์แตกต่างกันไปด้วย 

  14.3 สมมติฐาน (Hypothesis) เป็นการคาดเดาคำตอบของผลงานวิจัยเอาไว้ล่วงหน้าและ

เมื่อมีการตั้งสมมติฐาน ผู้วิจัยจะต้องมีการทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้นด้วย ซึ่งจะถูกหรือผิด         

จะจริงหรือไม่จริงเป็นไปได้ทั้งนั้น การตั้งสมมติฐานจะต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรต้น  

และ ตัวแปรตาม 
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  14.4  เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ได้สร้างเสร็จแล้วไปใช้ในการ

เก็บข้อมูลสามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่นการส่งไปและตอบกลับทางไปรษณีย์โทรศัพท์  โทรสารไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือออกเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีใดนั้นต้องพิจารณาจาก

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอบเขตของงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องกำหนดวิธี

การเก็บให้ชัดเจนลงไป 

  14.5  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่เก็บได้ไปคำนวณหาค่าทางสถิติ  

เช่น  การหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความแปรปรวนค่าความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรของงาน

วิจัยการใช้สถิติที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขอบเขตของการวิจัยที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรก 

  14.6  การเขียนรายงานการวิจัย  ผู้วิจัยจะนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดด้วยวิธีการเรียบ

เรียงขึ้นมาเป็นรูปเล่ม  โดยปกติแล้วการเขียนรายงานการวิจัยจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของการเขียนรายงาน

การวิจัยด้วย  ซึ่งบางส่วนของโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานสถาบันต่าง ๆ          

แต่บางส่วนก็จะมีวิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเขียนรายงานการวิจัยนอกจากจะต้องคำนึงถึง

โครงสร้างของการเขียนรายงานการวิจัยแล้วยังต้องคำนึงถึงวิธีการพิมพ์ให้เหมาะสมด้วย 

15 . ทฤษฎีทางจิตวิทยาและนักการศึกษา  ที่สำคัญมีดังนี้   

  15.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ  Piaget  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเด็กว่ามีการปรับตัว

และการแปลความหมายของสิ่งของและเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมของตนด้วยวิธีการใดเป็นผลมาจากวุฒิภาวะ

พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว  พัฒนาการทางสติปัญญา

ของ  Piaget   ประกอบด้วย  ขั้นการรับเข้ามาและปรับให้เข้ากัน  เด็กจะรู้จักและเข้าใจสิ่งแวดล้อมด้วย

การมีปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และขั้นพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา  เกิดขึ้นด้วยการรับ

เข้ามาและการปรับให้เข้ากับโลกภายนอก 

  15.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  เชื่อว่าโครงสร้างของความรู้ให้มีความ

สัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก  แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้

นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้การเรียนรู้เกิดได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้

อย่างเหมาะสม 
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  15.3  ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky  เชื่อว่าพัฒนาการของมนุษย์ว่าเป็นอิทธิพล

ของการอบรมถ่ายทอดวัฒนธรรมค่านิยม  และความเชื่อให้กับเด็กและส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญา

ของเด็กแต่ละวัยที่เพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ 

  15.4  ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel  เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ

นักเรียนได้รวมหรือเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่หรือข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของนักเรียน        

อยู่แล้ว 

  15.5  ทฤษฏีโครงสร้างเชาว์ปัญญาของ Guilford ประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติการคิดเป็น

กิจกรรมของสมองในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกความจำ ความคงทนในการ

จำ การคิดอเนกอนัย การคิดเอกนัย การประเมินค่า มิติเนื้อหา เป็นการจัดจำพวกหรือประเภทของข้อมูล

ข่าวสาร เช่น ภาพหรือทัศนภาพ เสียงหรือโสตภาพ สัญลักษณ์ ภาษาพฤติกรรม มิติผลการคิด เป็นรูปแบบ

ผลผลิตการคิด เช่น แบบหน่วย แบบกลุ่ม แบบความสัมพันธ์ แบบระบบ แบบการแปลงรูปและแบบการ

ประยุกต์ 

  15.6 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ  Marzano ประกอบด้วยความรู้ 3 ประเภท  

ประกอบด้วย ข้อมูล เน้นการจัดความคิดเห็นจากข้อมูลง่ายสู่ข้อมูลยาก กระบวนการเน้น กระบวนการเพื่อ

การเรียนรู้จากทักษะสู่กระบวนการอัตโนมัติและทักษะ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อจาก

ทักษะง่ายสู่กระบวน กระบวนการจัดกระทำข้อมูล 6 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ขั้นรวบรวมข้อมูล ระดับ

ที่ 2 ขั้นเข้าใจ ระดับที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ ระดับที่ 4 ขั้นใช้ความรู้ ระดับที่ 5 ขั้นบูรณาการความรู้และระดับที่ 6 

ขั้นจัดระบบแห่งตน  

  15.7  ทฤษฏีหมวกหกใบของ Edward de Bono เป็นการให้คิดแบบใหม่มีความสมบูรณ์แบบ

มาขึ้น  โดยแยกกรอบปัจจัยความคิดออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านข้อมูล ด้านการคิดทางบวก ด้านการคิดทางลบ  

ด้านการคิดสรรค์ ด้านการบริหารการคิด ใช้สีต่างเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย คือ หมวกสีขาว แทน        

การคิดถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นล้วน ๆ เท่านั้น หมวกสีแดง แทนด้านอารมณ์และความรู้สึก หมวกสีดำ            

แทนการเน้นคิดถึง ด้านลบในเรื่องนั้น ๆ หมวกสีเหลือง แทนการมองด้านดี ประโยชน์ในเรื่องนั้น ๆ                 

หมวกสีเขียว แทนความคิดที่สร้างสรรค์  หมวกสีฟ้า  แทนการเป็นคนคิดวางแผนการจัดลำดับขั้นตอน 
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  15.8  ทฤษฏีเบนจามิน  บลูมและคณะ  ได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน  

คือ  ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมด้านสมอง เช่น ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำ

ความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ต่อมา Krathwohl ได้พัฒนามาเป็นบลูมใหม่

ประกอบด้วย ขั้นจำ ขั้นเข้าใจ ขั้นประยุกต์ใช้  ขั้นวิเคราะห์ ขั้นประเมินค่า และขั้นคิดสร้างสรรค์  ด้านจิตพิสัย  

(Affective Domain) พฤติกรรมด้านจิตใจประกอบด้วยการรับรู้ การตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจัดระบบ

และบุคลิกภาพด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาทประกอบด้วย  

การรับรู้ กระทำตามแบบ การหาความถูกต้องและการกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

  15.9 ทฤษฏีของสกินเนอร์  เชื่อว่าผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองลำดับขั้นการ

เรียนรู้จะถูกแตกย่อยเป็นขั้นเล็ก  ๆ  ในแต่ละขั้นจะต้องมีการตอบสนองที่ถูกต้องผู้เรียนจะได้รู้ผลแห่งการกระ

ทำทันที   การรู้ว่าการกระทำของตนเองถูกต้องเป็นเครื่องเสริมแรงให้กับผู้เรียน  เงื่อนไขการตอบสนองส่วน

ใหญ่พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมตอบสนองและอัตราการตอบสนองจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามอัตราการเสริมแรงหรือการไม่เสริมแรงอาจมีหลายชนิดแล้วแต่สถานการณ์  เช่น  การชมเชย  การให้

รางวัล  การให้สิทธิพิเศษ เป็นต้น 

16 .  รูปแบบการจัดการเรียนรู้   คือ แบบแผนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็น

ระบบ  อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฏีหลักการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนรู้ที่รูปแบบนั้นยึดถือและได้รับ

การพิสูจน์  ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบ        

นั้น ๆ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมีดังนี้ 

  16.1 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CATS เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประเมินผล

ระหว่างเรียนในขณะที่มีการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดโดยให้เขียนเป็น

ข้อความพรรณนาอธิบายคำถามนั้นสั้น ๆ โดยครูจะทำการเลือกคำตอบของนักเรียนบางคนและนำมา

อภิปรายต่อไป 

  16.2  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)  เป็น

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีการจัดนักเรียนให้ได้ร่วมกันเรียนรู้เป็นวิธีที่ดีที่สุด นักเรียนจะมีความกระตือรือร้น

แสดงความคิดเห็นโดยการสนับสนุนให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างนักเรียนด้วยกัน  และระหว่างครูกับนักเรียน

ประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ TGT การจัดการเรียนรู้แบบ TAL              การ

จัดการเรียนรู้แบบ CIRC การจัดการเรียนรู้แบบ GI การเรียนรู้แบบ Jigsaw การเรียนรู้แบบ STAD            

การเรียนรู้แบบ LT เป็นต้น 
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  16.3 การจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน

เป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นหรือประสบการณ์ความรู้ใหม่กับความรู้

ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมแล้วเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

  16.4  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  คิดค้นหาคำตอบและตัดสินใจในการเรียนรู้ของ

ตนเองโดยมีหลักการสำคัญ คือ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนตามศักยภาพของตนเองให้

เป็นไปตามหรือใช้กระบวนการวิจัยประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 

  16.5 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด

ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงได้ทำการ

ทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานอย่างมีระบบขั้นตอนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี           

ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและฝึกวิเคราะห์และประเมินตนเองโดยเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลัก  คือ 

กระบวนการแก้ปัญหาผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองจึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มี

ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 

  16.6  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นหลักเป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้

ใหม่จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  ผู้เรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดย

จะเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนำเสนอ

ปัญหา ขั้นสร้างประเด็นการเรียนรู้และขั้นสรุป 

  16.7 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เป็นการนำวิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนำมาผสมผสาน

กันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  

มีลักษณะสำคัญ เช่น การบูรณาการระหว่างความรู้กระบวนการและการปฏิบัติระหว่างวิชาระหว่างสิ่งที่เรียน

กับชีวิตจริง เป็นต้น รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สำคัญประกอบด้วยการบูรณาการ

แบบสอดแทรก การบูรณาการแบบขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการแบบข้ามวิชาหรือ

เป็นคณะ 
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  16.8 การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  1. ความสามรถในการคิดวิเคราะห์  มีความสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

   1.1 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของ

เหตุการณ์  เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆ โดยการใช้ความคิดที่มีเหตุผลมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจ

ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นได้จัดเป็นกิจกรรมทาง

ปัญญา ที่มีความสลับซับซ้อน 

   1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ถือเป็นความสามรถในการคิดของมนุษย์ใน

ระดับพื้นฐาน ซึ่งจะพัฒนาเป็นความสามารถในการคิดระดับสูงต่อไปโดยผู้ที่มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์จะสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์และหลักการของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลโดยศึกษาถึง

รายละเอียดส่วนย่อย และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่เป็นรูปธรรมทำให้

สามารถเชื่อมโยงและถ่ายโอนความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ 

   1.3 องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์แบ่งออกเป็น 3 องค์

ประกอบย่อย ดังนี้ 

    1. สิ่งที่กำหนดให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปที่กำหนดให้วิเคราะห์ เช่น วัตถุ สิ่งของเรื่อง

ราวเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

    2. หลักการหรือกฎเกณฑ์เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งของ

ที่กำหนดให้ เช่น เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความ

สัมพันธ์เชิงเหตุผลอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายกันหรือขัดแย้งกัน 

    3. การค้นหาความจริงหรือความสำคัญเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสิ่งที่

กำหนดให้ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ แล้วทำการรวบประเด็นที่สำคัญเพื่อหาข้อสรุป 

   1.4 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์   สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

    1.  การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น

ความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการตัดสินแก้ปัญหาการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

    2.  การคิดวิเคราะห์ช่วยให้เราสำรวจความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฎ

การณ์  และไม่ด่วนสรุปตามอารมณ์  ความรู้สึกหรืออคติ  แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็นจริง 
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    3.  การคิดวิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นบานในการวิเคราะห์ร่วมกับ

ปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งจะช่วยให้เราคาดการณ์ความน่าจะเป็นอย่างสมเหตุสมผล 

   1.5  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีหลาย 

รูปแบบ เช่น การใช้เกมการเรียนโดยการค้นพบ เป็นต้น มีการตั้งคำถาม การระดมสมองรวมถึงการใช้

เทคนิคการคิดแบบหมาวก 6 ใบ  เป็นต้น 

  16.9 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสำคัญสรุปได้ดังนี้  

   1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  หมายถึง   กระบวนการทางปัญญาที่เกิดจากการ

สังเกต  การพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และ

ประเมินข้อโต้แย้งหาข้อสรุปเพื่อตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 

   2. องค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ สิ่งที่จะคิด จุดมุ่งหมายใน

การคิด  และกระบวนการคิดที่อาศัยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญได้แก่ การนิยามปัญหา การกำหนดเป้าหมายของการคิด การระบุ

สมมติฐาน การพิจารณาข้อมูลความรู้ประกอบการคิดและการประเมินและตัดสินใจ 

   3. ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีทักษะในการ

สื่อสารเป็นผู้ที่มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูล

ความรู้ประกอบการคิดและเป็นผู้ที่มีทักษะในการประเมินและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 

   4. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ประกอบด้วย

การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เหมาะสม ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการคิด   

ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและการให้เวลาที่เพียงพอในการทำกิจกรรม 

   5. ความสำคัญของการสอนที่สร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ช่วยทำให้เข้าใจข้อ

โต้แย้งและประเด็นปัญหา ช่วยให้สามารถคิดได้รอบด้านมีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลและช่วยส่ง

เสริมให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต 
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   6. แนวทางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

    1. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียนซึ่ง

กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยการนำเสนอสถานการณ์ในชีวิตจริงที่สอดคล้องกับเรื่องราวและแนวคิดใน

เนื้อหาที่เรียนและเป็นสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 

    2.  การนำเสนอประเด็นของครูควรเป็นประเด็นที่ก้ำกึ่ง ไม่แยกขาว - ดำ  

ชัดเจน เพื่อยั่วยุให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปราย โต้แย้ง เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยตั้งอยู่

บนรากฐานของเหตุและผลเป็นการสอนแบบกว้างโดยสอนแยกตามเนื้อหาวิชาปกติ มีการพิจารณาไตร่ตรอง

สิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 

    3.  การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินและตัดสินใจอย่างมี

เหตุผลเพื่อนนักเรียน ตลอดจนกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น   พร้อมทั้งเสนอแนะสิ่งที่ดีกว่า 

  16.10 การบริหารจัดการห้องเรียน   

   การบริหารจัดการห้องเรียน หมายถึง การจัดการกระบวนการทำงานประกอบด้วย

การวางแผน การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ การนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การควบคุม เป็นการจัดระเบียบเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายโดยครูจะต้องเข้าใจผู้เรียน มีการเตรียมพัฒนาผู้เรียน ใช่สื่อการเรียนที่เหมาะสม มีการเตรี

ยมการประเมิน ครูจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ ต้องมีการเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคน

ย่อมมีความแตกต่างกัน แปรความหวังของครูไปเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางการจัดการห้องเรียน ครูต้อง

กำหนดข้อควรปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน มีการอธิบายรายละเอียดของงานอย่างเป็นระบบ ครูต้องกำกับดูแลความ

เรียบร้อยของห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  16.11  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิค

และใช้ร่วมกับกระบวนการทางการศึกษาจิตวิทยาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้

นวัตกรรม คือ การนำวิธีใหม่ ๆ มาปฏิบัติ หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้วมี   

3 ระยะ คือ ระยะการคิดค้น (Invention) ระยะการพัฒนา (Development) ระยะนำมาปฏิบัติจริง แนวคิดพื้น

ฐานของนวัตกรรม   ต้องคำนึงถึงประกอบด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล ความพร้อม การใช้เวลาเพื่อการ

ศึกษา ประสิทธิภาพในการเรียน 

   1. ลำดับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มี 9 ระยะ คือ สร้างกรอบ

แนวคิดวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดคุณลักษณะสื่อการสอนการสำรวจทรัพยากรการ

ผลิตออกแบบสื่อการสอน วางแผนและดำเนินการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ สรุปและประเมินผล 
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   2. นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ แบ่งนวัตกรรมออก 5 ประเภท คือ นวัตกรรมทางด้าน

หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมการประเมินผลและนวัตกรรมการ

บริหารจัดการ 

  16.12  E – learning เป็นการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้     

ทุกคน ห้องเรียนเสมือนจริงอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มี 2 รูปแบบ คือ การศึกษาทางไกลและ

การจัดการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมิเดียเช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

การเรียนรู้มี 3 แบบ คือ ผู้สอน - ผู้เรียน ผู้เรียน - ผู้เรียน ผู้เรียนหนึ่งคนกับกลุ่มของผู้เรียน 

17 . การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

  17.1 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับ

การใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใด

อย่างหนึ่ง การประเมินผลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินแบบอิงกลุ่มและการประเมินแบบองเกณฑ์ 

  17.2 ประเภทของการประเมิน ประกอบด้วย Performance Evaluation เป็นการประเมิน            

ผู้เรียน โดยวัดตามสภาพจริง Summative Evaluation เป็นการประเมินผลระหว่างเรียนและ Formative  

Evalution เป็นการประเมินผลหลังการเรียน 

18 . ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง         

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ

อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม ความสำคัญของกิจกรรมแนะแนว สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ            

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือออก

ไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง องค์ประกอบของกิจกรรมแนะแนว    

ที่สำคัญ ได้แก่ ครูแนะแนว นักเรียน แผนงาน การปฏิบัติตามแผนงาน การสรุปและรายงานผล การวิเคราะห์

เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงต่อไป ประโยชน์ของกิจกรรมแนะแนว ทำให้นักเรียนได้รู้ตนเองนำไปสู่การสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเข้าใจผู้อื่นสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น   

ประเภทของการแนะแนวที่สำคัญ ประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนว

เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคม 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548  กำหนดให้ครู 1 คน ดูแลนักเรียน

จำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   10  คน    2.  จำนวน  20  คน 

 3.  จำนวน   30  คน    4.  จำนวน  40   คน 

2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 กำหนด

ให้หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลากี่วัน 

 1.   ไม่เกิน   3  วัน      2.  ไม่เกิน  5  วัน 

 3.   ไม่เกิน   7  วัน    4.   ไม่เกิน   15  วัน 

3.  แนวทางการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาและชักธงชาติลงจะตรงกับเวลาใด 

 1.  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา  08.00  นาฬิกา  ชักธงชาติลงเวลา  17.00 นาฬิกา 

 2.  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา  08.00  นาฬิกา  ชักธงชาติลงเวลา  18.00 นาฬิกา 

 3.  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา  08.00  นาฬิกา  ชักธงชาติลงเวลา  19.00 นาฬิกา 

 4.  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา  08.00  นาฬิกา  ชักธงชาติลงเวลา  20.00 นาฬิกา 

4.  ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษากำหนดให้วันสำคัญใดที่ไม่ต้องชักธงและ              

ประดับธงชาติ 

 1.  วันขึ้นปีใหม่ 

 2.  วันสงกรานต์ 

 3. วันกองทัพไทย 

 4.  วันเข้าพรรษา 
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5. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไม้ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางด้านใด 

 1.   ด้านการปฏิบัติงาน 

 2.   ด้านมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

 3.   ด้านการปฏิบัติตน 

 4.   ด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่น 

6.  ข้อใด ไม่จัดเป็น บทบาทและหน้าที่ของครู 

 1.   การเป็นนักวิจัย    2.  เป็นนักวิเคราะห์ 

 3.   เป็นนักวิจารณ์    4.  เป็นนักแสดง 

7.  ข้อใด ไม่จัดเป็น เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

 1.  การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

 2.  พัฒนาแผนการสอนให้ปฏิบัติให้เกิดผลจริว 

 3. พัฒนาสื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 4.  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ 

8.  ข้อใดที่  ไม่จัดเป็น สมรรถนะวิชาชีพครู 

 1.   ความรู้     2.   ทักษะ 

 3.  ความสามรถ    4.  ความฉลาดทางอารมณ์ 

9.  สมรรถนะหลักของวิชาชีพครูประกอบด้วยกี่สมรรถนะ 

 1.  2  สมรรถนะ    2.  3 สมรรถนะ 

 3.  4  สมรรถนะ    4.  5  สมรรถนะ 

10.   สมรรถนะประจำสายงานของวิชาชีพครูประกอบด้วยกี่สมรรถนะ 

 1.  3  สมรรถนะ    2.  4 สมรรถนะ 

 3.  5  สมรรถนะ    4.  6  สมรรถนะ 
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11.  สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 1.  สมรรถนะด้านจิตวิทยา 

 2.  สมรรถนะด้านประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 3.  สมรรถนะด้านคุณธรรม  

 4.  สมรรถนะด้านเศรษฐกิจ 

12.  หลักธรรมเรื่องวุฑฒิธรรม   4   มีความสำคัญอย่างไร   

 1.  ทำให้เป็นคนดี 

 2.  เกิดความเกรงกลัวและละอายต่อการทำบาป 

 3.  ทำให้มีฐานะดี 

 4.  ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม 

13.  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้เป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยควรนำหลัก

ธรรมใดมาปฏิบัติจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด 

 1.   อริยสัจ 4      2.  ปปัญจธรรม 3 

 3.   อิทธิบาท 4    4.   พรหมวิหาร 4 

14.  การนำหลักธรรมเรื่องหิริ  โอตตัปปะ  มาปฏิบัติจะทำให้เกิดสิ่งใดในสังคม 

 1.  ความสงบสุขในสังคม    

 2.  ความรักสามัคคีของประชาชน 

 3.  กำลังใจในการทำงาน    

 4.  เศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรือง 

15.   การปฏิบัติตามคำสอนของหลักธรรมเรื่องขันติ  โสรัจจะ  จะส่งผลต่อบุคคลอย่างไร 

 1. เกิดความอดทน  อดกลั่น   2.   เข้าใจบุคคลอื่น 

 3. หมั่นทำความดี    4.   เกรงกลัวและละอายต่อบาป 
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16.  การที่บุคคลจะทำงานได้ประสบผลสำเร็จควรยึดหลักธรรมใดมาเป็นแนวทาง                             

จึงจะมีความเหมาะสม 

 1.  อัตถะ   3     2.  สังคหวัตถุ   4 

 3.  มรรค   8     4.   อิทธิบาท  4 

17.   หลักธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีคือข้อใด 

 1.  กุลจิรัฎฐิติธรรม  4   2.  ดรุณธรรม  4 

 3.  ปทาน  4     4.  กตัญญู  - กตเวที 

18.  การปฏิบัติตามหลักธรรมใด  ที่เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันของคนในสังคมไว้ 

 1.  ไตรลักษณ์     2.  อายตน  6 

 3.  คิหิสุข     4.  สังคหวัตถุ  4 

19.  หลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในปัจจุบันคือข้อใด 

 1.  อริยสัจ  4     2.  ขันธ์   5 

 3.  ธาตุ  4     4.  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์  4 

20.  สัตบุรุษหรือคนดีเป็นผู้ที่นำหลักธรรมใดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

 1.  ไตรสิกขา     2.  ปธาน  4 

 3.  สัปปุริสธรรม  7      4.  บุญกิริยาวัตถุ  10 

21. การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด 

 1.  มรรค   8     2.  สังคหวัตถุ   4 

 3.  อุบาสกธรรม  7    4.  สาราณียธรรม  6 

22.  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เรื่องใดที่จัดเป็น กฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะ 

 1.  ไตรสิกขา     2.  ไตรลักษณ์ 

 3.  สติปัฏฐาน  4    4.  โกศล  3 
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23.   รากแหง้าหรือต้นตอแห่งความดีในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมใด 

 1.  อบายมุข  6    2.  อกุศกรรมบถ  10 

 3.  อกุศลมูล  3    4.  ธาตุ  4 

24.  ชาวพุทธที่เป็นชายซึ่งเคร่งครัดในการรักษาศีลในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติ                              

ตามหลักธรรมใด 

 1.  สัปปุริสธรรม  7    2.  อุบาสกธรรม  7 

 3.  กุศลกรรมบถ  10      4.  ดรุณธรรม  6 

25.  ข้อใด ไม่จัดเป็น ลักษณะสำคัญของนวัตกรรม 

 1. เป็นสิ่งที่มีจุดเด่น 

 2. เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากว่าเดิม 

 3. เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

 4. เป็นสิ่งที่ลอกเลียนของคนอื่น 

26. นวัตกรรมทางการศึกษา  สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

 1.  2   ประเภท    2.  3  ประเภท 

 3.  4  ประเภท    4.  5  ประเภท 

27.  การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาควรปฏิบัติตามข้อใด 

 1.  นำเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ 

 2.  นำเทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสม 

 3.  เทคโนโลยีต้องผ่านการวิจัยและพัฒนามาก่อน 

 4.  เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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28. ปรัชญาด้านจิตวิทยาและสังคมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้โดยผู้ที่มีความรู้เท่านั้นจัดเป็น              

ปรัชญาในข้อใด 

 1.  อัตภาวะนิยม    2.  สารัตถนิยม 

 3.  นิรันตรนิยม    4.  พิพัฒนาการนิยม 

29. ทฤษฎี  “ Constructivism”  มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด 

 1.  ปัจจัยภายในตัวบุคคล    

 2.  พฤติกรรมของบุคคล 

 3.  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม   

 4.  ลักษณะเฉพาะของบุคคล 

30.  การออกหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท 

 1.  2  ประเภท     2.  3 ประเภท 

 3.  4  ประเภท    4.  5  ประเภท 

31.  การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ไม่มี  ลักษณะสำคัญตามข้อใด 

 1. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

 2. เน้นประสบการณ์ 

 3. ให้ความสำคัญด้านจิตใจ    

 4. เน้นกระบวนการหรือทักษะ 

32. ข้อใด ไม่จัดเป็น ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์   

 2. การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 

 3. การกรองด้วยปรัชญาการศึกษา   

 4. การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 
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33. ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา  ประกอบด้วยกี่ขั้น 

 1.  4   ขั้น     2.  5    ขั้น 

 3.  6  ขั้น     4.   7   ขั้น 

34.  ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของ  เซเลอร์  อเล็กซานเดอร์และเลวิส  ประกอบด้วยกี่ขั้น 

 1.   3  ขั้น     2.  4  ขั้น 

 3.  5   ขั้น     4.  6  ขั้น 

35.  ข้อใด ไม่จัดเป็น ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 

 1. การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 2. การศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 3. การจัดการเรียนรู้ 

 4. การกลั่นกรองคือปรัชญาทางการศึกษา 

36. ข้อใด  ไม่จัดเป็น จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ . 2551 

 1. มีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์  

 2. มีความสามารถในการสื่อสาร 

 3. มีทักษะทางวิชาชีพที่ดี    

 4. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

37. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. 2551  

ประกอบด้วยกี่ประการ 

 1. ประกอบด้วย  3  ประการ   

 2. ประกอบด้วย  4 ประการ 

 3. ประกอบด้วย  5  ประการ   

 4. ประกอบด้วย  6  ประการ 
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38.  ข้อใด  ไม่จัดเป็น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 

 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   2. มีจิตสาธารณะ 

 3. มุ่งมั่นในการทำงาน   4. รักพวกพ้อง 

39. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้จำนวนกี่กลุ่มสาระ 

 1.  จำนวน  5   กลุ่มสาระ    

 2. จำนวน  6   กลุ่มสาระ 

 3.  จำนวน  8   กลุ่มสาระ    

 4.  จำนวน  10   กลุ่มสาระ 

40. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักการในข้อใด 

 1.  ครูผู้สอนมีความสำคัญสูงสุด 

 2.  ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุด 

 3.  การศึกษาให้ครบตามหลักสูตรแกนกลาง 

 4.  การศึกษาในระบบ 

41.  การเลือกใช้สื่อในกระบวนการจัดการเรียนรู้ข้อใดที่ไม่เหมาะสม 

 1.  การใช้สื่อที่หลากหลาย 

 2.  ใช้สื่อที่มีราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศ 

 3. ใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 4.  ใช้สื่อที่หาได้ในท้องถิ่น 

42. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้จะเป็นการวัดผลในระดับใด 

 1.  ระดับชั้นเรียน    2.  ระดับสถานศึกษา 

 3.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   4.  ระดับชาติ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           136

43. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินผลการเรียนข้อใด              

ไม่ถูกต้อง 

 1.  ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 

 2.  ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 3.  ผ่านการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และการเขียน 

 4.  ผ่านการประเมินด้านความประพฤติ 

44. การตัดสินผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะแสดงผลในรูปแบบใด 

 1. แสดงเป็นตัวเลข  4  ระดับ 

 2.  แสดงเป็นตัวเลข  8  ระดับ 

 3.  แสดงเป็นตัวอักษรว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 4. แสดงเป็นตัวอักษรว่า ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

45. เกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พ.ศ. 2551   

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตรงตามข้อใด 

 1. ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วย 

 2. ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  50  หน่วย 

 3. ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  66  หน่วย 

 4. ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  44  หน่วย 

46.  ตัวแปรใด  ไม่จัดเป็น  ประเภทของตัวแปรของการวิจัยทางการศึกษา 

 1. ตัวแปรเชิงปริมาณ    

 2. ตัวแปรเชิงคุณภาพ 

 3. ตัวแปรค่าต่อเนื่อง    

 4. ตัวแปรที่กำหนดไม่ได้ 
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47. ตัวแปรที่สามารถบอกระดับได้  เรียงลำดับได้  จัดเป็นตัวแปรในระดับใด 

 1. มาตรานามบัญญัติ    

 2. มาตราเรียงลำดับ 

 3. มาตราอันตรภาค    

 4. ตัวแปรที่กำหนดไม่ได้ 

48. การวิจัยสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท 

 1.   2  ประเภท    2.    3  ประเภท 

 3.   4   ประเภท    4.    5  ประเภท 

49.  สิ่งใดที่ ไม่จัดอยู ่ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย 

 1.  ขอบเขตเนื้อหา    2.  วิธีได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

 3.  สมมติฐาน     4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

50. ข้อใด  ไม่จัดเป็น การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 

 1.  การสุ่มแบบง่าย    2.  การสุ่มแบบก้อนหิมะ 

 3.  การสุ่มแบบแบ่งชั้น   4.  การสุ่มแบบเจาะจง 

51.  ข้อใดที่   ไม่จัดเป็น  การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

 1. การสุ่มแบบง่าย     

 2. การสุ่มตามความสะดวก 

 3. การสุ่มแบบมีระบบ    

 4. การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

52. สิ่งใดที่  ไม่จัดเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1.  แบบทดสอบ    2.  แบบสอบถาม 

 3.  แบบสัมภาษณ์    4.  แบบบันทึก 
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53. การหาคำของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุด  เป็นสถิติที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาค่าใด 

 1.  ค่ามัธยมฐาน     

 2.  ค่าฐานนิยม 

 3.  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 4.  ค่าการกระจายของข้อมูล 

54.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรงภายในของการวิจัยที่สำคัญมีกี่ด้าน 

 1.  มี  3  ด้าน     2.  มี  5  ด้าน 

 3.  มี  8  ด้าน     4.  มี  10  ด้าน 

55.  ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ piaget เรื่องพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาเป็นผล                 

มาจากสิ่งใด 

 1.  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม   

 2.  วุฒิภาวะ 

 3. พันธุกรรมของมนุษย์    

 4.  บรรยากาศในการเรียน 

56.  Bruner เชื่อว่าพัฒนาการทางด้านสถิติปัญญาของมนุษย์  สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ขั้น 

 1.  แบ่งออกเป็น   2  ขั้น   2.  แบ่งออกเป็น   3  ขั้น 

 3.  แบ่งออกเป็น   4  ขั้น   4.  แบ่งออกเป็น  5  ขั้น 

57.  สติปัญญาขั้นสูงตามทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม  Vygotsky   เกิดมาจากสิ่งใด 

 1.  การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน   

 2.  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ 

 3.  การเรียนรู้ของเด็ก    

 4.  เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
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58. ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ  Ausabel  แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นกี่ประเภท 

 1. แบ่งออกเป็น  1   ประเภท   

 2. แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  

 3. แบ่งออกเป็น  3   ประเภท   

 4. แบ่งออกเป็น  4   ประเภท 

59.  ความสามารถทางด้านเชาว์ปัญญาตามทฤษฏีเชาว์ปัญญาสามศรของ  Sternberg  สามารถ  

แบ่งออกได้เป็นกี่ด้าน 

 1.  แบ่งเป็น  2  ด้าน    2.  แบ่งเป็น  3  ด้าน 

 3.  แบ่งเป็น  4   ด้าน    4.  แบ่งเป็น  5  ด้าน  

60.  มติที่ 1 ด้านความคิดตามทฤษฏีโครงสร้างเชาว์ปัญญาของ Guilford สามารถแบ่งออกได้                

กี่ประการ 

 1. แบ่งออกเป็น   3   ประการ 

 2. แบ่งออกเป็น   4   ประการ 

 3. แบ่งออกเป็น   5   ประการ 

 4. แบ่งออกเป็น   6   ประการ 

61.  พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของ  Torrance  ช่วงอายุระหว่าง  16 – 18 ปี  ผู้เรียนจะมีความ

คิดสร้างสรรค์ในลักษณะใด 

 1. จินตนาการเกี่ยวกับอาชีพ 

 2. จินตนาการในแง่ดีมีความทะเยอะทะยาน 

 3. รักการเรียนรู้ 

 4. ชอบการสำรวจ ค้นคว้า 
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62.  ความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์  ตามทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของ  Maslow  คือสิ่งใด 

 1.  ความต้องการทางกาย 

 2.  ความต้องการความปลอดภัย 

 3.  ความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง 

 4.  ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต 

63.  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ  Marzano  มีการจัดกระทำข้อมูลกี่ระดับ 

 1.  มี  3   ระดับ    2.  มี  4  ระดับ 

 3.  มี  5   ระดับ    4.  มี  6  ระดับ 

64.  ทฤษฏีหมวก  6  ใบของ  Edward  de  Bono  จะไม่ใช้หมวกสีใดเป็นสัญลักษณ์ 

 1.  หมวกสีขาว      2.  หมวกสีแดง 

 3.  หมวกสีน้ำตาล    4.  หมวกสีดำ 

65.  ความสามารถในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ ในด้านพุทธิพิสัย ตามทฤษฏีของเบนจามิน บลูม คือ        

ระดับใด 

 1.  ความรู้   ความจำ    2.  ความเข้าใจ 

 3.  การคิดวิเคราะห์    4.  การประเมินค่า 

66.  ความสามารถทางด้านจิตพิสัยตามทฤษฏีของเบนจามิน บลูม สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ 

 1. แบ่งออกเป็น 3 ระดับ   

 2. แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

 3. แบ่งออกเป็น 5 ระดับ   

 4. แบ่งออกเป็น 6 ระดับ 
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67.  ความสามารถทางด้านทักษะพิสัยตามทฤษฏีของ  เบนจามิน  บลูม  สามารถแบ่งออกได้ 

 1.  แบ่งออกเป็น  3  ขั้น    

 2.  แบ่งออกเป็น  4  ขั้น 

 3.  แบ่งออกเป็น  5  ขั้น    

 4.  แบ่งออกเป็น  6  ขั้น 

68.  ชื่อใด  ไม่จัดเป็น  กฎการเรียนรู้ตามทฤษฏีของธอร์นไดด์ 

 1.  กฎแห่งผล      

 2.  กฎแห่งกรรม 

 3.  กฎแห่งการฝึกหัด     

 4.  กฎแห่งความพร้อม 

69.  ทฤษฏีของสกินเนอร์  เชื่อว่าการตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย์  จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใด 

 1.  วุฒิภาวะ     

 2.  ระดับของการศึกษา 

 3.  การเสริมแรงหรือไม่เสริมแรง   

 4.  ความสามารถทางระดับสติปัญญา 

70. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  CATS  ครูผู้สอนจะมีการประเมินผลแบบใด 

 1.  การประเมินผลก่อนเรียน   

 2.  การประเมินผลระหว่างเรียน 

 3.  การประเมินผลหลังเรียน   

 4.  การประเมินผลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
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71.  การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้  Cooperative  Learning  มีประโยชน์ที่

สำคัญคือข้อใด 

 1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น   

 2.  มีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้น 

 3.  นักเรียนมีทักษะทางการคิดเพิ่มขึ้น  

 4.  นักเรียนมีจินตนาการเพิ่มขึ้น 

72. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน  มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือข้อใด 

 1.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.  การพัฒนาทักษะทางสังคม 

 3.  การพัฒนาทางด้านการคิด 

 4.  การพัฒนาทักษะทางสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

73. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ TGT มีความเหมาะสมกับวิชาใด และระดับใด 

 1.  วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 2.  วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3.  วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4.  เหมาะสมกับทุกวิชาและทุกระดับชั้น 

74.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  TAI  มีความเหมาะสมกับวิชาใด  และระดับใด 

 1.  วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 2. วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3.  วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

 4.  วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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75.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC  มีความเหมาะสมกับการเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะในด้านใด 

 1.  ทักษะด้านการคิด     

 2.  ทักษะด้านการอ่านและเขียน 

 3.  ทักษะด้านการดำเนินชีวิต    

 4.  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

76.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ   GI   เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด 

 1.  สอนโดยการทดลอง 

 2.  สอนโดยการสืบสวน  สอบสวน 

 3.  สอนโดยการฝึกทักษะ 

 4. สอนโดยการศึกษาด้วยตนเอง 

77.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  JIGSAW  ประกอบด้วยกี่ขั้น 

 1.  จำนวน  3  ขั้น     

 2.  จำนวน  4  ขั้น 

 3.  จำนวน  5  ขั้น     

 4.  จำนวน  6  ขั้น 

78.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  STAD  เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถในลักษณะใด 

 1. มีความสามารถด้านทักษะการคิด 

 2. มีความสามารถใกล้เคียงกัน 

 3. มีความสามารถแตกต่างกัน 

 4. มีความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร 
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79.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  LT  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสิ่งใด 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด   

 2. เพื่อสร้างความรู้สึกพึ่งพากัน 

 3. เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  

 4.  เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

80.  การจัดการเรียนรู้ตามแนว  Constructivism  ประกอบด้วยกี่ขั้นตอน 

 1. ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน   

 2. ประกอบด้วย  6  ขั้นตอน 

 3. ประกอบด้วย  7  ขั้นตอน   

 4. ประกอบด้วย  8  ขั้นตอน 

81.  หลักการสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานคือสิ่งใด 

 1.  ยึดหลักสูตรเป็นสำคัญ    

 2.  ยึดสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 

 3.  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ    

 4.  ยึดสถานการณ์เป็นสำคัญ 

82.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยผ่านกระบวนการหลักคือข้อใด 

 1.  กระบวนการมีส่วนร่วม   

 2.  กระบวนการแก้ปัญหา 

 3.  กระบวนการคิดวิเคราะห์   

 4.  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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83.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักผู้เรียนจะสร้างความรู้ใหม่จากสิ่งใด 

 1.  ทฤษฏีที่เป็นพื้นฐาน    

 2.  สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

 3.  ครูผู้สอนที่มีความรู้   ความสามารถ  

 4.  กลุ่มเพื่อนที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน 

84. การผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใด 

 1.   การจัดการเรียนรู้แบบสตอริไลน์   

 2.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน   

 4.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

85. การจัดการเรียนรู้จากย่อยไปหาส่วนรวมเป็นหลักการของจัดการเรียนรู้แบบใด 

 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค  CATS     

 2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน 

 3. การจัดการเรียนรู้แบบอุปนิสัย    

 4. การจัดการเรียนรู้แบบ  TGT 

86.  การจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้กฎสูตรและหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ   เป็นแนวทางของ          

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใด 

 1.  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 

 2.  การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย 

 3.  การจัดการเรียนรู้แบบหมวก  6  ใบ 

 4.  การจัดการเรียนรู้ตามแนว  Constructivism 
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87.   การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง  มีหลักการสำคัญอย่างไร 

 1. อภิปรายภายในกลุ่ม 

 2. สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 3. มีรูปแบบที่ชัดเจน 

 4. การเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวไปไกลตัว 

88.  ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใด 

 1.  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 

 2.  การจัดการเรียนรู้แบบสตอริไลน์ 

 3.  การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 

 4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

89.  การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ มาไว้ในชั้นเรียนเป็นหลักการสำคัญของการจัดการเรียนรู้             

รูปแบบใด 

 1.  การจัดการเรียนรู้แบบหมวก  6  ใบ 

 2.  การจัดการเรียนรู้ตามแนว  Constructivism 

 3.  การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง 

 4.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง 

90.  การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตครูผู้สอนจะทำหน้าที่อย่างไร 

 1.  ควบคุมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด 

 2.  วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

 3.  จัดหาสื่อการเรียนรู้ 

 4.  ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน 
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91.  การนำความรู้วิชาต่าง   ๆ   ที่สัมพันธ์กันนำมาผสมผสานกัน  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก

การจัดการเรียนรู้รูปแบบใด 

 1.  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

 2.  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 3.  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย    

 4.  การจัดการเรียนรู้แบบหมวก  6  ใบ 

92.  การวัดและประเมินผลทางการศึกษาแบบอิงเกณฑ์มีลักษณะสำคัญตามข้อใด 

 1.  การเปรียบเทียบคะแนนกับกลุ่ม 

 2.  การเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์ 

 3.  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 

 4.  การเปรียบเทียบคะแนนระหว่างห้องเรียน 

93.  ข้อใดที่ไม่จัดเป็นรูปแบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 1.  การประเมินก่อนเรียน     

 2.  การประเมินระหว่างเรียน 

 3.  การประเมินหลังเรียน     

 4.  การประเมินทั่วไป 

94.  สิ่งใดที่ไม่จัดเป็นองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 1.  สิ่งที่กำหนดให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปที่กำหนดให้วิเคราะห์ 

 2.  หลักการหรือกฎเกณฑ์สำหรับให้แยกส่วนประกอบของสิ่งของ 

 3. การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 4.  การค้นหาความจริง 
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95. ข้อใดไม่จัดเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 1.  เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร    

 2.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 3.  เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้อยู่เสมอ    

 4.  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

96.  ข้อใดไม่จัดเป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 1.  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 2.  การนำเสนอประเด็นที่ก้ำกึ่ง 

 3.  การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 

 4.  เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับปรัชญา 

97.  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาประกอบด้วยกี่ระยะ 

 1.  ประกอบด้วย  2   ระยะ       

 2.  ประกอบด้วย  3   ระยะ 

 3.  ประกอบด้วย  4  ระยะ     

 4.  ประกอบด้วย  5   ระยะ 

98.  ข้อใด ไม่จัดเป็น  หลักการสำคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา 

 1.  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

 2.  เป็นกิจกรรมที่เน้นครูผู้สอนเป็นสำคัญ 

 3.  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 4.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน 
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99.  ข้อใด  ไม่จัดเป็น  ประเภทของการแนะแนวทางการศึกษา 

 1.  การแนะแนวการศึกษา 

 2. การแนะแนวอาชีพ 

 3.  การแนะแนวศีลธรรม 

 4.  การแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและส่วนรวม 

100 . ข้อใดไม่จัดเป็นความสำคัญของการแนะแนวทางการศึกษา 

 1. ความสำคัญต่อสถานศึกษา 

 2. ความสำคัญต่อนักเรียน 

 3. ความสำคัญต่อบิดา   มารดาและผู้ปกครอง 

 4. ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
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1. เฉลยข้อ  3   จำนวน  30  คน 

เหตุผล ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548  กำหนดให้หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้ได้รับหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทางโดยครูหนึ่งคนต่อ

นักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน 

2. เฉลยข้อ  3   ไม่เกิน   7  วัน 

เหตุผล กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  พ.ศ. 2549  กำหนดให้

หัวหน้าสถานศึกษามีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลาไม่เกิน  7  วัน 

3. เฉลยข้อ  2  ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 นาฬิกา ชักธงชาติลงเวลา 18.00 นาฬิกา 

เหตุผล การประดับธงชาติและกำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลงดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันชักขึ้น

เวลา 08.00 นาฬิกา ชักลงเวลา 18.00 นาฬิกา 

4. เฉลยข้อ  3   วันกองทัพไทย 

เหตุผล  วันสำคัญที่ต้องชักธงได้แก่  วันขึ้นปีใหม่  วันมาฆบูชา   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล  วันวิสาขบูชา   

วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา วันสหประชาชาติ  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

วันรัฐธรรมนูญ  แต่ในวันกองทัพไทยไม่ต้องชักธงและประดับธงชาติ 

5. เฉลยข้อ  4   ด้านการปฏิบัติต่อผู้อื่น 

เหตุผล มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามี 3 ด้าน ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์

วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนแต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน         

การปฏิบัติต่อผู้อื่น 
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6. เฉลยข้อ  4  เป็นนักแสดง 

เหตุผล บทบาทและหน้าที่ของครูประกอบด้วย  ครูจะต้องเป็นนักวิจัย  ต้องเป็นนักวิเคราะห์  ต้องเป็น

นักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเองและจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสม

ผสานให้เกิดการแก้ไข้ปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เป็นนักแสดง 

7. เฉลยข้อ  4  การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ 

เหตุผล เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม

ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  พัฒนาแผนการสอนให้

สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน  เป็นต้น  ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้จึงไม่จัด

เป็นเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

8. เฉลยข้อ  4   ความฉลาดทางอารมณ์ 

เหตุผล เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ  

(Ability) และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดังนั้นความฉลาดจึงไม่จัดเป็นสมรรถนะวิชาชีพครู 

9. เฉลยข้อ  4   5  สมรรถนะ 

เหตุผล         สมรรถนะหลักของวิชาชีพครูประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ

งานการบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

10. เฉลยข้อ  4   6  สมรรถนะ 

เหตุผล สมรรถนะประจำสายงานของวิชาชีพครูประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ การบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย

เพื่อพัฒนาผู้เรียนภาวะผู้นำครูและการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
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11. เฉลยข้อ  4   สมรรถนะด้านเศรษฐกิจ 

เหตุผล        สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ

สอน  เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิต

วิญญาณความเป็นครู  ดังนั้นสมรรถนะด้านเศรษฐกิจจึงไม่จัดเป็นสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานความรู้ 

12. เฉลยข้อ  4   ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม 

เหตุผล        ความสำคัญของหลักธรรมเรื่องวุฑฒิธรรม 4 คือ เป็นความเจริญงอกงาม  4  ประการ   

ประกอบด้วย  การคบหาสัตบุรุษ  เอาใจใส่เล่าเรียนศึกษาหาความรู้จริง  การใช้เหตุผลไตร่ตรองและการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 

13. เฉลยข้อ  2  ปปัญจธรรม  3 

เหตุผล        หลักธรรมเรื่องปปัญจธรรม 3 เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางมิให้บุคคล บรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายได้ง่าย ๆ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ 

14. เฉลยข้อ  1   ความสงบสุขในสังคม 

เหตุผล         หลักธรรมเรื่องหิริ – โอตตัปปะ (ธรรมคุ้มครองโลก) คือ ความเกรงกลัวและความละอายแก่ใจ

ต่อบาปซึ่งจะทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม 

15. เฉลยข้อ  1   เกิดความอดทน   อดกลั้น 

เหตุผล       หลักธรรมเรื่องขันติ – โสรัจจะ เป็นหลักธรรมอันทำให้งามแก่บุคคลที่มีหลักธรรมนี้ ยิ่งบุคคล

ใดมีความอดทนมากเท่าไรก็จะมีความงามเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

16. เฉลยข้อ  4   อิทธิบาท  4   

เหตุผล  หลักธรรมในเรื่องอิทธิบาท 4 เป็นส่วนประกอบสำคัญจึงจะสามารถทำให้การประกอบอาชีพ

เหล่านั้นประสบความสำเร็จได้ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจในงานที่ทำ วิริยะ คือ ความเพียรหรือ

ความขยันในการทำงาน จิตตะ คือ  ความเอาใจสาในการงานและวิมังสา คือ การใช้ปัญญา และพิจารณา

ไตร่ตรอง 
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17. เฉลยข้อ  4   กตัญญู – กตเวที 

เหตุผล   หลักธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีโดยผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเรื่อง

กตัญญู  - กตเวที  จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดี ประกอบด้วย กตัญญู คือ การรู้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความ

ช่วยเหลือเรา และกตเวที คือ การรู้สำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือเราแล้วตอบแทนพระคุณ

ของท่านเหล่านั้นเมื่อมีโอกาสสมควร 

18. เฉลยข้อ  4   สังคหวัตถุ  4 

เหตุผล หลักธรรมเรื่องสังคหวัตถุ  4  เป็นหลักธรรมในการยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้เป็นการ

สงเคราะห์หรือช่วยเหลือกันของบุคคลในสังคมมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการ คือ การให้ทาน ปิยวาจา

ต่อผู้อื่น  อัตถจริยา และสมานัตตา 

19. เฉลยข้อ  4   ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์   4  

เหตุผล        หลักธรรมเรื่องทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จใน

ปัจจุบันประกอบด้วยการถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยการรักษา  การคบคนดีเป็นมิตรและการ

เลี้ยงชีวิตตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้ 

20. เฉลยข้อ  3  สัปปุริสธรรม  7  

เหตุผล     หลักธรรมเรื่องสัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมสำหรับสัตบุรุษหรือคนดี มี 7 ประการ คือ         

การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักเวลา การรู้จักชุมชนและการรู้จักบุคคล 

21. เฉลยข้อ  4  สาราณียธรรม  6 

เหตุผล     หลักธรรมเรื่องสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ           

ประกอบด้วย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน การใช้วาจาที่ดีต่อกัน การคิดในสิ่งที่ดีต่อกัน การรู้จักการแบ่งปันให้

ทรัพย์ให้แก่กันและกัน  การเป็นผู้มีศีลมีระเบียบวินัยในตนเองและการปรับความเข้าใจให้ตรงกัน 

22. เฉลยข้อ  2   ไตรลักษณ์ 

เหตุผล      หลักธรรมเรื่องไตรลักษณ์  เป็นกฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะหรือลักษณะทั่วไปของมนุษย์ 

มี 3 ประการ คือ อนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงแท้ ไม่แน่นอน หรือการเปลี่ยนแปลง ทุกขัง คือ ความทุกข์ หรือ

สภาพที่มนุษย์ทนไม่ได้ และ อนัตตา คือ ความไม่มีตัวตน ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง 
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23. เฉลยข้อ  3   อกุศลมูล  3  

เหตุผล    หลักธรรมเรื่องอกุศลมูล 3 หมายถึง รากเหง้าของความชั่วหรืออกุศล ประกอบด้วย  3  

ประการ ได้แก่ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ 

24. เฉลยข้อ  2   อุบาสกธรรม   7 

เหตุผล         หลักธรรมเรื่องอุบาสกธรรม  7 หมายถึง ธรรมของอุบาสก หรือชาวพุทธที่เป็นชายซึ่งเคร่งครัด

ในการรักษาศีล ซึ่งมี 7 ประการ ได้แก่ การไปวัดตามโอกาสที่เหมาะสม หมั่นฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอ           

การรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมั่นคงยิ่งขึ้น ศรัทธาในพะภิกษุโดยเสมอกัน การตั้งใจฟังธรรมให้เกิดกุศล ทำบุญ

ตามหลักการในพระพุทธศาสนา การเอาใจใส่ทะนุบำรุงในกิจการของพระพุทธศาสนา 

25. เฉลยข้อ  4   เป็นสิ่งลอกเลียนของคนอื่น 

เหตุผล       นวัตกรรม คือ การกระทำใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงหรือดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วทำให้

สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่       

ลอกเลียนของคนอื่นไม่จัดเป็นลักษณะสำคัญของนวัตกรรม 

26. เฉลยข้อ  4   5  ประเภท 

เหตุผล     นวัตกรรมการศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท  ได้แก่  นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน  นวัตกรรม

ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรมด้านหลักสูตร นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล  

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

27. เฉลยข้อ  3   เทคโนโลยีต้องผ่านการวิจัยและพัฒนามาก่อน 

เหตุผล        การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาจึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้วยในรูปแบบ

ของการวิจัยและพัฒนาโดยการศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีนั้นอย่างรอบด้านในทางทฤษฎี จากนั้นนำ

เทคโนโลยีที่ได้ไปหาคุณภาพด้วยรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข           

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วจึงนำไปทดลองใช้จริง 

28. เฉลยข้อ  3   นิรันตรนิยม 

เหตุผล  ปรัชญานิรันตรนิยม (Peremialism) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ โดยผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่

จะสามารถใช้ความคิดเหตุผลและตัดสินใจถูกต้องมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการทางปัญญาและคุณธรรม 
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29.เฉลยข้อ  3  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

เหตุผล     ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ม (Constructivism) จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียน         

เกิดขึ้นด้วยตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การเรียนรู้ด้วยการสืบสวนสอบสวนและการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

30. เฉลยข้อ  4   5  ประเภท 

เหตุผล     การออกแบบหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชา มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเนื้อหาวิชา แบ่งเป็น  5 

ประเภท  ประกอบด้วย  หลักสูตรแบบรายวิชา  หลักสูตรแบบสาขาวิชา   หลักสูตรหมวดวิชา              

หลักสูตรสัมพันธ์วิชาและหลักสูตรเน้นกระบวนการ 

31. เฉลยข้อ  4   เน้นกระบวนการหรือทักษะ 

เหตุผล        การอออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นหลักสูตรที่มองถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็น

สำคัญ  คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงไม่เน้นทางด้านกระบวนการหรือทักษะ 

32. เฉลยข้อ  4   การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 

เหตุผล        ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ประกอบด้วย เนื้อหา การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ การกำหนดเป็นวัตถุประสงค์  กลั่นกรองด้วยปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้             

การกำหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตร  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด                   

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การประเมินผล  ดังนั้นการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นจึงไม่จัดเป็น             

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 

33. เฉลยข้อ  4    7  ขั้น 

เหตุผล          ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ประกอบด้วย 7 ขั้น คือ การวิเคราะห์ความต้องการ

จำเป็น การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกเนื้อหาสาระ การจัดการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การเลือก

ประสบการณ์เรียนรู้การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้และการตัดสินใจว่าจะประเมินอะไร และ             

วิธีการประเมิน 
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34. เฉลยข้อ  2    4 ขั้น 

เหตุผล    การพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์  อเล็กซานเดอร์และเลวีส ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ          

การกำหนดจุดหมายวัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนาการออกแบบหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้

และการประเมินหลักสูตร 

35. เฉลยข้อ  4   การกลั่นกรองคือปรัชญาทางการศึกษา 

เหตุผล     ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวาครอบคลุมกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรด้านปรัชญา การศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การศึกษาวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร  การงานแผนการใช้หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  การประเมินผล  ดังนั้นการกลั่นกรอง  คือ

ปรัชญาทางการศึกษาจึงไม่จัดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 

36. เฉลยข้อ  3   มีทักษะทางวิชาชีพที่ดี 

เหตุผล           จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

คนดีมีปัญญา  มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ดังนั้นการมีทักษะทางวิชาชีพที่ดี

จึงไม่จัดเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

37. เฉลยข้อ  3   ประกอบด้วย   5   ประการ 

เหตุผล           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กำหนดให้ผู้เรียนเกิด

สมรรถนะสำคัญ  5 ประการ คือ  ความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการคิด   ความสามรถใน

การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

38. เฉลยข้อ  4  รักพวกพ้อง 

เหตุผล           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์  8  ประการ  คือ  รักชาติ    ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอ

เพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  ดังนั้นการรักพวกพ้องจึงไม่จัดเป็น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

39. เฉลยข้อ  3   จำนวน   8   กลุ่มสาระ 

เหตุผล      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้  

จำนวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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40. เฉลยข้อ  2   ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุด 

เหตุผล       การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดหลักการผู้เรียนมีความสำคัญ

สูงสุดรวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึงประสงค์พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะสำคัญให้           

ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

41. เฉลยข้อ 2  ใช้สื่อที่มีราคาแพงที่นำเข้าจากต่างประเทศ 

เหตุผล      การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรู้ที่หลาก

หลายของผู้เรียน การจัดหาสื่อการเรียนรู้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเองหรือปรับปรุงเลือก

ใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้  ดังนั้นใช้สื่อที่มีราคา

แพงที่นำเข้าจากต่างประเทศจึงไม่เหมาะสม 

42. เฉลยข้อ  2   ระดับสถานศึกษา 

เหตุผล    การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียน

ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

43. เฉลยข้อ  4   ผ่านการประเมินด้านความประพฤติ 

เหตุผล  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินผลการเรียนผ่านการ

เรียนเป็นรายวิชา  ผู้เรียนต้องมีเวลาตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชา

นั้น ๆ ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ต้องได้รับการตัดสินผลการ

เรียนทุกรายวิชาต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา  ดังนั้นเกณฑ์การ

วัดและประเมินผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินผลการเรียนผ่านด้านการประเมินด้านความ

ประพฤติจึงไม่ถูกต้อง 

44. เฉลยข้อ  2  แสดงเป็นตัวเลข  8  ระดับ 

เหตุผล   การให้ระดับผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา          

ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น  8  ระดับ 
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45. เฉลยข้อ  1   ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77 หน่วย 

เหตุผล     เกณฑ์การจบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกณฑ์กลางสำหรับ

การจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต

โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และ รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

46. เฉลยข้อ  4   ตัวแปรที่กำหนดไม่ได้ 

เหตุผล     ประเภทของตัวแปรของการวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณ  ตัวแปร          

เชิงคุณภาพ  ตัวแปรค่าต่อเนื่อง  ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง   ตัวแปรที่กำหนดได้และตัวแปรที่จัดกระทำขึ้นไม่ได้           

ดังนั้นตัวแปรที่กำหนดไม่ได้จึงไม่จัดเป็นประเภทของตัวแปรของการวิจัยทางการศึกษา 

47. เฉลยข้อ  3  มาตราอันตรภาค 

เหตุผล    ระดับของตัวแปรในการวิจัยมาตราอันตรภาค (Interval Scale) มีลักษณะสำคัญ คือ จัดเป็น   

กลุ่มได้บอกระดับมากน้อยหรือเรียงลำดับได้มีค่าเป็นตัวเลขที่มีช่วงห่างเท่ากัน  เช่น  ตัวแปร  ระดับอุณหภูมิ  

ระดับเสียง 

48. เฉลยข้อ  1  2  ประเภท 

เหตุผล    ประเภทของการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเชิง ทดลองและการวิจัย

กึ่งทดลอง 

49. เฉลยข้อ  3   สมมติฐาน 

เหตุผล     ขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย  ขอบเขต

พื้นที่  กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสมมติฐานจึงไม่จัดอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการวิจัย 

50.เฉลยข้อ  3   การสุ่มแบบแบ่งชั้น 

เหตุผล          การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นประกอบด้วย 5 วิธี คือ การสุ่มแบบบังเอิญ  

การสุ่มแบบโควตา  การสุ่มแบบเจาะจง   การสุ่มตามความสะดวกและการสุ่มแบบก้อนหิมะ  ดังนั้นการสุ่ม

แบบแบ่งชั้นจึงไม่จัดเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
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51. เฉลยข้อ  2   การสุ่มตามความสะดวก 

เหตุผล         การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นประกอบด้วย 5 วิธี  คือ การสุ่มแบบง่าย         

การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  การสุ่มแบบแบ่งชั้น   การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน         

ดังนั้นการสุ่มตามความสะดวกจึงไม่จัดเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น 

52. เฉลยข้อ  4  แบบบันทึก   

เหตุผล         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  การสังเกต  

การจัดอันดับคุณภาพ   ดังนั้นแบบบันทึกจึงไม่จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

53. เฉลยข้อ  2   ค่าฐานนิยม 

เหตุผล         ค่าฐานนิยม (Mode) คือ ค่าของข้อมูลตัวที่มีค่าซ้ำกันมากที่สุดในชุดข้อมูลนั้น ๆ  การหาค่า

ฐานนิยม สามารถคำนวณหาได้  2 แบบ  ได้แก่  การคำนวณหาค่าฐานนิยมจากข้อมูลดิบที่ไม่อยู่ในรูปของ

ตารางแจกแจงความถี่และการคำนวณหาค่าฐานนิยมจากข้อมูลจัดกลุ่มที่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ 

54. เฉลยข้อ  3   มี   8  ด้าน 

เหตุผล       ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรงภายในของการวิจัยประกอบด้วย  ประวัติของกลุ่มตัวอย่างทดลอง 

วุฒิภาวะของกลุ่มตัวอย่าง  การทดสอบ  การใช้เครื่องมือวัด  การถดทอยทางสถิติ  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง   

การขาดหายไปของกลุ่มตัวอย่าง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตัวอย่างกับวุฒิภาวะของกลุ่มตัวอย่าง 

55. เฉลยข้อ  1  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

เหตุผล         ทฤษฏีพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ piaget พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาเป็นผลมาจาก          

วุฒิภาวะพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่เกิดอย่าง           

ต่อเนื่อง 

56. เฉลยข้อ  2   แบ่งออกเป็น  3 ขั้น 

เหตุผล          ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  ชื่อว่าพัฒนาการทางด้านสถิติปัญญาของมนุษย์  

แบ่งได้เป็น  3  ขั้นใหญ่ ๆ คือ ขั้นการเรียนรู้จากการกระทำ   ขั้นการเรียนรู้จากความคิด  และขั้นการเรียนรู้

สัญลักษณ์และนามธรรม 
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57. เฉลยข้อ  2   การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ 

เหตุผล     ระดับสติปัญญาขั้นสูง ของ Vyotsky เป็นระดับสติปัญญาที่เกิดจากการมรปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่

จากการอบรมเลี้ยงดูทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคม มีองค์ประกอบสำคัญ  คือ  ภาษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

วัฒนธรรม  การเลียนแบบ การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ 

58. เฉลยข้อ  4   แบ่งออกเป็น  4  ประเภท 

เหตุผล         ทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ  Ausubel  เน้นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น  4  ประเภท  คือ  การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย การเรียนรู้

โดยการรับแบบท่องจำโดยไม่คิด  การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมายและการเรียนรู้โดยการค้นพบ

แบบท่องจำโดยไม่คิด 

59. เฉลยข้อ  2   แบ่งเป็น  3  ด้าน 

เหตุผล      ทฤษฏีเชาว์ปัญญาสามศรของ Sternberg คือ ทฤษฏีชื่อว่าทฤษฏีสามศรอธิบายว่าเชาว์ปัญญา

ประกอบด้วยความสามารถ  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านการคิด  ด้านประสบการณ์  และ ด้านบริบทสังคม 

60. เฉลยข้อ  4  แบ่งออกเป็น  6  ประการ 

เหตุผล    มิติที่ 1 ด้านความคิดตามทฤษฏีโครงสร้างเชาว์ปัญญาของ Guilford สามารถแบ่งออกได้ 6  

ประการ  คือ ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกความจำ ความคงทนในการจำ การคิดอเนกอนัย  การคิดเอกนัย

และการประมาณค่า 

61. เฉลยข้อ  2   จินตนาการในแง่ดีมีความทะเยอทะยาน 

เหตุผล         แนวคิดพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance เป็นการพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์

ตามช่วงอายุของคนอายุ  16 - 18  ปี  ในช่วงนี้ต้องการจิตนาการของตนเองเต็มที่มักจินตนาการในแง่ดี              

มีความทะเยอทะยาน 

62. เฉลยข้อ  4  ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต 

เหตุผล     ทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ความต้องการที่จะไดรับความสำเร็จในชีวิตเป็น

ความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็น  อยากจะได้ตามความคิดของตนเอง       

แต่สามารถเสาะแสวงหาได้ 
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63. เฉลยข้อ  4  มี  6 ระดับ   

เหตุผล      ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Marzano มีการจัดกระทำข้อมูลกี่ระดับกระบวนการจัด

กระทำข้อมูล 6 ระดับ ประกอบด้วย ขั้นรวบรวมข้อมูลขั้นเข้าใจ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์  

ขั้นบูรณาการความรู้และขั้นจัดระบบแห่งตน 

64. เฉลยข้อ  3  หมวกสีน้ำตาล 

เหตุผล    ทฤษฏีหมวกหกใบของ Edward de Bono ประกอบด้วย หมวกสีขาว แทน การคิดถึงข้อมูล         

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นล้วน ๆ เท่านั้น หมวกสีแดง แทนตรงกันข้ามกับสีขาว คือ ไม่สนใจข้อมูล แต่จะเน้นด้าน

อารมณ์และความรู้สึกเท่านั้น หมวกสีดำ แทนการเน้นคิดถึงจุดอ่อน ข้อเสีย ข้อบกพร่องด้านลบในเรื่องนั้น ๆ  

ผู้คิดตั้งข้อสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อมองเห็นปัญหาได้ หมวกสีเหลือง แทนการมองด้านดี ประโยชน์และ

พยายามหาสิ่งดี ๆ หมวกสีเขียว แทนความคิดที่สร้างสรรค์นำเสนอทางเลือกใหม่และวิธีแก้ปัญหาใหม่และ  

หมวกสีฟ้า ดังนั้นหมวกสีน้ำตาล จึงไม่ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ตามทฤษฏีหมวก 6 ใบ ของ Edward de Bono 

65. เฉลยข้อ  4  การประเมินค่า 

เหตุผล    ความสามารถในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ ราคาหรือสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาใน

ด้านพุทธิพิสัย ตามทฤษฏีของเบนจามิน บลูม คือ ระดับประเมินค่า 

66. เฉลยข้อ  3   แบ่งออกเป็น  5  ระดับ 

เหตุผล         ความสามารถทางด้านจิตพิสัยตามทฤษฏีของเบนจามิน บลูม สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 

ระดับ คือ ระดับการรับรู้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการตอบสนอง ระดับการ

เกิดค่านิยม ระดับการจัดระบบและระดับบุคลิกภาพ 

67. เฉลยข้อ  3    แบ่งออกเป็น  5  ระดับ 

เหตุผล     ความสามารถทางด้านทักษะพิสัยตามทฤษฏีของ เบนจามิน บลูม สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 

ขั้น คือ ขั้นการรับรู้เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนได้รับ ขั้นกระทำตามแบบ ขั้นการหาความถูกต้อง ขั้นการกระทำ  

และขั้นการกระทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
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68. เฉลยข้อ  2   กฎแห่งกรรม 

เหตุผล    ทฤษฏีของธอร์นไดค์ หรือทฤษฏีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ว่าเป็นทฤษฏีที่เน้นความสัมพันธ์         

เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง มีกฎการเรียนรู้ที่สำคัญ 3 กฎ ได้แก่ กฎแห่งผล กฎแห่งการฝึกหัด  

หรือการกระทำซ้ำ และกฎแห่งความพร้อม ดังนั้นกฎแห่งกรรมจึงไม่จัดเป็นกฎการเรียนรู้ตามทฤษฏีของ          

ธอร์นไดด์ 

69. เฉลยข้อ  3  การเสริมแรงหรือไม่เสริมแรง 

เหตุผล     ทฤษฏีของสกินเนอร์  มีความเชื่อว่าผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองลำดับขั้น  

การเรียนรู้จะถูกแตกย่อยเป็นขั้นจะต้องมีการตอบสนองที่ถูกต้อง  ผู้เรียนจะได้รู้ผลแห่งการกระทำทันที         

การรู้ว่าการกระทำของตนเองถูกต้องเป็นเครื่องเสริมแรงให้กับผู้เรียน 

70. เฉลยข้อ  2   การประเมินผลระหว่างเรียน 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CATS เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีประเมินผลระหว่างเรียน

ในขณะที่มีการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

71. เฉลยข้อ  1     นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ Cooperative Learning เป็นเทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ที่มีการจัดนักเรียนให้ได้ร่วมกันเรียนรู้เป็นวิธีที่ดีที่สุด  นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นแสดง

ความคิดเห็นโดยการสนับสนุนให้ข้อมูลย้อนกลับระหว่างนักเรียนด้วยกันและระหว่างครูกับนักเรียน 

72. เฉลยข้อ  4    ผการพัฒนาทักษะทางสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เหตุผล    รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน  เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบ

ทุกวิชาและทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการพัฒนาสัมพันธ์สัมฤทธิ์ผลของการเรียนและทักษะสังคมเป็นสำคัญ 

73. เฉลยข้อ  4    เหมาะสมกับทุกวิชาและทุกระดับชั้น 

เหตุผล        รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TGT เป็นการเรียนแบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม

กับลักษณะวิชาทั่วไปและทุกระดับการศึกษา 
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74.เฉลยข้อ  1   วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

เหตุผล  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ TAI เป็นการนำรูปแบบการเรียนของ STAD และTGT มาปรับเข้า

ด้วยกันเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

75. เฉลยข้อ  2   ทักษะด้านการอ่านและเขียน 

เหตุผล         รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  CIRC  เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่เหมาะสมสำหรับวิชาอ่าน

และเขียนและทักษะอื่น ๆ ทางภาษาที่จะสามารถอธิบายถึงเหตุผลการพัฒนาการและช่วยให้การอ่านและ

เขียนเรียงความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

76. เฉลยข้อ  2   สอนโดยการสืบสวน สอบสวน 

เหตุผล     รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ GI เป็นการสอนโดยการสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มโดยทั่วไป

นักเรียนจะทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยใช้การสืบค้นแบบร่วมมือกันมือการอภิปรายเป็นกลุ่มรวมทั้ง

วางแผนงานและโครงการต่าง ๆ    

77. เฉลยข้อ  4   จำนวน  6  ขั้น 

เหตุผล         รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ JIGSAW ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ครูแบ่งหัวข้อที่จะเรียน  

ขั้นที่  2  การจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน ขั้นที่ 3 นักเรียนที่อ่านหัวข้อย่อยเดียวกัน

มานั่งด้วยกัน ขั้นที่ 4 นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เชียวชาญกลับกลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  ขั้นที่  5  นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดทุกหัวข้อ              

ขั้นที่ 6 กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 

78. เฉลยข้อ  2   มีความสามารถใกล้เคียงกัน 

เหตุผล         รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ซึ่งกำหนดให้

นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คนประกอบด้วย นักเรียนที่เรียน 

เก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2 - 3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน มีลักษณะที่สำคัญคือจะมี        

การให้รางวัลเป็นทีม 
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79. เฉลยข้อ  2   เพื่อสร้างความรู้สึกพึ่งพากัน 

เหตุผล     รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ LI เป็นการกำหนดสถานการณ์และเงื่อนไขให้นักเรียนทำผลงาน

เป็นกลุ่ม  ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันเอกสาร การแบ่งงานที่เหมาะสม และการให้รางวัล

กลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้สึกพึ่งพากันภายในกลุ่ม 

80. เฉลยข้อ  3  ประกอบด้วย   7  ขั้นตอน 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism มี 7 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกระตุ้น 

ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจบทเรียน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสำรวจปัญหาเผชิญสถานการณ์และวางแผน   

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นอธิบายมโนทัศน์และให้คำจำกัดความ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นขยายความคิด เพื่อประยุกต์ให้ใช้เป็น

ประโยชน์ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงความรู้และจัดทำชิ้นงาน ขั้นตอนที่ 6 ขั้นสรุปความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร ขั้นตอนที่ 7 ขั้นประเมินผล 

81. เฉลยข้อ  3   ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีหลักการสำคัญ คือ จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน 

เป็นสำคัญและเรียนตามศักยภาพของตนเองให้เป็นไปตามหรือใช้กระบวนการวิจัย 

82. เฉลยข้อ  2   กระบวนการแก้ปัญหา 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการ    

แก้ปัญหาและฝึกวิเคราะห์และประเมินตนเองโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ

ของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก 

83. เฉลยข้อ  2   สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา

ให้เป็นเครื่องกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหาและผู้เรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

84. เฉลยข้อ  1  การจัดการเรียนรู้แบบสตอริไลน์ 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบสตอริไลน์จะมีการผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเรียง

ลำดับเหตุการณ์หรือที่เรียกว่ากำหนดเส้นทางเดินเรื่องโดยใช้คำถามหลักเป็นตัวนำสู่การให้ผู้เรียนทำกิจกรรม

อย่างหลากหลาย 
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85. เฉลยข้อ  3  การจัดการเรียนรู้แบบอุปนิสัย 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย เป็นการจัดการเรียนรู้จากย่อยไปหาส่วนรวมหรือสอนจาก

ตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์หลักการข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปโดยการให้นักเรียนทำการศึกษาสังเกตทดลอง 

86. เฉลยข้อ  2   การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย เป็นการสอนที่เริ่มจากกฎ หรือหลักการต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนหา

หลักฐานเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน 

87. เฉลยข้อ  1  การอภิปรายภายในกลุ่ม 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมองเป็นการใช้ในการอภิปรายโดยทันทีไม่มีใครกระตุ้นกลุ่ม

ผู้เรียนเพื่อหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว 

88. เฉลยข้อ  3  การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติให้ประสบตรงกับผู้เรียนโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง         

มุ่งเน้นให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

89. เฉลยข้อ  4   การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง 

เหตุผล       การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นการจำลองสถานการณ์จริงมาไว้ในชั้นเรียนโดย

พยายามทำให้เหมือนจริงที่สุดเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จนเกิดความเข้าใจ   

90. เฉลยข้อ  2   วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตครุผู้สอนทำหน้าที่ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ที่ช่วย

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

91. เฉลยข้อ  1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เหตุผล         การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการนำศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนำมา

ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความหมาย  มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจำวันได้ 
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92. เฉลยข้อ  2   การเปรียบเทียบคะแนนกับเกณฑ์ 

เหตุผล         การประเมินแบบอิงเกณฑ์  เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบหรือผลงานของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนด 

93. เฉลยข้อ  4  การประเมินทั่วไป 

เหตุผล         รูปแบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาประกอบด้วยการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน  

(ก่อนเรียน) การประเมินเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ระหว่างเรียน) และการประเมิน

เพื่อตัดสินผลการเรียน (หลังเรียน) ดังนั้นการประเมินทั่วไปจึงไม่จัดเป็นรูปแบบการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษา 

94. เฉลยข้อ  3   การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

เหตุผล         องค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ              

สิ่งที่กำหนดให้เป็นสิ่งสำเร็จรูปที่กำหนดให้วิเคราะห์  หลักการหรือกฎเกณฑ์เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้แยก      

ส่วนประกอบของสิ่งของที่กำหนดให้ และการค้นหาความจริงหรือความสำคัญ ดังนั้นการใช้เหตุผลใน           

การแก้ปัญหาจึงไม่จัดเป็นองค์ประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

95. เฉลยข้อ  4  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 

เหตุผล         ลักษณะของผู้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารเป็นผู้ที่มี

ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอ เป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลความรู้ประกอบ

การคิดและเป็นผู้ที่มีทักษะในการประเมินและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังนั้นการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ไม่จัดเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

96. เฉลยข้อ  4  เนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับปรัชญา 

เหตุผล         แนวทางการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถทำได้โดยการวางแผนกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน  การนำเสนอประเด็นของครูควรเป็นประเด็นที่ก่ำกึ่ง ไม่แยก

ขาว - ดำชัดเจน เพื่อยั่วยุให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการประเมินและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังนั้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับปรัชญาจึงไม่จัดเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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97.เฉลยข้อ  2    ประกอบด้วย   3  ระยะ 

เหตุผล         การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คือ การนำวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจาก

ได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้วประกอบด้วย มี 3 ระยะ คือ ระยะการคิดค้นระยะ

การพัฒนา และระยะนำมาปฏิบัติ 

98. เฉลยข้อ  2  เป็นกิจกรรมที่เน้นครูผู้สอนเป็นสำคัญ 

เหตุผล         หลักการจัดกิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและ

ประสานงานรวมทั้งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์นักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียน  ดังนั้น การเป็นกิจกรรมที่เน้น           

ครูผู้สอนเป็นสำคัญไม่จัดเป็นหลักการสำคัญของการจัดกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา 

99. เฉลยข้อ  3   การแนะแนวศีลธรรม 

เหตุผล         ประเภทของการแนะแนว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนว

อาชีพและการแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคม ดังนั้น การแนะแนวศีลธรรมจึงไม่จัดเป็นประเภทของ

การแนะแนวทางการศึกษา 

100. เฉลยข้อ  1  ความสำคัญต่อสถานศึกษา 

เหตุผล         ความสำคัญของการแนะแนวการศึกษา เช่น ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงและการเตรียมตัวของเด็กและเยาวชนช่วยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นต้น ดังนั้นความสำคัญต่อสถานศึกษาจึงไม่จัดเป็นความสำคัญของการแนะแนว

ทางการศึกษา 
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1 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 

 สรุปสาระสำคัญได้  คือ  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ

โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รับต้องจัดให้อย่างทั่วถึง การจัดการศึกษามี   

3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและให้มีการศึกษาภาค

บังคับจำนวน  9 ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 

เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง 

 การบริการและการจัดการศึกษาของรัฐสรุปสาระสำคัญได้  คือ  มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลใน           

รูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน 4 องค์กร  ได้แก่  สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นบานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษา                 

ขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย และ           

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีสาระสำคัญ  คือ  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา          

มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการ

จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน

ศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  เป็นต้น 

 ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีสาระสำคัญ คือ พอสรุปได้ดังนี้  ส่งเสริมให้มีระบบ

กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม

กับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง  ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ยึดหลักการกระจายอำนาจ 

การบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น 
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2 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

 มีสาระสำคัญ คือ ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดำเนินกิจกรรมได้โดยอิสระ 

จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา  และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวน  9  คน 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

3 . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 มีสาระสำคัญ  คือ  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึง

ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร  วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น   

มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่

มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้การจัดการศึกษา  

ทางไกล เป็นต้น 

4 . พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มีสาระสำคัญได้คือคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 5 คน  

ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะ

กรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ กพ. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจาก

บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการศึกษา ศ. มีอำนาจและหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่

คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระมิได้ ผู้ประกอบ

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  

เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
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 การกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท คือ ตำแหน่งซึ่ง

มีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา เช่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาจารย์ผู้ช่วย เป็นต้น ตำแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้แก่ ศึกษานิเทศก์  

 ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ คือ                  

ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                

มีวิทยฐานะ คือ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

เป็นต้น 

 การให้ได้รับเงินเดือนครู มีหลักเกณฑ์ คือ กำหนดให้ปฏิบัติงานในฐานะครูผู้ช่วยโดยได้รับเงินเดือนใน

อันดับครูผู้ช่วย  เมื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครุแล้วให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1  

 การบรรจุและการแต่งตั้งมีสาระสำคัญสรุปได้ คือ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้สำหรับ

ตำแหน่งนั้นให้ อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหากระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนิน

การทางวินัยได้  สั่งลงโทษหรือสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ  แล้วแต่กรณีให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยสมัครใจ 

 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีสาระสำคัญ คือ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการ

พิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส ส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดย

การให้ไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นต้น 

 วินัยและการรักษาวินัยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ คือ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้อง

เรียนผู้อื่นโดยปราศจากความเป็นจริง  ไม่คัดลอกหรือ ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือ จ้างวาน  

ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่ง            

การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นและต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น 
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 โทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 

ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 

 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์มีสาระสำคัญพอสรุปได้  คือ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  อ.ก.ค.ศ. ที่  ก.ค.ศ.  ตั้ง 

ภายใน  30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลด

ออก  ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ

เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์

ต่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน

กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

5 . พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 มีสาระสำคัญ คือ องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. เพิ่มเป็น 29 คน องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษามีอนุกรรมการจำนวน 12 คน การกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำ

ตำแหน่งของคณาจารย์  ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 

6 . พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 มีสาระสำคัญ คือ ให้กรรมการ ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรการ

ศึกษาเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องไปเท่ากับวาระที่เหลืออยู่แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน นับแต่งวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ 
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7 . พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้เด็กคือบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และเยาวชน คือ ผู้ที่มีอายุ

ตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์ โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและ

เยาวชนเป็นอันดับแรก  เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้นพื้นบานที่มี

คุณภาพสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นต้น  สิทธิของเด็กและเยาวชนให้ทุกคนได้รับการคุ้มครอง

อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด           

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคมการเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน ให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ                     

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรืองรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนจัด

กิจกรรมต่าง ๆ    

8 . พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551 

 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้คนพิการ คือ บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร

จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับการ

ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษารวมทั้งการ

จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม 

 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ       

คนพิการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และผู้ทรงคุฯวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 10 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

จำนวน 13 คน และอย่างน้อย 7 คน ต้องมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทให้ผู้อำนวยการการสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็น       

ผู้ช่วยเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
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เสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ให้มีการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ

คนพิการ” ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกองทุนให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ       

คนพิการ 

9 . พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550 

 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็น

กรรมการ และเลขานุการมีวาระคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน   

2 วาระมิได้ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุน

โรงเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกำกับดูแล

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน  เป็นต้น 

 การจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการที่สำคัญ  

คือ  โครงการและแผนการดำเนินงาน หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นคุณสมบัติอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าขดเชย ค่าตอบแทน  

หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้างและสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง

โรงเรียนในระบบต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการ

ศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเป็นต้น เมื่อได้รับใบ

อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบเป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ผู้รับใบ

อนุญาต โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดิน ให้แก่โรงเรียนในระบบภายใน 120 วันนับแต่วันได้รับใบ

อนุญาต  โอนเงินและทรัพย์สินอื่น ซึ่งเป็นทุนนอกจากที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบภายในเวลาที่กำหนดและ

เมื่อผู้รับใบอนุญาตพร้อมที่จะเปิดให้แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดดำเนิน

กิจการ  ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทย  ขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่บริเวณโรงเรียนโดยต้องมีคำ

ว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย ในกรณีที่มีอักษรต่างประเทศกำกับ ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย         

คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อำนวยการ                         

ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการให้ตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือ  2 คน แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ       
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ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบให้ความเห็นชอบนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมการ

ศึกษาและค่าธรรมเนียม ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าตอบแทนครูที่มีความรู้และความสามารถ

ที่ดี ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกำหนด  ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นให้ประกาศไว้จะ

เรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่ได้ 

 ให้โรงเรียนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกำไรเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนใน

ระบบซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 3 จัดสรรเข้ากองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไม่

เกินร้อยละ 40 โทษจาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงเรียนในระบบ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ผู้รับ

ใบอนุญาตผู้ใดไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ผู้อำนวยการปรับไม่เกิน 20,000 บาท   

โรงเรียนในระบบใดไม่จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ  

ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นของโรงเรียนในระบบผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

10 . พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 

 มีสาระสำคัญ  คือ การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางมีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่ง

ชาติที่บูรณาการ  ศาสนา ศีลปะ  วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับดำเนินการประเมินผลการ

จัดการศึกษา  เป็นต้น  คณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  วาระ         

การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนด  ในกฎกระทรวงให้สำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาคณะ

กรรมการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุก

ระดับ  เป็นต้น  การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมี

อำนาจกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหาร  และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษา  และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลให้ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
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11 .พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 

 มีสาระสำคัญ  คือ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึง

ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวนสถานศึกษา   จำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้

แล้วเสร็จภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

12 .พระราชบัญญัติ  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

 มีสาระสำคัญ  คือ  เป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ที่ชัดเจนมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่น  และหลากหลายตาม

สภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น  และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ที่มีมาตรฐานโดยมีเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้

บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสาน

งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นต้น  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน  8  คน  เป็นกรรมการและให้ผู้อำนวยการ

สำนักงาน  กศน.    กทม. เป็นกรรมการและเลขานุการในจังหวัดอื่นให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน  8 คน  เป็นกรรมกาซึ่งในจำนวนและให้ผู้อำนวยการสำนักงาน  

กศน. จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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13 . พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา            

ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราช

บัญญัตินี้  คุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ออกใบ

อนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น คณะกรรมการคุรุสภา  

ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 คน กรรมการจาก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน 19 คน ให้

เลขาธิการคุรุสภาเป็นเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภามีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ   พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นต้น  มี

วาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ให้มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

ให้เลขาธิการคุรุสภา  และเลขานุการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2  

วาระติดต่อกันไม่ได้ มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น 

14 . กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วยกฎหมายฉบับต่าง ๆ 

 มีสาระสำคัญ คือ การแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการให้การ

ศึกษาที่ยังไม่มีระบบโดยเมื่อมีอายุประมาณ 3 ขวบ จะจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมทั้งทาง

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กลุ่มเด็กในวัยเรียน คือ  นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  

จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดอย่างต่อเนื่อง 12 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่

กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระกับชั้นประถมศึกษา เป็นการศึกษาในสถาบัน

อุดมศึกษา ในกรณีที่ศึกษาระดับปริญญาและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษ การจัดการศึกษา

สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมตรงกับลักษณะและความจำเป็นสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสเหล่า

นั้น ดังนั้นครุผู้สอนจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
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15 . พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  2545 

 มีสาระสำคัญ คือ การศึกษาภาคบังคับการศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กที่เข้า

เรียนต้องเป็นคนไทยมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 โดยผู้ปกครองต้องแจ้งเข้าเรียนหากฝ่าฝืนโดยเด็กไม่ได้เรียนตาม             

พระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  10,000 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต้องระวางโทษปรับ           

ไม่เกิน 10,000  บาท 

16 . ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

 มีสาระสำคัญ คือ การจัดการศึกษา การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจำแนกเป็น 3  

ประเภท คือ การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนและการพาไปนอกราช

อาณาจักรโดยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติโดยต้องได้รับอนุญาต

ก่อน  ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลใน

การเดินทางโดยครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ต้องดำเนิน

การให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง  

เลือกยานพาหนะ ที่อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อขอคำแนะนำหรือขอความร่วมมืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและ

อนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ให้ส่งคำขออนุญาตพร้อมโครงการที่จะไปนอกสถาน

ศึกษา ไปให้ผู้มีอำนาจพิจารณาก่อนวันออกเดินทางเมื่อไดรับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้ การพานักเรียน

และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นความสมัครใจ 

17 .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  พ.ศ. 2549 

 มีสาระสำคัญ คือ ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือ วันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปี

การศึกษา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไปให้สถานศึกษาเปิด และ ปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการ

ศึกษาหนึ่งตามที่กำหนดไว้วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม ภาคเรียนที่  

2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายนของปีถัดไป สถานศึกษาใดประสงค์จะ

เปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่

เห็นสมควร ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ คือ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกิน 7 วัน  
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การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตราย

อันอาจจะเกิดขึ้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้ หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกิน 15 วัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกิน 30 วัน เมื่อผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว แต่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่สงบหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องสั่งปิดต่อไปอีกให้อยู่ในดุลยพินิจหัวหน้าสถานศึกษา  

ในระหว่างปิดสถานศึกษาชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือในระหว่างปิดสถานศึกษาชั่วคราว หัวหน้าสถานศึกษา

อาจสั่งให้ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถานศึกษานั้น ๆ มาปฏิบัติงานตามปกติหรือตามคำสั่งที่ได้รับ

มอบหมายก็ได้ การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวให้ทำคำสั่งเป็นหนังสือ เว้นแต่การสั่งด้วยวาจาหรือการสั่งโดย

การสื่อความหมายในรูปแบบอื่น เมื่อผู้มีอำนาจได้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว  แล้วให้ทำคำสั่งเป็นหนังสือ

ภายใน 3 วันนับแต่วันที่สั่งการด้วยวาจาหรือสั่งโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่น 

18 . นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 มีสาระสำคัญ คือ จัดให้มีปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการศึกษา ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอำนาจ เป็นต้น นโยบายใน

การพัฒนาการศึกษาของไทยที่สำคัญมี 6 ด้าน เช่น เด็กจบ ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ เด็กชั้น ม. 1- 6          

ต้องเลือกเรียนวิชาเสริม เป็นสาขาวิชาชีพ เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพให้ตรงความต้องการ   

ของท้องถิ่น ในระดับอุดมศึกษาให้เน้นการวิจัย ให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษผลิตครูที่มี          

ความเข้มข้น 

 ปัญหาทางด้านการจัดการศึกษาที่สำคัญ เช่น ปัญหาด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปัญหา

ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัย ปัญหาด้านการประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษาปัญหาด้าน  

ICT เพื่อการศึกษา ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานที่สำคัญ เช่น ประกอบด้วยปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ปรับระบบ

สนับสนุนการจัดการศึกษาและการยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การผลิตและพัฒนาครู  

การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ผลิตพัฒนากำลังคนและ

งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ           

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  มีสาเหตุสำคัญมาจากนักเรียนในห้องเรียนมากเกินไป การบ้านมาก นักเรียนและ            

ผู้ปกครองเครียด การเรียนการสอนยังไม่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์เป้าหมายเป็น              
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การพัฒนาใน 4 ส่วน คือ HEAD พัฒนาสมอง HEART พัฒนาจิตใจเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม HAND พัฒนาทักษะการปฏิบัติเป็นการฝึกการทำงาน HEALTH  พัฒนาสุขภาพเป็นการสร้าง

เสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย 

19 .คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่  10 / 2559  เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

   มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน การวางแผน

งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถาน

ศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและให้โอนอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอำนาจ

หน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ กรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น           

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา                            

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  

สำหรับกรุงเทพมหานคร  ให้คณะกรรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   

ในภูมิภาคทำหน้าที่เป็น กศจ. 

20 . คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  11 / 2559  เรื่อง การบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 มีสาระสำคัญ คือ ให้มีสำนักงานศึกษาภาค จำนวน 18 ภาค มีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนด

ยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นต้น โดย มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรง

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละจังหวัด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำกับการบริหาร

และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวง
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ศึกษาธิการในระดับ จังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด เป็นต้น ให้มีศึกษาธิการจังหวัดเป็น         

ผู้บังคับบัญชา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ               

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ศ.ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ

ศึกษาธิการจังหวัด ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง   

ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดไม่จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.    ระดับชั้นอนุบาล    2.   ระดับชั้นประถมศึกษา 

 3.   ระดับชั้นมัธยมศึกษา   4.   ระดับชั้นอุดมศึกษา 

2. การประกันคุณภาพนอกเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด 

 1.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 2.  ศึกษาธิการจังหวัด 

         3.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

         4.  สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 

3.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนกี่ปี 

 1.  จำนวน  6  ปี      2.  จำนวน  9  ปี 

 3.  จำนวน  12  ปี    4.  จำนวน  15  ปี 

4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวนกี่ปี 

 1.  จำนวน  6  ปี      2.  จำนวน  7  ปี 

 3.  จำนวน  9  ปี    4.  จำนวน  10  ปี 

5. การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ยึดหลักใดสำคัญที่สุด 

 1.  ครูเป็นผู้มีความสำคัญ   2.  ผู้เรียนมีความสำคัญ 

 3.  หลักสูตรแกนกลาง   4.  หลักสูตรท้องถิ่น 
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6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีความสอดคล้อง

กับสิ่งใด 

 1.  รูปแบบการเมืองการปกครอง   

 2.  สังคมวัฒนธรรมของประชากร 

 3. นโยบายของรัฐบาล    

 4.  ความถนัดของผู้เรียน 

7. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาการศึกษาคือบุคคลใด 

 1.  นายกรัฐมนตรี     

 2.  รองนายกรัฐมนตรี 

 3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 4.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

8. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ได้  ทำหน้าที่ในข้อใด 

  1.   พัฒนาเกณฑ์การประเมิน 

  2.  ประเมินผลการจัดการศึกษา 

  3.  จัดทำข้อมูลเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

          4.  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร

สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวนกี่คน 

   1.  จำนวน   6   คน    2.  จำนวน  8  คน 

   3.  จำนวน  9   คน    4.  จำนวน  11  คน 
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10. ข้อใดไม่ใช่ หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547 

 1.  ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  ข้าราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 3.  ข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม 

 4.  ข้าราชการในสำนักพระราชวัง 

11.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กำหนดให้บุคคล

ใดดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.  รับมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

12.  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี 

 1.  คราวละ  1  ปี    2.  คราวละ  2  ปี 

 3. คราวละ   5  ปี    4.  คราวละ  4  ปี 

13.  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้ข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ            

ตามข้อใด 

 1.  มีอายุต่ำกว่า   18  ปี มีเชื้อชาติไทย   

 2. มีอายุ  18  ปี  ขึ้นไป  มีเชื้อชาติไทย 

 3.  มีอายุต่ำกว่า   18  ปี  มีสัญชาติไทย  

 4.  มีอายุ  18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย 

14.  ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท 

 1.  2  ประเภท     2.  3  ประเภท 

 3. 4  ประเภท     4.  5  ประเภท 
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15. ข้อใดไม่จัดเป็นตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 

       1.  ครูชำนาญการ    2.  ครูผู้ช่วย 

 3. ครูชำนาญการพิเศษ   4.  ครูเชี่ยวชาญ 

16.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร 

 1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 2.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา   

 4.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

17.  การทำผลงานทางวิชาการ  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เป็นความผิดวินัยร้ายแรงคือข้อใด 

 1.  การทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง 

 2.  การปรับปรุงผลงานของตนเอง 

 3.  การจ้างวานให้คนอื่นทำผลงานให้ 

 4.  การร่วมกับผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ 

18.  ตำแหน่งใดที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทได้ 

 1.  กรรมการผู้จัดการ    2.  ที่ปรึกษาบริษัท 

 3.  กรรมการในบริษัท   4.  ผู้ประสานงาน 

19.  โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่สถาน 

 1.  ประกอบด้วย  3   สถาน    

 2.  ประกอบด้วย   9  สถาน 

 3.  ประกอบด้วย   5  สถาน    

 4.  ประกอบด้วย   6  สถาน 
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20.  ข้อใดไม่ใช่การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.  การออกจากราชการเมื่อตาย 

 2.  การออกจากราชการเมื่อลาออก 

 3.  การออกจากราชการเมื่อถูกปลดออก 

 4.  การออกจากราชการเมื่อทำผิดสถานเบา 

21.  การอุธรณ์โทษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำได้ภายในระยะเวลากี่วัน 

 1.  ระยะเวลา 20 วัน    2.  ระยะเวลา 30 วัน 

 3.  ระยะเวลา 40 วัน    4.  ระยะเวลา 60 วัน 

22. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษปลดออก ก.ค.ศ. ต้องพิจารณา            

ให้เสร็จภายในระยะเวลากี่วัน 

  1.  ระยะเวลา 30   วัน   2.  ระยะเวลา 60  วัน 

  3.  ระยะเวลา 90  วัน   4.  ระยะเวลา 120  วัน 

23. องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีจำนวนกี่คน 

  1. จำนวน 10 คน     2.  จำนวน 15 คน   

  3. จำนวน 25 คน     4.  จำนวน 29 คน   

24. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนด

ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

 1.  ภายใน 60 วัน     2.  ภายใน 90 วัน   

 3.  ภายใน 120 วัน     4.  ภายใน 180 วัน   
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25. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เยาวชนเป็น       

ผู้ที่มีอายุกี่ปี 

 1.  อายุระหว่าง 10 - 15 ปี    

 2.  อายุระหว่าง 15 - 20 ปี  

 3.  อายุระหว่าง 18 - 25 ปี    

 4.  อายุระหว่าง 25 - 30 ปี 

26.  สิทธิในเรื่องใดของเด็กและเยาวชนที่กฎหมาย ไม่ได้ ให้การรับรองไว้ 

 1.  สิทธิการรับบริการสาธารณสุข   

 2.  สิทธิในการเล่นการพนัน 

 3.  สิทธิทางนันทนาการ    

 4.  สิทธิศึกษาอบรม 

27.  ตำแหน่งใดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

 1.  นายกรัฐมนตรี          

 2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 4.  ปลัดกระทรวงการคลัง 

28.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ                            

มีจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   2   คน     2.  จำนวน   3  คน   

 3.  จำนวน   4   คน     4.  จำนวน  5   คน 
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29.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต้องเป็นผู้ที่

มีคุณสมบัติตามข้อใด 

     1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีเชื้อชาติไทย  

 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป มีเชื้อชาติไทย 

 3. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี มีสัญชาติไทย  

 4. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย 

30.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.  คราวละ 1 ปี  วาระเดียว    

 2. คราวละ 2  ปี  วาระเดียว  

 3.  คราวละ 3 ปี  วาระเดียว    

 4.  คราวละ 3 ปี  ไม่เกิน 2 วาระ 

31.  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน  

 1.  จำนวนไม่เกิน   20   คน     

 2.  จำนวนไม่เกิน   25  คน   

 3.  จำนวนไม่เกิน   30   คน     

 4.  จำนวนไม่เกิน    40  คน 

32.  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   60   คน    2.  จำนวน   80  คน   

 3.  จำนวน   100   คน    4.  จำนวน  120   คน 

33.  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  มีสมาชิกจำนวนกี่คน 

 1. จำนวน   21   คน     2.  จำนวน   25  คน   

 3.  จำนวน   30   คน    4.  จำนวน  35   คน 
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34.  สภาเด็กละเยาวชนแห่งประเทศไทย  ไม่ได้  ประกอบไปด้วยตำแหน่งใด 

 1.  ผู้แทนเด็กและเยาวชน 

 2.  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

 3.  ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

 4.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

35.  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  มีคุณสมบัติที่สำคัญคือข้อใด 

 1.  อายุไม่เกิน  18  ปี  ดำรงตำแหน่งคราวละ  1  ปี 

 2.  อายุไม่เกิน  20  ปี  ดำรงตำแหน่งคราวละ  1  ปี 

 3.  อายุไม่เกิน  25  ปี  ดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี 

 4.  อายุไม่เกิน  30  ปี  ดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี 

36.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ไม่ได้กำหนดให้บุคคลใด              

เป็นคนพิการ 

 1. ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น   

 2. ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน 

 3. ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว    

 4. ผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัว 

37.  ข้อใด  ไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาของคนพิการ 

 1.  การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 2.  การเลือกบริการทางการศึกษา 

 3.  การศึกษาที่มีมาตรฐาน 

 4.  สิทธิการศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง 
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38.  บุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริม  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 4.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

39.  องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ          

คนพิการมีจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   10   คน     2.  จำนวน   13  คน   

 3.  จำนวน   15   คน    4.  จำนวน  20  คน 

40. ข้อใด ไม่ใช้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 1.  ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรี 

 2.  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน 

 3.  ให้ความเห็นชอบ การใช่จ่ายเงินกองทุน 

 4.  กำหนดตำแหน่งของพนักงานของกองทุน 

41.  วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สำหรับคนพิการคราวละกี่ปี 

 1.  คราวละ  1  ปีวาระเดียว    

 2.  คราวละ  2  ปีวาระเดียว 

 3.  คราวละ   3  ปีไม่เกิน  2 วาระ   

 4.  คราวละ  3  ปีไม่เกิน  3  วาระ 
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42.  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 กำหนดให้สถานศึกษาของเอกชนไม่มีลักษณะสำคัญ

ตามข้อใด 

 1.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

 2.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4.  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

43.  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี 

 1.  คราวละ  1  ปีไม่เกิน  1  วาระ   

 2.  คราวละ  2  ปีไม่เกิน  1  วาระ 

 3. คราวละ   3  ปีไม่เกิน  2 วาระ   

 4.  คราวละ  4  ปีไม่เกิน  2  วาระ 

44.  ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ ตำแหน่งใด 

 1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 3.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

45.  ข้อใดเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 

 1.  ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  มีสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2.  ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  มีสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับอนุปริญญา 

 3.  ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  มีสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 4.  ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  30  ปี  มีสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับปริญญาโท 
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46.  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคล มีลักษณะตามข้อใด 

 1.  มีผู้ถือหุ้น  ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า  20 %  ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

 2.  มีผู้ถือหุ้น  ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า  30 %  ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

 3.  มีผู้ถือหุ้น  ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า  50 %  ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

 4.  มีผู้ถือหุ้น  ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยเกิน  50 %  ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

47.  ตำแหน่งใด ไม่จัดเป็น คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ 

        1. ผู้รับใบอนุญาต    2.  ผู้จัดการ 

 3. ผู้แทนครู      4.  ผู้แทนนักเรียน 

48.  หากโรงเรียนในระบบใด  ไม่จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทย  มีโทษในลักษณะใด 

 1.  โทษปรับไม่เกิน  20,000  บาท   

 2.  ปรับไม่เกิน  10,000  บาท 

 3.  ปรับไม่เกิน  50,000  บาท   

 4.  ปรับไม่เกิน  30,000  บาท 

49.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การจัดระเบียบ

บริหารราชการในส่วนกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลใด 

 1.  นายกรัฐมนตรี 

 2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 4.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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50.  ข้อใด  ไม่ใช่  บทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา 

 1.   เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ   

 2.  ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 3.  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษา   

 4.  แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษา 

51.  คณะกรรมการสภาการศึกษาจะไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานใดเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2.  องค์กรเอกชน 

 3.  องค์กรศาสนา     

 4.  องค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

52.  การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 

 1.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 2.  คณะกรรมการสภาการศึกษา 

 3.  คณะกรรมการอาชีวศึกษา   

 4.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

53.  คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของบุคคลใด 

 1.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

 2.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 3.  ปลัดกระทรวงการคลัง    

 4.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           193

54.  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร 

 1.  นายกรัฐมนตรี 

 2.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

55.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนด

ให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด 

 1.  ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 2.  ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

 3.  จำนวนสถานศึกษา    

 4.  จำนวนประชากร 

56.  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาในลักษณะใด 

 1.  การศึกษาในระบบ  

 2.  การศึกษาเฉพาะทาง 

 3.  การศึกษาตลอดชีวิต 

 4.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

57.  “สำนักงาน กคศ.” มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมในด้านใด 

 1.  การศึกษาขั้นฐาน     

 2.  การศึกษาในระบบ 

 3.  การศึกษาทางด้านอาชีพ    

 4.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
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58.  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีจำนวนเท่าใด 

 1.  จำนวน   5   คน     2.  จำนวน   6   คน   

 3.  จำนวน   8   คน     4.  จำนวน  10  คน 

59.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้คุรุสภามีบทบาทหน้าที่

ในด้านใด 

 1.  แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครู 

 2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

 3.  กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 

 4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

60.   คณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   10  คน     2.  จำนวน   15   คน   

 3.  จำนวน   19   คน    4.  จำนวน  20  คน 

61.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 

 1.  อายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  มีสัญชาติไทย   

 2.  อายุไม่ต่ำกว่า  25 ปี  มีสัญชาติไทย   

 3.  อายุไม่ต่ำกว่า  30  ปี  มีสัญชาติไทย   

 4.  อายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี  มีสัญชาติไทย   

62.  ผู้ที่จะสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ต้องมีประสบการณ์ทำงานกี่ปี 

 1.  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  5 ปี   

 2.  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  6 ปี  

 3.  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  8 ปี   

 4.  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  10  ปี 
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63.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลากี่ปี 

 1.  ระยะเวลา   4  ปี     

 2.  ระยะเวลา   6  ปี  

 3.  ระยะเวลา   9  ปี     

 4.  ระยะเวลา   12  ปี  

64.  โทษของผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้าศึกษาในสถานศึกษาภาคบังคับมีโทษตามข้อใด 

 1.  ปรับไม่เกิน   20,000  บาท   

 2.  ปรับไม่เกิน   3,000  บาท 

 3.  ปรับไม่เกิน   5,000  บาท    

 4.  ปรับไม่เกิน   10,000  บาท 

65. คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา)  ไม่ได้ มีการกำหนดให้มี

การพัฒนาในด้านใด 

 1.  การอ่านออกเขียนได้ 

 2.  การเรียนวิชาชีพของเด็กชั้น ม. 1 -6 

 3.  ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 4.  ส่งเสริมให้เรียนวิชาสามัญ 

66.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มี  นโยบายในการส่งเสริมทางด้านใด 

         1.   พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  

 2.  ปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

 3.  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา   

 4.  สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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67.  ข้อใด ไม่ใช ้จุดเน้น  6  ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.   หลักการและกระบวนการเรียนรู้   

 2.  การผลิตและพัฒนาครู 

 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา                

 4.  การผลิตตำราเรียนที่มีคุณภาพ 

68.  การลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ไม่ได้ มีเป้าหมายในการพัฒนาในด้านใด 

         1.  ด้านสมอง     2.  ด้านจิตใจ 

 3.  ด้านทักษะ     4.  ด้านสังคม 

69. โครงสร้างเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป       

ในลักษณะใด 

 1.  ชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเพิ่มขึ้น   

 2.  ชั่วโมงเรียนนอกห้องเรียนลดลง 

 3.  ชั่วโมงเรียนนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น   

 4.  ชั่วโมงเรียนโดยรวมลดลง 

70.  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา  เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด 

 1.   การเรียนรู้แบบร่วมมือ    

 2.  การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 3.  การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการคิด   

 4.  การเรียนรู้แบบเล่าเรื่อง 

71.  คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีตำแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ 

 1.   ผู้ว่าราชการจังหวัด   2.  ศึกษาธิการจังหวัด 

 3.  เลขาธิการ  สพฐ.    4.  ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด 
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72.  ตัวแทนของหน่วยงานใดที่  ไม่ได้เป็นกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ. ) 

 1.   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    

 2.  ประธานหอการค้าจังหวัด 

 3.  ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด    

 4.  ผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

73.   คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/ 2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีการยุบเลิกหน่วยงานใด 

    1.  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   

 2.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 3.  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 4.  ศึกษาธิการจังหวัด 

74. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง

ศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวนกี่ภาค 

     1.  จำนวน   10  ภาค    2.  จำนวน   15   ภาค   

 3.  จำนวน   18  ภาค    4.  จำนวน  20  ภาค 

75. ข้อเสนอการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2  (พ.ศ. 2552 - 2561) ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านใด 

 1.  ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 2.  ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา   

 3.  ด้านการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน   

 4.  ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 
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76.  ข้อใด ไม่ใช ้กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2  

 (2552 – 2561 ) 

 1. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่    

 2.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 3.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่   

 4.  พัฒนาเครื่องแบบนักเรียนให้ทันสมัย 

77.  เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561) คือข้อใด 

   1.  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสุข 

 2.  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

 3.  ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 4.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในชาติไทย 

78.  บทบัญญัติทั่วไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฉบับปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดในเรื่องใดไว้ 

 1.  รูปแบบการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

 2.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

 3.  การไม่สามารถแบ่งแยกอาณาจักรไทยไว้ 

 4.  การใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้านการทหาร 

79.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีองคมนตรีจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน   17  คน     2.  จำนวน   18   คน   

 3.  จำนวน   19   คน    4.  จำนวน  20  คน 
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80.  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 

มีลักษณะอย่างไร 

 1.  ทุกคนมีสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 

 2.  การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสามารถทำได้ 

 3.  ประชาชนมีเสรีภาพในการว่าร้ายบุคคลอื่น 

 4.  การดักฟังโทรศัพท์สามารถทำได้เพื่อความมั่นคง 

81.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ของไทย 

 1.  ผู้กระทำผิดมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม 

 2.  ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญา 

 3.  ผู้อ่อนแอในสังคมย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าบุคคลอื่น 

 4.  ข้าราชการมีสิทธิพิเศษในกระบวนการยุติธรรม 

82.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิเสรีในการประกอบอาชีพของชนชาวไทย 

 1.  ชาวไทยสามารถประกอบอาชีพที่ทุจริตได้ 

 2.  มีการแข่งขันกันได้อย่างเสรี 

 3.  การเพิ่มหรือลดราคาสินค้าได้อย่างเสรี 

 4.  การค้าขายในสถานที่หวงห้ามของทางราชการได้ 

83. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชน 

ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

 1.  ไม่น้อยกว่า  6  ปี 

 2.  ไม่น้อยกว่า  9  ปี 

 3.  ไม่น้อยกว่า  12  ปี 

 4.  ไม่น้อยกว่า  15  ปี 
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84. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทางด้านสวัสดิการจะต้องมีอายุกี่ปี 

 1.  อายุเกิน   20  ปี 

 2.  อายุเกิน  30   ปี 

 3.  อายุเกิน  50   ปี 

 4.  อายุเกิน  60   ปี 

85. เมื่อหน่วยงานของราชการกระทำผิดหรือละเว้นการกระทำจนทำให้เกิดความเสียหายประชาชน

ชาวไทยมีสิทธิตามข้อใด 

 1.  มีสิทธิขับไล่ราชการ 

 2.  การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ 

 3.  มีสิทธิให้หน่วยงานของรัฐหยุดการทำงาน 

 4.  มีสิทธิร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี 

86.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิในการชุมนุมและการสมาคมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

 1.  การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ 

 2.  การชุมนุมเพื่อให้กำลังใจผู้นำทางการเมือง 

 3.  การชุมนุมเรียกร้องค่าจ้างแรงงานเพิ่ม 

 4.  การชุมนุมเพื่อประท้วงรัฐบาลโดยกลุ่มการเมือง 

87.   สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง 

 1.  การพยายามล้มล้างรูปแบบการปกครอง 

 2.  การต่อต้านโดยแนวทางสันติวิธี 

 3.  การยกย่องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 4.  การช่วยสอดส่องดูแลให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
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88.  ข้อใดไม่จัดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย             

ฉบับปัจจุบัน 

 1.  การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 2.  การรักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 3.  เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

 4.  การสนับสนุนให้มีการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

89.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ปัจจุบันกำหนดให้รัฐสภาของไทยมีสมาชิกจำนวนกี่คน 

 1.  จำนวน  300  คน    2.  จำนวน  500  คน 

 3.  จำนวน  750  คน    4.  จำนวน  800  คน 

90.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรของไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ               

ฉบับปัจจุบัน 

 1.  แบบแบ่งเขตจำนวน  200  คนแบบสัดส่วนจำนวน  100 คน  รวม  300 คน 

 2.  แบบแบ่งเขตจำนวน  300  คนแบบสัดส่วนจำนวน  150 คน  รวม  450 คน 

 3.  แบบแบ่งเขตจำนวน  350  คนแบบสัดส่วนจำนวน  150 คน  รวม  500 คน 

 4.  แบบแบ่งเขตจำนวน  350  คนแบบสัดส่วนจำนวน  100 คน  รวม  450 คน 

91 .  จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร 

 1.   จำนวน 100  คน     2.  จำนวน 150 คน   

 3.  จำนวน 200  คน     4.  จำนวน 250 คน 

92.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 1.  อายุ  30  ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2.  อายุ  30  ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับอนุปริญญา 

 3.  อายุ  35  ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 4.  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
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93.  คณะกรรมการที่ศาลตั้งขึ้นมาวินิจฉัยชี้ขาดหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาล

ต่าง ๆ  จะมีบุคคลใดเป็นประธาน 

 1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 2.  ประธานศาลฎีกา 

 3.  ประธานศาลปกครองสูงสุด 

 4.  หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร 

94.  การวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่

ของศาลใด 

 1.  ศาลรัฐธรรมนูญ    2.  ศาลทหาร 

 3.  ศาลปกครอง     4.  ศาลยุติธรรม 

95.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรม  

ฉบับปัจจุบัน 

 1.  อายุ  30  ปี  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีสัญชาติไทย 

 2.  อายุ  30  ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีสัญชาติไทย 

 3.  อายุ  40  ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีสัญชาติไทย 

 4.  อายุ  45  ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีสัญชาติไทย 

96. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน           

จำนวนกี่คน 

 1.   จำนวน   1   คน     2.  จำนวน   2   คน   

 3.  จำนวน   3  คน     4.  จำนวน  4   คน 
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97. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ( ปปช. ) 

 1.  มีจำนวน  8  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 

 2.  มีจำนวน  9  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี 

 3.  มีจำนวน 10  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี 

 4.  มีจำนวน 11 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 11 ปี 

98.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 1.  มีจำนวน   4  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี 

 2.  มีจำนวน   5  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง  5  ปี 

 3.  มีจำนวน   7  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง  6  ปี 

 4.  มีจำนวน   9  คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง  7  ปี 

99. คุณสมบัติสำคัญของผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือข้อใด 

 1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี  มีสัญชาติไทย  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  50 วัน 

 2.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  17  ปี  มีสัญชาติไทย  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  60 วัน 

 3.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  มีสัญชาติไทย  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  90 วัน 

 4.  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  มีสัญชาติไทย  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  45 วัน 

100. การพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติเป็น

อำนาจหน้าที่ขององค์กรใด 

 1.  ศาลฎีกา 

 2.  ศาลอุทธรณ์ 

 3.  ศาลปกครองสูงสุด 

 4.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
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1. เฉลยข้อ  4  ระดับชั้นอุดมศึกษา 

เหตุผล  ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  12  ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงไม่จัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เฉลยข้อ  3   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

เหตุผล  การประกันคุณภาพภายนอกเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง 

3. เฉลยข้อ  3   จำนวน  12  ปี  

เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาจำนวน 12 ปี 

4. เฉลยข้อ  3   จำนวน  9  ปี 

เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับจำนวน  

9 ปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่  7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่สอบได้

ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 

5. เฉลยข้อ  2  ผู้เรียนมีความสำคัญ 

เหตุผล การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 

6. เฉลยข้อ  4   ความถนัดของผู้เรียน 

เหตุผล กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                             

มีความสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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7. เฉลยข้อ  3   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล สภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนาศิลปะ  

วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับเป็นต้น  ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธาน 

8. เฉลยข้อ  4  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เหตุผล สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ          

สถานศึกษา จึงไมได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9. เฉลยข้อ  3   จำนวน   9  คน 

เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  

สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจำนวน 9 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรี        

แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ 

10. เฉลยข้อ  4  ข้าราชการในสำนักพระราชวัง 

เหตุผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 

การศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ  หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษา  และการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษา         

ดังนั้น ข้าราชการในสำนักพระราชวังจึงไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. เฉลยข้อ  3   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ก.ค.ศ.” ประกอบด้วยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นรองประธาน 

12. เฉลยข้อ  4     คราวละ  4  ปี 

เหตุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกรผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวาระอยู่

ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี 
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13.เฉลยข้อ  4   มีอายุ  18  ปีขึ้นไป   มีสัญชาติไทย 

เหตุผล ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  

คือ  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

14. เฉลยข้อ  2   3  ประเภท 

เหตุผล ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  3  ประเภท  คือ  ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็น

ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและตำแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่น 

15.เฉลยข้อ  2   ครูผู้ช่วย 

เหตุผล ตำแหน่งครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

มีวิทยฐานะ คือ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ดังนั้น ตำแหน่ง           

ครูผู้ช่วยจึงไม่จัดเป็นตำแหน่งครู 

16. เฉลยข้อ  4  ผู้อำนวยการศึกษา 

เหตุผล การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้

บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา 

17. เฉลยข้อ  3   การจ้างวานให้คนอื่นทำผลงานได้ 

เหตุผล ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบหรือนำเอาผลงานทาง

วิชาการของผู้อื่น หรือจ้างวาน ใช้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนด

ตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่งการทำผลงานทางวิชาการ  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 

18. เฉลยข้อ  1  กรรมการผู้จัดการ 

เหตุผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถเป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ  หรือ

ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในบริษัทได้ 
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19. เฉลยข้อ  3   ประกอบด้วย  5 สถาน 

เหตุผล โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี  5  สถาน คือ  ภาคทัณฑ์             

ตัดเงินเดือน   ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออกผู้ใดถูกลงโทษ  ปลดออก 

20. เฉลยข้อ  4   การออกจากราชการเมื่อทำผิดสถานเบา 

เหตุผล การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยลาออกจาก

ราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก  ถูกสั่งให้ออก  ถูกสั่งลงโทษ  ปลดออกหรือไล่ออก  ถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นการออกจากราชการเมื่อทำผิดสถานเบาจึงไม่ใช่การออกจากราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

21. เฉลยข้อ  2   ระยะเวลา  30  วัน 

เหตุผล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือนหรือ              

ลดขั้นเงินเดือน  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่ อ.ก.ค.ศ.  ตั้งภายใน  30 

วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก  ไล่ออก

หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

22. เฉลยข้อ  3   ระยะเวลา  90  วัน 

เหตุผล เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษปลดออก   ให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือ

ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้เสร็จภายใน 90 วัน  

ก.ค.ศ.  ต้องพิจารณาให้เสร็จระยะเวลากี่วัน 

23. เฉลยข้อ  4    จำนวน  29  คน 

เหตุผล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   

กำหนดให้องค์ประกอบของ ก.ค.ศ. มีจำนวน 29 คน 

24. เฉลยข้อ  4   ภายใน  180  วัน 

เหตุผล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553  

กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           208

25.เฉลยข้อ  3   อายุระหว่าง  18 – 25  ปี 

เหตุผล เยาวชนหมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์ 

26. เฉลยข้อ  2   สิทธิในการเล่นการพนัน 

เหตุผล สิทธิของเด็กและเยาวชนให้ทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่

ไม่มีสิทธิในการเล่นการพนัน 

27. เฉลยข้อ  4  ปลัดกระทรวงการคลัง 

เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการโดยตำแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ดังนั้น  

ปลัดกระทรวงการคลัง  จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

28. เฉลยข้อ  4   จำนวน  5  คน 

เหตุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติจำนวน          

ไม่เกิน 5 คน  

29. เฉลยข้อ  4  อายุไม่ต่ำกว่า  30  ปี  มีสัญชาติไทย 

เหตุผล คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คือ สัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า  30  ปีบริบูรณ์  เป็น

ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีความรู้   ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ 

30. เฉลยข้อ  4    คราวละ  3  ปีไม่เกิน  2  วาระ 

เหตุผล วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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31. เฉลยข้อ  2   จำนวนไม่เกิน  25  คน  

เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีจำนวนไม่เกิน 25 คน สมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากคณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวนไม่เกิน 5 คน จากแต่ละสภาเด็กและเยาวชนอำเภอในจังหวัด คณะบริหาร

ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกิน  20  คน 

32. เฉลยข้อ  3   จำนวน  100  คน 

เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจำนวน  100  คน  ประกอบด้วยผู้แทนนักเรียนหรือ

นักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  ในระดับ

มัธยมศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน ผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน          

ผู้แทนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน ผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัด           

จำนวนไม่เกิน  40  คน 

33. เฉลยข้อ  1    จำนวน  21  คน 

เหตุผล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งหมด  21  คน ประกอบด้วย

ประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกิน  20  คน 

34. เฉลยข้อ  4   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เหตุผล สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุก

จังหวัดประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครผู้แทนเด็กและเยาวชน  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง

จากกลุ่มเด็กและเยาวชนจำนวน  38  คน  ดังนั้นประธารสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย 

35. เฉลยข้อ  3   อายุไม่เกิน  25  ปี ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี 

เหตุผล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  มีคุณสมบัติที่สำคัญ  คือ มีอายุไม่เกิน  25  

ปีบริบูรณ์  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นต้น  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ  2  ปี 
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36. เฉลยข้อ  4    ผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัว 

เหตุผล พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  กำหนดให้คนพิการ หมายถึง  

บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  เนื่องจากมีความ

บกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้   

หรือความบกพร่องอื่นใด ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาทางครอบครัวจึงไม่จัดเป็นผู้พิการ 

37. เฉลยข้อ  4   สิทธิการศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง 

เหตุผล สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาคนพิการมีสิทธิทางการศึกษา คือ การได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายการเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ  

ความสนใจ  ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  แต่ผู้พิการไม่มีสิทธิการศึกษาในสถาน

ศึกษาที่มีชื่อเสียง 

38.เฉลยข้อ  1   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

เหตุผล คระกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน  กรรมการ         

โดยตำแหน่ง จำนวน 10 คน ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริม 

การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

39. เฉลยข้อ  2  จำนวน  13  คน 

เหตุผล องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ      

คนพิการมีจำนวน 13 คน 

40. เฉลยข้อ  4   กำหนดตำแหน่งของพนักงานของกองทุน 

เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย  

ยุทธศาสตร์  แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการกำหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินและ                

การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ดังนั้น

กำหนดตำแหน่งของพนักงานของกองทุนจึงไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ 
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41. เฉลยข้อ  3   คราวละ  3  ปีไม่เกิน  2  วาระ 

เหตุผล วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

42. เฉลยข้อ  4    เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เหตุผล พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  กำหนดให้โรงเรียนนอกระบบมีลักษณะสำคัญ คือ  

เป็นสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใช่เป็น

สถาบันอุดมศึกษา 

43. เฉลยข้อ  3   คราวละ  3  ปี  ไม่เกิน  2  วาระ 

เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีวาระคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ

ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน  2  วาระมิได้ 

44. เฉลยข้อ  2   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เหตุผล ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  คือ           

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

45. เฉลยข้อ  3   ผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี  มีสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เหตุผล คุณสมบัติสำคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบคือเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย  

มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่

บกพร่องในศีลธรรมอันดี  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  เป็นต้น 

46. เฉลยข้อ  3   มีผู้ถือหุ้น  ที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า  50 % ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

เหตุผล คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคล คือ ต้องมีจำนวนหุ้น

หรือทุนเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขงจำนวนหุ้นหรือทุนทั้งหมดและจะต้องมี

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

ทั้งหมด 
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47. เฉลยข้อ 4     ผู้แทนนักเรียน 

เหตุผล คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ                    

ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ  

ดังนั้นผู้แทนนักเรียนไม่จัดเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ 

48. เฉลยข้อ  3   ปรับไม่เกิน  50,000  บาท 

เหตุผล โทษของโรงเรียนในระบบที่จัดทำเอกสารเป็นภาษาไทยคือปรับไม่เกิน 50,000  บาท 

49. เฉลยข้อ  2    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การจัดระเบียบ

บริหารราชการในส่วนกลางอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

50. เฉลยข้อ  4   แต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุผล หน้าที่สำคัญของสภาการศึกษาที่สำคัญคือพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การพิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผน  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น แต่งตั้งโยก

ย้ายบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา 

51. เฉลยข้อ  4   องค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

เหตุผล คณะกรรมการสภาการศึกษาประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  พระภิกษุ  

ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  ดังนั้น

คณะกรรมการสภาการศึกษาจะไม่มีตัวแทนจากองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

52. เฉลยข้อ  4   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เหตุผล การกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
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53. เฉลยข้อ  1      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาการศึกษาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

54. เฉลยข้อ  2   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เหตุผล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ         

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

55. เฉลยข้อ  2    ทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

เหตุผล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนด

ให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน  จำนวนสถานศึกษา  จำนวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น  ดังนั้น จึงไม่มี 

ความเกี่ยวข้องกับทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

56. เฉลยข้อ  3   การศึกษาตลอดชีวิต 

เหตุผล การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคล

สามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม  และ

ศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

57.เฉลยข้อ  4  การศึกษาตามอัธยาศัย 

เหตุผล สำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น 

58. เฉลยข้อ  3     จำนวน  8  คน 

เหตุผล คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีจำนวน 8 คน 
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59. เฉลยข้อ  3     กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู 

เหตุผล พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กำหนดให้คุรุสภามีบทบาท

หน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการดำเนิน

งานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพออกใบ

อนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ  พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

60. เฉลยข้อ  3   จำนวน   19  คน 

เหตุผล กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเลือกตั้งมาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาจำนวน 19 คน 

61. เฉลยข้อ  4   อายุไม่ต่ำกว่า   35  ปี  มีสัญชาติไทย 

เหตุผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติที่สำคัญ  คือ  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี 

บริบูรณ์  มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นประจักษ์  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถไม่

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกิจการคุรุสภา  เป็นต้น 

62. เฉลยข้อ  4   ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า   10  ปี 

เหตุผล ผู้ที่จะสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  ต้องมีประสบการณ์การ

ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

63. เฉลยข้อ  3   ระยะเวลา  9  ปี 

เหตุผล     พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับมีระยะเวลา 9 ปี 

64. เฉลยข้อ  4    ปรับไม่เกิน  10,000  บาท 

เหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร

กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้รับเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกิน  10,000  บาท 

65. เฉลยข้อ  4   ส่งเสริมให้เรียนวิชาสามัญ 

เหตุผล คณะกรรมการนโยบายพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) กำหนดนโยบายใน

การพัฒนาการศึกษาของไทย 6 ด้านแต่ไม่ได้มีการส่งเสริมให้เรียนวิชาสามัญ 
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66. เฉลยข้อ  2  ปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

เหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายส่งเสริมทางด้านการปฏิรูปการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา  เป็นต้น   แต่ไม่มี

นโยบายในการส่งเสริมทางด้านปฏิรูปการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

67. เฉลยข้อ  4   การผลิตตำราเรียนที่มีคุณภาพ 

เหตุผล จุดเน้น  6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย  หลักสูตร

และกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครูการทดสอบ การทดสอบ การประเมิน  การประกันคุณภาพ  

และการพัฒนามาตรฐานการศึกษาผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ ดังนั้นการผลิตตำราเรียนที่มีคุณภาพจึงไม่ใช่จุดเน้น 

68. เฉลยข้อ  4   ด้านสังคม 

เหตุผล การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีเป้าหมายในการพัฒนาใน 4 ส่วน คือ ทางด้าน HEAD พัฒนา

สมอง ทางด้าน HEART พัฒนาจิตใจ ทางด้าน HAND พัฒนาทักษะการปฏิบัติ และทางด้าน HEALTH  พัฒนา

สุขภาพ  แต่ไม่ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาทางด้านสังคม 

69. เฉลยข้อ  3   ชั่วโมงเรียนนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

เหตุผล โครงสร้างเวลาเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในลักษณะนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้นและเรียนในห้องเรียนลดลง 

70. เฉลยข้อ  2   การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เหตุผล การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการโดย

ใช้  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์  

(Mathematics) ที่นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง 

71. เฉลยข้อ  1     ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เหตุผล คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประธานกรรมการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ศึกษาธิการภาคในพื้นรับผิดชอบกรรมการและเลาขานุการศึกษาธิการจังหวัด 
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72. เฉลยข้อ  4   ผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 

เหตุผล กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด   

ศึกษาธิการภาคกรรมการที่ รมว.ศธ.แต่งตั้งฯ ผู้แทนประชาชน 2 คน นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนครู 2 คน คือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้แทน สพฐ. และ                  

ผู้ทรงคุณวุฒิ  3  ดังนั้นผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจึงไม่ได้เป็นกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

73. เฉลยข้อ  1  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

เหตุผล คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้มีการยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ของ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ 

74. เฉลยข้อ  3   จำนวน  18  ภาค 

เหตุผล คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง

ศึกษาธิการในภูมิภาคกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคจำนวน  18  ภาค 

75. เฉลยข้อ  4   ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

เหตุผล ข้อเสนอการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) มุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

76. เฉลยข้อ  4   พัฒนาเครื่องแบบนักเรียนให้ทันสมัย 

เหตุผล กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามข้อเสนอการปฏิรูปในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561)          

มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียน       

เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาในด้าน

การพัฒนาเครื่องแบบนักเรียนให้ทันสมัย 

77. เฉลยข้อ  2   การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

เหตุผล เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552 - 2561) คือ               

คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
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78. เฉลยข้อ  4   การใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้านการทหาร 

เหตุผล บทบัญญัติทั่วไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในฉบับปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับ

การใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้านการทหารไว้ 

79. เฉลยข้อ  3  จำนวน  19  คน 

เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีองคมนตรีจำนวน  19  คน  โดย

พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี  1  คนและองคมนตรีอื่นอีกไม่

เกิน  18  คน 

80. เฉลยข้อ  1  ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 

เหตุผล สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีลักษณะสำคัญคือบุคคล

ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ 

81. เฉลยข้อ  1  ผู้กระทำผิดมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม 

เหตุผล สิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่กำหนดไว้รัฐธรรมนูญเช่น  สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึง  สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา  สิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการ

พิจารณาอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม  เป็นต้น 

82. เฉลยข้อ  2   มีการแข่งขันกันได้อย่างเสรี 

เหตุผล สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของชนชาวไทย  เช่น  ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบ

กิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

83. เฉลยข้อ  3  ไม่น้อยกว่า   12  ปี 

เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชน

ไม่น้อยกว่า  12  ปี 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           218

84. เฉลยข้อ  4  อายุเกิน  60   ปี 

เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ประชาชนซึ่งมีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์  และ        

ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  มีสิทธิได้รับสวัสดิการ  สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่าง                

สมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

85. เฉลยข้อ  2   การฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ 

เหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ  

หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ให้รับผิดเนื่องจาก

การกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น 

86. เฉลยข้อ  1  การชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ 

เหตุผล สิทธิในการชุมนุมและการสมาคมที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ

ปัจจุบันกำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

87. เฉลยข้อ  1  การพยายามล้มล้างรูปแบบการปกครอง 

เหตุผล ประชาชนมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจใน         

การปกครองประเทศไทยโยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  จะใช้สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญนี้  หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไว้ 

88. เฉลยข้อ  4   การสนับสนุนให้มีการทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

เหตุผล หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  คือ  

พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศ  พิทักษ์  รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ  แต่การสนับสนุน        

ให้มีการทุจริต  ประพฤติมิชอบไม่จัดเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
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89. เฉลยข้อ  3  จำนวน  750  คน 

เหตุผล รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจำนวน  500  คน  และวุฒิสภาจำนวน  250  คน         

รวมทั้งหมดจำนวน  750  คน 

90. เฉลยข้อ  3  แบบแบ่งเขตจำนวน  350  คน  แบบสัดส่วนจำนวน  150  คน รวม  500  คน 

เหตุผล สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน  500  คน  โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เลือกตั้งจำนวน  350  คน  มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน  150  คน 

91. เฉลยข้อ  4   จำนวน  250  คน 

เหตุผล วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน  250  คน  ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล                 

ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะ  หรือประโยชน์ร่วมกัน  โดยในการแบ่งกลุ่ม

ต้องการสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง 

92. เฉลยข้อ  3   อายุ   35  ปีขึ้นไป  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เหตุผล คุณสมบัติของรัฐมนตรีที่สำคัญได้แก่การเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า         

35  ปี  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

93. เฉลยข้อ  2  ประธานศาลฎีกา 

เหตุผล กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรม  ศาลปกครองหรือศาลทหาร 

ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน  ประธานศาล

ปกครองสูงสุด  หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน  4  คน  

94. เฉลยข้อ  1   ศาลรัฐธรรมนูญ 

เหตุผล ศาลรัฐธรรมนูญ  มีอำนาจตัดสินคดีความขัดแย้งที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในการตีความตาย

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

95. เฉลยข้อ  4     อายุ   45  ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีสัญชาติไทย 

เหตุผล คุณสมบัติสำคัญต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า  45  ปีบริบูรณ์                 

ในวันเสนอชื่อ  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
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96. เฉลยข้อ  3   จำนวน  3   คน 

เหตุผล ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน  3  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา  

จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน 

97. เฉลยข้อ  2  มีจำนวน  9  คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  9  ปี 

เหตุผล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วย  

ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอื่นอีก  8  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำ             

ของวุฒิสภา  กรรมการมีวาระการคำรงตำแหน่ง  9  ปี  และให้ดำรงตำแหน่ง  6  ปี 

98. เฉลยข้อ  3   มีจำนวน  7  คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  6  ปี 

เหตุผล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอื่น 

อีก  6  คน  ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากการแนะนำของวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่ง  6  ปี  และ

ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

99. เฉลยข้อ  3  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  มีสัญชาติไทย  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  90  วัน 

เหตุผล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย   มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี  บริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง  

และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90  วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

100. เฉลยข้อ  4   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

เหตุผล การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาและคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ               

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สุด 
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ก ฎหมายภายในประเทศ จำแนกได้ 2 ประเภท คือ 

 กฎหมายเอกชน บัญญัติเกี่ยวกับความสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลที่สำคัญ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง 

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน กฎหมายพาณิชย์  กำหนดความสัมพันธ์ของบุคคลที่ทำธุรกิจ

การค้า และกฎหมายพิจารณาความแพ่ง  เป็นกฎหมายว่าด้วยข้อบังคับที่ใช้ในการดำเนินคดีความแพ่ง 

 กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคู่กรณีกับเอกชน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

รัฐโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้บังคับใช้ที่สำคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายการปกครอง กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายเกี่ยวกับภาษี 

1. กฎหมายสารบัญญัติ เป็นกฎหมายซึ่งกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลตาม

กฎหมาย โดยบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิด เป็นกฎหมายที่กำหนดแต่เนื้อหาของกฎหมาย

ล้วน ๆ 

2. กฎหมายวิธีบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ใช้ประกอบกับกฎหมายสารบัญญัติ โดยต้องอาศัยขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรม 

◉ ลักษณะของกฎหมายไทย เรียงจากความสำคัญมากที่สุดไปหาที่สำคัญน้อยที่สุด มีดังนี้ 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งกฎหมายอื่นจะต้องขัดแย้งไม่ได้จัดทำโดย

องค์กรพิเศษที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะ 

2. พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นตามคำแนะนำของรัฐสภามีความสำคัญ

รองมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. พระราชกำหนด เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารเป็นกฎหมาย

ที่ออกในการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินภายในราชอาณาจักร 

4. พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ตราขึ้นตามคำแนะนำของฝ่ายบริหาร 

5. กฎหมายกระทรวง เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตราขึ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรีเพื่อดำเนินการกำหนดละเอียดต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติให้อำนาจไว้ 
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◉ ลักษณะที่สำคัญของรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีดังนี้ 

1. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

• ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเป็นไปตามหลักเชื่อมอำนาจอย่างใกล้ชิด 

• หัวหน้าฝ่ายบริหารมีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ 

• ที่มาของคณะรัฐมนตรีไม่แยกกันโดยเด็ดขาด 

• ประมุขของประเทศและหัวหน้าฝ่ายบริหารจะเป็นคนละตำแหน่งแยกจากกันโดยเด็ดขาด 

• รัฐสภามีอำนาจสูงสุด 

2. ประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี มีลักษณะสำคัญ มีดังนี้ 

• ประธานาธิบดีเป็นประมุขได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

• ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและสามารถเลือกที่จะยุบสภาได้ 

• คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรีมนตรีอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของประธานาธิบดี 

• รัฐสภาในแบบเดียวกันหรือสองสภาก็ได้รัฐสภาในการปกครองแบบนี้มีอำนาจมากกว่ารัฐสภา            

ในแบบประธานาธิบดี แต่มีอำนาจน้อยกว่ารัฐสภาในแบบรัฐสภา 

3. ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี มีลักษณะดังนี้ 

• มีการแยกอำนาจบริหาร  อำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจตุลาการออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

• อำนาจและความรับผิดชอบของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในแต่ละฝ่ายไม่ขึ้นแก่กัน 

• ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารและเป็นประมุขของประเทศไปพร้อม ๆ กัน 

• ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนคณะรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว 
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4. การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย มีลักษณะการถ่วงดุลดังนี้ 

• อำนาจบริหารถ่วงดุลกับอำนาจนิติบัญญัติ โดยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการสั่งยุบสภาได้ถ้ามี  

ความเห็นว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภากันอย่างหนักจนไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้ 

• อำนาจบริหารถ่วงดุลกับอำนาจตุลาการ โดยการลดลงประมาณที่จะสนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร

เท่าที่ควร 

• อำนาจนิติบัญญัติถ่วงดุลอำนาจกับอำนาจบริหาร  โดยถ้าเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการบริหาร

บ้านเมืองผิดพลาดสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติก็สามารถขออภิปรายลงมติไม่ได้ไว้วางใจ        

ฝ่ายบริหารได้ ถ้ามีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภารัฐบาลต้องลาออก 

• อำนาจนิติบัญญัติถ่วงดุลอำนาจตุลาการ โดยถ้าเห็นว่าอำนาจตุลาการเริ่มจะมีอำนาจมากจนเกินไป 

ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมอำนาจตุลาการได้ 

• อำนาจตุลาการกับอำนาจบริหารถ่วงดุลอำนาจกัน โดยตัดสินคดีความที่ฝ่ายบริหารมีเรื่องฟ้องร้อง

กับเอกชนอย่างตรงไปตรงมา อาจทำให้รัฐแพ้คดีกับเอกชนสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากและ

สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ 

• อำนาจตุลาการถ่วงดุลกับอำนาจนิติบัญญัติ โดยการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติว่า

ชอบมีขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ชอบก็สามารถสั่งเพิกถอนกฎหมายนั้นได้ 

◉ความขัดแย้งในรัฐแคชเมียร์   อินเดีย 

 สาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างอินเดีย - ปากีสถานเหนือดินแดนแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ที่เริ่มต้นมา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947 โดยเมื่ออังกฤษให้เอกราชกับอินเดียและปากีสถานแต่ไม่ได้แบ่งแยกแคว้นชัมมูและ

แคชเมียร์ไปอยู่ในการปกครองของประเทศใด แต่อำนาจการปกครองขึ้นอยู่กับมหาราชาซึ่งเป็นชาวฮินดู            

จึงนำแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ไปขึ้นกับอินเดียขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามต้องการนำ  

แคว้นชัมมูและแคชเมียร์ไปขึ้นกับประเทศปากีสถานเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง

อินเดีย-ปากีสถานถึง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างปี ค.ศ. 1947-1949 ครั้งที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ.1965-1966 

ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1971 ครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ. 1999 ได้มีความพยายามของผู้นำทั้งสองประเทศที่จะร่วมมือกัน

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยการประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อร่วม

มือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สิ้นสุดได้ในปัจจุบัน 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           225

◉ ขบวนการก่อการร้ายไอชิส 

       กลุ่มไอซิส (ISIS) หรือ กลุ่มรัฐอิสลามมีกำหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่กลุ่มอัลกออิดะห์ในอิรักภายใต้

การนำของ อาบู มูซาบ อัล - ซาคาวี เป้าหมายของ ISIS คือ การก่อตั้งคอลิฟะฮ์ หรืออาณาจักรการปกครอง

ตามรูปแบบศาสนาอิสลาม ตามกฎหมายของมุสลิมที่เรียกว่า ชารีอะห์ โดยมีผู้นำสูงสุด คือ กาหลิบ ซึ่งเป็น

ทั้งผู้นำทั้งทางด้านศาสนา และผู้นำทางการเมืองควบคู่กันต่อมา อัล ซาคาวี ถูกสังหารโดยกองกำลัง

สหรัฐอเมริกาทำให้อัลกออิดะห์อ่อนแอลง ต่อมาเมื่อกองทัพสหรัฐ ได้จากอิรักกลุ่มอัลกออิดะห์ก็ก่อตัวขึ้น

ใหม่   ภายใต้ชื่อ ISI (กลุ่มรัฐอิสลามในอิรัก) ภายใต้ผู้นำคนไหม้คือนาย อาบู บัค-บัคดาดี ซึ่งสามารถเรียก

ความยิ่งใหญ่ของกลุ่มนักรบอิสลามกลับคืนมา เป้าหมายสำคัญ คือ การจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมา ในอิรักและ

ซีเรียได้สร้างกฎหมายของตนเองที่เรียกว่า กฎชารีอะห์ แหล่งเงินทุนของ ISIS มาจากการยึดและครอบครอง

ดินแดนนั่นเอง  จุดอ่อนของ ISIS  คือ  การแผ่ขยายกำลังออกไปอย่างรวดเร็วและการครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงจะ

ทำให้ทุกอย่างอยู่เกินความควบคุมของกลุ่ม 

◉ ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี 

 สาเหตุสงครามครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1945 คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่เส้นขนานที่ 38 

องศาเหนือ โดยโซเวียตควบคุมดูแลดินแดนส่วนเหนือหรือเกาหลีเหนือ และสหรัฐอเมริกาดูแลดินแดนทางใต้

ของเส้นขนานที่ 38 เรียกว่า เกาหลีใต้ ในวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เกาหลีเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากโซเวียต ได้โจมตีเกาหลีใต้เพื่อรวมเกาหลี สหรัฐอเมิกาได้ประท้วงการรุกรานเกาหลีใต้ต่อคณะมนตรี

ความมั่นคงและองค์การสหประชาชาติซึ่งได้มีมติให้ดำเนินการตอบโต้ โดยกำลังทหารของสหประชาชาติและ

ของสหรัฐอเมริกาได้โจมตีกำลังของฝ่ายเกาหลีเหนือจนถอยร่นไปถึงเส้นขนานที่ 38 ต่อมาจีนได้ส่งกองกำลัง

ข้ามพรมแดนจีน และปะทะกับทหารสหประชาชาติ ต่อมามีการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในเกาหลีและ

สามารถลงนามในข้อตกลงหยุดยิง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1953 สงครามในคาบสมุทรเกาหลีจึงได้ยุติลง แต่ความ

ตึงเครียดยังคงดำรงอยู่ ปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีได้เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ.1993 หลังเกาหลีเหนือไม่

ยอมให้สำนักงานปรมาณูสากล (IAEA) เข้าตรวจสอบโรงงานที่สงสัยว่ามีนิวเคลียร์ และประกาศถอนตัวออก

จากสนธิสัญญาห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และยังคงเดินหน้าทดลองยิงขีปนาวุธอย่างโจ่งแจ้ง  
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 ทำให้สหประชาชาติประกาศคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือ ด้วยการหยุดให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหาร 

รวมไปถึงการติดต่อด้านการเงินระหว่างประเทศเพื่อบีบบังคับให้เกาหลีเหนือยอมยุติโครงการนิวเคลียร์            

มีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยมีการเจรจา 6 ฝ่าย ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น รัสเซีย และจีน เพื่อแก้ไขปัญหาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีโดยสันติแต่ก็ยังไม่สบผลสำเร็จซึ่ง

ทุกฝ่ายยังคงต้องพยายามต่อไป 

◉ ปัญหาของหมู่เกาะสแปรตตลีย์ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ โดย  จีน ไต้หวัน เวียดนาม ซึ่งต่าง

อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทั้งหมด ในขณะที่ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  บรูไน และเวียดนาม อ้างกรรมสิทธิ์เหนือ

ดินแดนบางส่วนของหมู่เกาะสแปรตลีย์  

◉ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้  

ฉบับที่ 1    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2475       ฉบับที่ 2    ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2475 

ฉบับที่ 3    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2489         ฉบับที่ 4    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2490 

ฉบับที่ 5   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2492        ฉบับที่ 6    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2495       

ฉบับที่ 7    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2502       ฉบับที่ 8    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2511       

ฉบับที่ 9    ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2515        ฉบับที่ 10   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2517     

ฉบับที่ 11   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2519       ฉบับที่ 12   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2520       

ฉบับที่ 13   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2521       ฉบับที่ 14   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2534      

ฉบับที่ 15   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2534        ฉบับที่ 16   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2540      

ฉบับที่ 17  ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2549       ฉบับที่ 18   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2550      

ฉบับที่ 19  ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2557          ฉบับที่ 20   ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2560 
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◉ การปฏิวัติในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตมีจำนวน 13 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476 นำโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมมีสาเหตุสำคัญมา 

 จากการนำเสนอเค้าโครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ เพื่อยึดอำนาจจากพระยามโนปกรณ์นิติ 

 ธาดา  ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา 

ครั้งที่ 2 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 นำโดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนามีเหตุ 

 สำคัญมาจากคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ เพื่อยึดอำนาจ 

 จากพระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

ครั้งที่ 3 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 นำโดยพล.ท.ผิน ชุณหะวัณ  มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งกันในชาติได้เพื่อยึดอำนาจจาก พล.ร.ต.ถวัลย์  

 ธำรงนาวาสวัสดิ์ 

ครั้งที่ 4 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2491 นำโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากเพื่อการจัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อยึดอำนาจจาก นายควง อภัยวงศ์ 

ครั้งที่ 5 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 นำโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีสาเหตุ 

 สำคัญมาจากรัฐบาลอ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อยึดติดอำนาจจาก 

 ตนเอง 

ครั้งที่ 6 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากความแตกแยกกันระหว่างกลุ่มทหาร เพื่อยึดอำนาจจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ครั้งที่ 7 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากเกิดการขัดแย้งในพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพื่อยึดอำนาจจากจอมพลถนอม กิตติขจร  

ครั้งที่ 8 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 2514 นำดดยจอมพลถนอม  กิตติขจร  มีสาเหตุ 

 สำคัญมาจากสมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน 

 ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้เพื่อยึดอำนาจจากตัวเอง 

ครั้งที่ 9 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นำโดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่   มีสาเหตุสำคัญมา 

 จากรัฐบาลไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ เพื่อยึดอำนาจจากม.ร.ว.เสนีย์  

 ปราโมช 
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ครั้งที่ 10 : เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 นำโดยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ มีสาเหตุสำคัญมา 

 จากการปฏิรูปการเมืองภายในที่ล่าช้าเกินไป  เพื่อยึดอำนาจจากธานินทร์ กรัยวิเชียร 

ครั้งที่ 11 : เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 นำโดยพล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากพฤติการณ์ฉ้อราษฎรบังหลวง  ข้าราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงราชการประจำเพื่อยึด 

 อำนาจจากพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ  

ครั้งที่ 12 : เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นำโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน มีสาเหตุสำคัญ 

 มาจากมีการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้อำนาจในทางมิชอบ การละเมิดจริยธรรมของผู้นำ 

 ประเทศ การแทรกแซงองค์กรอิสระเพื่อยึดอำนาจจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ครั้งที่ 13 : เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นำโดยพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา มีสาเหตุ 

 สำคัญมาจากการเกิดความแตกแยกภายในประเทศอย่างรุนแรง เพื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการ   

 นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 

◉ ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก 10 ประเทศ 

อันดับที่ 1   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,353,480,000 คน คิดเป็น 19.2% 

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 2   ประเทศอินเดีย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,210,193,422 คน คิดเป็น 17%                          

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 3   ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนประชากรทั้งหมด 314,512,000 คน คิดเป็น 4.47%                 

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 4  ประเทศอินโดนีเซีย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 238,400,000 คน คิดเป็น 3.15%                   

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 5  ประเทศบราซิล มีจำนวนประชากรทั้งหมด 206,058,000 คน คิดเป็น 2.77%                           

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 6  ประเทศปากีสถาน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 180,846,000 คน คิดเป็น 2.57%                         

 ของประชากรโลก 
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อันดับที่ 7  ประเทศไนจีเรีย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 170,123,740  คน  คิดเป็น 2.29%   

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 8  ประเทศบังกลาเทศ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 161,086,804 คน คิดเป็น 2.17%                      

 ของประชากรโลก  

อันดับที่ 9  ประเทศรัสเซีย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 141,927,297 คน คิดเป็น 1.908%                            

 ของประชากรโลก 

อันดับที่ 10  ประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรทั้งหมด 127,610,000 คน คิดเป็น 1.72%                               

 ของประชากรโลก 

◉ ประเทศที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในโลก 10 อันดับแรก มีดังนี้ 

อันดับที่ 1    ประเทศโมนาโก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ทั้งหมด 1.49 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร  

 35,253 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 23,660 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 2    ประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 710.2 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร  

 5,079,700 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 7,153 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 3    เขตปกครองตนเองฮ่องกงของประเทศจีน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 1,099 ตาราง 

 กิโลเมตร มีจำนวนประชากร 7,040,885 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 6,407 คน  

 ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 4    ประเทศยิบรอลตาร์ (UK) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป  มีพื้นที่ทั้งหมด 6  ตารางกิโลเมตรมีจำนวน 

 ประชากร 27,921 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 4,654 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 5    ประเทศนครรัฐวาติกันตั้งอยู่ในทวีปยุโรป  มีพื้นที่ทั้งหมด 0.44  ตารางกิโลเมตรมีประชากร  

 7,832 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 1,780 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 6    ประเทศมอลตา  ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป  มีพื้นที่ทั้งหมด 316  ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร  

 401,630  คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 1,271 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 7    ประเทศเบอร์มิวดา (UK) ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ  มีพื้นที่ทั้งหมด 53  ตารางกิโลเมตร 

 มีจำนวนประชากร 64,174  คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 1,211 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
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อันดับที่ 8   ประเทศมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย  มีพื้นที่ทั้งหมด 298 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร   

 329,198  คน  โดยมีความหนาแน่นของประชากร 1,105  คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 9   ประเทศบาห์เรน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 694  ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร  

 726,617  คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 1,047  คน  ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

อันดับที่ 10   ประเทศบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีพื้นที่ทั้งหมด 143,998  ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 

 ประชากร 141,822,300  คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 985 คน ต่อ 1  ตารางเมตร 

◉ ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ตั้งแต่คนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน  

1.   นายทรีฟ ลี เป็นชาวนอร์เวย์ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1946  ถึงปี ค.ศ.1952 

2.   นายด๊าก ฮัมมาร์เฮิลด์  เป็นชาวสวีเดน ดำรงตำแหน่งในปี ค.ศ. 1953  ถึงปี ค.ศ. 1961 

3.   นายอู ถั่น เป็นชาวเมียนมาร์ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1961 ถึงปี ค.ศ. 1971 

4.    นายคูร์ท วัลด์ไฮม์  เป็นชาวออสเตรเลียดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1972  ถึงปี ค.ศ. 1981 

5.    นายคาเบียร์ เปเซ เอเควลยา เป็นชาวเปรูดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1982  ถึงปี ค.ศ. 1991 

6.    นายบูทรอส บูทรอส กาลี เป็นชาวอียิปต์ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1992  ถึงปี ค.ศ. 1996 

7.    นายโคฟี อันนัน เป็นชาวกานาดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 1997  ถึงปี ค.ศ. 2006 

8.    นายบัน คี มุน เป็นชาวเกาหลีใต้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 2007  ถึงปี ค.ศ. 2016 

9.    นายอันโตนีโอ กูเตอเรส เป็นชาวโปรตุเกสดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. 2017- ปัจจุบัน 

 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN  เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาภายหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 

โดย เซอร์วินสตัน เซอร์ซิล นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และประธานาธิบดี แฟรงกลิน ดี. รุสเวลต์ ของ

สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันหาวิธี และวางแนวทางจัดตั้งองค์กรที่จะรักษาสันติภาพขึ้นบนเรือรบออกัสต้า เมื่อวัน

ที่ 14  สิงหาคม ค.ศ.  1941  และได้ลงสัตยาบันร่วมกัน  เมื่อปี ค.ศ. 1945 

 จุดมุ่งหมายขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประเทศ ร่วมมือ

กันแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง  ๆ ทั้ง

ทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
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        หลักการของสหประชาชาติที่สำคัญ คือ หลักแห่งความมั่นคงร่วมกันความมั่นคงปลอดภัยสันติภาพ

และเสถียรภาพระหว่างประเทศ  หลักความเสมอภาคทุกประเทศมีสิทธิออกเสียงได้เพียง 1 เสียงเท่าเทียมกัน

และหลักเอกภาพระหว่างมหาอำนาจมีสิทธิออกเสียงยับยั้งในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับความมั่นคงของ

คณะมนตรีความมั่นคงและระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี 

         ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติในปัจจุบัน มีจำนวน 194 ประเทศ  ประเทศโดย ประเทศโดย

ประเทศที่เป็นสมาชิกล่าสุด คือ ประเทศเซาท์ซูดานซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกาสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.  2011 

          องค์กรหลักและการบริหารของสหประชาชาติ มีอยู่ 7 องค์กรคือ สมัชชาใหญ่ศูนย์กลางของกิจกรรม

ทั้งปวง ซึ่งสมาชิกทั้ง 194 ประเทศ คณะมนตรีความมั่นคง ประกอบด้วยสมาชิกถาวร 5 ชาติ ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธรัฐรัชเซีย ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศจีน  ซึ่งมีสิทธิยับยั้ง

การลงมติ (veto) ของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงได้คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่ในการเสนอ

แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ

ทรัสตี มีหน้าที่ในการดูแลดินแดนที่อยู่ในดินแดนที่ยังไม่ได้รับเอกราชให้มีความพร้อมที่จะปกครองตนเอง 

องค์การชำนาญพิเศษ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สํานักงานเลขาธิการแห่ง

สหประชาชาติ  มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ         

5 ปี มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่สมัชชาใหญ่ และคณะมนตรีความมั่นคงมอบหมายเป็นตัวแทน          

ไกล่เกลี่ย มีข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นต้น ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า ศาลโลก

ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

◉ ปัญหาการสู้รบในซีเรีย 

         มีสาเหตุสำคัญมาจากระหว่างปี ค.ศ. 2010- 2011  ประชาชนในหลายประเทศของกลุ่ม

ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกาเหนือ  ได้ลุกฮือประท้วงรัฐบาลของตัวเอง ไล่เรียงมาตั้งแต่ ตูนีเซีย อียิปต์ 

ลิเบีย เยเมน บาห์เรน เป็นต้น เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำที่อยู่ในอำนาจมาเป็นเวลานานลงจากตำแหน่งเรียกขาน

ปรากฏการณ์นี้ว่า “อาหรับสปริง” หรือการปฏิวัติในประเทศอาหรับรวมทั้งในประเทศซีเรียที่มีการประท้วง

รัฐบาลพรรคบะอัษ ของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อัสซาด และสถานการณ์ได้ลุกลามขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดเดือน

เมษายน  ปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลได้ใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงในเมืองกัวตาห์ ชานกรุงดามัสกัส  เมือง

หลวงของซีเรีย และต่อมารัฐบาลซีเรียก็ถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธ รวมทั้งแก๊สพิษซารินในการสู้รบกับกองกำลัง

ฝ่ายต่อต้าน การสู้รบระหว่างรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  
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และไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงในอนาคตอันใกล้นี้  และประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนของ

ฝ่ายกบฏและรัสเซียได้ให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลของซีเรียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้คนจำนวนมาก  

ผู้คนจำนวนมากไม่มีที่อยู่อาศัย และขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภคการเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสู่

ประเทศโซนทวีปยุโรป  ทำให้สหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศอาหรับได้ออกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียและ

องค์การสหประชาชาติต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลซีเรียยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนทั่วไป 

◉ รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 

ลำดับที่ 1  พระยามโนปกรณ์ นิติธาดา  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.  2475 - 2476 

ลำดับที่ 2  พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่าง ปีพ.ศ.  2476 - 2481 

ลำดับที่ 3   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2481- 2500 

ลำดับที่ 4   พันตรี ควงอภัยวงศ์   ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2487 - 2491  

ลำดับที่ 5   นายทวี บุณยเกตุ ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2488  

ลำดับที่ 6   หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2488 - 2519  

ลำดับที่ 7  นายปรีดี  พนมยงค์  ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2489  

ลำดับที่ 8   พลเรือตรีถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์  ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2489 - 2490 

ลำดับที่ 9   นายพจน์ สารสิน ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2561  

ลำดับที่ 10  จอมพล ถนอม  กิตติขจร  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2501 -2516  

ลำดับที่ 11  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2562  

ลำดับที่ 12  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2516 -2518  

ลำดับที่ 13  พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2518- 2519  

ลำดับที่ 14  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2519 -2520  

ลำดับที่ 15  พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2520 -2523  

ลำดับที่ 16  พลเอก เปรม   ติสูลานนท์   ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2531  

ลำดับที่ 17  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2531- 2534 

ลำดับที่ 18  นายอานันท์  ปันยารชุน  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2535  
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ลำดับที่ 19  พลเอก สุจินดา  คราประยูร  ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2535  

ลำดับที่ 20  นายชวน  หลีกภัย  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2535 -2544  

ลำดับที่ 21  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539  

ลำดับที่ 22  พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2539 -2540  

ลำดับที่ 23  พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2544- 2549 

ลำดับที่ 24  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2549- 2551  

ลำดับที่ 25  นายสมัคร  สุนทรเวช  ปีที่ดำรง ปี พ.ศ. 2551 

ลำดับที่ 26  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2551  

ลำดับที่ 27  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   ปีที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2551 -2554  

ลำดับที่ 28  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ปีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2557 

ลำดับที่ 29  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ปีที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  - ปัจจุบัน 

◉ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีดังนี้ 

ครั้งที่ 1 : เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เป็นการเลือกตั้งทางอ้อม จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมด 78 คน 

ครั้งที่ 2 : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 91 คน 

ครั้งที่ 3 : เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทน 

 ราษฎรทั้งหมด 91 คน 

ครั้งที่ 4 : เมื่อวันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. 2489  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 96 คน 

ครั้งที่ 5 : เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2489  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 82 คน 

ครั้งที่ 6 : เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขตจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งหมด 99 คน 
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ครั้งที่ 7 : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 21 คน 

ครั้งที่ 8 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 123 คน 

ครั้งที่ 9 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 160 คน 

ครั้งที่ 10 : เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 160 คน 

ครั้งที่ 11 : เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ทั้งหมด 219 คน 

ครั้งที่ 12 : เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต จำนวนสมาชิกสภา  

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 269 คน 

ครั้งที่ 13 : เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต จำนวนสมาชิกสภา        

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 279 คน 

ครั้งที่ 14 : เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต  จำนวนสมาชิกสภา 

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 301 คน 

ครั้งที่ 15 : เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2526  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต  จำนวนสมาชิกสภา 

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 2 4 คน 

ครั้งที่ 16 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2529  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต  จำนวนสมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 347 คน 

ครั้งที่ 17 : เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต จำนวนสมาชิกสภา 

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 357 คน 

ครั้งที่ 18 : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต จำนวนสมาชิกสภา    

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 360 คน 

ครั้งที่ 19 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขตจำนวนสมาชิกสภา     

 ผู้แทนราษฎรทั้งหมด 360 คน 
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ครั้งที่ 20 : เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต  จำนวนสมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 351 คน 

ครั้งที่ 21 : เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและรวมเขต  จำนวนสมาชิก 

 สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 395 คน 

ครั้งที่ 22 : เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน 

 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน 

ครั้งที่ 23 : เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100  

 คน จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน 

ครั้งที่ 24 : เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อการเลือกตั้ง         

 เป็นโมฆะ 

ครั้งที่ 25 : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 80  

 คน จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 480 คน 

ครั้งที่ 26 : เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 375 คน และบัญชีรายชื่อ 125  

 คน จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 500 คน 

ครั้งที่ 27 : เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อศาลรัฐธรรมนูญ 

 วินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ กำหนดให้เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

◉การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมี ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด   

 200  คน 

ครั้งที่ 2 : เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด 200 คน  

ครั้งที่ 3 : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด 76 คน 

ครั้งที่ 4 : เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นการเลือกตั้งแบบรวมเขต จำนวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด 77 คน 
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◉ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  มีสาระสำคัญดังนี้ 

 บทบัญญัติทั่วไป มีสาระสำคัญ คือ ไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำนาจอธิปไตยของ 

ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความสม่ำเสมอของภาพประชาชนทุกคน ย่อมได้รับความคุ้มครองของ

ประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

ของประเทศซึ่ง บทบัญญัติของกฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งมิได้  

 บัญญัติที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  มีสาระสำคัญ  คือ 

 1.   องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใด              

จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด  ๆ  มิได้  

 2.   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

 3.  พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย 

 4.  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 

 5.  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและ  

องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คนมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา 

 6.  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี การให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 

 7.  องคมนตรีเอาไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นสมาชิกองค์กรอิสระอื่น ๆ    

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐ วิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

 8.  การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตาม   

พระราชอัธยาศัย 

 9.  ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือจะทรงบริหารพระราชทานไม่ได้       

ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

 10.  ในกรณีที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใด         

ผู้หนึ่งดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
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 11.  การสืบราชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์           

พระพุทธศักราช 2467 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสื่อราชสันตติวงศ์ เป็นพระราชอำนาจ

ของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ 

 12.  ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้                

ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ เพื่อเรียก

ประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นพระมหา

กษัตริย์สืบต่อไป 

◉ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติสิทธิของปวงชนว่าบุคคลย่อม

เสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภาพจำกันการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่

รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้  จะกระทำมิได้  สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมีดังนี้ 

1.   สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ที่สำคัญเช่น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายประชาชนมี

เสรีภาพในเคหสถานบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข  

ประชาชนมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร  สิทธิของบุคคลใน

ครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ประชาชนมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่

ชอบด้วยกฎหมายประชาชนมีเสรีภาพในการถือศาสนา และมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ

ของตน การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้ 

2.   สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้

อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ประชาชนมีสิทธิในการกระบวนการยุติธรรมเช่น 

สิทธิเข้าข้างถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงสิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา  

การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย เป็นต้น 

3.   สิทธิในทรัพย์สิน  โดยทรัพย์สินของประชาชนได้รับความคุ้มครอง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำ 

4.   สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  โดยประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ         

ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  มีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ในการทำงาน 
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5.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน  โดยประชาชนมีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็น        

ภายใต้ข้อจำกัดรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

6.   สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา  โดยประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐ

จะต้องจัดให้ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอนการวิจัย และ

การเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ เป็นต้น 

7.   สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอกัน           

ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและ            

ได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญาตามศักยภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชน

ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการซึ่งอำนวยความสะดวก

อันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เป็นต้น 

8.   สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  โดยประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร

ธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล

จากหน่วยราชการ ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม สุขภาพอนามัย มีสิทธิมีส่วนร่วมในการกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน เป็นต้น 

9.   เสรีภาพในการชุมชนและการสมาคม โดยประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ มีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง

พรรคการเมืองเป็นต้น 

10.  สิทธิชุมชน โดยประชาชนซึ่งอยู่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ และบำรุงรักษา การได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายต่าง ๆ 

11.  สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยประชาชนจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ             

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้มีสิทธิด้านโดยสารซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มา              

ซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้  
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12.   บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มีสาระสำคัญ คือ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ป้องกันประเทศ 

พิทักษ์ รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ

ปกครองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา

ภาคบังคับ รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ เคารพและไม่คิดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลง

ประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ 

และคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  

เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

13.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ มีสาระสำคัญดังนี้ 

 1.  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง อาณาเขต 

 2.  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 3. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

14.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับรัฐสภา มีสาระสำคัญคือ  

   14.1   รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และ วุฒิสภาจำนวน 250  คน   

รวมทั้งหมดจำนวน 750 คน 

    14.2   รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บุคคลจะ

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน

รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

รัฐสภาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคำ

แนะนำและยินยอมของรัฐสภาให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้ากระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง

พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
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    14.3  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ์เข้าชื่อต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิก

คนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้อง ส่งคำร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่ 

    14.4   การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในกรณีสำคัญ เช่น การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จ

ราชการแทนพระองค์ การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ การเปิด

ประชุมรัฐสภา การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

15.   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร มีสาระสำคัญคือ 

      15.1 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือก

ตั้งจำนวน 350 คน มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน 150  คน 

 15.2 ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ 95 ของจำนวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ดำเนินการเรียก

ประชุมรัฐสภาได้ 

    15.3  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยทั่วและลับ  โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน และผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง       

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละ 1 คะแนน 

 15.4  ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ใด

ได้รับเลือกตั้งเมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของ

สภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดำรง

ตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 

16.   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยว มีสาระสำคัญ คือ 

 16.1  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน โดยในการแบ่งกลุ่มต้องการสมัครและ

รับสมัคร  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเองการได้รับเลือก 

  16.2   จำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะจากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสำรอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรอง

ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน 
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  16.3   สมาชิกสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย โดยการเกิด 

มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่

สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำงาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครลักษณะต้อง

ห้าม เช่น เป็นข้าราชการเป็นเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน 

ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรง

ตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก

การดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก เป็นบุพการี คู่สมรสหรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

     16.4  อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละ 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกภาพของสมาชิก

วุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก 

    16.5  อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี

สมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน 2 

ปี  จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดำรงตำแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิสภา 

17.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับละคณะรัฐมนตรี   มีสาระสำคัญ คือ 

     17.1  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน ประกอบเป็น        

คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

   17.2 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบให้ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกัน

แล้วเกิน 8 ปีไม่ได้ 

   17.3  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  

จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองแจ้งไว้จากบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ สภาผู้แทนราษฎร การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10  

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
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    17.4  มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำ           

โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

สภาผู้แทนราษฎร คุณสมบัติของรัฐมนตรีที่สำคัญ ได้แก่การเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 

35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

18.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับศาล  มีสาระสำคัญคือ  

 กำหนดให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาล ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 

แต่ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุตามวาระ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ ศาลทหาร ให้พิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด 

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น อีกไม่เกิน 4 คน 

 ศาล  มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีความให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ           

ตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 4 ศาล คือ 

 1.   ศาลรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น 

อีก 8 คน มีอำนาจตัดสินคดีความแย้งที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในการตีความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 2.    ศาลยุติธรรม  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาล        

มีสามชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 

 3.   ศาลปกครอง  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการด้วยกันเองหน่วยงาน 

ของรัฐกับรัฐวิสาหกิจ รัฐกับเอกชน เป็นต้น 

 4.   ศาลทหาร  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดที่เป็นทหาร 

19.  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ  ตามรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญ คือ 

       1.   คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ          

คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา คุณสมบัติ   

สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา                

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอำนาจในการควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง              

ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการออกเสียงประชามติ  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
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      2.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม            

คำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนคุณสมบัติสำคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติ

ไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอำนาจ

หน้าที่ในการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย             

การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เป็นต้น 

     3.   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกอบด้วยประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม คำแนะนำของวุฒิสภา   

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี และการให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว คุณสมบัติที่สำคัญ          

ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำ 45 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ในการไต่สวน

ข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนการดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองออกจากตำแหน่งเสนอต่อวุฒิสภา 

     4.   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอิสระและเป็นกลาง ประกอบด้วยประธานกรรมการ          

คนหนึ่งเรียกว่าผู้ตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากการแนะนำ

ของวุฒิสภา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว คุณสมบัติสำคัญโดยต้อง

เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ มีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ วางนโยบายการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงิน

ของรัฐ เป็นต้น 

20.   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติที่สำคัญ  คือ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยแต่บุคคล

ผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

21.   ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติที่สำคัญ  คือ  เป็นภิกษุ  สามเณร นักพรต 

หรือนักบวช   ผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
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22.  การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกสภา           

ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ

หน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจพิจารณา

พิพากษาและคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผย และ        

เป็นที่สุด 

✪ ขั้นตอนการตรากฎหมาย   เป็นลำดับขั้นตอนในการตรากฎหมายที่สำคัญมีดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1   การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรก่อนเมื่อ           

สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อไปประกอบด้วย 3  วาระ คือ 

  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ที่พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการไว้ 

   พิจารณาหรือไม่มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้ ให้ถือเสียงข้างมากของสภาผู้แทน 

   ราษฎร หากที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการร่างกฎหมายฉบับนั้นก็จะต้องตกไป  แต่หากที่ 

   ประชุมมีมติรับหลักการก็จะเข้าสู่การพิจารณา ในลำดับต่อไป 

   วาระที่ 2 ขั้นพิจารณา เป็นการพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ออกเสียงลงคะแนนให้ถือเสียงข้าง 

   มากของสภาผู้แทนราษฎร 

  วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โดยต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของ 

   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากลงมติเห็นชอบให้ส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป  

   แต่หากไม่เห็นชอบ ร่างกฎหมายนั้นก็จะต้องตกไป 

 ขั้นตอนที่ 2   การกลั่นกรองร่างกฎหมาย หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

แล้วต้องส่งร่างกฎหมายนั้นให้ผู้วุฒิสภากลั่นกรองต่อไปซึ่งจะมีการพิจารณาเป็น 3 วาระ ได้แก่  วาระที่ 1 ขั้น

รับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นพิจารณา และวาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ คือเช่นเดียวกับสภาผู้

แทนราษฎรแต่จะมีเงื่อนไขของระยะเวลากำหนดไว้ 

 ขั้นตอนที่ 3   การนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย ์ เมื่อร่างกฎหมายนั้นผ่านความ

เห็นชอบของรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาก็จะนำร่างกฎหมายนั้นมอบให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างกฎหมายนั้น 

 ขั้นตอนที่ 4    การประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย          

ในร่างกฎหมายแล้วก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน กฎหมายฉบับนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ได้        

ทั่วประเทศ 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.    ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง 

        1.   2  ระดับ คือ ศาลชั้นต้น    ศาลฎีกา 

 2.   2  ระดับ คือ ศาลชั้นต้น     ศาลอุทธรณ์ 

 3.   3  ระดับ คือ ศาลชั้นต้น  ศาลฎีกา  ศาลปกครอง 

 4.   3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา 

2.    บุคคลในข้อใดที่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 

 1.  นักพรต นักบวช 

 2.  คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล 

 3.  ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ 

 4.   วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

3.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย 

 1.  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   และการปกครองระบบประชาธิปไตย 

 2.  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย 

 3.  รับราชการทหาร 

 4.  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

4.    ข้อใดไม่ใช่กฎหมายมหาชน 

 1.  รัฐธรรมนูญ    2.  กฎหมายแพ่ง 

 3.  กฎหมายอาญา     4.  กฎหมายปกครอง 
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5.     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทางใด 

 1.  ทางรัฐสภา  นายกรัฐมนตรี  และทหาร 

 2.  ทางนายกรัฐมนตรี  รัฐสภา และศาล 

 3.  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และทหาร 

 4.  ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

6.    ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา  คือใคร 

       1.  นายกรัฐมนตรี        

 2.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

        3.  ประธานวุฒิสภา                              

 4.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

7.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วยตำแหน่งใดบ้าง 

 1.  นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี  

 2.  ผู้บัญชาการเหล่าทัพและคณะรัฐมนตรี  

 3.  ผู้พิพากษาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 4.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

8.    จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด 

 1.  150  คน   จากการเลือกตั้ง 

  2.  150   คน  จากการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์ 

 3.  250  คน  จากการเลือกตั้ง 

  4.  250  คน  จากการแต่งตั้ง ของ คสช. 
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9.    จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส.  เท่าใด 

 1.  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต จำนวน 250 คน แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 250 คน 

 2.   2 ประเภทแบบ คือ แบบแบ่งเขต จำนวน  350 คน แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คน 

 3.   2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต จำนวน 350 คน แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 200 คน 

  4.  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน แบบแบ่งเขต 350 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 

10.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) กี่คน 

 1.  จำนวน 400  คน       

 2.  จำนวน 450  คน 

 3.  จำนวน 500  คน      

 4.  จำนวน 550 คน 

11.    รัฐสภาของประเทศไทย   กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าใด 

 1.  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปี พ.ศ. 2475                       

 2.  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  ปี พ.ศ. 2475 

  3.  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  ปี พ.ศ. 2475                      

 4.  เมื่อวันที่ 24 กันยายน  ปี พ.ศ. 2475 

12.     เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) คนปัจจุบันคือใคร 

 1.  นายโคฟี อันนัน ประเทศกานา  

 2.  นายอันโตริโอ กูเตอร์เรส ประเทศโปรตุเกส 

 3.  นายบัน คีมุน ประเทศเกาหลีใต้  

 4.  นางอองซาน ซูจี ประเทศเมียนมาร์ 
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13.   นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร 

 1.  พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา                          

 2.  นายควง อภัยวงศ์  

 3.  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา                                   

 4.  หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

14.    จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย คือจังหวัดใด 

 1.  จังหวัดหนองบัวลำภู                                            

 2.  จังหวัดสุรินทร์  

 3.  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                       

 4.  จังหวัดบึงกาฬ 

15.    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าใด 

 1.  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27                                   

 2.  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28  

 3.  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29                                   

 4.  เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 

16.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีองคมนตรีจำนวนกี่คน 

 1.   จำนวน 17 คน                                                     

 2.  จำนวน 18 คน  

 3.  จำนวน 19 คน                                                      

 4.  จำนวน 20 คน 
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17.    ภายหลังสัญญาหมั้น ฝ่ายชายไปสมรสกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่คู่หมั้นของตน  จะเกิดผลข้อใด                  

ในทางกฎหมาย 

 1.  ฝ่ายหญิงต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชาย  

 2.  ฝ่ายหญิงได้รับของหมั้นทั้งหมด  

 3.  ฝ่ายหญิงสามารถฟ้องศาลให้การสมรสของฝ่ายชายเป็นโมฆะ  

 4.  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแบ่งของหมั้นคนละกึ่งหนึ่ง 

18.    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารคือใคร 

 1.  ประธานศาลฎีกา                                                 

 2.  ประธานรัฐสภา  

 3.  นายกรัฐมนตรี                                                    

 4.  ประธานวุฒิสภา 

19.    ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินของกระบวนการพิจารณาทางคดีทางอาญาคือใคร 

 1.  ทนายความ                                                         

 2.  เจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง  

 3.  เจ้าพนักงานอัยการ                                             

 4.  เจ้าพนักงานฝ่ายสอบสวน 

20.   หลังจากที่คณะราษฎรได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้มอบหมายให้ใครเป็นผู้ที่ร่าง

เค้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติ 

 1.  หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม                                   

 2.  พระยาพหลพลพยุหเสนา 

 3.  นายควง  อภัยวงศ์                                             

 4.  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 
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21.     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดที่สามารถดำรงตำแหน่ง 

วุฒิสภาได้ 

 1.  บุคคลที่มีอายุ 25 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 2.  บุคคลที่มีอายุ 30 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 3.  บุคคลที่มีอายุ 40 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี  

 4.  บุคคลที่มีอายุ 45 ปี มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 

22.    บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่สามารถดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี ได้ 

 1.  บุคคลที่มีอายุ  25  ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 2.  บุคคลที่มีอายุ 35  ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 3.  บุคคลที่มีอายุ 30  ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

 4.  บุคคลที่มีอายุ 45  ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

23.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลใดที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง

คณะรัฐมนตรี 

 1.  นายกรัฐมนตรี                              2.  ประธานรัฐสภา  

 3.  ประธานวุฒิสภา                            4.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

24.    การพิพากษาตัดสินคดีความของผู้พิพากษาในศาลเป็นการกระทำไปในนามของใคร 

 1.  นายกรัฐมนตรี                                2.  พระมหากษัตริย์  

 3.  ประธานรัฐสภา                               4.  ประธานวุฒิสภา 

25.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้ใครที่มีอำนาจในการยุบสภา 

 1.  ประธานรัฐสภา                                2.  ประธานวุฒิสภา  

 3.  นายกรัฐมนตรี                                4.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
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26.    บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดให้สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

 1.   บุคคลที่มีอายุ 18  ปีขึ้นไป มีเชื้อชาติไทย   มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน  

 2.  บุคคลที่มีอายุ 20  ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย   มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 70 วัน  

 3.  บุคคลที่มีอายุ 25  ปีขึ้นไป มีเชื้อชาติไทย   มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  4.  บุคคลที่มีอายุ 30  ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย   มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 100 วัน 

27.    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันบัญญัติให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ 

 1.  ผู้ที่มีอายุ 17 ปี มีสัญชาติไทย  

 2.  ผู้ที่มีอายุ 18 ปี มีสัญชาติไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี  

 3.  ผู้ที่มีอายุ 19 ปี มีเชื้อชาติไทย  

 4.  ผู้ที่มีอายุ 20 ปี มีสัญชาติไทยมาแล้ว 3 ปี 

28.    การพิจารณาถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ขององค์กรใด 

 1.  คณะกรรมการตุลาการ                                            

 2.  วุฒิสภา  

 3.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                        

 4.  คณะรัฐมนตรี 

29.     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ของไทยทรงอยู่ในพระราช 

ฐานะใด 

 1.  ทรงอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ  

 2.  ทรงอยู่เหนือกฎหมายแต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ  

 3.  ทรงอยู่ภายใต้กฎหมาย  

 4.  ไม่ได้มีการบัญญัติใช้อย่างชัดเจน 
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30.    องค์กรใดที่มีอำนาจชี้ขาดกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีขาด

คุณสมบัติมีการกระทำอันต้องห้าม 

 1.  ศาลชั้นต้น     2.  ศาลรัฐธรรมนูญ  

 3.  ศาลปกครองสูงสุด    4.  ศาลฎีกาสูงสุด 

31.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 1.  กลั่นกรองกฎหมายที่มาจากสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร  

 2.  ควบคุมรัฐบาลด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  

 3.  ถอดถอนคณะรัฐมนตรี 

 4.  ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรอิสระ 

32.    สถานที่ในข้อใดไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายไทย 

 1.  สถานทูตไทย   ประจำประเทศกัมพูชา  

 2.  เรือสินค้าไทย   ขณะแล่นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก  

 3.  เรือหลวงตากสินจอดเทียบท่าที่เมืองวลาดิวอสต็อก ประเทศรัสเซีย  

 4.  เครื่องบินบริษัทการบินไทย   ขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้า ประเทศญี่ปุ่น 

33.     ศาลทหารจัดเป็นศาลประเภทใดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

 1.  ศาลพิเศษ        2.  ศาลรัฐธรรมนูญ  

 3.  ศาลชั้นต้น                                     4.  ศาลชั้นกลาง 

34.   กฎหมายจะสามารถบังคับใช้ได้เมื่อใด 

 1.  พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  

 2.  ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร  

 3.  ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา  

 4.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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35.    กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  คือข้อใด 

 1.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ                2.  กฎหมายตุลาการ 

 3.  กฎหมายนิติบัญญัติ   4.  กฎหมายกฤษฎีกา 

36.  การจัดการเลือกตั้งของไทยปัจจุบันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 

 1.  กระทรวงมหาดไทย                                            

 2.  สำนักนายกรัฐมนตรี  

 3.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                  

 4.  คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน 

37.  หน่วยงานใดที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของคณะผู้พิพากษา 

 1.  กระทรวงยุติธรรม    2.  ประธานศาลอุทธรณ์  

 3.  ประธานศาลฎีกา                             4.  คณะกรรมการตุลาการ 

38.  บุคคลใดที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา   

 1.  ประธานวุฒิสภา  

 2.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

 3.  บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  

 4.  บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมาจากคณะรัฐมนตรี 

39.  ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด 

 1.  เกิดเมื่อความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้น  

 2.  เมื่อมีการสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วยตนเอง  

 3.  เมื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ตนคิดค้นขึ้น  

 4.  เมื่อมีการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
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40.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้การแต่งตั้งองค์กรอิสระต่าง ๆ               

เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 

 1.  ศาลยุติธรรม                   2.  สภาผู้แทนราษฎร  

 3.  วุฒิสภา                         4.  ศาลปกครอง 

41. หลังจากการหมั้นแล้วหากฝ่ายหญิงเป็นผู้ผิดสัญญาจะสามารถปฏิบัติตามข้อใดได้ 

 1.  การเรียกค่าชดเชย                2.  การเรียกค่าทดแทน  

 3.  การเรียกค่าเสียหาย             4.  การเรียกค่าสินไหม 

42. กรุงเทพมหานครจัดอยู่ในระเบียบการปกครองแบบใด 

 1.  การบริหารส่วนกลาง                                        

 2.  การบริหารส่วนท้องถิ่น  

 3.  การบริหารส่วนภูมิภาค                                     

 4.  การบริหารท้องถิ่นแบบพิเศษ 

43.  ผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับรัฐคือบุคคลใด 

 1.  ผู้ที่มีรายได้ 70,000  บาทต่อปี                           

 2.  ผู้ที่มีรายได้ 80,000  บาทต่อปี  

 3.  ผู้ที่มีรายได้ 100,000  บาทต่อปี                         

 4.  ผู้ที่มีรายได้ 150,000  บาทต่อปี 

44.  เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นเหตุการณ์ร้องเรียนประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลชุดใด 

 1.  พลพลเอก เปรม ติณสุลานนท์                                 

 2.  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  

 3. พลเอก สุจินดา  คราประยูร                                       

 4.  พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 
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45. ความแตกแยกที่สำคัญของคณะราษฎร์มีสาเหตุมาจากเหตุผลในด้านใดมากที่สุด 

 1.  ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  

 2.  การแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว  

 3.  ความเห็นที่แตกต่างกันในเค้าโครงเศรษฐกิจ  

 4.  การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศที่ล่าช้า 

46.  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาคือข้อใด 

 1.  ตำรวจ  อัยการ  ศาล  พนักงานบังคับคดี  

 2.  อัยการ  พนักงานคุมประพฤติ   ศาล    พนักงานบังคับคดี 

  3.  ตำรวจ  อัยการ  พนักงานควบคุมประพฤติ   ศาล 

  4.  ตำรวจ  ทนายความ  ศาล  พนักงานบังคับคดี 

47. ประเทศใดมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐรวม 

 1.  ประเทศเมียนมาร์           2.  ประเทศไทย  

 3.  ประเทศเวียดนาม                            4.  ประเทศกัมพูชา 

48. กฎหมายประเภทใดที่มีศักดิ์ต่ำที่สุด 

 1.  กฎกระทรวง                   2.  พระราชบัญญัติ 

 3.  พระราชกำหนด                       4.  พระราชกฤษฎีกา 

49. ภูมิปัญญาท้องถิ่น   คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดไว้จำนวนกี่สาขา 

 1.  จำนวน 7 สาขา                       2.  จำนวน 8 สาขา  

 3.  จำนวน 9 สาขา                              4.  จำนวน 10 สาขา 
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50. หน่วยการปกครองใดต่อไปนี้ที่จัดเป็นการบริหารงานส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 

 1.  กระทรวง   จังหวัด                                              

 2.  อบจ.   อำเภอ  

 3.  พัทยา  กรุงเทพฯ  เชียงใหม่                                

 4.  เทศบาล   อบจ. 

51. ฝ่ายบริหารในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีที่มาจากแหล่งใด 

 1.  แต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี  

 2.  แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 3.  การเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศ  

 4.  การเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น 

52. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน 

รัฐบาลชุดใด 

 1.  พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์                                  

 2.  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  

 3.  พลเอก สุจินดา  คราประยูร                                  

 4.  พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ 

53. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติในข้อใดที่จะต้องทำบัตรประจำตัว

ประชาชน 

 1.  คนไทยตั้งแต่แรกเกิดถึง 60 ปี                             

 2.  เป็นคนไทยอายุระหว่าง 7 - 70 ปี  

 3.  เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 15 -  80 ปี                      

 4.  เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 25 - 60 ปี 
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54.  การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือข้อใด 

 1.  กระทรวง  ทบวง  กรม                                        

 2.  ส่วนกลาง   ภูมิภาค  ท้องถิ่น  

 3.  ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ท้องถิ่นพิเศษ                      

 4.  ส่วนกลาง   จังหวัด  อำเภอ 

55. กฎหมายฉบับใดของไทยที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ 

 1.  พระราชบัญญัติ             2.  พระราชกำหนด 

 3.  พระราชกฤษฎีกา       4.  กฎกระทรวง 

56. หน่วยงานใดไม่จัดว่าเป็นหน่วยงานของสถาบันศาลยุติธรรม   ซึ่งทำการพิพากษาคดี                     

ให้เป็นไปตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ 

 1.  ศาลอาญา                     2.  ศาลแพ่ง 

  3.  ศาลฎีกา                     4.  ศาลรัฐธรรมนูญ 

57. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อใคร 

 1.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 2.  ศาลรัฐธรรมนูญ  

 3.  ศาลปกครอง  

 4.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

58. ขั้นตอนใดที่ไม่จัดเป็นขั้นตอนในการออกกฎหมายของไทย 

 1.  สภาผู้แทนราษฎรร่างกฎหมาย  

 2.  วุฒิสภาพิจารณากลั่นกรองกฎหมายนั้น  

 3.  คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการร่างกฎหมายนั้น 

 4.  พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยร่างกฎหมาย 
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59. ข้อใดที่มีองค์ประกอบของรัฐที่สมบูรณ์ 

 1.  ประชากร  ดินแดน  หน่วยการปกครอง  อธิปไตย  

 2.  ประชากร  กลุ่มชน  ดินแดน  อธิปไตย  

 3.  ประชากร   รัฐบาล   ดินแดน    อาณาเขต  

 4.  ประชากร   ดินแดน   รัฐบาล   หน่วยการปกครอง 

60. ระบบการเผด็จการรูปแบบใดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 1.  เผด็จการฟาสซิสต์              

 2.  เผด็จการคอมมิวนิสต์  

 3.  เผด็จการทหาร               

 4.  สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

61. หน่วยงานใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่มีสิทธิในการเสนอขอพระราชกำหนด 

 1.  คณะรัฐมนตรี                      

 2.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 3.  สมาชิกวุฒิสภา                      

 4.  ศาลหรือองค์กรอิสระ 

62.  การกลั่นกรองร่างกฎหมายของวุฒิสภาจะมีวาระในการพิจารณากี่ขั้นตอน 

 1.  มีวาระในการพิจารณา 2 ขั้นตอน  

 2.  มีวาระในการพิจารณา 3 ขั้นตอน  

 3.  มีวาระในการพิจารณา 4 ขั้นตอน 

  4.  มีวาระในการพิจารณา 5 ขั้นตอน 
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63. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวรัฐรวม 

 1.  อาณาเขตของรัฐ                             2.  จำนวนประชากรภายในรัฐ  

 3.  จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ                   4.  อำนาจอธิปไตยของรัฐ 

64. กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศของไทยปัจจุบันคือกฎหมายฉบับใด 

 1.  รัฐธรรมนูญ     2.  พระราชกำหนด  

 3.  พระราชบัญญัติ     4.  พระราชกฤษฎีกา 

65. อำนาจนิติบัญญัติสามารถถ่วงดุลอำนาจกับอำนาจบริหารได้โดยวิธีใด 

 1.  การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล  

 2.  การประท้วงรัฐบาล  

 3.  การชุมนุมขับไล่รัฐบาล  

 4.  การไม่ผ่านกฎหมายให้กับอำนาจบริหาร 

66. พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย  เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร 

 1.  ทรงอยู่ในฐานะเหนือการเมืองและทรงเป็นกลางทางการเมือง  

 2.  ทรงอยู่ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารและใช้พระราชอำนาจผ่านทางนายกรัฐมนตรี  

 3.  ทรงอยู่ในฐานะผู้ให้คำแนะนำแก่นายกรัฐมนตรี   

 4.  ทรงอยู่ในฐานะที่เหนือทางการเมืองและการบริหาร 

67. ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใด 

 1.  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  

 2.  ประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี  

 3.  ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี  

 4.  ประชาธิปไตยแบบพระมหากษัตริย์ 
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68. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อใคร 

 1.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

 2.  ศาลรัฐธรรมนูญ  

 3.  ศาลปกครอง  

 4.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

69. หลักฐานแสดงภูมิลำเนาของบุคคลที่ศาลยอมรับคือข้อใด 

 1.  ทะเบียนบ้าน           2.  หนังสือเดินทาง  

 3.  บัตรประจำตัวประชาชน                    4.  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 

70. นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่  จะต้องถูกดำเนินคดีในศาลใด 

 1.  ศาลรัฐธรรมนูญ  

 2.  ศาลทหาร  

 3.  ศาลยุติธรรม  

 4.  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

71. การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ให้ความสำคัญกับชนชั้นใดมากที่สุด 

 1.  ชนชั้นกลาง               2.  ชนชั้นผู้นำ   

 3.  ชนชั้นกรรมกร          4.  ชนชั้นต่ำ 

72. ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีนคือราชวงศ์ใด 

 1.  ราชวงศ์หยวน                                 2.  ราชวงศ์ถัง  

 3.  ราชวงศ์ฮั่น                                    4.  ราชวงศ์แมนจู 
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73. ภาษาที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ  มีกี่ภาษา  อะไรบ้าง 

 1.  2 ภาษา คือ จีน และฮินดี   

 2.  4 ภาษา คือ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  จีน  ฮินดี   

 3.  5 ภาษา คือ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  รัสเซีย  เยอรมัน  โปรตุเกส  

 4.  6 ภาษา คือ อังกฤษ  ฝรั่งเศส   รัสเซีย   สเปน   จีน  อาระบิก 

74. องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด 

 1.  เพื่อรวบรวมประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นกลุ่ม  

 2.  เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่แทนสันนิบาตชาติ   

 3.  เพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพขึ้นในโลก  

 4.  เพื่อครอบครองและคุ้มครองดินแดนที่เป็นฝ่ายแพ้สงคราม 

75. สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีหน้าที่อะไร 

 1.  กำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายขององค์การ  

 2.  พิจารณาข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างประเทศ  

 3.  ควบคุมและประสานงานทางกฎหมายระหว่างประเทศ  

 4.  รับผิดชอบในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

76. สาเหตุสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่ราบรื่นคือข้อใด 

 1.  ความขัดแย้งทางศาสนา  

 2.  ปัญหาดินแดนแคชเมียร์  

 3.  ต่างฝ่ายต่างมีมหาอำนาจสนับสนุน  

 4.  การแข่งขันก็จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           262

77. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

 1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา       2.  ประเทศรัสเซีย  

 3.  ประเทศอังกฤษ                              4.  ประเทศเยอรมนี 

78. ผู้นำจีนที่เริ่มใช้นโยบายที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศ คือใคร 

 1.  เหมา เจ๋อ ตุง                                 2.  เจียง เจ๋อ หมิน 

 3.  จ้าว จือ หยาง                                4.  เติ้ง เสี่ยว ผิง 

79. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีจุดประสงค์

เพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

 1.  การร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและการค้า  

 2.  การร่วมมือกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  

 3.  การร่วมมือกันทางด้านการเมืองและการทหาร  

 4.  การร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

80. องค์การสนธิสัญญาซีโตหรือ สปอ. ที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

 1.  ป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์  

 2.  ป้องกันการขยายตัวของฝ่ายเสรีนิยม  

 3.  ป้องกันการก่อการร้ายสากล  

 4.  ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติร่วมกัน 

81. หัวหน้าเสรีไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาภายหลังได้เป็นนายกรัฐมนตรี 

คือใคร 

 1.  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช         2.  นายควง  อภัยวงศ์   

 3.  นายปรีดี  พนมยงค์         4.  พล.ร.ต.ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ 
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82. ในระยะแรกขบวนการชาตินิยมในเวียดนามมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อต่อต้านประเทศตะวันตก 

ชาติใด 

 1.  ประเทศสหรัฐอเมริกา       2.  ประเทศอังกฤษ  

 3.  ประเทศฝรั่งเศส                              4.  ประเทศฮอลันดา 

83. ประเทศใดมีลักษณะการปกครองแตกต่างจากประเทศอื่น 

 1.  ประเทศเม็กซิโก                              2.  ประเทศกัวเตมาลา   

 3.  ประเทศปานามา                             4.  ประเทศคิวบา 

84. ข้อใดมิใช่ข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ  

 2.  ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันโดยกฎหมาย 

 3.  ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 4.  รัฐบาลสามารถตัดสินใจดำเนินงานเพื่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

85. คำว่า “อำนาจอธิปไตย”  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หมายความว่าอย่างไร 

 1.  อำนาจสูงสุดของฝ่ายบริหารในการปกครองประเทศ  

 2.  อำนาจสูงสุดของรัฐสภาในร่างกฎหมาย  

 3.  อำนาจสูงสุดของคณะรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ  

 4.  อำนาจสูงสุดของประชาชนในการบริหารประเทศ  

86. การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพื้นฐานจากแนวความคิดที่เน้นความสำคัญเรื่องใดมากที่สุด 

 1.  ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์  

 2.  ความเสมอภาคของมนุษย์  

 3.  อำนาจอธิปไตย 

 4.  การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
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87. วิธีการใดของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่นิยมใช้กันทั่วไป 

 1.  ยอมรับเสียงข้างมาก  

 2.  ยอมรับความคิดเห็นของนักวิชาการ   

 3.  ยอมรับจากกลุ่มคนที่น่าเชื่อถือทางสังคม  

 4.  ยอมรับตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง 

88. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด 

 1.  ประเทศกรีซ           2.  ประเทศอังกฤษ  

 3.  ประเทศฝรั่งเศส        4.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

89. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคือประเทศใด 

 1.  ประเทศอังกฤษ       2.  ประเทศเนเธอร์แลนด์  

 3.  ประเทศฝรั่งเศส            4.  ประเทศสเปน 

90. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี

คือประเทศใด 

 1.  ประเทศเยอรมนี               2.  ประเทศอิตาลี  

 3.  ประเทศฝรั่งเศส                      4.  ประเทศโปรตุเกส 

91. ประเทศที่เป็นต้นแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ ประเทศใด 

 1.  ประเทศอังกฤษ                2.  ประเทศฝรั่งเศส  

 3.  ประเทศสหรัฐอเมริกา               4.  ประเทศสเปน 
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92. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด 

 1.  ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร  

 2.  ประธานาธิบดีและรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  

 3.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  

 4.  เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ   ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ 

93. สถาบันใดที่รัฐบาลเผด็จการแบบอำนาจนิยมไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 1.  สถาบันศาสนา         2.  สถาบันครอบครัว  

 3.  สถาบันการศึกษา                   4.  สถาบันการเมืองการปกครอง 

94. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเผด็จการอำนาจนิยมกับเผด็จการเบ็ดเสร็จ 

 1.   ผู้นำต่างมีอำนาจเด็ดขาด  

 2.  มีการจำกัดเสรีภาพของประชาชน  

 3.  ต่างใช้อำนาจเพื่อรักษาสถานภาพของตนเอง  

 4.  รัฐมีอำนาจอย่างไม่จำกัด รัฐวางแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ให้ 

95. สาเหตุที่เผด็จการทหารมักจะอ้างในการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐคืออะไร 

 1.  เพื่อจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขและเป็นเอกภาพ  

 2.  เพื่อจะให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีโดยรัฐเป็นผู้จัดการให้  

 3.  เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

 4.  เพื่อให้ประชาชนได้ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดจึงต้องปกครองเป็นตัวอย่าง 
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96. การปกครองแบบใดที่รัฐบาลควบคุมทางด้านการเมือง  แต่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 1.  การปกครองแบบสังคมนิยม  

 2.  การปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยม  

 3.  การปกครองแบบประชาธิปไตย 

 4.  การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 

97. วัฒนธรรมด้านใดที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดที่สุดของสังคมของสังคมไทย 

 1.  ศาสนา           2.  ประเพณี  

 3.  ศิลปกรรม             4.  ภาษา 

98. โทษในกฎหมายอาญามี 5  สถาน เรียงตามลำดับความหนักเบาของโทษ ดังนี้คือ 

 1.  ประหารชีวิต     จำคุก     กักขัง   ปรับ  ริบทรัพย์สิน   

 2.  ประหารชีวิต     จำคุก    กักขัง   ริบทรัพย์สิน   ปรับ 

 3. ประหารชีวิต      กักขัง    จำคุก   ปรับ   ริบทรัพย์สิน 

 4. ประหารชีวิต      กักขัง    จำคุก   ริบทรัพย์สิน   ปรับ 

99. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ 

ได้ด้วยวิธีใด 

 1.  ลงมติไม่ไว้วางใจ              2.  ยุบรัฐสภา  

 3.  ยุบสภาผู้แทนราษฎร                  4.  แต่งตั้งวุฒิสภาสมาชิกใหม่ 

100. นายเขียวขู่ว่าจะเผาบ้านนายขาว   ทำให้นายขาวต้องเอาเงินทองมามอบให้นายเขียว               

การกระทำของนายเขียวกัดเป็นการกระทำผิดตามข้อใด 

 1.  การชิงทรัพย์                  2.  การปล้นทรัพย์  

 3.  การรีดเอาทรัพย์                  4.  การกรรโชกทรัพย์  
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เฉลยแนวข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองของไทยและโลก

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 4 21 4 41 1 61 1 81 1

2 3 22 2 42 4 62 2 82 3

3 2 23 1 43 4 63 3 83 4

4 2 24 2 44 3 64 1 84 4

5 4 25 3 45 3 65 1 85 4

6 2 26 3 46 1 66 1 86 1

7 4 27 2 47 1 67 1 87 1

8 4 28 2 48 1 68 4 88 1

9 2 29 2 49 4 69 1 89 1

10 3 30 2 50 4 70 4 90 3

11 2 31 3 51 4 71 3 91 3

12 2 32 4 52 3 72 4 92 3

13 3 33 1 53 2 73 4 93 4

14 4 34 4 54 2 74 3 94 2

15 3 35 1 55 1 75 3 95 1

16 3 36 3 56 4 76 2 96 2

17 2 37 4 57 4 77 4 97 4

18 3 38 2 58 3 78 4 98 1

19 3 39 2 59 2 79 3 99 2

20 1 40 3 60 3 80 1 100 4
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วิ กฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา 
 วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาหรือวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ เริ่มเกิดขึ้นกลางปี 2007  และ               

มีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในปี 2008 เป็นวิกฤตหนี้ด้อยคุณภาพ เนื่องจากเกิดปัญหาการบริหาร

จัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ผิดพลาด จนทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องส่งผลทำให้บริษัทใหญ่หลาย

บริษัทต้องล้มละลายปิดกิจการ และเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลกโดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจครั้งนี้ คือ การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้มีการใช้จ่ายและ

การลงทุนเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ส่งผลทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงมากขึ้น  เกิน

ความเป็นจริงจนในที่สุดเกิดภาวะฟองสบู่เกิดหนี้เสียเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นการบริหารจัดการสินเชื่อ 

อสังหาริมทรัพย์คุณภาพต่ำเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้แก่ลูกค้าที่มีทรัพย์สินค้ำ

ประกันมูลค่าน้อยกว่าเงินกู้หรือเป็นลูกค้าที่มีประวัติการเงินไม่ดีมีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้หรือมีความเสี่ยงสูง

รวมทั้งเกิดการเก็งกำไรของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทวาณิชธนกิจหรือบริษัทเงินทุนต่าง ๆ มีการแปลง        

สินเชื่อเป็นสินทรัพย์ปล่อยกู้จำนวนมากเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ก็กลายเป็นหนี้สูญ 

 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยทำให้เกิดปัญหา

ทางการเงินขาดสภาพคล่อง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก สถาบันการเงินทั่วโลกสั่นคลอนบางแห่งต้อง

ขาดทุน และล้มละลาย อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกันต้องหยุดชะงักหรือขาดทุนเกิดการว่างงานปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศลดลง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เป็นต้น 

 การแก้ไขปัญหาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ (FED)  ใช้นโยบายการเงิน โดยการลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบายลงอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และทำการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและ

สร้างสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้ การเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินในการขยายการ

ปล่อยกู้ การใช้นโยบายการคลัง โดยมีนโยบายใช้จ่ายในภาครัฐเพิ่มขึ้น การตัดงบประมาณทางด้านรายจ่าย

ของประเทศลง  เป็นต้น 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

สรุปความรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           270

ก ารแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป EU 

 สาเหตุของการแยกตัวของสหราชอาณาจักรมีหลายสาเหตุ เช่น ไม่ต้องการอุ้มชูประเทศสมาชิกที่

เศรษฐกิจตกต่ำ อังกฤษไม่ต้องการแบบรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพจากตะวันออกกลาง  

อังกฤษเชื่อว่าปัญหาผู้ก่อการร้ายเป็นผลมาจากการรับผู้อพยพจากตะวันออกกลางและการอพยพเข้ามาจาก

ยุโรปตะวันออกจะทำให้เกิดปัญหาการว่างงานในอังกฤษ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลอังกฤษ

ทั้งสิ้นรวมทั้งอังกฤษเคยเป็นชาติที่มีความยิ่งใหญ่ในสมัยอดีตที่มีความภาคภูมิใจในชาติตนเองรวมทั้งกฎ

ระเบียบของ EU ที่แผ่ปกคลุมอำนาจรัฐสมาชิก ทำให้พวกเค้ารู้สึกว่ากำลังถูกเอาเปรียบและขาดการพัฒนา

ประเทศอย่างอิสรเสรี เป็นต้น 

 ผลกระทบของการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป EU ในระยะสั้น จะสร้างแรง มั่นคง

ทางการเมืองต้องมีการจัดการเลือกตั้งหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ เงินปอนด์มีค่าตกลงอย่างหนัก เกิดภาวะ

ผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกส่วนผลกระทบในระยะยาว คือ สหราชอาณาจักรจะเริ่มปรับเปลี่ยน

กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องอิงตามกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป ภาวะเศรษฐกิจที่เคย

ได้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของ EU ก็จะหมดไป อังกฤษต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้จากสภาพตลาดใน

ประเทศเพียงลำพัง   

✪ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรเป็นการกำหนดแนวทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนประกอบด้วย 12 แผน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 1 (2504 - 2509) มุ่งสร้างสาธารณูปโภค       

พื้นฐานเป็นสำคัญโดยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 2 (2510 - 2514) มุ่งเน้นการสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐานต่อเนื่องจากแผน 1 เพื่อผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 3 (2515 - 2519) มุ่งเป็นการสร้างสาธารณูปโภค

พื้นฐานต่อเนื่องจากแผนที่ 2 เน้นความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของประชาชน 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 4 (2520 - 2524) เน้นการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมไปจำหน่ายยังต่างประเทศ 
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 5 (2525 - 2529) เน้นปรับโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจเร่งรัดการส่งออกและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 6 (2530 - 2534) มุ่งเน้นการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ กระจายรายได้ไปสู่ชนบทมากขึ้น เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 7 (2535 - 2539) มุ่งสร้างความสมดุล

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพและยั่งยืนเศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงมาก 

8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 8 (2540 - 2544) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและ

พัฒนาคุณภาพของประชากรควบคู่กันไปเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่าง

รุนแรง 

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 9 (2545 - 2549) เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก 

10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 10 (2550 - 2554) ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง

ของการพัฒนาและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคล้ายคลึงกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 9 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เน้นให้คนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

สร้างสมดุลการพัฒนาทุกมิติให้ความสำคัญต่อประชาคมอาเซียน 

12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปีที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) น้อมนำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 

และ ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ 
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ก ารดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่

ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  และ

เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

 ◉ คำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ  

 ✯ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่น้อยและไม่มากจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

มีอยู่ไม่โลภมากพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ทำอะไรเกินความสามารถของตนและเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

   ✯ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับจากผลกระทบที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกด้านอย่างมีสติและเหตุผล   โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต    

เป็นความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา      

 ✯การมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล   โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 

อย่างรอบคอบ  เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง   ได้แก่    

  ◇ เงื่อนไขทางความรู้   การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นต้อง

ศึกษาแนวปฏิบัติให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนแล้วค่อยหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาและ  

  ◇ เงื่อนไขคุณธรรม   ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนในการทำงาน   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างพากเพียร สามัคคีและซื่อสัตย์ สุจริต ใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบในการแก้ไขปัญหา 
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 ◉ ขั้นตอนการดำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียง   มี 2 ขั้น คือ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน มุ่งสนองตอบต่อความต้องการในระดับพื้นฐาน คือ ครอบครัวเป็น

สำคัญทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับทุกอาชีพเป็นเศรษฐกิจ

ระดับพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนประกอบอาชีพจนสามารถพึ่งพาตนเองได้จะตรงกับแนวคิดของ

ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 1 

2. เศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งสนองตอบความต้องการในระดับชุมชนและ

ประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยเมื่อประชาชนประกอบอาชีพจนมีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้

แล้วก็ให้มารวมกลุ่มกันของผู้ประกอบอาชีพเดียวกันเป็นสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือกันในด้านการผลิต

และการตลาด หลังจากมีกิจการของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงแล้วให้ขยาย

วิสาหกิจให้กว้างขวางออกไปอีก โดยร่วมมือกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งตรงกับทฤษฎีใหม่            

ในขั้นที่ 3 

 ◉ หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1. ความพอดีทางด้านจิตใจ คือ การรู้จักพอไม่โลภมาก 

2. ความพอดีทางด้านสังคม คือ รู้จักการช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความสามัคคี 

3. ความพอดีทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิด

ประโยชน์ 

4. ความพอดีทางด้านเทคโนโลยี คือ การรู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า 

5. ความพอดีทางด้านเศรษฐกิจ คือ การรู้จักการจัดการด้านรายรับรายจ่ายของตนเอง 
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ห ลักการและแนวคิดทฤษฎีใหม่  

 ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้พอมีพอกินเน้นการบริหารจัดการเรื่องที่ดินและน้ำเป็น

สำคัญโดยมีเงื่อนไข คือ ต้องมีที่ดิน 10 - 15 ไร่  ตั้งอยู่ในเขตน้ำฝนสามารถเพาะปลูกข้าวได้มีสมาชิกใน

ครอบครัวปานกลาง (5 - 6 คน) เป็นต้น 

 ◉ แนวทฤษฎีใหม่มี 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่ 1 เป็นขั้นของการผลิตที่จะต้องแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งน้ำ : ที่นา : การปลูกพืช

สวนผสม : ที่อยู่อาศัย ในอัตรา 30 : 30 : 30 : 10 

 ขั้นที่ 2 เป็นขั้นของการรวมกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันทางด้านการผลิต   การตลาด   

ความเป็นอยู่   และสวัสดิการต่าง  ๆ  การศึกษา  ศาสนา  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 

 ขั้นที่ 3 คือ การขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นโดยร่วมมือกับบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ขยายวิสาหกิจให้

กว้างขวางขึ้น 

1. โอเปก (OPEX) หรือกลุ่มผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2503  เป็นการรวมกลุ่มกัน

ของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสมาชิก 18 ประเทศ โดยประเทศที่เป็นผู้นำสำคัญได้แก่   

ซาอุดิอาระเบีย อิรัก คูเวต อิหร่าน ลิเบีย เป็นต้น เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อ

เศรษฐกิจของโลกเนื่องจากน้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าที่สำคัญที่สุด มีวัตถุประสงค์สำคัญ

เพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพของทั้งปริมาณและราคาของน้ำมันโลกให้มั่นคง  

2. นาฟตา (NAFTA) หรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นการรวมกลุ่มของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดาและประเทศเม็กซิโกโดยได้มีการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันใน

การจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี อเมริกาเหนือมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า

และบริการระหว่างประเทศภาคี ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศสมาชิก ปัจจุบันเป็นก

ลุ่มเศรษฐกิจที่ประชาชนมีกำลังซื้อมากที่สุดเป็นตลาดรับซื้อสินค้าที่สำคัญของโลก  
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3. กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกหรือเอเปก                               

(Asia - Pacific  Economic Cooperation - APEX) 

 มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่ใช่เป็นการรวมกลุ่มประเทศ แต่เป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอเชีย - แปซิฟิกของประเทศที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่ในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก ยกเว้น 

ประเทศเกาหลีเหนือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเอเปก ซึ่งมีภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว     

ในบริบทของเอเปก จะใช้ คำว่า “เขตเศรษฐกิจ” แทนคำว่าประเทศ เพราะสมาชิกของเอเปกบางประเทศ    

เอเปก จัดขึ้น พ.ศ. 2532 โดย ออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน

ในประเทศที่ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก การลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนในประเทศ

สมาชิก ส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นเวทีการประชุม เพื่อหารือเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางการค้าของสมาชิก              

ให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการเงิน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น    

 องค์การค้าโลก (WTO) เป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันปัจจุบันมี

ประเทศสมาชิกทั้งหมดจำนวน 152 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์สำคัญขององค์การค้าโลก   

(WTO) คือ เพื่อส่งเสริมนโยบายการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก มุ่งกำจัดปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งทาง  

การค้า ป้องกันมิให้มีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการป้องกันมิให้มีการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิก  

4.  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ที่มีความสำคัญมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดตั้งขึ้นมาตามปฏิญญากรุงเทพ เมื่อปี               

พ.ศ. 2510 โดยพัฒนามาจากสมาคมอาสาในระยะแรกเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมมือกันทางด้านการเมืองการปกครองทางด้าน

เศรษฐกิจและทางด้านสังคมวัฒนธรรมแต่จะไม่ร่วมมือกันทางด้านการทหารในระยะแรกมีสมาชิก 5 ประเทศ    

ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย หลังปี พ.ศ. 2527 อาเซียนมีสมาชิก

ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ลาว เมียนมาร์   

กัมพูชา เวียดนาม บรูไน โดยสมาชิกประเทศล่าสุด คือ กัมพูชาที่เข้าร่วมกับอาเซียนในปี พ.ศ. 2542              

มีการลงนามในกฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา อาเซียนได้มีการพัฒนาความ

ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่อกันขึ้นไปอีกระดับโดยมีการจัดตั้งเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ อาฟตา ขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันของประเทศสมาชิกมีการลดอุปสรรคทางด้านการค้าและ

การลงทุนระหว่างกันโดยการลดภาษีการค้า มีที่ตั้งสำนักงานอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตา  ประเทศอินโดนีเซีย   

โดยมีตำแหน่งเลขาธิการเป็นผู้บริหารสูงสุด ปัจจุบันเลขาธิการอาเซียน คือ นายเลย์ เรืองมิน ชาวเวียดนาม 
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ระ

บบเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก 

สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 4 ระบบดังนี้ 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยมีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ 

 1.1  ลักษณะสำคัญ คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกและตัดสิน

ใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่เอกชนอย่างเต็มที่ ดูเอกชนจะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมด        

รัฐบาลเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นมีระบบกลไกการตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญ 

 1.2  ข้อดี คือ เกิดการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการทำให้มีสินค้าและบริการทำให้มีสินค้าหลาก

หลายชนิดสินค้ามีคุณภาพที่ดีมีความทันสมัยและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค-บริโภค

ของประชาชน 

 1.3  ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ การแข่งขันกันในการผลิตสินค้าและบริการจำเป็น

ต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากจึงเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เกิดช่องว่างในสังคมระหว่างคนรวยและ

คนจนเนื่องจากความไม่ยุติธรรมในการกระจายสินค้าการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2.  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและระบอบสังคมนิยมมีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ 

 2.1 ลักษณะสำคัญ คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเข้าไปควบคุมดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส่ง

ผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและความเป็นธรรมในสังคมส่วนที่ช่วย

เหลือที่เป็นส่วนน้อยรัฐจะยินยอมให้เอกชนเข้ามาดูแล โดยการใช้ระบบกลไกราคามีการจัดสวัสดิการสังคม

ต่าง ๆ ให้กับประชาชนมีการวางแผนด้านเศรษฐกิจ และสังคมจากส่วนกลาง เป็นต้น  

 2.2 ข้อดี คือ ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเนื่องจากรัฐบาลเข้าไปดูแลมีสวัสดิการสังคมจึงมีการก

ระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม การมีสวัสดิการสังคมทำให้ประชาชนมีหลักประกันในการดำเนินชีวิต        

เพิ่มขึ้น 

 2.3 ข้อเสีย คือ เกิดปัญหาการคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ  ผู้ผลิตสินค้าและบริการขาดแรงจูงใจ

ในการผลิตเนื่องจากได้กำไรน้อยทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงสิ้นเปลือง

งบประมาณของประเทศเป็นจำนวนมากในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนในประเทศ รวมทั้งการที่

เป็นการวางแผนจากส่วนกลางอาจไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาด

ได้เป็นต้น 
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3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและระบอบสังคมนิยมมีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมกันระหว่างส่วนที่ดีของ

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับส่วนที่ดีของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

 3.1 ลักษณะสำคัญ คือ มีการวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง การจัดสวัสดิการสังคมให้กับ

ประชาชน รัฐบาลเข้ามาดูแลสาธารณูปโภคพื้นฐานที่กระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศในรูปแบบของ

รัฐวิสาหกิจ การใช้ระบบกลไกการตลาดในลักษณะที่เด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของระบบเศรษฐกิจ

ผสม คือ มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมล่วงหน้าในรูปแบบของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทpปัจจุบัน 

 3.2 ข้อดี คือ ทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ  ประชาชนมี

สวัสดิการสังคมทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิตสินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดีเนื่องจากมีการเปิด

โอกาสให้มีการใช้ระบบกลไกการตลาดบางส่วน และการได้ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ       

สังคมล่วงหน้าทำให้ทุกฝ่ายสามารถเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าได้ 

  3.3 ข้อเสีย คือ จากการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีทำให้

เกิดความล่าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน การวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติมาจากรัฐบาลกลางขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นทำให้ไม่ตรงกับความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชน การเกิดปัญหาคอรัปชั่นของผู้ปฏิบัติงาน การสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศเป็น

จำนวนมากเพื่อจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการผลิตสินค้าทำให้เกิด

ปัญหาการขาดแคลนสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การขาดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและบริการส่งผลทำให้

สินค้ามีคุณภาพต่ำเป็นต้น 

4.   ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองในระบอบ

คอมมิวนิสต์มีรูปแบบโดยทั่วไปดังนี้ 

 4.1  ลักษณะสำคัญ คือ รักเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  เอกชนไม่มีสิทธิ์ในการ

เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต รัฐบาลเป็นผู้วางแผนการผลิตมาจากส่วนกลางมีการจำกัดกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน

ส่วนบุคคล 

 4.2  ข้อดี คือ การที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแต่เพียงผู้เดียวทำให้ไม่มีคู่แข่งในการผลิตสินค้าและ

บริการส่งผลทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความเป็นธรรมในการกระจายสินค้าและบริการ   

การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง  สามารถผลิต

สินค้าได้ตามความต้องการมีปัจจัยการผลิตที่เพียงพอ เป็นต้น 
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 4.3 ข้อเสีย คือ ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตสินค้าและบริการ เนื่องจากจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ความเป็น

ธรรมในทางเศรษฐกิจไม่ใช่กำไรส่งผลให้สินค้าและบริการไม่มีคุณภาพเนื่องจากไม่มีคู่แข่งทางการค้ามี

ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ  ไม่มีความหลากหลายเกิดปัญหา

ทุจริตคอรัปชั่นในหมู่ชนชั้นผู้นำ เป็นต้น 

 รายได้ประชาชาติ หมายถึง รายได้ที่ประชาชนภายในชาติได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการในช่วง

ระยะเวลา 1 ปีประเภทของรายได้ประชาชาติมีดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือ มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิต

ขึ้นภายในประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้น (GNP) คือ มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมด

ที่ประชาชนในประเทศผลิตขึ้นมา GNP = GDP + รายได้สิทธิจากต่างประเทศ 

3. รายได้ประชาชาติ (NI) คือ มูลค่ารวมของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่แท้จริงที่ประชาชน

ในประเทศทำการผลิตได้ในระยะเวลา 1 ปี NI = NNP - ภาษีทางอ้อม + เงินอุดหนุนมีประโยชน์

สำคัญคือเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบ

มาตรฐานการครองชีพของประชาชน การวัดรายได้ประชาชาติสามารถวัดได้ 3 แนวทาง คือ 

   3.1  ด้านรายได ้เป็นรายได้ทั้งหมดที่เจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับจากการให้ปัจจัยการผลิต

ของตนแก่หน่วยการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการภายในระยะเวลา 1 ปี 

  3.2  ด้านรายจ่าย เป็นการคำนวณรายจ่ายทั้งหมดที่ประชาชนในประเทศใช้ซื้อสินค้าและ

บริการภายในระยะเวลา 1 ปี 

  3.3  ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตด้วยทรัพยากร

ของประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี 

4. ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสิทธิ (NNP) คือ มูลค่าสิทธิของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดที่

ประชาชนของประเทศทำการผลิตได้ในระยะเวลา 1 ปีโดยการหักค่าเสื่อมของราคาออกแล้ว          

NNP = GNP - ค่าเสื่อมราคา  

5.  รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล (per Capita Income) Per Capita =         รายได้     

                                                                                            จำนวนประชากร (ญ) 
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6. ดุลการชำระเงิน หมายถึง บัญชีที่บันทึกการรับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศของประเทศที่เกิด

จากการติดต่อทางการเงินกับประเทศอื่นในระยะเวลา 1 ปี มี 3 ลักษณะ คือ 

   6.1  ดุลการชําระเงินเกินดุล หมายถึง การที่ประเทศมีรายรับรวมมากกว่ารายจ่ายรวมซึ่งจะ

ทำให้มีทุนสำรองเพิ่มขึ้น  

   6.2  ดุลการชำระเงินสมดุล หมายถึง การที่ประเทศมีรายรับรวมเท่ากับรายจ่ายรวมจากการ

ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทำให้มีทุนสำรองคงที่  

  6.3  ดุลการชําระเงินขาดดุล หมายถึง การที่ประเทศมีรายรับรวมที่น้อยกว่ารายจ่ายรวม

จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทำให้ทุนสำรองลดลง 

 รายการที่แสดงในบัญชีดุลการชำระเงินได้แก่ บัญชีเดินสะพัด ที่มีลักษณะสำคัญคือ เป็นบัญชีที่แสดง

รายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วย 3 บัญชีย่อย คือ ดุลการค้า เป็นบัญชีที่แสดง

เปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าส่งออกและมูลค่าของสินค้านำเข้าของประเทศในรอบ 1 ปีซึ่งจะมี 3 ลักษณะดังนี้ 

1. ดุลการค้าเกินดุล แสดงถึงมูลค่าสินค้าส่งออกมากกว่ามูลค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  

2. ดุลการค้าสมดุล แสดงถึงมูลค่าสินค้าส่งออกและมูลค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศไม่มีความ 

แตกต่างกัน  

3. ดุลการค้าขาดดุล แสดงถึงมูลค่าสินค้าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 

 ดุลบริการ  เป็นดุลบัญชีที่แสดงรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการขายบริการด้านต่าง ๆ หัก

ด้วยรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการซื้อบริการ รายได้ของดุลบริการส่วนใหญ่มาจากการท่อง

เที่ยวรายได้เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและประกอบกิจการต่าง ๆ ในประเทศของรัฐบาล  

 ◉ ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  มีการพัฒนา 4 ขั้นดังนี้ 

1. การรวมกลุ่มแบบเขตการค้าเสรี สมาชิกจะพยายามลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อย

ที่สุดมีการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าของประเทศสมาชิกหรือเก็บในอัตราที่ต่ำและลดอุปสรรคที่เป็น

ปัญหาทางการค้าระหว่างการลง 

2. การรวมกลุ่มแบบตลาดร่วม เป็นการพยายามรวมตลาดของประเทศสมาชิกเป็นตลาดเดียว           

การอนุญาตให้สามารถเคลื่อนย้ายทุนในการผลิตได้อย่างเสรีภายในประเทศสมาชิกมีการใช้ปัจจัย

การผลิตร่วมกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการกำหนดภาษีจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียว 
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3. การรวมกลุ่มแบบสหภาพเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิกจะมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจร่วม

กันทั้งหมดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายทุน

ระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี 

4. การรวมกลุ่มแบบสหภาพเหนือชาติ โดยประเทศสมาชิกจะมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจร่วม

ทั้งทางด้านนโยบายทางการเงิน การคลัง วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรวมเป็นชาติเดียวกัน ปัจจุบันยัง

ไม่มีกลุ่มทางเศรษฐกิจใดมีพัฒนาการถึงขั้นนี้ 

 เงินเฟ้อในทางเศรษฐศาสตร์ เงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มสูงขึ้น

เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้ความสามารถในการซื้อของประชาชนลดลง โดยการที่ประชาชนมีจำนวนเงินเท่า

เดิมแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง 

1.  สาเหตุของเงินเฟ้อเป็นสภาวะการที่เงินมีค่าลดลงเกิดจากความต้องการใช้จ่ายโดยรวมของประเทศ

ที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจส่งผลทำให้มีปริมาณของเงินที่

หมุนเวียนในตลาดมีมากเกินทำให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นสินค้าและบริการมีต้นทุนในการผลิต

เพิ่มขึ้น 

2. ผลกระทบจากการเกิดภาวะเงินเฟ้อทำให้เกิดความสามารถในการซื้อของประชาชนลดลง เจ้าหนี้จะ

เป็นฝ่ายเสียเปรียบลูกหนี้ เพราะเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้มีอำนาจในการซื้อลดลงเมื่อเทียบกับ

คณะที่ให้กู้ 

3. การแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ จะใช้วิธีการลงทุนทางด้านการเงินการคลังเป็นหลัก เช่น การขายพันธบัตร

รัฐบาลให้ประชาชนเพื่อดูดทรัพย์สภาพคล่องจากตลาดคืน หรือการจูงใจโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งการเพิ่มอัตราภาษีในสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อลดการใช้จ่ายของ

ประชาชนและชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจลง 

 ภาวะเงินฝืดในเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ภาวะที่ระดับของราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้นเพราะมีปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจน้อย

เมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชน  เป็นสภาวะที่ในตลาดมีความต้องการขายมากกว่าความต้องการซื้อ

ลักษณะของเงินฝืดมี 3 ลักษณะ เงินฝืดอย่างอ่อน  ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง เงินฝืดปานกลาง ไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เงินเฟ้ออย่างรุนแรง ส่งผลให้

เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนส่วนใหญ่จะประสบกับการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
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1. สาเหตุของเงินฝืด เกิดจากการที่มีปริมาณเงินที่หมุนเวียนในตลาดลดลงไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

2. ผลกระทบจากการเกิดภาวะเงินฝืดส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ในตลาดมีราคาที่ลดลง

เป็นสภาวะที่ประชาชนมีความต้องการขายสินค้าและบริการมากกว่าความต้องการซื้อ 

3. การแก้ไขภาวะเงินฝืด สามารถทำได้โดยการซื้อคืนพันธบัตรจากประชาชนให้เร็วขึ้นการลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินที่เก็บออมไว้กับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ นำเงิน

ออกมาใช้จ่าย การลดภาษีให้กับประชาชน การเพิ่มรายจ่ายของรัฐในโครงการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ 

1.  ในการจัดทำงบประมาณของไทยปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าใด 

 1.   1 ตุลาคมของปีปัจจุบัน - 30 กันยายน ของปีถัดไป 

 2.   1 มกราคม - 31 ธันวาคมของปี 

 3.   1 เมษายน  ของปีปัจจุบัน - 31 มีนาคม ของปีถัดไป 

 4.   1 กันยายน  ของปีปัจจุบัน - 31 ตุลาคม ของปีถัดไป 

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำหลักธรรมเรื่องใดในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 

 1.  อริยสัจ 4     2.  มัชฌิมาปฏิปทา 

 3. สังคหวัตถุ 4    4.  พรหมวิหาร 4 

3.  บุคคลใดที่เป็นผู้ให้กำเนิด ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9   

 2.  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

 3.  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ    

 4.  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

4. เศรษฐกิจพอเพียงในขั้นก้าวหน้าจะตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นใด 

 1. ขั้นการพึ่งตนเอง     

 2. ขั้นการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ 

 3. ขั้นการขยายวิสาหกิจ     

 4. ขั้นการพึ่งพาคนอื่น 
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5.  เหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไร 

 1.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 

 2.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 

 3.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 

 4.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 

6.  ถ้าผู้บริโภคพบว่าผู้ขายสินค้าในราคาสูงกว่าปกติจนรู้สึกถูกเอาเปรียบมากเกินไปผู้บริโภค

สามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานใดจึงจะถูกต้องที่สุด 

 1.   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 2.   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

 3.   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 4.   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

7.  สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าอะไร 

 1. สหกรณ์หุบกะพง     

 2. สหกรณ์พระนคร 

 3. สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้   

 4. สหกรณ์สุพรรณบุรีจำกัด 

8.   ข้อใดไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.   มุ่งผลิตเพิ่มเติมเองใช้เองเป็นหลัก 

 2.  เหลือแล้วค่อยส่งออกขาย 

 3.  ใช้ศักยภาพของท้องถิ่นพร้อมทั้งปัจจัยข้างเคียง 

 4.  ผนึกกำลังของชาวบ้านให้เป็นหนึ่ง 
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9.  บทบาทสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยคือข้อใด 

 1.   มุ่งแสวงหารายได้และผลกำไรให้ประเทศ 

 2.   ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

 3.   ควบคุมนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศ 

 4.   กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคารพาณิชย์ 

10. การพิมพ์ธนบัตรเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินใด 

 1. ธนาคารโลก      

 2. ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 3. ธนาคารแห่งประเทศไทย    

 4. ธนาคารออมสิน 

11. การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนมีวิธีการอย่างไร 

 1.   การพึ่งพาตนเอง 

 2.   การพึ่งพาผู้อื่น 

 3.   การไม่พยายามในการทำงาน 

 4.   ความพยายามในการสร้างงานให้ผู้อื่น 

12.  การลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะมีลักษณะอย่างไร 

 1.   การลงทุนจำนวนมากทันที 

 2.   การลงทุนขนาดกลางมาสู่ขนาดเล็ก 

 3.   การลงทุนจากขนาดเล็กแล้วขยายไปสู่ขนาดใหญ่ 

 4.   การลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก 
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13.  AFTA สัมพันธ์กับข้อใด 

 1.  เขตปลอดอาวุธอาเซียน   2. เขตสันติภาพอาเซียน 

 3. เขตการค้าเสรีอาเซียน   4. เขตร่วมมืออาเซียน 

14.  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติคือข้อใด 

 1.   ราคาตลาดของสินค้าและบริการผลิตขึ้นในประเทศไทยรอบหนึ่งปี 

 2.   ราคาตลาดของสินค้าและบริการผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรไทย 

 3.   การาคาตลาดสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตด้วยทรัพยากรไทย 

 4.   ราคาคงที่ของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย 

15.  เศรษฐกิจยุคฟองสบู่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลใด 

 1.  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     

 2. พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 

 3. พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ     

 4. พลเอก สุจินดา  คราประยูร 

16. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด 

 1.   ดุลการค้า   ดุลบริจาค   ดุลการชำระเงิน 

 2.   ดุลบริจาค   ดุลบริการ   ดุลการค้า 

 3.   ดุลการชำระเงิน   ดุลบริการ   ดุลเงินทุน 

 4.   ดุลการค้า     ดุลเงินทุน    ดุลบริจาค 

17. การที่ปัจจัยการผลิตทั้งหมดเป็นของรัฐเป็นลักษณะสําคัญของระบบเศรษฐกิจใด 

 1.  ระบบทุนนิยม    2. ระบบสังคมนิยม 

 3. ระบบคอมมิวนิสต์    4. ระบบแบบผสม 
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18.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยประกาศใช้ครั้งแรกตรงกับสมัยของรัฐบาลชุดใด 

 1.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม     

 2. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

 3. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์     

 4. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  

19.  การที่ประเทศมีดุลการชําระเงินขาดดุลจะทำให้เกิดผลอย่างไร 

 1. การลงทุนต่างประเทศลดลง     

 2. ทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง 

 3. ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มขึ้น     

 4. ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น 

20.  สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการสูงที่สุดในโลกปัจจุบันจัดอยู่ในขั้นใด 

 1.  การรวมกลุ่มในขั้นสหภาพเศรษฐกิจ    

 2. การรวมกลุ่มในขั้นเขตการค้าเสรี 

 3.  การรวมกลุ่มในขั้นสหภาพศุลกากร    

 4. การรวมกลุ่มในขั้นตลาดร่วม 

21.  การแข่งขันกันในการผลิตสินค้าและบริการจัดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบใด 

 1.   ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 2.   ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

 3.   ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 4.   ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 
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22. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภาคใด 

 1.  ภาคการผลิตที่ยึดความพอเพียง 

 2.  ภาคการลงทุนที่ต้องการผลกำไร 

 3.  ภาคการร่วมทุนเพื่อเป็นลักษณะแข่งขัน 

 4.  ภาคการส่งเสริมและผลิตเพื่อส่งออก 

23. แนวทางในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้กับบุคคลใดได้ดีที่สุด 

 1.   ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพ 

 2.   ใช้ได้กับเฉพาะทำไร่ทำนาเท่านั้น 

 3.   ใช้ได้กับเฉพาะบุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 4.   ใช้ได้กับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

24.  การ ละ เลิก แก่งแย่งผลประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะการดำเนินงานอย่างไร 

 1.   การไม่แข่งขันในทางการค้าต่อกัน 

 2.   ให้มีการแข่งขันในการค้ากันบ้างเล็กน้อย 

 3.   การมีการรวมกันในการทำการค้า 

 4.   การลดการแข่งขันและการเบียดบังผู้อื่น 

25.  การที่จะทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควรปฏิบัติอย่างไร 

 1.   การขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ 

 2.   การประกอบอาชีพที่แปลกใหม่จากผู้อื่น 

 3.   การประกอบอาชีพหลายอย่างในคราวเดียวกัน 

 4.   การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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26.  การปฏิบัติตนที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควรมีการปฏิบัติตนในลักษณะใด 

 1.   การวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้ง 

 2.   การไม่ประกอบความชั่วแก่ผู้อื่นและทำความดีเพิ่มขึ้น 

 3.   การบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่น 

 4.   การขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ 

27.  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะมีการป้องกันตนเองได้โดยวิธีการใดสำคัญที่สุด 

 1.  การเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 

 2.  การเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ 

 3.  เชื่อฟังคำแนะนำของผู้อาวุโสในสังคม 

 4.  การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองด้วยตนเอง 

28.  การยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นถึงความประหยัดมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องโดยวิธีการใด 

 1.   ไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ 

 2.   ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 

 3.   ใช้จ่ายตามฐานะแนวทางเศรษฐกิจ 

 4.   การใช้จ่ายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

29. หน่วยงานของสหประชาชาติที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมคือหน่วยงานใด 

 1.  องค์การยูเนสโก      

 2.  องค์การอนามัยโลก 

 3.  ธนาคารโลก       

 4.  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
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30. ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น 

 1. เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี     

 2. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

 3. พระยาพหลพยุหเสนา      

 4. นายปรีดี  พนมยงค์ 

31.  กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันคือที่ใด 

 1.  องค์การการค้าโลก      

 2.  สหภาพยุโรป 

 3.  เขตการค้าเสรีอาเซียน      

 4.  เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกาเหนือ 

32.  สหกรณ์แห่งแรกของไทยจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดใด 

 1.   จังหวัดนครสวรรค์    

 2.  จังหวัดพิษณุโลก 

 3.  กรุงเทพมหานคร     

 4.  จังหวัดสมุทรสาคร 

33.  หากผู้บริโภคพบว่าพ่อค้าขายสินค้าเกินราคาที่กำหนด  ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  ควรแจ้งไปที่

หน่วยงานใดจึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด 

 1.   สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

 2.   กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

 3.   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 4.   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
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34. ดุลการชำระเงินในทางเศรษฐศาสตร์   หมายถึงสิ่งใด 

 1.   บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

 2.   บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

 3.   บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการขายบริการต่าง ๆ หักด้วย       

รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 4.   บัญชีแสดงการเปรียบเทียบรายได้ประชาชาติของประเทศ 

35.  การมีภูมิคุ้มกันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลงทุน มีลักษณะอย่างไร 

 1.   มุ่งตอบสนองความต้องการภายนอกประเทศเป็นหลัก 

 2.   เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนสูง 

 3.   การลงทุนในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

 4.   การพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ 

36.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับใดที่น้อมนำเอา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร. 9) มาปฏิบัติเป็นครั้งแรก 

 1.   แผนพัฒนาฉบับที่ 8   2. แผนพัฒนาฉบับที่ 9 

 3.  แผนพัฒนาฉบับที่ 10   4. แผนพัฒนาฉบับที่ 11 

37.  ประชาคมอาเซียนจัดเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในขั้นใด 

 1.  เขตการค้าเสรี    2. ตลาดร่วม 

 3.  สหภาพเศรษฐกิจ    4. สหภาพเหนือภาพ 

38. โครงการรับจำนำข้าวที่มีการซื้อขายแบบจีทูจี (G2G) เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใด 

 1.   รัฐบาลชุด  นายบรรหาร  ศิลปอาชา 

 2.   รัฐบาลชุด  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

 3.   รัฐบาลชุด  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

 4.   รัฐบาลชุด  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
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39. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ถูกนำมาบรรจุครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่เท่าใด 

 1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 

 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 

 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 

 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 

40.  ธนาคารพาณิชย์ในข้อใดเป็นของรัฐบาล 

 1.  ธนาคารกรุงเทพ    2. ธนาคารกสิกรไทย 

 3.  ธนาคารกรุงไทย    4. ธนาคารทหารไทย  

41. ปัจจุบันประเทศไทยมีลักษณะการจัดทำงบประมาณในลักษณะใด 

 1. การจัดทำงบประมาณเกินดุล     

 2. การจัดทำงบประมาณสมดุล 

 3. การจัดทำงบประมาณขาดดุล     

 4. การจัดทำงบประมาณแบบดุลยภาพ 

42. ประเทศไทยในข้อใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียและแปซิฟิก 

    (APEC) 

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา   2. ประเทศจีน 

 3. ประเทศเกาหลีเหนือ   4. ประเทศญี่ปุ่น 

43. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในขั้นใดที่จัดเป็นพัฒนาการขั้นแรกของการอยู่รวมเศรษฐกิจของโลก 

 1.  เขตการค้าเสรี    2. ตลาดร่วม 

 3. สหภาพเศรษฐกิจ    4. สหภาพเหนือภาพ  
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44.  สมาชิกประเทศผู้จัดส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (OPEC) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภูมิภาคใดของเอเชีย 

 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้     

 2. เอเชียตะวันออก 

 3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้      

 4. เอเชียกลางเอเชียกลาง 

45.  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเศรษฐกิจใด 

 1. กลุ่มอาเซียน    2. กลุ่มเอเปก 

 3. กลุ่มโอเปก     4. กลุ่มนาฟตา 

46. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีลักษณะอย่างไร 

 1. มีการแข่งขันอย่างเสรี      

 2. มีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

 3. เป็นตลาดกึ่งผูกขาดกึ่งเสรี     

 4. รัฐบาลเป็นเจ้าของตลาด 

47. ภาพยูโรจัดเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในขั้นใด 

 1. เขตการค้าเสรี    2. ตลาดร่วม 

 3. สหภาพเศรษฐกิจ    4. สหภาพเหนือชาติ 

48.  รัฐบาลใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างไร 

 1. ลดภาษีผู้มีรายได้สูง      

 2. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 

 3. ขึ้นอัตราภาษีเงินได้      

 4. ลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
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49. ปัจจัยที่กำหนดค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศคือข้อใด 

 1.  อุปสงค์ อุปสงค์ / อุปทานของเงินบาท 

 2.  ราคาสินค้าและบริการ 

 3.  ปริมาณเงินในตลาด 

 4.  นโยบายของรัฐบาล 

50. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่จำนวนกี่ปีขึ้นไปที่ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงาน        

เจ้าหน้าที่ 

 1.  มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 2.  มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

 3.  มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

 4.  มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

51.  เครื่องมือที่สำคัญที่สุดของนโยบายการค้าแบบคุ้มกันที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนิยมใช้คือสิ่งใด 

 1.  มาตรการทางภาษี 

 2. การใช้นโยบายต่อต้านสินค้าจากต่างประเทศ 

 3. การสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 

 4. การกำหนดมาตรฐานสินค้านำเข้าจากต่างประเทศให้สูงกว่าสินค้าภายในประเทศ 

52. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันส่วนใหญ่จัดเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ               

ในขั้นใด 

 1. เขตการค้าเสรี     

 2. ขนาดตลาดร่วม 

 3. ขั้นสหภาพเศรษฐกิจ    

 4. ขั้นสภาพเหนือชาติ 
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53. บุคคลที่มีอาชีพเดียวกันไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไปสามารถร่วมกันจัดตั้งกิจการประเภทใดได้ 

 1. จัดตั้งสหกรณ์       

 2. จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 

 3. จัดตั้งคณะบุคคล      

 4. จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ 

54.  ข้อใดจัดเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจทั้งหมด 

 1. ไทย   มาเลเซีย   สิงคโปร์     

 2. กัมพูชา   ลาว   เวียดนาม 

 3. ไทย   มาเลเซีย     อินโดนีเซีย     

 4. มาเลเซีย   อินโดนีเซีย     ฟิลิปปินส์ 

55.  การทำสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์  ราคาตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปต้องมีการทำสัญญา 

 1. จำนวน 300 บาทขึ้นไป      

 2. จำนวน 500 บาทขึ้นไป 

 3. จำนวน 1,000 บาทขึ้นไป     

 4. จำนวน 1,500 บาทขึ้นไป 

56.  วิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลชุดใด 

 1. นายธานินทร์  กรัยวิเชียร     

 2. พลเอก เปรมติณ  สูนลานนท์ 

 3. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ     

 4. นายชวน  หลีกภัย 
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57.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่นิยมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครั้งแรก 

 1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 7 

 2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 8 

 3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 9 

 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 

58.   ลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อใด 

 1.  เกิดเมื่อความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้น 

 2.  เมื่อมีการสร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วยตนเอง 

 3.  เมื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองคิดค้นขึ้น 

 4.  เมื่อมีการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

59.  การสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องใดที่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์คุ้มครองได้ 

 1. งานด้านกฎหมาย    2. งานวรรณกรรม 

 3. งานด้านศิลปกรรม    4. งานด้านดนตรี 

60. อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะมีระยะเวลาในการคุ้มครองจำนวนกี่ปี 

 1. คุ้มครอง 10 ปี    2. คุ้มครอง 20 ปี 

 3. คุ้มครอง 30 ปี    4. คุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์  

61.  อัตราโทษสูงสุดของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ            

อัตราโทษใด 

 1.  จำคุก 6 เดือนปรับ 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 2.  จำคุก 2 ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 3.  จำคุก 3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 4.  จำคุก 4 ปีปรับไม่เกิน 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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62.  ปัจจุบันประเทศไทยมีลักษณะการจัดการเรื่องงบประมาณแผ่นดินแบบใด 

 1.  จัดแบบงบประมาณขาดดุล 

 2. จัดแบบงบประมาณเกินดุล 

 3. จัดแบบงบประมาณถ่วงดุล 

 4.  จัดแบบงบประมาณสมดุล 

63. การก่อหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้งหน่วยงานใด                 

ที่เป็นผู้ก่อหนี้ 

 1. สภาผู้แทนราษฎร    2. รัฐบาล 

 3. ผู้พิพากษา     4. ข้าราชการ 

64. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 1.  เพื่อลดการขาดดุลการค้า 

 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร 

 3. เพื่อเพิ่มการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม 

 4.  เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศ 

65. ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้วัดระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

 1. ดัชนีสังคม      

 2. รายได้ประชาชาติ 

 3. ระดับราคาที่เสถียรภาพ    

 4. ผลิตภัณฑ์ประชากรเบื้องต้น 

66. เอเปก คือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกเป็นความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจของประเทศที่ติดอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรใด 

 1. มหาสมุทรแปซิฟิก    2. มหาสมุทรแอตแลนติก 

 3. มหาสมุทรอินเดีย    4. มหาสมุทรอาร์กติก 
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67.  กลุ่มเศรษฐกิจใดที่จัดเป็นการรวมกลุ่มในขั้นตลาดร่วม 

 1. สหภาพยุโรป    2. อาเซียน 

 3. เอเปก     4. นาฟตา 

68. องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด 

 1. การกีดกันทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม 

 2. การแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างกัน 

 3. การช่วยเหลือกันทางด้านเงินทุน 

 4.  การช่วยเหลือกันทางด้านเทคโนโลยี 

69.  สถาบันทางการเงินใดพี่เป็นสถาบันทางการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเป็นการเฉพาะ 

 1. ธนาคารออมสิน    2. ธนาคารกรุงไทย 

 3. ธนาคารกรุงเทพ    4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

70.  กิจกรรมในข้อใดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการผลิตในขั้นบริการมากที่สุด 

 1. การเลี้ยงสัตว์    2. การเพาะปลูก 

 3. การนำสินแร่มาถลุง   4. การเงินและการธนาคาร 

71.   การผลิตในขั้นใดที่จัดเป็นขั้นตอนการผลิตในขั้นปฐมภูมิ 

 1. การผลิตที่ยังไม่แปรรูปผลผลิต 

 2. การผลิตที่เป็นการแปรรูปผลผลิตครั้งแรก 

 3. การผลิตที่เป็นการแปรรูปผลผลิตครั้งที่สอง 

 4. การผลิตในขั้นการอำนวยความสะดวก 
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72.  การดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบใด 

 1. การดำเนินชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย 

 2. การตระหนี่ไม่มีการซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นใด ๆ 

 3. การดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง 

 4. การดำเนินชีวิตตามสบายไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ 

73. หน่วยธุรกิจในข้อใดที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 

 1. หน่วยครัวเรือน    2. หน่วยธุรกิจ 

 3. หน่วยรัฐบาล    4. หน่วยการค้า 

74.  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีลักษณะอย่างไร 

 1. มีการแข่งขันกันอย่างเสรี     

 2. มีการผูกขาดในทางเศรษฐกิจ 

 3. เป็นตลาดกึ่งผูกขาดกึ่งเสรี     

 4. รัฐบาลเป็นเจ้าของตลาด 

75. องค์ประกอบสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด 

 1. พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 

 2. พอประมาณ  มีเหตุผล  ความประหยัด 

 3. การพึ่งตนเอง  มีเหตุผล  ความซื่อสัตย์ 

 4. พึ่งตนเอง  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน 
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76. จุดมุ่งหมายสำคัญของการที่รัฐบาลมีการแทรกแซงราคาของสินค้าและบริการ คือข้อใด  

 1. เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการสูงเกินไป 

 2. เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการต่ำเกินไป 

 3. เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการสูงหรือต่ำเกินไป 

 4.  การดำเนินชีวิตตามสบายไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ 

77.  มาตรการในการควบคุมราคาสินค้าและบริการของรัฐบาลมีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือข้อใด 

 1. สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิต 

 2. สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค 

 3. สร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 4.  สร้างความเป็นธรรมให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

78. บทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดคือหน้าที่ใด 

 1. การให้ประชาชนกู้ยืม 

 2. การรับฝากเงินแก่ประชาชน 

 3. การทำประกันชีวิต 

 4.  การรับฝากและกู้ยืมเงินแก่ประชาชน  

79. การสร้างดุลยภาพทางด้านปริมาณระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะมีลักษณะอย่างไร 

 1. การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และการเพิ่มขึ้นของอุปทาน 

 2. การลดลงของอุปสงค์และการลดลงของอุปทาน 

 3. การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และการลดลงของอุปทาน 

 4. การเพิ่มขึ้นของอุปทานและการลดลงของอุปสงค์ 
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80. สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกคือสหกรณ์ประเภทใด 

 1. สหกรณ์การเกษตร    2. สหกรณ์ประมง 

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์   4. สหกรณ์นิคม 

81. การปล่อยให้กลไกราคาทำงานอย่างเต็มที่เป็นวิธีการของระบบเศรษฐกิจแบบใด 

 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

 4.  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 

82. ข้อความใดต่อไปนี้แสดงความหมายของเงินได้ดีที่สุด 

 1. เงิน คือ สิ่งที่มีทองคำหรือโลหะ 

 2. เงิน คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 

 3. เงิน คือ สิ่งใดก็ได้ที่ไม่เคยสูญเสียค่าของมันเอง 

 4. เงิน คือ อะไรก็ได้ที่เป็นที่ยอมรับทางสังคม 

83. เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือนาฟตามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของโลกในด้านใด

มากที่สุด 

 1. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่สำคัญของโลก 

 2. เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้าที่สำคัญ 

 3. เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของโลก 

 4.  เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของโลก 
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84. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ (สคบ.) เป็นหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานใด 

 1. กระทรวงพาณิชย์ 

 2. สํานักนายกรัฐมนตรี 

 3. กระทรวงสาธารณสุข 

 4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

85. ณ ระดับราคาดุลยภาพปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องช่วยเหลือโดย

กำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

 1. โรงงานน้ำตาลจะซื้อน้ำอ้อยได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ 

 2. รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย 

 3. โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด 

 4.  ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล 

86. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงกำหนดราคาขั้นสูงของน้ำมันถั่วเหลืองในตลาด 

 1. ไม่ต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลืองมากเกินไป 

 2. ไม่ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มปริมาณการผลิต 

 3. ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการหากำไร 

 4. ต้องการให้ผู้บริโภคซื้อน้ำมันถั่วเหลืองในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ 

87. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสหกรณ์ที่คล้ายคลึงกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

 1. สมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น 

 2. สมาชิกมีสิทธิ์ได้เพียง  1  เสียง 

 3. สมาชิกจะต้องมีหุ้นจำนวนเท่ากันทุกคน  

 4. สมาชิกจะต้องได้ผลประโยชน์เท่ากัน 
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88. การที่ประเทศมีรายรับรวมมากกว่ารายจ่ายรวมของประเทศจัดเป็นลักษณะของดุลการชำระเงิน

แบบใด 

 1. ดุลการชําระเงินเกินดุล      

 2. ดุลการชําระเงินเท่าดุล 

 3. ดุลการชําระเงินขาดดุล      

 4. ดุลการชำระเงินสมดุล 

89.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นสถาบันการเงินที่ระดมเงินจากทุนจากประชาชนด้วยวิธีการใด 

 1. การปล่อยกู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 2. การปล่อยกู้กับผู้ประกอบการทั่วไป 

 3. ออกตั๋วสัญญาเสนอขายต่อประชาชน 

 4. การขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป 

90. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 1. อัตราการเกิดของประชาชนลดลง 

 2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนสูงขึ้น 

 3. สินค้าและบริการมีราคาที่ลดลง 

 4. หนี้สาธารณะของประเทศลดลง  

91.  ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 1. การจัดเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่มขึ้น 

 2. ลดการลงทุนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น  

 4. กู้ยืมเงินจากต่างประเทศลดลง 
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92. องค์การระหว่างประเทศในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่าง

ประเทศ 

 1. ธนาคารโลก       

 2. องค์การสหประชาชาติ 

 3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ     

 4. องค์การการค้าโลก  

93.  ข้อใดเป็นการใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 1. การจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

 2. การลดอัตราการบรรจุข้าราชการใหม่ 

 3. การขึ้นอัตราภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

 4. การขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

94. ในการพิจารณากฎอุปกรณ์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งกำหนดให้ปัจจัยใดที่สามารถ         

เปลี่ยนแปลงได้ 

 1. ราคาสินค้าชนิดนั้น      

 2. รายได้ของผู้บริโภคสินค้าชนิดนั้น 

 3. ฤดูการในการผลิตสินค้าชนิดนั้น    

 4. สินค้าที่สามารถนำมาใช้ทดแทน 

95. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายการค้าแบบคุ้มกันอย่างแพร่หลาย 

 1. สินค้านำเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าส่งออกมาก 

 2. สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีคุณภาพต่ำ 

 3. ผู้ผลิตต่างประเทศค้าขายเอาเปรียบผู้ผลิตในประเทศ 

 4. สินค้าส่งออกมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
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96.  การที่เงินบาทมีค่าแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะทำให้เกิดผลข้อใด 

 1. ราคาสินค้าส่งออกลดลง   2. กำไรของผู้นำเข้าลดลง 

 3. ดุลการค้าขาดดุลลดลง   4. ราคาสินค้านำเข้าลดลง 

97. สหกรณ์เป็นการรวมตัวเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านใด 

 1. ทางด้านสังคม    2. ทางด้านเศรษฐกิจ 

 3. ทางด้านศาสนา    4. ทางด้านวัฒนธรรม 

98. สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยเริ่มก่อตั้งในสมัยใด 

 1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 4.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

99. ข้อใดไม่ใช่หลักการทั่วไปของสหกรณ์  

 1. รับสมาชิกตามความสมัครใจ 

 2. ไม่กีดกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 3. เน้นรับสมาชิกที่มีความมั่นคงทางฐานะ 

 4. สมาชิกมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 

100. เครื่องหมายฉลากเขียวจะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะอย่างไร 

 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานในการผลิตสูง 

 4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค 
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เฉลยแนวข้อสอบ 

ความรอบรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 1 21 1 41 3 61 4 81 1

2 2 22 1 42 3 62 1 82 4

3 1 23 1 43 3 63 2 83 3

4 3 24 4 44 1 64 1 84 2

5 2 25 1 45 3 65 2 85 1

6 1 26 4 46 1 66 1 86 1

7 3 27 4 47 3 67 2 87 2

8 4 28 2 48 3 68 2 88 1

9 3 29 1 49 1 69 1 89 3

10 3 30 2 50 2 70 4 90 2

11 1 31 1 51 1 71 1 91 1

12 3 32 2 52 1 72 3 92 3

13 3 33 4 53 1 73 3 93 3

14 3 34 2 54 3 74 1 94 1

15 2 35 3 55 2 75 1 95 3

16 2 36 2 56 3 76 3 96 1

17 3 37 2 57 3 77 3 97 2

18 2 38 4 58 2 78 1 98 3

19 2 39 3 59 1 79 3 99 3

20 1 40 3 60 4 80 1 100 3

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           306

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
อาเซียน

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           307

ป ระชาคมอาเซียนเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดทั้งทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและทางด้านสังคมวัฒนธรรมและจะยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคมโลกในอนาคต         

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 

1. ความเป็นมาของอาเซียน มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคม

อาสาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผัน

ทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประเทศมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทยได้มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพเพื่อจัดตั้งอาเซียนต่อมาได้รับ

สมาชิกเพิ่ม คือ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชารวมทั้งหมด 10 ประเทศ  

2. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน            

ประกอบด้วยข้อบทต่าง ๆ 13 หมวด คือ  

 ◇ หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการ  

 ◇ หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน     

 ◇ หมวดที่ 3 รัฐสมาชิกของอาเซียน    

 ◇ หมวดที่ 4 องค์กรของอาเซียน      

 ◇ หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน     

 ◇ หมวดที่ 6 ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์   

 ◇ หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ       

 ◇ หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท     

 ◇ หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน       

 ◇ หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงาน      

 ◇ หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน       

 ◇ หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์ภายนอก     

 ◇ หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไป 
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3. เพลงประจำอาเซียน  คือ  เพลง The ASEAN WAY 

4. สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สำคัญประกอบด้วย  

 ◇ ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 ◇ เรียล เป็นสกุลเงินประเทศกัมพูชา  

 ◇ รูปเปียห์ เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย  

 ◇ กีบ เป็นสกุลเงินของประเทศลาว  

 ◇ ริงกิต เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย  

 ◇ จ๊าด เป็นสกุลเงินของประเทศเมียนมาร์  

 ◇ เปโซ เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์  

 ◇ ดอลลาร์สิงคโปร ์เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์  

 ◇ เงินบาท เป็นสกุลเงินของประเทศไทย  

 ◇ ด่อง เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม 

5. ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สำคัญ คือ  

 ◇ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือ ดอก Simpor (Dillenia Suffruticosa)  

 ◇ กัมพูชา คือ ดอกลำดวน  

 ◇ อินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี  

 ◇ ลาว คือ ดอกลีลาวดี  

 ◇ มาเลเซีย คือ ดอกพู่ระหง   

 ◇ เมียนมาร์ คือ ดอกประดู่    

 ◇ ฟิลิปปินส์ คือ ดอก sampaguita Jasmine   

 ◇ สิงคโปร์ คือ ดอก Vanda Miss joaquim    

 ◇ ไทย  คือ ดอกราชพฤกษ์       

 ◇ เวียดนาม คือ ดอกบัว 
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6. อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สำคัญประกอบด้วย    

 ◇ บรูไนดารุสซาลาม คือ อัมบูยัต     

 ◇ กัมพูชา คือ อาม็อก     

 ◇ อินโดนีเซีย คือ กาโด กาโด      

 ◇ ลาว คือ ซุปไก่    

 ◇ มาเลเซีย คือ นาซิ เลอมัก      

 ◇ เมียนมาร์ คือ หล่าเพ็ด     

 ◇ ฟิลิปปินส์ คือ อโดโบ้     

 ◇ สิงคโปร์ คือ ลักสา    

 ◇ ไทย คือ ต้มยำกุ้ง และ 

 ◇ เวียดนาม คือ Nerm หรือ เปาะเปี๊ยะเวียดนาม 

7. คําขวัญอาเซียน   

 “One Vision, One Identity, One community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) 

8. สัญลักษณ์อาเซียน เป็นรูปรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดง           

ขอบสีขาวและน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดง

ถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

9. ธงอาเซียน ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคีและพลวัตของอาเซียนสีของธง ได้แก่   

น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด สีน้ำเงิน  

แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ สีแดง แสดงถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึงความ

บริสุทธิ์ สีเหลือง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง รวงข้าว แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มี

อาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็น

หนึ่งเดียว วงกลม แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
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10. วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์อาเซียน 2563 กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการเพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนสู่     

“ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ร่วม

กันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมชุมชนคนหมู่บ้านเดียวกันให้เป็นผลสำเร็จภายใน   

พ.ศ. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายไว้คือ 

1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต 

3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 

4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร 

11. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันในอาเซียน ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางเพื่อการติดต่อสื่อสารกันของประชาชน

ในอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษแปลประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนเป็นชนเผ่ามาเลย์ที่ติดต่อสื่อสารกันด้วย

ภาษามาเลย์ 

12. วันอาเซียน กำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียน สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนเรื่อง 

สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนเนื่องจาก สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนเนื่องจากเป็นวันที่มีการสถาปนา

อาเซียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 

13. ธงชาติและตราแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่สำคัญประกอบด้วย ธงชาติของไทยหรือธง

ไตรรงค์ ตราแผ่นดิน คือ พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ 

 ◇ ธงชาติของมาเลเซีย เรียกว่า ยาลูร์ เกมิลัง ตราแผ่นดิน ประกอบด้วยโล่ เสือคำราม 2 ตัว   

พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง ดาวสิบสี่แฉกและริบบิ้นจารึกคำขวัญ    โดยสีเหลืองของพระจันทร์และดวงดาว 

 ◇ ธงชาติของอินโดนีเซีย คือ ซังเมราห์ปูติห์ ตราแผ่นดิน คือ ตราพญาครุฑปัญจศีล 

 ◇ ธงชาติของสิงคโปร์ ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่

ด้านล่างที่มุมธงบนมีรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมมี          

สีขาว ตราแผ่นดิน เป็นรูปสิงโตและเสือถือโล่สีแดงซึ่งมีรูปดาวสีขาว 5 ดวงและพระจันทร์เสี้ยวสีขาว          

ด้านล่างของตราแผ่นดินเป็นริบบิ้นสีน้ำเงินจารึกคำขวัญประจำชาติด้วยตัวสีทองว่า “Majulah Singapura”  

 ◇ ธงชาติของบรูไน ดารุสซาลาม เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาว และสีดำ   

วางผ้าตามแนวทแยงมุมจากมุมด้านบนไปยังมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง กลางตรงนั้น  

มีภาพตราแผ่นดินของบรูไน ดารุสซาลาม ตราแผ่นดิน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 อย่าง คือ ราชธวัช (ธง)  

พระกลด (ร่ม) ปีกนก 4 ขน มือสองข้าง และซีกวงเดือนหรือพระจันทร์เสี้ยว ภายในวงเดือนซึ่งหงายขึ้นนั้นมี

ข้อความภาษาอาหรับ เบื้องล่างสุดมีแพรแถบจารึกชื่อประเทศไว้ว่า บรูไน ดารุสซาลาม  
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 ◇ ธงชาติของฟิลิปปินส์ เป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาว

ห้าแฉก 3 ดวง ดาวเหลืองดวงเล็ก 5 แฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม ตราแผ่นดิน เป็นพระอาทิตย์มี

รัศมีแปดแฉกตรงกลาง โดยมีดาวห้าแฉกสามดวง ที่พื้นสีน้ำเงินด้านล่างซ้ายเป็นรูปอินทรีของสหรัฐอเมริกา  

และที่พื้นแดงด้านล่างขวาเป็นรูปสิงโตคํารามของสเปน ด้านล่างจารึกคำว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผ้าแถบ         

มีคำว่า “REPUBLIKA NG PILIPINAS”  

 ◇ ธงชาติของเวียดนาม มีชื่อเรียกว่า “ธงแดงดาวเหลือง” ตราแผ่นดิน มีดาวสีเหลืองพื้นแดงฟัน

เฟืองและรวงข้าว 

 ◇ ธงชาติของลาว เป็นธงพื้นสีน้ำเงินแถบแดงและวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติเป็นสัญลักษณ์

ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง ตราแผ่นดิน เป็นรูปวงกลมด้านล่างมีรูปครึ่งวงกลมกงจักรเป็นฟัน

เฟืองและโบว์อักษร “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวง

พระจันทร์และโบว์สีแดงเขียนอักษร สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตยเอกภาพ วัฒนาถาวร ระหว่างกลางของ

สองปลายรวงข้าวมีรูปพระธาตุหลวงอยู่กลางรูปวงกลมมีหนทาง ทุ่งนา ป่าไม้ และเขื่อนไฟฟ้า น้ำตก 

 ◇ ธงชาติของเมียนมาร์ เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน               

พื้นสีเหลือง สีเขียวและแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ที่มุมบนด้านต้นธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงิน

ขนาดเล็ก ภายในมีรูปช่อรวงข้าวอยู่หน้าฟันเฟืองล้อมรอบด้วยดาวห้าแฉก 14 ดวง เป็นวงกลมรูปเหล่านี้เป็น 

สีขาว ตราแผ่นดิน ประกอบไปด้วยแผนที่เมียนมาร์อยู่ภายในวงฟันเฟืองตรงกลางมีปลายรวงข้าวขนาบข้าง

ซ้ายและขวาถัดจากปลายรวงข้าวสองข้างคือสิงโต 2 ตัวที่หันหน้าออกจากกัน มีดอกไม้สลักประดับอยู่ และ  

มีดาวห้าแฉกอยู่ด้านบนของตราแผ่นดินด้านล่างสิงโตและรวงข้าวมีริบบิ้นจารึกเป็นภาษาเมียนมาร์ว่า (Union  

of Myanmar ) 

 ◇ ธงชาติของกัมพูชา แบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาท

หินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลางริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านเป็นพื้นที่สีน้ำเงินว่างริ้วละ 1 ส่วน            

ตราแผ่นดิน เป็นรูปคชสีห์ และสิงโตถือกลดห้าชั้นทางด้านซ้ายและด้านขวา ตรงกลางเป็นมงกุฏพาดไป       

ด้านบน ข้างล่างมงกุฎเป็นฐานมีดาบศักดิ์สิทธิ์และเครื่องหมายโอม แผ่นป้ายที่อยู่ด้านล่างของตราแผ่นดิน

จารึกภาษาเขมรอ่านว่า “พระเจ้ากรุงกัมพูชา” 
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14 . เลขาธิการอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียน ทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานตามโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาชิกอาเซียน คณะกรรมการ

ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา   

ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าสำนักงาน คือ เลขาธิการอาเซียนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีและต้องได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก โดยหมุนเวียนตาม

ลำดับตัวอักษร โดยคำนึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ

และความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นผู้ประสานงานรายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้  
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ครั้งที่ ปีที่จัด สถานที่ประชุม วัตถุประสงค์สำคัญ

1 พ.ศ. 2519 ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ลงนามใน “ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน” มี
วัตถุประสงค์ในการที่จะเสริมสร้างพลังอานุภาพแห่งชาติ                
อย่างเร่งด่วน

2 พ.ศ. 2520 ประเทศมาเลเซีย ได้ยืนยันให้ใช้ “ปฏิญญากรุงเทพฯและปฏิญญาสมานฉันท์
อาเซียน” เป็นแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือของอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและใกล้ชิดยิ่งขึ้น

3 พ.ศ. 2530 ประเทศฟิลิปปินส์ มีความมุ่งหวังที่จะให้ตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เขตสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง

4 พ.ศ. 2535 ประเทศสิงคโปร์ ออก “ปฏิญญาสิงคโปร์” ซึ่งระบุถึงการที่อาเซียนจะให้ความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติและองค์การระหว่าง
ประเทศ

5 พ.ศ. 2538 ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ “ปฏิญญาสุดยอดกรุงเทพฯ” เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในเรื่องอัตลักษณ์และความรู้สึกของความเป็น
ชุมชนอาเซียนร่วมกัน

6 พ.ศ. 2541 ประเทศเวียดนาม ออก “ปฏิญญาฮานอย” การรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกของ
อาเซียนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเงินการประกาศจัดตั้ง
เขตการค้าการลงทุนอาเซียน

7 พ.ศ. 2544 ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการร่วมกันในการต่อต้าน
การก่อการร้ายเพื่อ ประณามเหตุการณ์การก่อการร้ายที่
สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544

8 พ.ศ. 2545 ประเทศกัมพูชา การร่วมมือในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อต้านการ
ก่อการร้าย

9 พ.ศ. 2546 ประเทศอินโดนีเซีย การจัดตั้งประชาคมอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
และประชาคมสังคมและเวียดนามอาเซียนภายในปี 2563
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ครั้งที่ ปีที่จัด สถานที่ประชุม วัตถุประสงค์สำคัญ

10 พ.ศ. 2547 ประเทศลาว เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
อาเซียน ค.ศ. 2020 และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  
ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในสามเสา

11 พ.ศ. 2548 ประเทศมาเลเซีย ลงนามใน “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์” ว่าด้วยการจัดทำกฎบัตร
อาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกฎบัตรอาเซียน

12 พ.ศ. 2550 ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ลงนาม “ปฏิญญาเซบู” เพื่อให้อาเซียนมุ่งไปสู่การเป็น
ประชาคมที่มีความเอื้ออาทรและแบ่งปันที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งทาง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

13 พ.ศ. 2550 ประเทศสิงคโปร์ ได้ลงนาม  “ปฏิญญาสิงคโปร์ว่าด้วยกฎบัตรอาเซียน” ประกาศ
รับรองกฎบัตรอาเซียน เห็นชอบในปฏิญญา แผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

14 พ.ศ. 2551 ประเทศไทย ได้ลงนามใน  “ปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสำหรับ
ประชาคมอาเซียนปี ค.ศ. 2009 -  2015” มีการขับร้องเพลง  
“The ASEAN way” เป็นเพลงประจำอาเซียนอย่างเป็นทางการ

15 พ.ศ. 2552 ประเทศไทย เน้นความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

16 พ.ศ. 2553 ประเทศเวียดนาม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและประเด็นสำคัญในกฎบัตรอาเซียน
17 พ.ศ. 2553 ประเทศเวียดนาม ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนการคุ้มครองสิทธิสตรีและ

เด็ก
18 พ.ศ. 2554 ประเทศอินโดนีเซีย ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหารการ

หารือปัญหาทางยุทธศาสตร์ข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนใน
ทะเลจีนใต้
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ครั้งที่ ปีที่จัด สถานที่ประชุม วัตถุประสงค์สำคัญ

19 พ.ศ. 2554 ประเทศอินโดนีเซีย การสร้างประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ 2558 การเสริมสร้าง
บทบาทของอาเซียนในเวที

20 พ.ศ. 2555 ประเทศกัมพูชา การเลือกตั้งในประเทศเมียนมาร์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด การเชื่อมโยงอาเซียนเข้าด้วยกันในรูปแบบต่าง    ๆ

21 พ.ศ. 2555 ประเทศกัมพูชา การประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน
22 พ.ศ. 2556 ประเทศบรูไน 

ดารุสซาลาม
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ความร่วมมือระหว่างกันการต่อ
ต้านในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

23 พ.ศ. 2556 ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม

ติดตามการจัดทำวิสัยทัศน์ของอาเซียนหลังปี 2015                
การจัดการด้านภัยพิบัติต่าง ๆ

24 พ.ศ. 2557 ประเทศเมียนมาร์ การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในปี  
2015

25 พ.ศ. 2557 ประเทศเมียนมาร์ เพื่อกำหนดลักษณะและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน
26 พ.ศ. 2558 ประเทศไทย หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในแผนงานการจัดตั้งประชาคม

อาเซียน
27 พ.ศ. 2558 ประเทศมาเลเซีย ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการและการ

ประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน
28 พ.ศ. 2559 ประเทศลาว การเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซียนและแผนงานของประชาคมอาเซียน               
2016 - 2025

29 พ.ศ. 2559 ประเทศลาว การเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนและแผนงานของประชาคมอาเซียน            
2016 - 2025

30 พ.ศ. 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ การเป็นส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับ
ประชาคมโลก

31 พ.ศ. 2560 ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำ
ประเทศคู่เจรจาเช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และเลขาธิการ
สหประชาชาติ
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16. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง

และความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและปราศจากภัยคุกคามจากด้านการ

ทหารและภัยคุกคามในรูปแบบอื่น ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่สำคัญได้แก่ประชาคมความ

ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ARF) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริม

สันติภาพความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การเมืองและความมั่นคงสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC)              

โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเคารพ ในเอกราช การมีอำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียมกัน ความมั่นคงทาง  

ดินแดนและเอกลักษณ์แห่งชาติของทุก ปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก การไม่แทรกแซงกิจการภายใน        

ซึ่งกันและกันเป็นต้น 

17. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ (AEC) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 

ประเทศ เพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้า และ

บริการ เพื่อเป็นการนำร่อง รายการส่งเสริมการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในอาเซียน               

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

18. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ (ASCC) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำให้ประชาชนมีการ

อยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง มีสังคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

19. ความร่วมมือของกลุ่มความร่วมมืออาเซียน +3 เป็นความร่วมมือในกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเภทได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่นและ

สาธารณรัฐเกาหลีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ. 2548 ได้มีการลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียน +3 กำหนดให้มีการ

จัดตั้งประชาชน เอเชียตะวันออกเป็นเป้าหมายระหว่างระยะยาว และจะเป็นกลไกหลักที่นำที่จะนำไปสู่           

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจุบันความร่วมมือในกรอบอาเซียน +3 ได้ครอบคลุมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ประมาณ 

20 สาขา 
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20. ความร่วมมือของกลุ่มความร่วมมืออาเซียน +6 ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน 

+3 ที่ต้องการเปิดกว้างให้ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนจากเดิมที่มีคู่เจรจาจำนวน 3 ประเทศให้เพิ่มเป็น 8 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สหรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และนิวซีแลนด์   

และรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศรวมเป็น 18 ประเทศ หลักเกณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นคู่

เจรจาเต็มตัวของอาเซียน โดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่รอบด้านและเพิ่ม

ศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาค นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกันทางด้านการป้องกันโรค

ไข้หวัดนกความมั่นคงด้านพลังงานการศึกษาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมสินเชื่อเพื่อการค้าและ

การลงทุนรวมทั้งด้านการเงินและการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้านในเอเชียตะวันออก การเสริม

สร้างกลไกสนับสนุนและเกื้อกูลระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. อาเซียนก่อตั้งครั้งแรกมีกี่ประเทศ   ประเทศอะไรบ้าง 

 1. 3 ประเทศ  คือ  ไทย  สิงคโปร์  มาเลเซีย 

 2. 4 ประเทศ  คือ  ไทย  สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

 3. 4 ประเทศ  คือ  ไทย  สิงคโปร์  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

 4. 5 ประเทศ  คือ  ไทย  สิงคโปร์  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

2. ข้อใดจัดเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ไหลผ่านประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 1.   แม่น้ำอิรวดี    2.  แม่น้ำแดง 

 3.  แม่น้ำเจ้าพระยา    4.  แม่น้ำโขง 

3. ปราสาทหินวัดพูซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกในประเทศลาวเป็นโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด 

 1.  ศาสนาพุทธ    2.  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 3.  ศาสนาอิสลาม    4.  ศาสนาเชน 

4. หมู่โบราณสถานเมืองเว้ในประเทศเวียดนามจัดเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญอย่างไร 

 1.  เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม 

 2.  เป็นเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนาม 

 3.  เป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านการค้า 

 4.  เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม 
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5. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมี่เซิน  ในประเทศเวียดนามมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาใด 

 1.  ศาสนานิกายมหายาน 

 2.  ศาสนาพุทธนิกายหินยาน 

 3.  ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู 

 4.  ศาสนาคริสต์ 

6. เมืองโบราณฮอยอันซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนามมีความสำคัญอย่างไร 

 1.  เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ 

 2.  เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม 

 3.  เคยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา 

 4.  เคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญ 

7.  อ่าวฮาลองในประเทศเวียดนามเป็นสถานที่ที่สำคัญอย่างไร 

 1. มีทัศนียภาพที่สวยงาม     

 2. มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด 

 3. เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญ   

 4. เป็นสถานที่ตากอากาศที่สำคัญ 

8. ปราสาทเขาพระวิหารและปราสาทเมืองพระนครในกัมพูชามีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อใน 

ศาสนาใด 

 1. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู     

 2. ศาสนาซิกข์ 

 3. ศาสนาพุทธนิกายหินยาน    

 4. ศาสนาอิสลาม 
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9. การกำหนดนโยบายสูงสุดและแนวทางความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เป็นผลมาจากการ

ประชุมในระดับใด 

 1. การประชุมสุดยอดอาเซียน    

 2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

 3. การประชุมคณะทำงานอาเซียน    

 4. การประชุมกรรมการอาเซียน 

10. คณะมนตรีประสานงานอาเซียนเป็นการประชุมของผู้นำระดับใดของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 1.  ประธานรัฐสภาของสมาชิกอาเซียน 

 2.  ประธานศาลสูงสุดของสมาชิกอาเซียน 

 3.  ผู้นำฝ่ายทหารของสมาชิกอาเซียน 

 4.  รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียน 

11. การประชุมร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนจัด

เป็นการประชุมขององค์กรในระดับใด 

 1.  การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

 2.  การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน 

 3.  การประชุมระดับสุดยอดอาเซียน 

 4.  การประชุมระดับรองสุดยอดอาเซียน 

12. ตำแหน่งหัวหน้าของสำนักเลขาธิการอาเซียนในปัจจุบันคือตำแหน่งใด 

 1.  ประธานอาเซียน     

 2. เลขาธิการอาเซียน 

 3. รัฐมนตรีอาเซียน     

 4. กรรมการใหญ่อาเซียน 
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13. ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมาจากประเทศใด 

 1.  การประชุมสุดยอดอาเซียน    

 2.  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

 3. การประชุมคณะทำงานอาเซียน    

 4.  การประชุมกรรมการอาเซียน 

14. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนซึ่งมีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรี

ประชาคมอาเซียนมีที่มาอย่างไร 

 1.  การเลือกตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 2.  การแต่งตั้งจากแต่ละประเทศอาเซียน 

 3.  การคัดเลือกจากคณะกรรมการอาเซียน 

 4.  การแต่งตั้งโดยเลขาธิการอาเซียน 

15. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งใดที่ได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเป็นครั้งแรก 

 1.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง ที่ 3   

 2.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 

 3.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง ที่ 5   

 4.  การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 

16.  การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่เท่าไหร่ 

 1.  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 8   

 2.  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 

 3.  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10   

 4.  การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 1 
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17.  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นมาจากการสลายตัวของกลุ่ม          

ความร่วมมือใด 

 1.  สมาคมอาสา    2. องค์การซีโต 

 3. กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  4. กลุ่มประเทศแหลมทอง 

18. การลงนามในข้อตกลงฉบับใดที่นำไปสู่การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งแรก 

 1. ปฏิญญากรุงเทพฯ    2.  ปฏิญญาสิงคโปร์ 

 3. ปฏิญญาฮานอย    4.  ปฏิญญาเวียงจันทน์ 

19. ประเทศใดที่ถือเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ

อาเซียนประเทศล่าสุด 

 1. ประเทศเมียนมาร์    2.  ประเทศลาว 

 3. ประเทศกัมพูชา    4.  ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

20. ปัจจุบันสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประกอบด้วยสมาชิก             

จํานวนเท่าไร 

 1.  จำนวน 6 ประเทศ    2.  จำนวน 7 ประเทศ 

 3. จำนวน 9 ประเทศ    4.  จำนวน 10 ประเทศ 

21. รูปรวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นอยู่ในพื้นที่วงกลมสีแดงขอบสีขาวและน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

อาเซียนมีความหมายว่าอย่างไร 

 1.  ความหลากหลายของอาเซียน 

 2.  ความเป็นเอกภาพของอาเซียน 

 3.  ความมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของประเทศอาเซียน 

 4.  ความมีน้ำใจของประชาชนในอาเซียน 
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22. จุดประสงค์สำคัญตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 ต้องการสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

มีลักษณะอย่างไร 

 1.  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   2.  เป็นชุมชนเดียวกัน 

 3.  เป็นประเทศเดียวกัน   4.  เป็นสังคมอุตสาหกรรม 

23. ภาษาที่ประชากรในประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคือภาษาใด 

 1.  ภาษาฝรั่งเศส    2. ภาษาอังกฤษ 

 3.  ภาษาสเปน    4. ภาษาจีน 

24. กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้สิ่งใดเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

 1.  ชนชั้นปกครองในสังคม 

 2.  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 3.  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง 

 4.  ความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง 

25. กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้การรับสมาชิกใหม่ของอาเซียนต้องเป็นประเทศซึ่งมีที่ตั้งอยู่                 

ในภูมิภาคใด 

 1. ภูมิภาคเอเชียใต้     

 2. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 3. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก     

 4. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

26. องค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ของอาเซียนคือข้อใด 

 1.  สำนักงานเลขาธิการอาเซียน    

 2.  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

 3.  รัฐสภาอาเซียน     

 4.  คณะมนตรีความมั่นคงอาเซียน 
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27. การประสานงานระหว่างเสาหลักต่าง ๆ ของอาเซียนเป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงใด 

 1.  กระทรวงมหาดไทย    

 2.  กระทรวงการต่างประเทศ 

 3.  กระทรวงศึกษาธิการ    

 4.  กระทรวงการคลัง 

28.  กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิและพันธกรณีต่อกันในลักษณะใด 

 1.  ประเทศสมาชิกเก่ามีสิทธิมากกว่าประเทศสมาชิกใหม่ 

 2.  ประเทศสมาชิกใหม่มีสิทธิมากกว่าประเทศสมาชิกเก่า 

 3.  ประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะมีสิทธิมากกว่าประเทศอื่น 

 4.  สมาชิกทุกประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

29. ประเทศสมาชิกอาเซียนในข้อใดที่ไม่จัดเป็นสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียน 

 1. ประเทศไทย    2.  ประเทศมาเลเซีย 

 3. ประเทศเมียนมาร์    4.  ประเทศอินโดนีเซีย 

30. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญของประชาคมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก 

 1.  เพื่อส่งเสริมความเชื่อใจกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

 2.  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความมั่นคงทางการทหาร 

 3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการซ้อมรบร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 4.  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการพัฒนาอาวุธร่วมกัน 
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31. ข้อใดคือหลักการสำคัญของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรือ (TAD) 

 1. การเคารพในอธิปไตยของประเทศสมาชิก 

 2.  สามารถแทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกได้ 

 3. ประเทศสมาชิกที่เป็นมหาอำนาจจะมีสิทธิพิเศษ 

 4. หากมีปัญหาความขัดแย้งสามารถใช้กำลังทหารได้ 

32.  การรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ (AEC) ในระยะแรกจะมีการเปิดเสรีทางการค้า

และบริการกี่สาขา 

 1.  จำนวน 9 สาขา    2.  จำนวน 10 สาขา 

 3. จำนวน 11 สาขา    4.  จำนวน 12 สาขา 

33. ตามแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทย                      

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสาขาใด 

 1. สาขาการท่องเที่ยวและการบิน 

 2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง 

 4. สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 

34. ตามแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศเมียนมาร์                                   

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในสาขาใด 

 1. สาขาผลิตภัณฑ์การเกษตร และสาขาประมง 

 2. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 

 3. สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 

 4. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
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35. ตามแผนการดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศฟิลิปปินส์                          

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในสาขาใด 

 1. สาขาโลจิสติกส์ 

 2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 

 4. สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 

36. การจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียนในปี พ.ศ. 2538 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านใด 

 1.  ด้านการประมง    2. ด้านยานยนต์ 

 3. ด้านอิเล็กทรอนิกส์   4. ด้านพลังงานไฟฟ้า 

37. ประเทศที่เป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนคือประเทศใด 

 1. ประเทศไทย    2. ประเทศมาเลเซีย 

 3. ประเทศอินโดนีเซีย   4. ประเทศสิงคโปร์ 

38.  ประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียน +3 มีประเทศสมาชิกจำนวนใด 

 1.  จำนวน  11 ประเทศ   2. จำนวน  12 ประเทศ 

 3. จำนวน  13 ประเทศ   4. จำนวน  14 ประเทศ 

39. การแถลงการณ์ผู้นำว่าด้วยหุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียนบวก 3 เป็นผลมาจากการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ที่ประเทศใด 

 1. การประชุมอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ 

 2. การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 12 

 3. การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 13 

 4. การประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ครั้งที่ 14 
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40.  ในปัจจุบันกลุ่มความร่วมมืออาเซียน +6 มีประเทศสมาชิกจำนวนเท่าไร 

 1.  จำนวน  15 ประเทศ   2.  จำนวน  16 ประเทศ 

 3. จำนวน  17 ประเทศ   4.  จำนวน  18 ประเทศ 

41.  ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มอาเซียน +6 มากที่สุดคือประเทศใด 

 1. ประเทศมาเลเซีย    2. ประเทศสิงคโปร์ 

 3. ประเทศไทย    4. ประเทศฟิลิปปินส์ 

42. ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มอาเซียน +6 มากที่สุดคือประเทศใด 

 1. ประเทศจีน     2. ประเทศญี่ปุ่น 

 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา   4. ประเทศรัสเซีย 

43. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปทางด้านการเมืองและความมั่นคงโดยสหภาพ

ยุโรปจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของความร่วมมือในข้อใด 

 1. สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 2. ปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และ                  

ความเป็นกลาง 

 3. ประชาคมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 4. สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

44. ประเทศในกลุ่มอาเซียนกับประเทศจีนไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางด้านใดระหว่างกัน 

 1.  ด้านการเมืองและความมั่นคง  2.  ด้านเศรษฐกิจ 

 3. ด้านการพัฒนา    4.  ด้านสังคมวัฒนธรรม 

45. ความสัมพันธ์ทางด้านการพัฒนาอาเซียนและจีนกำหนดให้มีความร่วมมือต่อกันในจำนวนกี่สาขา 

 1.  จำนวน 10 สาขา    2.  จำนวน 11 สาขา 

 3. จำนวน 12 สาขา    4. จำนวน 13 สาขา 
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46. การจัดตั้งกองทุนอาเซียน - จีนเพื่อการลงทุนจัดเป็นความสัมพันธ์ทางด้านใดระหว่าง            

อาเซียนกับจีน 

 1. ด้านความเชื่อมโยงอาเซียน    

 2. ด้านการเมืองและความมั่นคง 

 3. ด้านเศรษฐกิจ      

 4. ด้านการพัฒนา 

47. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นทางด้านการเมืองการปกครองซึ่งญี่ปุ่นได้เป็น

สมาชิกของความร่วมมือใด 

 1.  ประชาคมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 2.  สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 3.  สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 4.  ปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และ                 

ความเป็นกลาง 

48. การประชุมผู้นำอาเซียน - สหรัฐอเมริกาครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อใด 

 1.  เมื่อปี  พ.ศ. 2550    2.   เมื่อปี  พ.ศ. 2551 

 3.  เมื่อปี พ.ศ. 2552    4.   เมื่อปี  พ.ศ.  2553 

49. ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียทางด้านการเมืองและความมั่นคงออสเตรเลีย                    

ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องใด 

 1. การก่อการร้าย      

 2. ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ 

 3. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน   

 4. ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ 
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50. สิ่งใดที่เปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียนในปัจจุบัน 

 1.  รัฐธรรมนูญอาเซียน   2.  กฎบัตรอาเซียน 

 3.  ปฏิญญาอาเซียน    4.  ข้อตกลงอาเซียน 

51. การปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใด 

 1. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 2. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

 3. องค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

 4. สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 

52. การสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดในอาเซียน 

 1. รองเลขาธิการอาเซียน   2. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน 

 3. รัฐมนตรีอาเซียน    4. มูลนิธิอาเซียน 

53. กฎบัตรอาเซียนกำหนดให้บุคคลใดที่จะต้องได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ในการทำงาน 

 1. เลขาธิการอาเซียนและพนักงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน 

 2. ผู้แทนของอนุกรรมการต่าง ๆ ของอาเซียน 

 3. ประธานและรองประธานอาเซียน 

 4. รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 

54. ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน 

 1.  ระงับข้อพิพาทโดยการกดดันทางการเมือง 

 2.  ข้อพิพาทโดยการกดดันทางด้านเศรษฐกิจ 

 3.  ระงับข้อพิพาทโดยการใช้กำลังทหาร 

 4.  ระงับข้อพิพาทโดยการเจรจา 
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55. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน 

 1.  ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

 2.  ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

 3.  ที่ประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

 4.  ที่ประชุมรัฐสภาอาเซียน 

56. ในการก้าวไปสู่เป็น ประชาคมอาเซียนของไทย  จะมีความได้เปรียบประเทศอื่นเนื่องจาก              

มีความสัมพันธ์ในด้านใด 

 1. การมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง 

 2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

 3. ประชาชนมีพื้นฐานการศึกษาสูง 

 4. มีความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง 

57.  ในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประเทศมาเลเซียมีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1.  ประชาชนมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี 

 2.  เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวในอัตราสูง 

 3.  ไม่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติประชากร 

 4.  ไม่มีความแตกต่างทางด้านสังคม 

58. การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประเทศอินโดนีเซียมีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1. เป็นตลาดการค้าที่สำคัญ    

 2. ประชาชนมีกำลังการซื้อมากที่สุด 

 3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย   

 4. ประชาชนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี 
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59. การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนประเทศสิงคโปร์มีความพร้อมด้านใดมากที่สุด 

 1.  มีพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง 

 2.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

 3.  มีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ 

 4.  มีประชากรจำนวนมาก 

60. การเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศบรูไน ดารุสซาลามมีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1. มีพื้นฐานทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคง 

 2. พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

 3. ประชาชนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี 

 4. มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย 

61. การเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์มีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1.  มีความเหมาะสมในการเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า 

 2.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

 3.  มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย 

 4.  ประชาชนมีพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่ดี 

62. การเป็นประชาคมอาเซียนประเทศเวียดนามมีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1. มีความมั่นคงทางด้านการเมือง    

 2. มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็ง    

 4. ประชาชนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี 
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63. การเป็นประชาคมอาเซียนประเทศกัมพูชามีความพร้อมทางด้านใดมากที่สุด 

 1. มีความมั่นคงทางด้านการเมือง 

 2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 

 3. เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวในอัตราสูง 

 4. ประชาชนมีพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่ดี 

64. ธงยาลูร์ เป็นธงชาติของประเทศใดในอาเซียน 

 1. ธงชาติของประเทศไทย    

 2. ธงชาติของประเทศลาว 

 3. ธงชาติของประเทศเมียนมาร์    

 4. ธงชาติของประเทศมาเลเซีย 

65. ซังเมราห์ปูติห์ เป็นชื่อเรียกของธงชาติของประเทศใดในอาเซียน 

 1. ธงชาติของประเทศมาเลเซีย    

 2. ธงชาติของประเทศสิงคโปร์ 

 3. ธงชาติของประเทศอินโดนีเซีย    

 4. ธงชาติของประเทศ ลาว 

66. ปัจจุบันประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีการปกครองประเทศในระบอบการเมืองใด 

 1. ระบอบประชาธิปไตย    

 2. ระบอบเผด็จการทหาร 

 3. แบบคอมมิวนิสต์     

 4. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
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67. ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีการปกครองในระบอบการเมืองใด 

 1. แบบประชาธิปไตย     

 2. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 3. แบบคอมมิวนิสต์     

 4. ระบอบเผด็จการทหาร 

68. ธงแดงดาวเหลือง เป็นธงของประเทศใดในอาเซียน 

 1. ธงชาติของประเทศลาว     

 2. ธงชาติของประเทศกัมพูชา 

 3. ธงชาติของประเทศเวียดนาม    

 4. ธงชาติของประเทศเมียนมาร์ 

69. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมาร์บัญญัติให้ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศ          

คือตำแหน่งใด 

 1. นายกรัฐมนตรี   2.  ประธานาธิบดี 

 3. ประธานสภาประชาชน  4.  พระมหากษัตริย์ 

70. รัฐธรรมนูญของประเทศมาเลเซียบัญญัติให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ 

 1. ศาสนาคริสต์   2. ศาสนาอิสลาม 

 3. ศาสนาสิกข์   4. ศาสนาฮินดู 

71. รัฐธรรมนูญของประเทศสิงคโปร์บัญญัติเกี่ยวกับศาสนาประจำชาติไว้อย่างไร 

 1.  มีศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นศาสนาประจำชาติ 

 2.  ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ 

 3.  ไม่มีศาสนาประจำชาติ 

 4.  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ 
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72. รัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนามบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาประจำชาติอย่างไร 

 1.  มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ 

 2.  มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ 

 3.  มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ 

 4.  ไม่มีศาสนาประจำชาติ 

73. ภาษาราชการซึ่งเป็นภาษากลางที่ประชาชนของประเทศกัมพูชาใช้เป็น ในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกันคือภาษาใด 

 1. ภาษาจีน     2.  ภาษาไทย 

 3. ภาษามาเลย์    4. ภาษากัมพูชา 

74. อาหารยอดนิยมของชาวไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศมากที่สุดคือสิ่งใด 

 1.  ข้าวมันไก่     2.  ต้มยำกุ้ง 

 3. กระเพราไข่ดาว    4.  ข้าวคลุกกะปิ 

75. นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาจัดเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญทางด้านใด 

 1.  เป็นอาณาจักรโบราณที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทย 

 2.  เป็นเมืองที่มีลักษณะที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม 

 3.  เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม 

 4.  เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้า 

76. ดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศไทยปัจจุบันคือดอกไม้ชนิดใด 

 1. ดอกประดู่     2. ดอกราชพฤกษ์ 

 3. ดอกกระดังงา    4. ดอกทานตะวัน 
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77. นาซิ เลอมัก จัดเป็นอาหารยอดนิยมของประชาชนในประเทศใด                                               

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 1.  ประเทศสิงคโปร์    2.  ประเทศกัมพูชา 

 3. ประเทศมาเลเซีย    4.  ประเทศอินโดนีเซีย 

78.  ปัจจุบันประเทศมาเลเซีย ภาษาใดเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน                

ของประชาชน 

 1.  ภาษาทมิฬ     2.  ภาษามาเลย์ 

 3. ภาษาจีน     4. ภาษาฝรั่งเศส 

79.  อาหารยอดนิยมของประชาชนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือสิ่งใด 

 1. กาโด  กาโด    2. อัมบูยัต 

 3. ซุปไก่     4. แหนมหรือเปาะเปี๊ยะ 

80.  ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีเชื้อชาติใด 

 1. เชื้อชาติไทย     2. เชื้อชาติอินเดีย 

 3. เชื้อชาติจีน     4. เชื้อชาติมาเลย์ 

81. ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาใดเป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของ

ประชาชน 

 1. ภาษามาเลย์และภาษาฝรั่งเศส    

 2. ภาษาจีนและภาษาสเปน 

 3. ภาษาอินเดียและภาษาไทย    

 4. ภาษาอังกฤษและภาษาฟิลิปิโน 

82.  อาหารยอดนิยมของประชาชนในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสิ่งใด 

 1. ต้มยำกุ้ง     2.  แหนมหรือเปาะเปี๊ยะ 

 3. ซุปไก่     4. อัมบูยัต 
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83. หล่าเพ็ดจัดเป็นอาหารยอดนิยมของประชาชนในประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 1. ประเทศเมียนมาร์    2.  ประเทศฟิลิปปินส์ 

 3. ประเทศอินโดนีเซีย   4.  ประเทศมาเลเซีย  

84. สัญลักษณ์อาเซียน   มีลักษณะอย่างไร 

 1. เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีแดงรวงข้าว 12 ต้น                   

มัดรวมกันไว้ 

 2.  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 11 ต้น                  

มัดรวมกันไว้ 

 3.  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น                 

มัดรวมกันไว้ 

 4.  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น               

มัดรวมกันไว้ 

85.  อาชีพใดที่เมื่อเปิดอาเซียนแล้วสามารถย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

 1. ทันตกรรม วิศวกรรม พยาบาล การแพทย์ 

 2. การรักษา ตกแต่งภายใน บัญชี ทนายความ 

 3. วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบิน นักสำรวจ 

 4. การสำรวจ การรักษา ครู ตกแต่งภายใน 

86. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นตลาดรับสินค้าที่สำคัญ คือประเทศใด 

 1. ประเทศไทย    2. ประเทศเมียนมาร์ 

 3. ประเทศ อินโดนีเซีย   4. ประเทศสิงคโปร์ 

87. รัฐธรรมนูญของประเทศฟิลิปปินส์กำหนดให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ 

 1. ศาสนาอิสลาม    2.  ศาสนาคริสต์ 

 3. ศาสนาเซน     4.  ศาสนาพุทธ 
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88.  รัฐธรรมนูญของประเทศลาวกำหนดให้ศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ 

 1.  ศาสนาพุทธ    2.  ศาสนาอิสลาม 

 3.  ศาสนาซิกข์    4.  ไม่มีศาสนาประจำชาติ 

89. ภาษาที่ประชาชนในกลุ่มอาเซียนนิยมใช้ในการสื่อสารกันมากรองจากภาษาอังกฤษคือภาษาใด 

 1.  ภาษาจีน     2.  ภาษามาเลย์ 

 3. ภาษาสเปน     4.  ภาษาฮินดู 

90. ภาษาราชการซึ่งเป็นภาษากลางที่ประชาชนของประเทศกัมพูชาใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อ

สื่อสารระหว่างกันคือภาษาใด 

 1.  ภาษาจีน     2.  ภาษาไทย 

 3. ภาษามาเลย์    4.  ภาษากัมพูชา 

91. ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบันคือใคร 

 1. นายวิษณุ  เครืองาม     

 2. นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร 

 3. นายประวิช  รัตนเพียร     

 4. นายศุภชัย  สมเจริญ 

92. การตัดสินคดีความของศาลยุติธรรมใดที่ถือว่าคดีสิ้นสุดไม่สามารถฟ้องร้องต่อได้ 

 1.  การตัดสินของศาลชั้นต้น 

 2.  การตัดสินของศาลอุทธรณ์ 

 3.  การตัดสินของศาลฎีกา 

 4.  การตัดสินของศาลทหาร 
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93. ประเทศใดที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียน +6 

 1.  ประเทศอินเดีย     

 2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3. ประเทศอังกฤษ     

 4.  ประเทศรัสเซีย 

94. ประเทศใดที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

 1.  ประเทศอังกฤษ     

 2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3. ประเทศอินโดนีเซีย    

 4.  ประเทศสิงคโปร์ 

95. สัตว์ประจำประเทศสิงคโปร์คือ 

 1. สิงโต     2.  กูปรี 

 3. งูจงอาง     4.  มังกร 

96. ปัจจุบันประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นประเทศใด 

 1.  สาธารณรัฐแห่งเมียนม่าร์ 

 2.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนพม่า 

 3.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเมียนมาร์ 

 4.  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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97. สํานักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศใด 

 1.  ประเทศสิงคโปร์     

 2.  ประเทศไทย 

 3. ประเทศมาเลเซีย     

 4.  ประเทศอินโดนีเซีย 

98. ภาษาตากาล็อกเป็นภาษาราชการของประเทศใดในกลุ่มอาเซียน 

 1. ประเทศอินโดนีเซีย     

 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 

 3. ประเทศสิงคโปร์     

 4. ประเทศบรูไน   ดารุสซาลาม 

99.  รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม บัญญัติให้มีการปกครองในรูปแบบใด 

 1. แบบประชาธิปไตย     

 2. แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

 3. เผด็จการทหาร     

 4. คอมมิวนิสต์ 

100. ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางด้านใดระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปที่ดำเนินไปไม่ค่อยราบรื่น             

มากนัก 

 1. ทางด้านการเมืองและความมั่นคง   

 2. ทางด้านเศรษฐกิจ 

 3. ทางด้านสังคมวัฒนธรรม    

 4. ทางด้านการทหาร 
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เฉลยแนวข้อสอบ  

ความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 3 เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 4 21 2 41 3 61 1 81 4

2 4 22 2 42 2 62 1 82 2

3 2 23 2 43 3 63 2 83 1

4 1 24 2 44 4 64 4 84 4

5 3 25 2 45 2 65 3 85 1

6 1 26 2 46 1 66 4 86 3

7 1 27 2 47 2 67 3 87 2

8 1 28 4 48 3 68 3 88 4

9 1 29 3 49 1 69 2 89 2

10 4 30 2 50 2 70 2 90 4

11 1 31 1 51 3 71 3 91 1

12 2 32 4 52 4 72 4 92 3

13 4 33 1 53 1 73 4 93 1

14 2 34 1 54 4 74 2 94 4

15 2 35 2 55 2 75 1 95 1

16 2 36 1 56 1 76 2 96 6

17 1 37 1 57 1 77 3 97 4

18 1 38 3 58 1 78 2 98 2

19 3 39 1 59 1 79 1 99 2

20 4 40 4 60 1 80 3 100 2
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ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์ 

และสังคมวัฒนธรรม
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แ หล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีดังนี้ 

1. แหล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศไทย   มีดังนี้ 

 ◉ นครประวัติศาสตร์สุโขทัย สถาปนาโดยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ถือเป็นอาณาจักรโบราณแรกของ

คนไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม    

มีความโดดเด่นที่สำคัญ คือ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จำนวนมากมี

เอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนั้น องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2537 

 ◉ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีอายุระหว่างปี พ.ศ. 1893 - 2310 เป็นเมืองที่มีความ

โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบของการวางผังเมือง ลักษณะของสิ่ง

ก่อสร้างต่าง ๆ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์องค์การยูเนสโกขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  พ.ศ.2534 

 ◉ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่ใช้ศึกษาถึงการตั้งถิ่นฐานความเจริญ

รุ่งเรืองทางด้านอารยธรรมของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยองค์การยูเนสโกประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2535 

 ◉ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของใครเป็น

ตัวแทนระบบนิเวศป่าเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลกและเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  

พ.ศ. 2534 

 ◉ ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยจะเป็นแหล่งที่มี

ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2548  
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2. แหล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย มีดังนี้ 

 ◉ มะละกาและจอร์จทาวน์ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญในการติดต่อค้าขาย ได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากชนหลายเชื้อชาติทั้งชาวอาหรับและชาวยุโรปและตะวันออก ส่งผลให้เมืองนี้เกิดมรดกทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลายส่วน จอร์จทาวน์เป็นถิ่นที่อยู่ของชนหลายเชื้อชาติ ทำให้มีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน

อย่างลงตัวของชาวเอเชียกับชาติตะวันตก มีเอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม มีการก่อสร้างอาคาร

บ้านเรือนอยู่ในสมัยโคโลเบียลที่มีความประณีตสวยงาม องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน

ปี พ.ศ. 2551 

 ◉ อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ทางตะวันออกของมาเลเซียเป็นแหล่งที่มีความ

โดดเด่นทางด้านชีววิทยาและธรณีวิทยา โดยเป็นที่อยู่ของพันธุ์พืช และสัตว์จำนวนมาก มีลักษณะภูมิประเทศ

แบบหินปูนมีพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ หน้าผาสูงชัน ยอดแหลม องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 

พ.ศ. 2543 

3 แหล่งมรดกโลกของประเทศอินโดนีเซีย ที่สำคัญมีดังนี้ 

 ◉ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ ตั้งอยู่ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศาสนาศาสนสถานของพระพุทธ

ศาสนานิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยกษัตริย์ของราชวงศ์ไศเลนทร แห่งอาณาจักรศรีวิชัยราว

พุทธศักราช 1393 องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 

 ◉ กลุ่มวัดพรัมบานัน เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บน

เกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม องค์การยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 

 ◉ แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน เป็นแหล่งขุดค้นพบมนุษย์ชวาซึ่งเป็นมนุษย์ในยุคหิน ถือว่าเป็น

แหล่งขุดค้นที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์การยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกในปี พ.ศ. 2539  

 ◉ อุทยานแห่งชาติโคโมโด เป็นเกาะที่กำเนิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเพื่ออนุรักษ์มังกรโคโมโด 

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาทฤษฎีวิวัฒนาการ องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ในปี พ.ศ. 2534  
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 ◉ อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน เป็นสถานที่ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หายาก

มากมาย องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  พ.ศ.  2534  

 ◉ มรดกของป่าฝนเขตร้อนบนเกาะสุมาตรา เป็นถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลาก

หลายชนิด รวมทั้งลิงอุรังอุตังสุมาตรา องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  พ.ศ. 2547 

 ◉ อุทยานแห่งชาติโลเรนซ์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่และมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายมากที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 

4. แหล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ มีดังนี้  

 ◉ นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ที่เกาะลูซอนตอนเหนือของฟิลิปปินส์มีอายุมากกว่า 

2,000 ปีมาแล้ว มีความสูง 1,500 เหนือระดับน้ำทะเล และมีความเอียงของพื้นที่มาก มีระบบการทำเขื่อนกั้น

น้ำและการระบายน้ำที่ซับซ้อนองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2538  

 ◉ นครประวัติศาสตร์วีกัน สร้างขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองตัวอย่างของการวางผังเมือง

แบบสเปนที่ดีที่สุดในเอเชียที่ยังสภาพสมบูรณ์อยู่มาก มีถนนและตึกแบบสเปน สถาปัตยกรรมของเมืองได้รับ

อิทธิพลทั้งจากตะวันออกและตะวันตก องค์การยูเนสโกจึงประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 

 ◉ โบสถ์ยุคบารอคแห่งฟิลิปปินส์ เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่แสดงถึงศูนย์กลางอำนาจของสเปน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการยกย่องในด้านสถาปัตยกรรมที่มีความประณีตสวยงามองค์การยูเนสโก

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 

 ◉ ปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ มีความโดดเด่นที่สำคัญคือเป็นแนวปะการังที่มีสัตว์ทะเลมาอาศัย

อยู่จำนวนมาก และยังมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าผาหินปะการังใต้น้ำที่มีความสูงถึง 100 เมตรองค์การยูเนส

โกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 

 ◉ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โต - ปรินเซซา มีภูมิประเทศแบบหินปูนที่ได้รับการกัดกร่อน

ด้วยแม่น้ำใต้ดินและระบบแม่น้ำใต้ดินที่ไหลผ่านถ้ำลงสู่ทะเลโดยตรงมีความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การ

ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 
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5. แหล่งมรดกโลกที่สำคัญของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้  

 ◉ หมู่โบราณสถานเมืองเว้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมประกอบด้วยเขตพระราชวังเก่าเขตโบราณสถาน

และวัดสำคัญ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนาม  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี   พ.ศ. 2536 

 ◉ เมืองโบราณฮอยอัน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้            

ในสมัยอาณาจักรจามปาเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ เป็นตัวอย่างเมืองโบราณในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 

15 - 19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 

 ◉ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมี่เซิน เป็นปราสาทหินตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู  ของ

อาณาจักรจามปา สร้างขึ้นมาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 4 - 14 เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา      

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2542 

 ◉ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหินปูนจำนวน 1,969  เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละ

เกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น  เป็นสถานที่ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมีความหลากหลายทางชีวภาพ            

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2537 

 ◉ อุทยานแห่งชาติ ฟง งา - เค บัง เป็นอุทยานหินปูนที่มีความสวยงามลำธารใต้ดินขนาดใหญ่และ

มีถ้ำอยู่เป็นจำนวนมาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2546 แหล่งมรดกโลก

ของประเทศลาว ที่สำคัญประกอบด้วย เมืองหลวงพระบาง ปราสาทหินวัดพู 

 ◉ เมืองหลวงพระบาง  ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 1,300                    

มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมดั้งเดิมมีธรรมชาติที่งดงามประชาชนมีบุคลิก

ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส   เป็นมิตร   องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2538 

 ◉ ปราสาทหินวัดพู กลุ่มปราสาทวัดพูก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 - 15 เป็นสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ตั้งอยู่บนภูเขาที่เรียกว่าภูควาย ในเมืองจำปาสัก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2544 
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6. มรดกโลกที่สำคัญของประเทศกัมพูชา  มีดังนี้ 

 ◉ ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นโบราณสถานประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ - 

ฮินดู ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา จัดเป็นปราสาทหินแห่งแรกที่สร้าง

ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2551 

 ◉ ปราสาทเมืองพระนคร เป็นโบราณสถานประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ - 

ฮินดู สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2537 

7. แหล่งมรดกโลกที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่ในทวีปต่าง ๆ มีดังนี้ 

 ◉ มรดกโลกของทวีปอเมริกากลาง ที่สำคัญเช่น ปานามาเบียโฮและเขตประวัติศาสตร์ปานามา

แหล่งอารยธรรมมายาที่โกปัน อุทยานแห่งชาติลาอามิสตัด แห่งโบราณคดีโฮยาเดเซเรน  อุทยานแห่งชาติ        

ดาเรียนเป็นต้น 

 ◉ มรดกโลกของทวีปอเมริกาตะวันออก ที่สำคัญเช่น เมืองฮาวานาเก่าและป้อมปราการตรีนีดัด

และหุบเขาโลสอิงเฮนีโอส  ปราสาทซานเปโดรเดลาโรกา ซานเตียโกเดกูบา อุทยานแห่งชาติเดเซมบาร์ โกเดล

กรันมา หุบเขาบีญาเลส ภูมิทัศน์โบราณคดีของไร่กาแฟแห่งแรกในคิวบาตะวันออกเฉียงใต้ อุทยานแห่งชาติ

อาเลฮันโดร เด ฮุมบอลต์ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ชุมชนเมืองเซียนฟวยโกส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์                 

กามากูเอย์ 

 ◉ มรดกโลกของทวีปอเมริกาเหนือ ที่สำคัญเช่น นครสมัยอาณานิคมแห่งซานโตโดมิงโกอุทยาน

แห่งชาติเมซาเวอร์ดี อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกลด์วอเตอร์ตัน เป็นต้น 

 ◉ มรดกโลกของทวีปอเมริกาเหนือ ที่สำคัญเช่น อุทยานโบราณคดีแห่งชาติเตียร์ราเดนโตร  

อุทยานโบราณคดีซานอากุสติน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชมัลเปโล เป็นต้น 

 ◉ มรดกโลกในทวีปแอฟริกา ที่สำคัญเช่น โซดีโล ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอกาวางโก          

พื้นที่อนุรักษ์อึงโกรองโกโร ยอดเขาคิลิมันจาโร สโตนทาวน์ เป็นต้น 
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 ◉ มรดกโลกของทวีปยุโรป ที่สำคัญเช่น ปราสาทครอนบอร์ แหล่งมรดกอุตสาหกรรมรูคัน - นู

ทอดเดินป้อมซูโอเมนลินนา แหล่งฝังศพยุคสำริดแห่งซัมมัลลาห์เดนแมกี เป็นต้น 

 ◉ มรดกโลกของทวีปเอเชีย  ที่สำคัญเช่น เส้นทางสายไหม โครงข่ายเส้นทางฉนวน ฉางอาน - 

เทียนชานตะวันตก ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซูไลมัน - โต แหล่งโบราณคดีนึงก่อนเมืองซารัซม์ เมืองหลวงพระบาง   

ปราสาทหินวัดพู และการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรม แขวงจำปาสักในประเทศลาว หมู่โบราณสถาน

เมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอันในประเทศเวียดนาม ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทเมืองนครวัดในกัมพูชา   

นครประวัติศาสตร์สุโขทัย นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในประเทศไทย  เป็นต้น 

8. การแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้   

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ประเทศใดในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งอุรุกวัยคว้าแชมป์โลกมาครองได้ 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1934 ซึ่งอิตาลีคว้าแชมป์โลกมาครอง 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1938 ซึ่งอิตาลีสามารถป้องกันแชมป์ได้ 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 4  จะขึ้นที่ประเทศบราซิลในปี  ค.ศ. 1950 ทำให้อุรุกวัยคว้าแชมป์โลก                    

ได้เป็นสมัยที่ 2 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1954  ประเทศเยอรมนีตะวันตก         

คว้าแชมป์โลกมาครอง 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศสวีเดนในปี ค.ศ. 1958 ประเทศบราซิลคว้าแชมป์โลกมาครอง 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่ประเทศชิลีในปี  ค.ศ. 1962 ประเทศบราซิลคว้าแชมป์โลกมาครอง 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1966 ประเทศอังกฤษคว้าแชมป์โลกมาครอง 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในปี ค.ศ. 1970 ประเทศบราซิลสามารถคว้าแชมป์โลก 

ได้เป็นสมัยที่ 3 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีตะวันตกในปี ค.ศ. 1974 ประเทศเยอรมนีตะวันตกคว้า

แชมป์โลกมาครองเป็นสมัยที่ 2 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาในปี ค.ศ. 1978 ประเทศ ประเทศอาร์เจนตินาคว้า

แชมป์โลกมาครอง  
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 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1982 ประเทศอิตาลีคว้าแชมป์โลกมาครอง

เป็นสมัยที่ 3  

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในปีค.ศ. 1986 ประเทศอาร์เจนตินาแชมป์โลกมาครอง

เป็นสมัยที่ 2 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 14 จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1990 ประเทศเยอรมนีตะวันตกคว้าแชมป์โลก

มาครองเป็นสมัยที่ 3 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1994 ประเทศบราซิลคว้าแชมป์โลก

เป็นสมัยที่ 4 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 จัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1998 ประเทศฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลก 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2002 ประเทศบราซิลสามารถ

คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่ 4    

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 2006 ประเทศอิตาลีคว้าแชมป์โลก             

เป็นสมัยที่ 4 

  ฟุตบอลโลกครั้งที่ 19 จัดขึ้นที่ประเทศ แอฟริกาใต้ในปี ค.ศ. 2010 ประเทศสเปนคว้าแชมป์โลก  

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 2014 ประเทศเยอรมนีคว้าแชมป์โลก 

 ฟุตบอลโลกครั้งที่ 21 จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 2018 

9. ชนเผ่าของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน 

 ชนเผ่าของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนมี 56 ชนเผ่าชน   เผ่าที่สำคัญ   ประกอบด้วย 

 ◉ ชนเผ่าฮั่น  จำนวนประชากร 1,230,117,207 คน อาศัยอยู่ดินแดนหยวน 

 ◉ ชนเผ่าจ้วง จำนวนประชากร 15,555,800 คน อาศัยอยู่กว่างซีในภาคใต้  

 ◉ ชนเผ่าแมนจู จำนวนประชากร 9,846,800 คน อาศัยอยู่มณฑลเหลียวหนิง 

 ◉ ชนเผ่าหุย จำนวนประชากร 8,612,000 คน อาศัยอยู่มณฑลเหอหนาน 

 ◉ ชนเผ่ามองโกล จำนวนประชากร 4,802,400 คน อาศัยอยู่มณฑลชิงไห่ 

 ◉ ชนเผ่าทิเบต จำนวนประชากร 4,593,000 คน อาศัยอยู่ ที่ราบสูงทิเบต 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ของกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการยกย่องให้เป็น

พระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถทางด้านใดเป็นพิเศษ 

 1.  ทางด้านวรรณกรรม    

 2.  ทางด้านศิลปกรรม 

 3.  ทางด้านดาราศาสตร์    

 4.  ทางด้านพระพุทธศาสนา 

2.   พระยากัลยาณไมตรี (ดร. ฟรานซิส  บีแซร์) ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อ        

ไทยในเรื่องใด 

 1. การส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 2. การแก้ไขสัญญาเบาว์ริง 

 3. การเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับชาติตะวันตก 

 4. การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ 

3.   ปัจจุบันสำนักงานขององค์การสหประชาชาติตั้งอยู่ในประเทศใด 

 1. สหรัฐอเมริกา    2.  อังกฤษ 

 3. สวิตเซอร์แลนด์    4.  สเปน 

4. การดำเนินนโยบายถ่วงดุลอำนาจกับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการถ่วงดุลระหว่างไทย

กับประเทศใด 

 1.  อังกฤษ - ฝรั่งเศส    2.  สเปน - โปรตุเกส 

 3.  สหรัฐอเมริกา - อิตาลี   4.  รัสเซีย  - จีน 
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5. นายกรัฐมนตรีท่านใดใช้นโยบายการเมืองนำการทหารในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เรียกผู้กลับใจว่า

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

 1. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์  

 2. พลเอก เปรม ติณลสูลานนท์ 

 3. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ   

 4. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

6. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมของไทยอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 4 

และรัชกาลที่ 5 คือ 

 1. ลัทธิจักรวรรดินิยม    

 2. ขุนนางมีอำนาจมากกว่ากษัตริย์ 

 3. เศรษฐกิจตกต่ำ    

 4. ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย 

7. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ  เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาใน

ราชวงศ์ใด 

 1. ราชวงศ์อู่ทอง    2. ราชวงศ์สุวรรณภูมิ 

 3. ราชวงศ์สุโขทัย    4. ราชวงศ์ปราสาททอง 

8. ข้อใดไม่ใช่การวางรากฐานประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลที่ 5 

 1. จัดตั้งกลุ่มสยามหนุ่ม 

 2. กำหนดพระราชบัญญัติปกครองท้องที่พ.ศ. 2440 

 3. การตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

 4. การตั้งอภิรัฐมนตรีสภา 
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9. เหตุการณ์ในข้อใดมิได้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 1. ยกเลิกจตุสดมภ์    

 2. ตรากฎหมายให้คนไทยใช้นามสกุล 

 3. ยกเลิกจารีตนครบาล    

 4. จัดตั้งระบบการเกณฑ์ทหาร 

10. เงินที่เก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุกในสมัยอยุธยา เรียกว่า 

 1. พัทธยา     2. ค่าธรรมเนียม 

 3. อากรสมพัตสร    4. จังกอบ 

11. วันจักรี   มีความสําคัญอย่างไร 

 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 2. วันอภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 3. วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

 4. วันขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

12. ระบบกฎหมายสิบสองโต๊ะ   เป็นของอารยธรรมใด 

 1. อารยธรรมกรีก    2. อารยธรรมโรมัน 

 3. อารยธรรมจีน    4. อารยธรรมอินเดีย 

13. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปมีจุดเริ่มต้นในประเทศใด 

 1. ประเทศเยอรมัน    2. ประเทศฝรั่งเศส 

 3. ประเทศอังกฤษ    4. ประเทศอิตาลี 

14. กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 30 ที่จัดขึ้นในปี 2020 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพ 

 1. ประเทศอาร์เจนตินา   2. ประเทศญี่ปุ่น 

 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา   4. ประเทศบราซิล 
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15. รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นลายลักษณ์อักษรของโลกเกิดขึ้นที่ประเทศใด 

 1. ประเทศฝรั่งเศส    2. ประเทศอิรัก 

 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา   4. ประเทศอังกฤษ 

16. พระราชบัญญัตินามสกุลเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 1. รัชกาลที่ 4     2.  รัชกาลที่ 5 

 3. รัชกาลที่ 6     4.  รัชกาลที่ 8 

17.  “สรีดภงส์”  ในสมัยสุโขทัยมีความหมายตรงกับข้อใด 

 1.  ทำนบกักเก็บน้ำ    

 2. ศูนย์กลางการค้าของสุโขทัย 

 3. ภาษาชนิดหนึ่ง    

 4. เครื่องชามสังคโลก 

18. วรรณคดีเล่มแรกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยคือเล่มใด 

 1. มหาชาติคําหลวง    2. กาพย์มหาชาติ 

 3. ศิลาจารึก     4. ไตรภูมิพระร่วง 

19. พระมหากษัตริย์พระองค์ใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระราชทานรัฐธรรมนูญให้คนไทย 

 1. รัชกาลที่ 5     2.  รัชกาลที่ 6 

 3. รัชกาลที่ 7     4.  รัชกาลที่  8 

20. หน่วยการเงินของไทยที่เป็นบาทและสตางค์มีครั้งแรกในสมัยรัชกาลของพระมหากษัตริย์

พระองค์ใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 1. สมัยรัชกาลที่ 3    2.  สมัยรัชกาลที่ 4 

 3. สมัยรัชกาลที่ 5    4.  สมัยรัชกาลที่  6 
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21. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ของกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ได้มีการปรับปรุง

วัฒนธรรมประเพณีในด้านใด 

 1. การกำหนดคำนำหน้านามสกุล 

 2. การตราพระราชบัญญัตินามสกุล 

 3. การกำหนดให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

 4. การยกเลิกการหมอบคลานเข้าเฝ้า 

22. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ำโดยวิธีใด 

 1.  การเร่งรัดในการส่งออกสินค้าไทย 

 2. ปลดข้าราชการออก 

 3. การส่งเสริมให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างประหยัด 

 4. การขยายการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

23. การล้มละลายของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดของเหตุการณ์สงครามเย็นในปีค.ศ. 1991 ไม่

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด 

 1. การพังทลายของกำแพงเบอร์ลิน 

 2. นโยบายปรับ - เปิดของกอร์บาชอฟ 

 3. การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในยุโรปตะวันออก 

 4. การใช้หลักการอยู่ร่วมกันของครุชชอฟ 

24. กลุ่มวัดปุโรพุทโธจัดเป็นแหล่งมรดกโลกที่สำคัญในประเทศใด 

 1. ประเทศฟิลิปปินส์    2. ประเทศอินโดนีเซีย 

 3.  ประเทศกัมพูชา    4. ประเทศมาเลเซีย 
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25. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค. ศ. 1789 มีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยอย่างไร 

 1.  มีการประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 

 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 

 3. สภาฐานันดรเปิดประชุมเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง 

 4. กษัตริย์ทรงสนับสนุนการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

26. มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยคือข้อใด 

 1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 2.  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

 3.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

 4.  มหาวิทยาลัยมหิดล 

27. พระราชพิธีในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

จนถึงปัจจุบัน คือพระราชพิธี  

 1. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา   

 2. พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ 

 3. พระราชพิธีตรียัมปวาย   

 4. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

28. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินที่ตั้งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทำหน้าที่คล้าย

กับหน่วยงานใดในปัจจุบัน 

 1.  สภาผู้แทนราษฎร    

 2. วุฒิสภา 

 3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี   

 4. สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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29. ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงดำเนินนโยบายทางการเมืองแบบผ่อนปรนโดยยอมยกหัวเมืองใดให้กับ

ประเทศอังกฤษ 

 1. ดินแดนสิบสองจุไทย    

 2. ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง 

 3. ดินแดนในประเทศเขมร   

 4. ดินแดนในหัวเมืองมลายู 

30. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี พ.ศ. 2535 เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน

รัฐบาลชุดใด 

 1. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   

 2. นายธานินทร์  กรัยวิเชียร 

 3. พลเอก สุจินดา คราประยูร   

 4. พลเอก  ชวลิต  ยงใจยุทธ 

31. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  คือบุคคลใด  

 1. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ   

 2. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

 3. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   

 4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

32. ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้รับอารยธรรมมาจากประเทศใด 

 1. ประเทศสเปน    2. ประเทศโปรตุเกส 

 3. ประเทศอังกฤษ    4. ประเทศฝรั่งเศส 

33. สถาปัตยกรรมในข้อใดที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีตมากที่สุด 

 1.  วิหารพาเธนอล    2. โคลอสเซียม 

 3.  พีระมิด     4. สวนลอยแห่งบาบิโลน 
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34. นโยบายที่ทันสมัยที่เป็นการพลิกโฉมหน้าของประวัติศาสตร์จีนเป็นนโยบายของผู้นําจีนคนใด 

 1. เหม๋า เจ๋อ ตุง    2. เติ้ง เสี่ยว ผิง 

 3. ซุน  ยัด  เซ็น    4. หยวน  ซื่อ  ไข่ 

35. บุคคลใดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย 

 1. กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์   

 2. กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

 3. พระยาอนุมานราชทน    

 4. หลวงวิจิตรวาทการ 

36. ชนชั้นใดในสังคมอยุธยาที่ไม่ได้กำหนดศักดินาไว้ 

 1. ชนชั้นไพร่     2. ชนชั้นทาส 

 3. ชนชั้นพระสงฆ์    4. ชนชั้นพระมหากษัตริย์ 

37. สงครามเก้าทัพระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

มีความสำคัญอย่างไร 

 1. เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

 2. เป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับเมียนมาร์ 

 3. เป็นสงครามครั้งสำคัญที่ไทยยกทัพไปตีเมียนมาร์ 

 4. เป็นสงครามที่ใช้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นสมรภูมิในการสู้รบ 

38. อารยธรรมยุคคลาสสิค  เป็นอารยธรรมของยุโรปในยุคใด 

 1. อารยธรรมกรีก    2. อารยธรรมโรมัน 

 3. อารยธรรมยุคกลาง   4. อารยธรรมยุคใหม่ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           357

39. โคลอสเซียม  จัดเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของอารยธรรมใด 

 1. อารยธรรมกรีก 

 2. อารยธรรมโรมัน 

 3. อารยธรรมยุคมืด 

 4. อารยธรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 

40. ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนจากระบบกษัตริย์เป็นการปกครองแบบ

สาธารณรัฐคือใคร 

 1. เหม๋า เจ๋อ ตุง    2. เจียง ไค  เชก 

 3. เติ้ง เสี่ยว ผิง    4. ซุน  ยัด  เซ็น 

41. จุดเริ่มต้นของอารยธรรมในแถบแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรตีส   ถือกำเนิดจากชนเผ่าใด 

 1. ชนเผ่าสุเมเรียน    2.  ชนเผ่าคาลเดียน 

 3. ชนเผ่าอัสซีเรีย    4.  ชนเผ่าบาบิโลเนียน 

42.  การเปลี่ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นไทยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลชุดใด 

 1. จอมพล  ป. พิบูลสงคราม   

 2. จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

 3. พลเอก เปรม  ติณลสูลานนท์   

 4. พลเอก เกรียงศักดิ์   ชมะนันท์ 

43. สงครามเย็นที่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุสำคัญมา

จากความขัดแย้งทางด้านใด 

 1. ความขัดแย้งทางด้านดินแดน 

 2. ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ 

 3. ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง 

 4. ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ 
WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           358

44. จุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่เกิดจากสาเหตุในข้อใด 

 1. การปฏิวัติสหรัฐอเมริกา 

 2. การปฏิวัติฝรั่งเศส 

 3. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ 

 4. การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

45. การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 มีสาเหตุสำคัญมาจากข้อใด 

 1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

 2. ความเหลื่อมล้ำทางการเมืองการปกครอง 

 3. ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ 

 4. ความเหลื่อมล้ำทางด้านวัฒนธรรม 

46. วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2                   

ตรงกับข้อใด 

 1. เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น 

 2. เพื่อเรียกร้องดินแดนต่างๆคืนจากชาติตะวันตก 

 3. เพื่อแสดงตนเป็นฝ่ายพันธมิตร 

 4. เพื่อรักษาทิศใดของไทยไว้ 

47. การดำเนินนโยบายของรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติ

ตะวันตกจนดำเนินนโยบายในลักษณะใด 

 1. การตั้งตนเป็นศัตรูกับชาติตะวันตก 

 2. การยอมสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 3. การยินยอมให้ชาติตะวันตกมาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ 

 4. การเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับชาติตะวันตก 
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48. การสิ้นสุดของสงครามเย็นเกิดมาจากสาเหตุในข้อใด 

 1. การพ่ายแพ้สงครามของเยอรมนี 

 2. การรวมประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งเดียว 

 3. การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต 

 4. การสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม 

49. กฎหมายแรงงานของไทยห้ามไม่ให้ใช้แรงงานหญิงที่มีครรภ์ในเวลาใด 

 1. ระหว่างเวลา 06.00 น -12.00 น   

 2. ระหว่างเวลา 12.00 น -18.00 น   

 3. ระหว่างเวลา 18.00 น - 21.00 น   

 4. ระหว่างเวลา 22.00 น -06.00 น   

50. กฎหมายการศึกษากำหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีจำนวนกี่ปี 

 1. จำนวน   9   ปี    2.  จำนวน   10   ปี   

 3. จำนวน   12   ปี    4.  จำนวน   15   ปี   

51. กฎหมายจะสามารถบังคับใช้ได้เมื่อใด 

 1. มหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

 2. ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 

 3. ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา 

 4. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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52. มุสลิม  แปลว่า 

 1.  ผู้ประกาศเพื่อปลูกฝังวิทยาการ    

 2.  ผู้ที่สำรวมตนต่อพระอันลอฮ์ 

 3.  ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือการยกย่อง   

 4.  ผู้นอบน้อมตน  ผู้แสวงหาสันติ 

53. ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างสามารถใช้งานเด็กได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง 

 1.  ไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง     

 2.  ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง  

 3. ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง     

 4.  ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 

54. การใช้แรงงานเด็กในลักษณะใดที่ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน 

 1. การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง 

 2. การจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง 

 3. การใช้แรงงานเด็กตั้งแต่เวลา 07.00 น  -  เวลา 21.00 น 

 4. การจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นเด็กให้กับตัวเด็กโดยตรง 

55. พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของศาสนาพุทธเปรียบได้กับพิธีกรรมใดในศาสนาคริสต์ 

 1. พิธีรับศีลบวช    2.  พิธีรับศีลล้างบาป 

 3. พิธีรับศีลมหาสนิท    4.  พิธีรับศีลแก้บาป 

56. วันสำคัญของพระพุทธศาสนาข้อใดที่ไม่ใช่คืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง 

 1. วันมาฆบูชา     2.  วันอาสาฬหบูชา 

 3. วันเข้าพรรษา    4.  วันออกพรรษา 
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57. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อใดต้องไปรับหมายเรียกเป็นทหารกองเกิน 

 1. ชายไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์    

 2. ชายไทยที่มีอายุ 19 ปีบริบูรณ์ 

 3. ชายไทยที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์    

 4. ชายไทย มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ 

58. ทายาทโดยรวมที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดกในลำดับแรก   คือข้อใด 

 1. พี่น้องสายโลหิตเดียวกัน   2.  พี่น้องร่วมแต่บิดา 

 3. ผู้สืบสันดาน (บุตร)   4.  คู่สมรส 

59. ศาสนาคริสต์มีหลักคำสอนที่เน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

 1. เน้นในเรื่องความรัก     

 2. เน้นในเรื่องความดี 

 3. เน้นในเรื่องความผิดหวัง    

 4. เน้นในเรื่องความขยันหมั่นเพียร 

60. พิธีเข้าเป็นพุทธมามะกะ    เปรียบได้กับพิธีใดในศาสนาคริสต์ 

 1. พิธีรับศีลมหาสนิท    2.  พิธีรับศีลล้างบาป 

 3. พิธีรับศีลกำลัง    4.  การแก้บาป 

61. “ ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร”   ซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5       

มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 1.  การไม่ทำชั่ว  ทำแต่ความดี    

 2.  ศีล สมาธิ  ปัญญา 

 3.  ความอดทน  อดกลั้น  ความเพียร   

 4.  ความจริงอันประเสริฐ 
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62. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์   ของคริสต์ศาสนิกชนหมายถึงวันใด 

 1.  วันที่พระเยซูกำเนิดขึ้น     

 2.  วันที่พระเยซูคืนพระชนม์ 

 3.  วันที่พระเยซูประกาศศาสนา    

 4.  วันที่พระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ 

63. หลักธรรมเรื่องความรักของศาสนาคริสต์ตรงกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมเรื่องใด 

 1.  ฆราวาสธรรม 4    2.   พรหมวิหาร 4 

 3.  อริยสัจ 4     4.   สังคหวัตถุ 4 

64. การแสดงความเคารพทั้งทางกาย วาจา ใจ ของชาวมุสลิมคือการประกอบพิธีใด 

 1. การละหมาด    2.  การถือศีลอด 

 3. การบริจาคซะกาต    4.  การประกอบพิธีฮัจห์ 

65. การที่บุคคลจะสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลักธรรมใด 

 1.  หลักธรรมเรื่อง อิทธิบาท 4 

 2.  หลักธรรมเรื่องวุฒิธรรม 4 

 3.  หลักธรรมเรื่องขันติ -โสรัจจะ 

 4.  หลักธรรมเรื่องหิริ-โอตัปปะ 

66. จุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกศาสนามุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชนมีลักษณะอย่างใด 

 1.  เป็นคนดี      

 2.  เป็นผู้ศรัทธาในศาสนาอย่างจริงจัง 

 3.  เป็นผู้มีความรู้ในศาสนาของตน    

 4.  เป็นผู้ที่มีความเสียสละ 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           363

67. การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   จะต้องยึดหลักคำสอนของหลักธรรมในข้อใด 

 1. สาราณียธรรม 6     

 2. อปริหานิยธรรม 7 

 3. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์    

 4. อริยสัจ 4 

68. จุดประสงค์สำคัญของการปวารณาของพระสงฆ์ในวันออกพรรษา  คือสิ่งใด 

 1.  การชำระโทษของพระสงฆ์ที่ได้ทำผิด 

 2.  การเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ตักเตือนกัน 

 3.  การแต่งตั้งหัวหน้าของคณะสงฆ์ 

 4.  การอบรมหลักธรรมคำสอนขั้นสูงให้กับพระสงฆ์ 

69. วันจาตุรงคสันนิบาตมีเหตุการณ์มหัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการยกเว้นข้อใด 

 1. พระสงฆ์ 1250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 

 2. พระสงฆ์ทุกองค์ทรงเป็นอรหันต์ 

 3. พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ 

 4. เกิดเหตุการณ์กองทัพมารมารุกราน 

70. การถือศีลอดของชาวมุสลิมเป็นวัตถุประสงค์อย่างใด 

 1. เพื่อแสดงถึงความอดทนของชาวมุสลิม 

 2. เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. เพื่อให้ร่างกายมนุษย์มีเวลาหยุดพัก 

 4. เพื่อแก้ไขความขาดแคลนปัจจัย 4 
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71. สาเหตุใดที่ทำให้องค์การสหประชาชาติประสบความล้มเหลวในการรักษาสันติภาพของโลก          

คือข้อใด 

 1. ขาดแคลนกำลังเงินที่สนับสนุน  2. ไม่มีกองกำลังทหารของตนเอง 

 3. มหาอำนาจไม่ให้ความร่วมมือ  4. ขาดผู้นำที่มีความเข้มแข็ง 

72. การปฏิรูปทางด้านการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์

พระองค์ใด 

 1. พระรามาธิบดีที่ 1    2.  พระบรมไตรโลกนาถ 

 3. พระนารายณ์มหาราช   4.  พระเจ้าท้ายสระ 

73. ในสมัยอยุธยารายได้ที่สำคัญที่สุดของประเทศมาจากการเรียกเก็บภาษีประเภทใดจากราษฎร 

 1.  จังกอบหรือจกอบ    2. ส่วย 

 3.  อากร     4. ฤชา 

74. สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยอยุธยาคือสินค้าประเภท  

 1. ข้าว      2. ของป่า 

 3. ผ้าไหมและผ้าแพรต่าง  ๆ      4.  แร่ธาตุต่าง ๆ 

75. ระบบศักดินาในสมัยอยุธยาทุกชนชั้นในสังคมจะต้องมีการกำหนดศักดินาไว้ยกเว้นชนชั้นใด 

 1. ชนชั้นพระมหากษัตริย์   2. ชนชั้นเจ้านาย 

 3. ชนชั้นขุนนาง    4.  ชนชั้นไพร่ 

76. ตราประทับในร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 1 จึงเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงประกอบด้วย

ตราใดบ้าง 

 1. ตราครุฑ  ตราราชสีห์   ตราคชสีห์   

 2. ตราบัวแก้ว  ตราครุฑ  ตราคชสีห์ 

 3. ตราครุฑ   ตราราชสีห์  ตราบัวแก้ว   

 4. ตราราชสีห์  ตราบัวแก้ว  ตราคชสีห์ 
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77. สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรปได้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ 

 1. ด้านการทหาร    2. ด้านมนุษย์นิยม 

 3. ด้านศาสนานิยม    4.  ด้านสังคมนิยม 

78. รูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีได้รับแบบอย่างมาจากอาณาจักรใด 

 1. อาณาจักรสุโขทัย    2. อาณาจักรอยุธยา 

 3. อาณาจักรมอญ    4.  อาณาจักรล้านนา 

79. ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงธนบุรีกับประเทศจีนเป็นความสัมพันธ์ในด้านใดสำคัญที่สุด 

 1. ทางด้านการทหาร    2. ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 

 3. ทางด้านเศรษฐกิจ    4. ทางด้านการเมือง 

80. สงครามเย็นเป็นความขัดแย้งเนื่องมาจากสาเหตุใด 

 1. ความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ 

 2. ความแตกต่างในการนับถือศาสนา 

 3. ความแตกต่างในอุดมการณ์ทางการเมือง 

 4. ความแตกต่างในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

81. ชนเผ่าแรกที่สร้างความเจริญทางวัฒนธรรมในเขตลุ่มน้ำไทกริส - ยูเฟรติส คือชนเผ่าใด 

 1.  ชนเผ่าสุเมเรียน    2. ชนเผ่าบาบิโลเนีย 

 3.  ชนเผ่าคาลเดีย    4. ชนเผ่าเปอร์เซีย 

82. การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ชนชั้นใดมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น 

 1. ชนชั้นสูง     2. ชนชั้นกลาง 

 3. ชนชั้นต่ำ     4. กรรมกร 
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83. มูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี  ค.ศ. 1289 คือสิ่งใด 

 1. การคลังของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤต 

 2. การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา 

 3. การโจมตีคุกบาสเตียร์ของฝูงคน 

 4. อิทธิพลจากการพัฒนาทางการเมือง 

84. อารยธรรมของชนเผ่าสุเมเรียนที่สร้างความเจริญให้กับดินแดนเมโสโปเตเมีย คือสิ่งใด 

 1. การประดิษฐ์อักษรลิ่ม   2. การประดิษฐ์อักษรภาพ 

 3. การสร้างกำแพงขนาดใหญ่  4. การสร้างหอดูดาว 

85. อารยธรรมที่สำคัญของชาวแอสซีเรียในดินแดนเมโสโปเตเมียคือความเจริญทางด้านใด 

 1. ทางด้านการชลประทาน   2. ทางด้านอักษรศาสตร์ 

 3. ทางด้านประติมากรรม   4. ทางด้านศาสนา 

86. ชนเผ่าที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับดินแดนลุ่มแม่น้ำสินธุที่สำคัญที่สุดคือชนเผ่าใด 

 1. ชนเผ่าดราวิเดียน    2. ชนเผ่าอารยัน 

 3. ชนเผ่าสิงหล    4. ชนเผ่าเปอร์เซีย 

87. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือหลักฐานประเภทใด 

 1. หลักฐานชั้นต้น     

 2. หลักฐานชั้นรอง 

 3. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร   

 4. หลักฐานที่เป็นพงศาวดาร 
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88. ประเทศมหาอำนาจตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทยมากที่สุดในรัช

สมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 1.  รัชกาลที่ 3     2.  รัชกาลที่ 4 

 3.  รัชกาลที่ 5    4.  รัชกาลที่ 6 

89. เหตุผลสำคัญที่สุดในการปฏิรูปประเทศให้มีความทันสมัยในทุกด้านของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวเพราะสาเหตุใด 

 1. การเห็นตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 2. การเรียกร้องจากประชาชน 

 3. กลัวภัยคุกคามจากชาติตะวันตก 

 4. ได้รับการเสนอจากขุนนาง 

90. องค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ 

 1. เพื่อรวบรวมประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นกลุ่ม 

 2. เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่แทนองค์การสันนิบาตชาติ 

 3. เพื่อทำหน้าที่รักษาสันติภาพและสร้างสันติภาพขึ้นในโลก 

 4. เพื่อครอบครองดินแดนของประเทศที่เป็นฝ่ายแพ้สงคราม 

91. การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของผู้นำ 

ชาติใด 

 1. ผู้นำของอังกฤษและฝรั่งเศส   

 2. ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต 

 3. ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  

 4.ผู้นำของจีนและสหภาพโซเวียต 
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92. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีจุดประสงค์

เพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

 1. ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ 

 2. ร่วมมือกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 3. ร่วมมือกันทางด้านการเมืองและการทหาร 

 4. ร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

93. องค์การสนธิสัญญาวอร์ซอเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

 1. ร่วมมือกันในด้านการเมืองและการทหาร 

 2. ร่วมมือกันในด้านสังคมวัฒนธรรม 

 3. ร่วมมือกันในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 4. ร่วมมือกันในด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

94. องค์การสนธิสัญญาซีโต้ หรือ สปอ. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือข้อใด 

 1. ร่วมมือทางด้านการค้า 

 2. ร่วมมือกันทางด้านสังคมวัฒนธรรม 

 3. ร่วมมือกันทางด้านการเมืองและการทหาร 

 4. ร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

95. อารยธรรมโรมันเป็นวัฒนธรรมที่เน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

 1.  ด้านความซื่อสัตย์    2.  ด้านความสวยงาม 

 3.  ด้านประโยชน์ใช้สอย   4.  ด้านความสบาย 

96. ผู้นำจีนที่เริ่มนำนโยบายที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศครั้งแรกคือใคร 

 1. เหมา  เจ๋อ  ตุง    2.  เจียง  เจ๋อ  หมิน 

 3.  จ้าว  จือ  หยาง    4.  เติ้ง เสี่ยว ผิง 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           369

97. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

 1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 

 2. การขยายตัวทางการค้า 

 3. ความศรัทธาในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ 

 4. การเกิดลัทธิชาตินิยม 

98. สัญญาประชาคมเป็นแนวคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสท่านใด 

 1. วอลแตร์      2.  มองเตสกิเออร์ 

 3.  รุสโซ     4. มองเปอริแยร์ 

99. ในยุคของการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกไม่ยอมรับต่อการดำเนินการทางด้านใดของไทย 

มากที่สุด 

 1. ด้านกระบวนการยุติธรรม   2.  ด้านการทหาร 

 3. ด้านเศรษฐกิจ    4.  ด้านสังคมวัฒนธรรม 

100. การดำเนินนโยบายของรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อไม่ให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติ

ตะวันตกทรงดำเนินนโยบายในลักษณะใด 

 1. การตั้งตนเป็นศัตรูกับชาติตะวันตก 

 2. การยอมสละดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 3. การยินยอมให้ชาติตะวันตกมาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ 

 4. การเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับชาติตะวันตก 
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เฉลยแนวข้อสอบ 

ความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 3 เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 3 21 2 41 1 61 4 81 1

2 2 22 2 42 1 62 3 82 2

3 1 23 4 43 3 63 2 83 2

4 1 24 2 44 2 64 1 84 1

5 2 25 2 45 1 65 1 85 3

6 1 26 1 46 1 66 1 86 2

7 3 27 2 47 2 67 1 87 1

8 4 28 1 48 3 68 2 88 3

9 2 29 3 49 4 69 4 89 3

10 3 30 3 50 3 70 1 90 3

11 4 31 2 51 4 71 3 91 3

12 2 32 1 52 4 72 2 92 3

13 3 33 2 53 3 73 1 93 1

14 2 34 2 54 2 74 2 94 3

15 1 35 2 55 2 75 1 95 3

16 3 36 4 56 3 76 2 96 4

17 1 37 2 57 1 77 2 97 1

18 3 38 1 58 4 78 2 98 3

19 3 39 2 59 1 79 3 99 1

20 3 40 2 60 3 80 3 100 2
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เ กาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 10 อันดับ    มีดังนี้ 

 1. เกาะกรีนแลนด์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือใกล้ขั้วโลกเหนือ  เป็น

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ มีพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตรกรีนแลนด์มีฐานะเป็นดินแดน

ปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดตลอดทั้งปี 

 2. เกาะนิวกินี ตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลียตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะที่มี 

ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกเป็นที่ตั้งของ 2 ประเทศคืออินโดนีเซียและปากัวนิวกินีมีพื้นที่ 821,030 

ตารางกิโลเมตร 

 3. เกาะบอร์เนียว เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเป็นที่ตั้งของ 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย บรูไน

และอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 744,360 กี่ตารางกิโลเมตร 

 4. เกาะมาดากัสการ์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา บนมหาสมุทรอินเดียมีพื้นที่ 587,040  

ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเป็นที่ตั้งของประเทศมาดากัสการ์ 

 5. เกาะแบฟฟิน เป็นส่วนหนึ่งของเกาะควีนวิคตอเรียในประเทศแคนาดา มีพื้นที่ 508,000 ตาราง

กิโลเมตร 

 6. เกาะสุมาตรา เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 473,600 ตารางกิโลเมตร 

 7. เกาะฮอนชู เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียวประเทศ

ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 230,500 ตารางกิโลเมตร 

 8. เกาะเกรตบริเตน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเป็นที่ตั้งของประเทศสหราชอาณาจักร มีพื้นที่ 

229,880 ตารางกิโลเมตร 

 9. เกาะวิกตอเรีย ตั้งอยู่ในเขตหมู่เกาะควีนส์อลิซาเบธ ทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา มีพื้นที่ 

212,200 ตารางกิโลเมตร 

  10. เกาะเอลส์เมียร์ ตั้งอยู่ในเขตหมู่เกาะควีนส์อลิซาเบธ ทางตอนเหนือของแคนาดา มีพื้นที่ 

212,000 ตารางกิโลเมตร 
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◉ รายชื่อประเทศที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลก 10 อันดับ    มีดังนี้  

 อันดับที่ 1 คือ  ประเทศรัสเซีย  ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป 

     มีขนาดพื้นที่ 17.1 ล้านตารางกิโลเมตร 

  อันดับที่ 2 คือ ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ 

    มีขนาดพื้นที่ 9.98 ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 3 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ     

   มีขนาดพื้นที่ 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร 

   อันดับที่ 4 คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย 

   มีขนาดพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 5 คือ ประเทศบราซิล  ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ 

   มีขนาดพื้นที่ 8.51 ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 6 คือ ประเทศออสเตรเลีย     ตั้งอยู่ในทวีปออสเตรเลีย 

   มีขนาดพื้นที่ 7.69  ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 7 คือ ประเทศอินเดีย  ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย  

   มีขนาดพื้นที่ 3.29 ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 8 คือ ประเทศอาร์เจนตินา   ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้  

   มีขนาดพื้นที่ 2.78 ล้านตารางกิโลเมตร 

 อันดับที่ 9 คือ ประเทศคาซัคสถาน   ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย 

   มีขนาดพื้นที่ 2.72 ล้านตารางกิโลเมตร  

 อันดับที่ 10 คือ ประเทศแอลจีเรีย   ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา 

   มีขนาดพื้นที่ 2.38 ล้านตารางกิโลเมตร 
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◉ ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 10 อันดับ   มีดังนี้ 

 1. ทะเลจีนใต้ เป็นทะเลปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก 

   มีเนื้อที่ประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร 

 2. ทะเลแคริบเบียน เป็นทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก 

   มีเนื้อที่ประมาณ 2,754,000 ตารางกิโลเมตร 

 3. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นทะเลที่คั่นกลางระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกา 

   ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านตารางกิโลเมตร 

 4. ทะเลเบริง ตั้งอยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิก   กั้นระหว่างประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกา 

 5. อ่าวเม็กซิโก ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก 

   มีพื้นที่ 1,600,000 ตารางกิโลเมตร 

 6. ทะเลอาหรับ  เป็นบริเวณหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียมีความลึกที่สุด 4,652 เมตร 

   และมีความยาว 2,400 กิโลเมตร 

 7. ทะเลญี่ปุ่นเป็นบริเวณหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก  มีความลึกเฉลี่ย 1,062 เมตร 

   มีพื้นที่ประมาณ 978,000 ตารางกิโลเมตร 

 8. ทะเลโอค็อตสค์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกระหว่างประเทศรัสเซีย กับ  

   ประเทศญี่ปุ่น 

 9. อ่าวฮัดสัน ทะเลภายในน้ำเค็มขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา 

   มีเนื้อที่ 4,041,400 ตารางกิโลเมตร 

 10. ทะเลจีนตะวันออกตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน มีเนื้อที่ 3,500, 000 ตารางกิโลเมตร 
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◉ มหาสมุทรในโลกแบ่งออกเป็น 4 มหาสมุทรใหญ ่

 1. มหาสมุทรแปซิฟิก เป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ 161,800,000 ตารางกิโลเมตร

ส่วนที่ลึกที่สุดวัดได้ 35,798 ฟุต ทะเลที่สำคัญ เช่น ทะเลจีนตะวันออก ทะเลญี่ปุ่น ทะเลจีนใต้และทะเลแทส 

เป็นต้น 

 2. มหาสมุทรแอตแลนติก พื้นที่ประมาณ 106,400,000 ตารางกิโลเมตร มีความลึก 10,932 ฟุต   

ทะเลที่สำคัญ เช่น ทะเลแคริบเบียน ทะเลดำ ทะเลนอร์เวย์ ทะเลบอลติก เป็นต้น 

 3. มหาสมุทรอินเดีย พื้นที่ 73,556,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 3,890 เมตร ทะเลที่สำคัญ

เช่น ทะเลอันดามัน เป็นต้น 

 4. มหาสมุทรอาร์กติก มีพื้นที่ 14,090,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย คือ 3,407 ฟุต             

ทะเลที่สำคัญ เช่น ทะเลแบบเร็นตส์ ทะเลโบฟอร์ต ทะเลชุกชี และทะเลคารา เป็นต้น 

◉ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สำคัญมีดังนี้ 

 1. ทะเลแคสเปียน เป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง

ประเทศรัสเซียและอิหร่านมีเนื้อที่ประมาณ 371,000 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด          

ในโลก 

  2. ทะเลสาบสุพีเรีย เป็นทะเลสาบในกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศ

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 82,350 ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

และจัดเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 3. ทะเลสาบวิกตอเรีย อยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นพื้นที่ของประเทศเคนยา แทนซาเนียและยูกันดา   

เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีเนื้อที่ 69,463 ตารางกิโลเมตรเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์ 

 4. ทะเลสาบอารัล ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีเนื้อที่ประมาณ 68,000 ตารางกิโลเมตร 

 5. ทะเลสาบฮูรอน  เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา มีพื้นน้ำรวมทั้งสิ้น 

59,600 ตารางกิโลเมตร 

 6. ทะเลสาบมิชิแกน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 57,900 ตาราง

กิโลเมตร 
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 7. ทะเลสาบแทนกันยีกา ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ประมาณ 32,892 ตารางกิโลเมตร 

 8. ทะเลสาบไบคาล ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก

จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร 

 9. ทะเลสาบเกรตแบร์ ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดามีพื้นที่ 31,353 ตารางกิโลเมตร 

 10. ทะเลสาบมาลาวี อยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ของประเทศ มาลาวี แทนซาเนีย และโมซัมบิก          

มีพื้นที่ 29,600 ตารางกิโลเมตร 

◉ ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 10 อันดับ  มีดังนี้ 

 1. บริเวณแห้งแล้งแอนตาร์กติก มีเนื้อที่มากกว่า 13,829,430 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในขั้วโลกใต้จัด

เป็นดินแดนที่แห้งแล้งที่สุดในโลก 

 2. บริเวณแห้งแล้งอาร์กติกครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศที่ตั้งอยู่ในขั้วโลกเหนือ  เช่น  แคนาดา

กรีนแลนด์ สหรัฐอเมริกา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดนและฟินแลนด์ มีเนื้อที่มากกว่า 13,700,000 ตาราง

กิโลเมตร 

  3. ทะเลทรายสะฮารา ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีเนื้อที่มากกว่า 

9,100,000 ตารางกิโลเมตร 

 4. ทะเลทรายอาหรับ เป็นทะเลทรายที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับในประเทศซาอุดิอาระเบีย เยเมน 

โอมาน จอร์แดน อิรัก คูเวต การ์ตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ประมาณ 2,330,000 ตารางกิโลเมตร 

 5. ทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ระหว่างประเทศมองโกเลียกับประเทศจีน มีเนื้อที่ประมาณ 1,300,000 

ตารางกิโลเมตร 

  6. ทะเลทรายคาลาฮารี เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาใต้ มีเนื้อที่ 900,000 ตารางกิโลเมตร

ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศบอตสวานา และบางส่วนของประเทศแอฟริกาใต้และนามิเบีย 

 7. ทะเลทรายปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี มีเนื้อที่ประมาณ 670,000 

ตารางกิโลเมตร 

 8. ทะเลทรายเกรตวิคตอเรีย ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 

647,000 ตารางกิโลเมตร 
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 9. ทะเลทรายซีเรีย เป็นพื้นที่ในประเทศซีเรีย จอร์แดน อิรักและซาอุดิอาระเบีย มีเนื้อที่ประมาณ 

520,000 ตารางกิโลเมตร 

 10. ทะเลทรายเกรตเบซิน ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อที่ประมาณ 492,000 ตาราง

กิโลเมตร 

◉ แม่น้ำสายสำคัญของโลก ที่สำคัญมีดังนี้ 

 อันดับที่ 1 แม่น้ำไนล์ ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวประมาณ 6,655 

กิโลเมตร 

 อันดับที่ 2 แม่น้ำอเมซอน ในทวีปอเมริกาใต้ (บราซิล) เป็นแม่น้ำที่มีปากแม่น้ำกว้างที่สุดในโลกมี

ความยาวประมาณ 6,405 กิโลเมตร 

  อันดับที่ 3 แม่น้ำ แม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีนเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย มีความยาว

ประมาณ 6,304 กิโลเมตร 

 อันดับที่ 4 แม่น้ำมิสซิสซิปปี - มิสซูรี ในสหรัฐอเมริกา เป็นเครือข่ายสาขาแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีป

อเมริกาเหนือ ยาวประมาณ 6,228 กิโลเมตร 

 อันดับที่ 5 แม่น้ำเยนีเซ - แองการา ในทวีปเอเชีย (รัสเซีย) มีความยาวประมาณ 5,526 กิโลเมตร 

 อันดับที่ 6 แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน มีความยาวประมาณ 5,464 กิโลเมตร 

 อันดับที่ 7 แม่น้ำอ็อบ - เทอทิส  ในรัสเซีย มีความยาวประมาณ 5,398 กิโลเมตร 

 อันดับที่ 8 แม่น้ำปารานาในทวีปอเมริกาใต้  มีความยาวประมาณ 4,875 กิโลเมตร  

 อันดับที่ 9 แม่น้ำซาอีร์หรือคองโก ในทวีปแอฟริกาเป็นแม่น้ำที่มีความลึกที่สุดในโลกในจุดที่ลึกสุด    

ลึกถึง 750 ฟุต มีความยาวประมาณ 4,690 กิโลเมตร  

 อันดับที่ 10 แม่น้ำลีนา ในทวีปเอเชีย มีความยาวประมาณ 4,400 กิโลเมตร 
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◉ เทือกเขาที่สําคัญของโลก มีดังนี้  

 1. เทือกเขาหิมาลัย เป็นเทือกเขาที่ทอดยาวพาดผ่าน 5 ประเทศ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน 

เนปาล เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอร์ - เรสต์ สูงมากกว่า 

23,600 ฟุต 

 2. เทือกเขาร็อกกี้ ในทวีปอเมริกาเหนือในพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มีความ

ยาวประมาณ 4,800 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ เมาท์เอลเบริร์ตสูงประมาณ 4,401 เมตร 

 3. เทือกเขาเเอลป์ ในทวีปยุโรปเป็นเทือกเขาหินใหม่วางตัวผ่านพื้นที่ของประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส

อิตาลี สโลวีเนีย ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ มองต์บลังก์ มีความสูง

ประมาณ 4,810 เมตร 

 4. เทือกเขาแอนดิส ในทวีปอเมริกาใต้ ทอดยาวพาดผ่าน 6 ประเทศ โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู

โบลิเวีย อาร์เจนตินาและชิลี มียอดเขาอะคองกากัวเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงประมาณ 6,000 เมตรมีความ

ยาวประมาณ 7,200 กิโลเมตร นับเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก 

 5. เทือกเขาฮินดูกูช ภาพผ่านดินแดนประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ            

ติร์อิชเมียร์ ประมาณ 700 เมตร 

 6. เทือกเขาคีรีมันจาโร พาดผ่านพื้นที่ประเทศแทนซาเนีย จัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปอัฟริกา   

ยอดเขาคีโบ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ประมาณ 5, 895 เมตร 

 7. เทือกเขาแอตลาส เป็นเทือกเขาที่ในทวีปแอฟริกา ในพื้นที่ประเทศโมร็อคโก และตูนิเซีย ยอดเขา

ที่สูงที่สุด คือตูบคาล สูง 4,167 เมตร  

 8. เทือกเขาพิเรนีส เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน มีความยาวประมาณ 430 

กิโลเมตร 

 9. เทือกเขาเกรตดิไวดิง เป็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลียพาดผ่านตามรัฐ

ควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐวิกตอเรีย มีความยาว 3,700 กิโลเมตร มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ            

คอสซีอัสโก มีความสูง 2,230 เมตร 

  10. เทือกเขาแมคคินลีย์ ตั้งอยู่ในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีป

อเมริกาเหนือ สูงถึง 6,194 เมตร 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           379

◉ พายุหมุนเขตร้อน ที่สำคัญของโลก 

 1. พายุไต้ฝุ่น จัดเป็นลมพายุหมุนที่เกิดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้ของ

เกาะฟิลิปปินส์ ทะเลจีนใต้ และเกาะญี่ปุ่น มักจะเกิดอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายน มีทิศทางพัดเข้าสู่ขั้ว

โลกเหนือผ่านฟิลิปปินส์ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย มีความเร็วลมมากกว่า 120 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง ลักษณะความเร็วของลมพายุหมุนสามารถแบ่งตามระดับความเร็วของลมจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 

  1.1 พายุดีเปรสชั่น คือ พายุหมุนที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางบริเวณพื้นผิวไม่เกิน 33 

นอต (61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

  1.2 พายุโซนร้อน คือ พายุหมุนที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางบริเวณพื้นผิวระหว่าง 34 - 64 

นอต (63 - 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

  1.3 พายุไต้ฝุ่น คือ พายุหมุนที่มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางบริเวณผิวพื้นตั้งแต่ 64 นอต ขึ้นไป  

(118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) พายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นแต่ละลูกจะมีการตั้งชื่อเฉพาะ 

 2. พายุไซโคลน จะก่อตัวอยู่ในทะเลอันดามันในบริเวณทะเลอาหรับของมหาสมุทรอินเดียบริเวณ

ชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือมีความเร็วลมของพายุไซโคลน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ทำความเสียหายให้กับอินเดียทางใต้และประเทศบังกลาเทศมากที่สุด 

 3. พายุทอร์นาโด มีอำนาจการทำลายที่สูงมากมีความเร็วรอบตาพายุแรงจัดถึง 700 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทิศทางการพัดจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกของตัวมันเองและ

เหวี่ยงขวาขึ้นไปในละติจูดกลางเป็นรูปไข่ซึ่งเป็นลมพายุ 

 4. พายุเฮอริเคน เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกแถบทะเลแคริบเบียน สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่อยู่

ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา เช่น รัฐฟลอริดา และเมืองอื่น ๆ อย่างมาก 

 5. พายุวิลลี่ - วิลลี่ เป็นลมพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย

และบริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง

เป็นตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ภาคเหนือของออสเตรเลีย  
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◉ ระดับความเร็วของลมพายุหมุนเขตร้อนมี 5 ระดับ   ดังนี้ 

 1. ระดับที่ 1 มีความเร็วลม 119 - 153 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายล้างเล็กน้อย ไม่ส่งผลต่อสิ่ง  

   ก่อสร้าง 

 2. ระดับที่ 2 มีความเร็วลม 154 -177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายล้างเล็กน้อย ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 

 3. ระดับที่ 3  มีความเร็วลม 178 -209 เมตรต่อชั่วโมง  ทำลายล้างปานกลาง ทำให้โครงสร้าง         

   ที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ถูกทำลาย มีน้ำท่วมขัง  

 4. ระดับที่ 4 มีความเร็วลม 210 - 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำลายล้างสูงน้ำท่วมขังมาก 

 5. ระดับที่ 5 มีความเร็วลม มากกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีอำนาจการทำลายล้างสูงมาก 

   ทำให้เกิดน้ำท่วมในปริมาณมาก 

◉ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว 

 จะเกิดตามแนวที่แผ่นเปลือกโลกมีการชนกันหรือเฉียดกันที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟเป็นบริเวณใน

มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งมีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้า

ประมาณ 40,000 กิโลเมตร วางตัวตามแนวร่องสมุทรเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเกิด

ในเขตวงแหวนแห่งไฟและยังมีเหตุแผ่นดินไหวอีก 2 เขตที่สำคัญ ได้แก่ เขตเทือกเขาอัลไพน์  ซึ่งแนวต่อมา

จากเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียผ่าน เทือกเขาหิมาลัยในเขตเอเชียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

นอกจากนั้นเขตแผ่นดินไหว ยังเกิดขึ้นในแนวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอีกด้วย การปรับตัวของมนุษย์ให้เข้า

กับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย เช่น การอพยพออกจากเหตุแผ่นดินไหว   

หรือในประเทศญี่ปุ่นที่มีดินแดนทั้งประเทศอยู่ในเขตแผ่นดินไหวจะใช้ระบบการเตือนภัย การซ้อมบรรเทาภัย

รวมถึงการสร้างตึกสูงระฟ้าหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จะถูกออกแบบเพื่อรองรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวไว้ 

 ภูเขาไฟปะทุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไปการปะทุของ

ภูเขาไฟมักมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นร่วมด้วยบริเวณที่เกิดภูเขาไฟระเบิดจะพบในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเรียกว่า 

ริง  ออฟ  ไฟร์  (Ring of fire) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นหินใหม่ที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงแบ่ง

ส่วนวงแหวนทางตะวันออกมีผลมาจากแผ่นนาซคาและแผ่นโคคอสที่มุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาใต้ ส่วนของ 

แผ่นแปซิฟิกมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาเหนือและส่วนทางเหนือที่ติดกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของแผ่นแปซิฟิก

มุดตัวลงใต้เกาะเอลเซียนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและทางใต้ของวงแหวนแห่งไฟเริ่มจากหมู่เกาะมาเรียน่าของ
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ประเทศฟิลิปปินส์และหมู่เกาะตองกาของประเทศนิวซีแลนด์ ต่อไปยังแนวอัลไพน์ บริเวณหมู่เกาะชวาและหมู่

เกาะมาลายูของอินโดนีเซีย หมู่เกาะในประเทศฟิลิปปินส์และหมู่เกาะในประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่อยู่ในพื้นที่      

“วงแหวนแห่งไฟ” ทั้งหมด 31 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเบลีซโบลิเวีย บราซิล แคนาดา โคลัมเบีย ชิลี   

คอสตาริกา เอกวาดอร์ ติมอร์เลสเต เอลซัลวาดอร์ ไมโครนีเซีย ฟิจิ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  

คิริบาตร เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นิการากัว ปาเลาปาปัวนิวกินี ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ซามัว หมู่เกาะ

โซโลมอน ตองกา ตูวาลู สหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟเกิดจากหินหนืดที่อยู่ในชั้นแมนเทิลถูกแรงอัดให้แทรกออกมา

ตามรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลกด้วยวิธีการปะทุไหลหรือพุออกมาโดยถ้าหากออกมาพ้น เปลือกโลกเรียกว่า           

ลาวาหลอก แต่ถ้ายังอยู่ใต้เปลือกโลกเรียกว่า แมกมา (Magma) การปะทุของภูเขาไฟจะมีหินหนืดไอน้ำฝุ่น

ละอองเศษหินและแก๊สต่าง ๆ พุ่งออกมาด้วย โดยเมื่อความร้อนดันตัวออกมาจากภายในโลกก็จะเกิดความ

สั่นสะเทือนขึ้นและตามมาด้วยการเกิดภูเขาไฟระเบิดรุนแรงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพลังงานที่สะสมในชั้น

หินแข็งภายในโลก 

◉ ภาวะโลกร้อน  (Global warming) 

 คือ ภาวะที่บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ภาวะโลกร้อนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ำฝนระดับน้ำทะเลและส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์และมนุษย์อย่างมากปรากฏการณ์ที่ทำให้โลกมี

อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปหรือร้อนขึ้นหรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก        

(Greenhouse Effect) ซึ่งในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่ง

เป็นผลมาจากการปล่อยแก๊สพิษต่าง ๆ สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งร้อยละ 99 ของแก๊สที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยแก๊ส 

2 ชนิดคือแก๊สไนโตรเจน 78% และแก๊สออกซิเจน 21% อีก 1% เป็นอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊ส

อื่น ๆ นอกจากแก๊สต่าง ๆ แล้วในบรรยากาศยังประกอบด้วยไอน้ำฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ด้วยการทำ

กิจกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตต่างๆเช่นการทำอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทำลายป่าที่นับวันจะมีการขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการปล่อยควันพิษขึ้นสู่บรรยากาศมากขึ้นซึ่งจะไปทำลายโอโซนซึ่งเปรียบเสมือนม่านกั้น

แสงแดดไม่ให้สอดส่องมายังพื้นโลกมากเกินไปแต่ปัจจุบันชั้นโอโซนถูกทำลาย ทำให้แสงแดดสอดส่องมายัง

พื้นโลกมากขึ้น ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความแห้งแล้งทั่วโลกโดยปัจจุบันพื้นที่                

ที่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย 6.528.489 เฮกเตอร์  

 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนที่สำคัญ เช่น ในบรรยากาศมีปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มมากขึ้นมีการปล่อยแก๊สพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้แสงอาทิตย์

ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ทำให้เกิด สภาวะเรือนกระจก เป็นต้น 
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 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน ที่สำคัญ ได้แก่การทำให้ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่บริเวณขั้วโลก

ละลายกลายเป็นน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางบริเวณของโลกเริ่ม

ประสบปัญหาน้ำท่วมอันเกิดจากการหนุนของน้ำทะเล  การทำให้แสงอัลตราไวโอเลตที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง   

ส่งมาจากดวงอาทิตย์ได้เพิ่มมากขึ้นการเกิดความแห้งแล้ง เกิดคลื่นความร้อนและไฟป่าในภูมิภาคต่าง ๆ   

เกิดพายุหมุนบ่อยขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกสัตว์และพืชบางชนิดสูญพันธุ์ไป

เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป การทำให้ยุงและแมลงหลายชนิดที่เป็นพาหะสำคัญของเชื้อโรคมีการกระ

จายพันธุ์ได้ดีขึ้นและส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายประเทศของโลกรวมทั้งการทำให้ความอุดม

สมบูรณ์ของดินลดลง เป็นต้น 

◉ ปรากฏการณ์เอลนีโญ 

 จะเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาคมหลังเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งชาวสเปนเป็นชนชาติแรกที่สังเกตพบ

ปรากฏการณ์นี้ เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทร ทั้งบนผิวพื้นและใต้

มหาสมุทรมีสาเหตุสำคัญสำคัญเกิดจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดความผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณ

เส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ซีกโลกใต้เป็นฤดู

ร้อน ลักษณะความแปรปรวนเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก

ด้านตะวันออกที่ทำให้ความดันบริเวณตะวันออกต่ำกว่าความดันบริเวณตะวันตก จึงเกิดเป็นลมที่พัดสวนทาง

กับลมสินค้าจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก โดยลมต้านนี้ อาจมีความแรงพอที่จะพัดพากระแสน้ำอุ่นให้

ไหลย้อนทิศทางได้ด้วย โดยเฉพาะเมื่อลมสินค้ามีการอ่อนตัวลง เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต้ 

 ผลกระทบที่สำคัญ คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดภัย

ธรรมชาติต่าง ๆ การเกิดปัญหาไฟป่าในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบบนิเวศวิทยาของโลกมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พืชและสัตว์บางชนิดไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ จึงเกิด

การสูญพันธ์ุและมีจำนวนลดลง เกิดภัยจากลมพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงมากขึ้น เป็นต้น 
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◉ ปรากฏการณ์ลานีญา 

 เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเอลนีโญ คือ การมีฝนตกชุกรุนแรงเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปีความผกผันของกระแสอากาศ

โลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกที่บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก 

 สาเหตุสำคัญมาจากการที่ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมี

กำลังแรงมากกว่าปกติและภัทราผิวน้ำทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปสะสมอยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้นทำให้

บริเวณแปซิฟิกตะวันตกรวมทั้งบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเล

สูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วยิ่งมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นไปอีก อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้อากาศ

เหนือบริเวณดังกล่าวมีการลอยตัวขึ้นและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝน ส่วนแปซิฟิกตะวันออกนอกฝั่งประเทศเปรู

และเอกวาดอร์นั้นขบวนการไหลขึ้นของน้ำเย็นระดับล่างไปสู่ผิวน้ำจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรุนแรง   

อุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลจึงลดลงต่ำกว่าปกติ  ทวีปอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะมีพายุรุนแรงมากกว่าปกติ  แต่จะไม่ค่อยมีลมพายุหมุนเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ 

 ผลกระทบที่สำคัญจะทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนปรับทิศทางไปตรงกันข้ามกับปรากฏการณ์                                    

เอลนีโญโดยทำให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้  

◉ สึนามิ 

 เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่น้ำในมหาสมุทรจำนวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทจาก

บริเวณหนึ่งสู่อีกบริเวณหนึ่งอย่างรวดเร็วแตกต่างจากคลื่นธรรมดา ตรงที่คลื่นสึนามิ สามารถเดินทางได้เป็น

ระยะทางไกล โดยไม่สูญเสียพลังงาน และสามารถเข้าทำลายชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลจากจุดกำเนิดหลายพัน

กิโลเมตรได้ สาเหตุที่สำคัญมาจากการปะทุของภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่มีระดับรุนแรงแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลาง

อยู่ลึกลง การเกิดดินถล่มใต้พื้นมหาสมุทร โดยฉับพลันและการตกของดาวหางหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ลงสู่

พื้นทะเล 
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◉ ปัญหาดินถล่ม 

 เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสึกกร่อนของดินบนพื้นที่เขตสูงชันของเทือกเขาต่าง ๆ  

ทั่วโลกเป็นการขาดความสมดุลในการทรงตัวเกิดจากการที่ฝนตกอย่างหนักและดินบนภูเขารับน้ำไว้อย่างเต็ม

ที่และในที่สุดก็จะเกิดปัญหาดินถล่มลงมาอย่างยังพื้นที่ด้านล่างของภูเขาไฟทับถมบริเวณต่าง ๆ สร้างความ

เสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาเป็นอย่างมาก   โดยปัญหาดินถล่มจัด

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ  คือ  แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างช้า  ๆ  แผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว   

และแผ่นดินถล่มที่เคลื่อนตัวฉับพลัน 

 ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาดินถล่มจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สำคัญ  คือ

โดยหากมีปริมาณน้ำฝนมากก็อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาดินถล่มที่มีความรุนแรงมากได้หรือหากในพื้นที่ใดที่

เป็นที่สูงและ มีความลาดเอียงมากโอกาสในการที่จะเกิดปัญหาดินถล่มก็จะมีสูง   เป็นต้น 

◉ วิธีการกำจัดขยะตามแนวคิด 10 R  มีดังนี้ 

 R1 (Reuse) เป็นการนำเศษวัสดุจากขยะมาใช้ซ้ำอีกครั้งก่อนทิ้งไป 

 R2 (Repair) เป็นการนำวัสดุเสียหายมาซ่อมใช้อีกครั้ง 

 R3 (Reduce) เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการลดปริมาณการใช้วัสดุ โดยการเลือกใช้สินค้า

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่จะกลายเป็นขยะ 

 R4 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงวัสดุที่ทำลายยาก เช่นโฟม เป็นต้น 

 R5 (Recycle) เป็นการนำวัสดุจากขยะมาแปรรูปเปลี่ยนสภาพจากเดิมแล้วนำมาใช้ใหม่ 

 R6 (RefILL) เป็นการรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถเติมผลิตภัณฑ์ในภาชนะเดิมได้ 

 R7 (RetURN) เป็นการรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถนำชิ้นส่วนมาแลกใหม่ได้ 

 R8 (ReNEW) เป็นการรู้จักใช้สิ่งของที่สามารถนำมาหมุนเวียนได้ 

 R9 (ReFUSE) เป็นการรู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงและไม่ใช้เลย 

 R10 (ReTHINK) เป็นการรู้จักคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดจากความคิดเดิมที่ก่อให้เกิดปัญหากลับมาคิดใหม่

เป็นความคิดสร้างสรรค์ 
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◉ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507   จัดแบ่งป่าไม้ออกเป็น 11 ประเภท  คือ 

 1. อุทยานแห่งชาติ จะเป็นสภาพที่มีความโดดเด่นสวยงามมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร 

 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นเขตที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้มีโอกาสขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ 

 3. วนอุทยาน เป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามในท้องถิ่นไม่ห่างไกลชุมชนมากนัก 

 4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ 

 5. สวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ  สวยงาม   และหายาก 

 6. สวนรุกขชาติ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าภายในท้องถิ่น 

 7. พื้นที่สงวนชีวาลัย เป็นพื้นที่อนุรักษ์พืชและสัตว์เป็นการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อ

ใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

 8. พื้นที่มรดกโลก  เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติหรือปรากฏทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น

ระดับโลกในด้านต่าง ๆ ต้องได้รับการประกาศจาก UNESCO 

 9. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เป็นพื้นที่ที่ป้องกันเพื่อเป็นต้นน้ำลำธารเป็นพื้นที่ตอนบนที่มีความลาดชันเป็นพื้นที่

ที่ควรเก็บไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 

 10. ป่าชายเลนอนุรักษ์  เป็นเขตป่าชายเลนที่หวงห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ จะปล่อยให้เป็นไป

ตามธรรมชาติเพื่อคงระบบนิเวศเดิมไว้ 

 11. พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นพื้นที่ธรรมชาติแบบต่าง ๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

◉ แผนที่จำแนกตามมาตราส่วน  แบ่งได้ 3 ชนิดย่อย ๆ  คือ 

 1. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ เป็นแผนที่ที่ใช้มาตราส่วนต่ำกว่า 1 : 250,000 สำหรับแสดงข้อมูลในพื้นที่

ขนาดเล็ก 

 2. แผนที่มาตราส่วนปานกลาง เป็นแผนที่ที่ใช้มาตราส่วนตั้งแต่ 1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000   

ทำให้สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลได้เหมาะสม 

 3. แผนที่มาตราส่วนเล็ก  เป็นแผนที่ที่ใช้มาตราส่วนตั้งแต่ 1 : 1,000,000  ขึ้นไปทำให้ได้ข้อมูล                

ที่ไม่ค่อยชัดเจนมากนัก 
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◉ ลักษณะประชากรด้านเชื้อชาติ ของมนุษย์ในโลกอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 1. คอเคซอยด์ ลักษณะสำคัญ คือ ผิวสีขาว รูปร่างสูงใหญ่ จมูกโด่ง นัยน์ตาสีฟ้า ผมสีน้ำตาลหยิก

หรือเหยียดตรง เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย  เป็นต้น 

 2. มองโกลอยด ์ลักษณะสำคัญ คือ ผิวสีเหลือง รูปร่างสูงปานกลางจนถึงค่อนข้างเล็ก จมูกแบนตา

ค่อนข้างเล็กสีน้ำตาลหรือดำ ผมสีดำและเหยียดตรง ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย 

 3. นิกรอยด ์ลักษณะสำคัญ คือ ผิวสีดำ รูปร่างเล็กจนถึงสูงใหญ่ จมูกแบน ผมสีดำหยาบและหยิก    

นัยน์ตาสีดำหรือน้ำตาล และริมฝีปากค่อนข้างหนาส่วนใหญ่ เป็นประชากรที่อาศัยในทวีปแอฟริกา 

◉ ลักษณะประชากรด้านภาษา  ตระกูลภาษาของมนุษย์ในโลกจำแนกได้เป็น 5 ตระกูล คือ  

 1. ตระกูลภาษาอินโด ยูโรเปียน คือ ภาษาของชาวยุโรป เอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

 2. ตระกูลภาษาอัลตาอิก เป็นภาษาของชาวเอเชียกลาง 

 3. ตระกูลภาษาแอฟโฟร - เอเชียติก เป็นภาษาของประชาชนทางตอนเหนือของแอฟริกา และ

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

 4. ตระกูลภาษาดราวิเดียน เป็นภาษาของผู้คนในอินเดียและศรีลังกา 

 5. ตระกูลภาษาซิโน ทิเบตัน เป็นภาษาของประชากรในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

◉ ลักษณะประชากรทางด้านศาสนา ศาสนาที่สำคัญของประชากรในโลก มีดังนี้ 

 1. ศาสนาคริสต์ มีคนนับถือมากที่สุดในโลกในทวีปยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ เป็นต้น 

 2. ศาสนาอิสลาม ผู้นับถือมากในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ แอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 3. ศาสนาฮินดู นับถือมากในเอเชียใต้ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย 

 4. พระพุทธศาสนา นับถือมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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◉ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติ ในประเทศไทย   มีดังนี้ 

 1. แพะเมืองผี มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินคล้ายกระทะหงายมีแท่งดินคล้ายเสากระจายอยู่ทั่วไป          

เกิดจากการกระทำของแรงน้ำไหล 

 2. เสาดิน  ที่จังหวัดน่านและโป่งยุบ ที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน 

 3. เขากระโดน  ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟแต่หมดพลังแล้ว 

 4. เสาเฉลียง   ที่จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นลักษณะของการผุพังสลายตัวของดินทรายอันเกิด              

จากการกระทำร่วมกันของทั้งอุณหภูมิ  อากาศร้อน  และการกัดเซาะของน้ำเป็นแท่งหินรูปดอกเห็ด 

 5. เสาหิน  ที่พบในประเทศอังกฤษเกิดจากการกระทำของลม 

 6. ชายฝั่งแบบฟยอร์ด เป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็งพบ

ในประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 

 7. หินย่อย หินงอก  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินที่ทำปฏิกิริยา

กับหินปูนกลายเป็นภูมิประเทศหินงอกหินย้อย 
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จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  คือ  เกาะอะไร 

 1. เกาะสีชัง     2. เกาะตะลุเตา 

 3. เกาะช้าง     4. เกาะภูเก็ต 

2. เส้นทางหมายเลข 9 เป็นเส้นทางเชื่อมการค้าระหว่างประเทศใดในทวีปเอเชีย 

 1. เชื่อมการค้าระหว่างประเทศไทย  กับเมียนมาร์   และกัมพูชา 

 2. เชื่อมการค้าระหว่างประเทศไทย  ลาว  และเวียดนาม 

 3. เชื่อมการค้าระหว่างประเทศไทย  จีน  เวียดนาม 

 4. เชื่อมการค้าระหว่างประเทศไทย   กัมพูชา   จีน 

3. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  คือ  แม่น้ำใด 

 1. แม่น้ำเจ้าพระยา    2. แม่น้ำบางปะกง 

 3. แม่น้ำชี     4. แม่น้ำตาปี 

4. จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย  คือ  จังหวัดใด 

 1. จังหวัดหนองบัวลำภู   2. จังหวัดสุรินทร์ 

 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช   4. จังหวัดบึงกาฬ 

5. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่มีประโยชน์ในการบอกตําแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นโลก 

 1. GPS       

 2.  GIS 

 3.  ภาพถ่ายทางอากาศ    

 4. ภาพถ่ายจากดาวเทียม  SEASAT 
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6. “ ปาร์มีนอต” ในทวีปเอเชียมีความสำคัญอย่างไร 

 1. เป็นขุนเขาที่สำคัญ    2. เป็นแม่น้ำที่สำคัญ 

 3. เป็นที่ราบสูงที่สำคัญ   4. เป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชน 

7. บริเวณที่ราบสูงที่มีระดับความสูงมากที่สุดในทวีปเอเชียคือข้อใด 

 1. ที่ราบสูงทิเบต    2.ที่ราบสูงเดคคาน 

 3. ที่ราบสูงอนาโตเลีย   4. ที่ราบสูงอาหรับ 

8. ทะเลสาบใดที่ไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบทั้ง 5 ในทวีปอเมริกาเหนือ 

 1. ทะเลสาบมิชิแกน    2. ทะเลสาบสุพีเรีย 

 3. ทะเลสาบติติกากา    4.  ทะเลสาบออนเตอริโอ 

9. ดินแดนเอเชียไมเนอร์หรือเอเชียน้อยเป็นสมญานามของประเทศใด 

 1. ประเทศกรีซ    2. ประเทศตุรกี 

 3. ประเทศอิตาลี    4. ประเทศอิหร่าน 

10. ทะเลใดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

 1. ทะเลสาบแคสเปียน   2. ทะเลดำ 

 3. ทะเลแดง     4. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

11. เทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์คือเทือกเขาใด 

 1. เทือกเขาตะนาวศรี    2. เทือกเขาสันกำแพง 

 3. เทือกเขาผีปันน้ำ    4. เทือกเขาดงพญาเย็น 

12. ลักษณะของชายฝั่งทะเลแบบยกตัวของไทยมีความเหมาะสมต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจใด                       

มากที่สุด 

 1. การประมงน้ำเค็ม    2. การท่องเที่ยว 

 3. การทำท่าเรือน้ำจืด   4. การเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย 
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13. ถนนสายเอเชียหมายเลข A-2 จะเป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใด 

 1. ประเทศลาว    2. ประเทศกัมพูชา 

 3. ประเทศมาเลเซีย    4. ประเทศเมียนมาร์ 

14. ขั้นตอนกรรมวิธีการทำฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ( ร.9)  คือ 

 1. เลี้ยงให้อ้วน - ก่อกวน -โจมตี   

 2. ก่อกวน - โจมตี - เลี้ยงให้อ้วน 

 3. ก่อกวน - เลี้ยงให้อ้วน - โจมตี   

 4. โจมตี - เลี้ยงให้อ้วน - ก่อกวน 

15. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริส - ยูเฟรติส  ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศใด 

 1. ประเทศอิหร่าน    2. ประเทศจอร์แดน 

 3. ประเทศซีเรีย    4. ประเทศอิรัก 

16. “ฉนวนไทย” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดและในภาคใดในประเทศไทย 

 1. จังหวัด นราธิวาส  ยะลา  และปัตตานี  ในภาคใต้ 

 2. จังหวัดกาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน  และตาก   ในภาคตะวันตก 

 3. จังหวัดหนองบัวลำภู  และอำนาจเจริญ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 4. จังหวัดปราจีนบุรี  และสระแก้ว  ในภาคตะวันออก 

17. “ราชาแห่งแม่น้ำ”   คือแม่น้ำสายใด 

 1. แม่น้ำไนล์     2. แม่น้ำอเมซอน 

 3. แม่น้ำมิสซิสซิปปี    4.  แม่น้ำฮวงโห 
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18. ลมประจำทวีปอเมริกาเหนือที่เป็นพายุรุนแรงมาก  เกิดบริเวณภาคกลางของประเทศ

สหรัฐอเมริกาคือ 

 1. ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ   

 2. ลมตะวันตกเฉียงใต้ 

 3. ลมพายุเทอร์นาโด    

 4. ลมพายุเฮอริเคน 

19. ภูมิภาคใดได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งทะเลทั้งห้า” 

 1.  ภูมิภาคยุโรปตะวันตก    

 2.  ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 

 3.  ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้   

 4.  ภูมิภาค แอฟริกาใต้ 

20. “ปฏิญญาริโอเดอจาเนโร” มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด 

 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม    

 2. ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ 

 3. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

 4. ข้อตกลงการลดอาวุธนิวเคลียร์ 

21. “คูริลแบงก์” หมายถึงข้อใด 

  1. บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น 

 2. เขตแห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายในเอเชียกลาง 

 3. เขตร้อนในภูมิภาคเอเชียใต้ 

 4. ศูนย์กลางการค้าของเกาหลีใต้ 
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22. ประชาชนในทวีปเอเชียใช้ภาษาและนับถือศาสนาใดเป็นส่วนใหญ่ 

 1. ภาษาจีน - ศาสนาพุทธ    

 2. ภาษาฮินดี - ศาสนาอิสลาม 

 3. ภาษาจีน - ศาสนาฮินดู    

 4. ภาษาอาหรับ - ศาสนาคริสต์ 

23. การถ่ายภาพทางอากาศนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด 

 1. การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน   

 2. การรักษาสภาพแวดล้อม 

 3. การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ   

 4. การวางแผนใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

24. ข้อใดเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างประเทศ 

 1. แม่น้ำเมอร์เรย์ แม่น้ำดาร์ลิง 

 2. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำโป 

 3. แม่น้ำริโอแกรนด์ แม่น้ำเซนต์ลอเซนซ์ 

 4. แม่น้ำมิสซิสซิปปี แม่น้ำมิสซูรี 

25. กระแสน้ำใดเกี่ยวข้องกับดอกเกอร์แบงก์ 

  1. กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์ตรีมและกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก 

 2. กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือและกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันออก 

 3. กระแสน้ำศูนย์สูตรเหนือและกระแสน้ำเย็นแลบราเดอร์ 

 4. กระแสน้ำอุ่นกัลฟืตรีมและกระแสน้ำเย็นกรีนแลนด์ตะวันตก 
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26. ข้อใดคือชื่อยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ 

 1. ยอดเขาอะแลสกา    2.   ยอดเขาแมกคินลีย์ 

 3. ยอดเขามองต์บลังก์   4.    ยอดเขามิตเชล 

27. แม่น้ำสายใดที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ 

 1. แม่น้ำโอไฮโอ    2. แม่น้ำมิสซิสซิปปี 

 3. แม่น้ำมิสซูรี    4. แม่น้ำเทนเนสซี 

28. ดินแดนส่วนใดของทวีปอเมริกาตั้งอยู่ใกล้ทวีปเอเชียมากที่สุด 

 1. เกาะกรีนแลนด์    2. มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 3. มลรัฐอะลาสกา    4. มลรัฐบริติชโคลัมเบีย 

29. ยอดเขาใดมีความสูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ 

 1. ยอดเขามองต์บลังก์   2. ยอดเขาคิลิมานจาโร 

 3. ยอดเขาเอเวอเรสต์   4. ยอดเขาอะคองคากัว 

30. ทะเลสาบแห่งใดในทวีปอเมริกาใต้ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก 

 1. ทะเลสาบสุพีเรีย    2. ทะเลสาบแคสเปียน 

 3. ทะเลสาบติติกากา    4. ทะเลสาบเกรตซอลต์ 

31. ที่ราบสูงแห่งใดในทวีปอเมริกาใต้ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุด 

 1. ที่ราบสูงบราซิล    2. ที่ราบสูงกิอานา 

 3. ที่ราบสูงปาตาโกเนีย   4. ที่ราบสูงมาโตกรอสโซ 

32. ประเทศในเอเชียกลางแยกตัวออกจากประเทศใด 

 1. ประเทศจีน     2. สหภาพโซเวียต 

 3. สหภาพยุโรป    4. สหภาพอเมริกา 
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33. ภาษาที่ประชากรในภูมิภาคเอเชียใต้ใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดคือภาษาใด 

 1. ภาษาฮินดี     2. ภาษาเบงกาลี 

 3. ภาษาอูรดู     4. ภาษาสิงหล 

34. ประเทศใดที่มีภาษาประจำถิ่นมากที่สุดในเอเชียใต้ 

 1. ประเทศอินเดีย    2. ประเทศปากีสถาน 

 3. ประเทศศรีลังกา    4. ประเทศเนปาล 

35. ชนเผ่าเปอร์เซียในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศใด 

 1. ประเทศอิรัก    2. ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 3. ประเทศอิหร่าน    4. ประเทศจอร์แดน 

36. ชนเผ่าเติร์กเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใด 

 1. ประเทศตุรกี    2. ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 3. ประเทศอิรัก    4. ประเทศคูเวต 

37. การจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์เป็นอาชีพที่สำคัญของประชากรในประเทศใด 

 1. ประเทศอิหร่าน    2. ประเทศอิรัก 

 3. ประเทศคูเวต    4. ประเทศอัฟกานิสถาน 

38. ทางรถไฟสายใดเป็นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกในภูมิภาคเอเชียกลาง 

 1. สายทรานส์คอเคซัส   2. สายทรานส์ไซบีเรีย 

 3. สายทรานส์แคสเปียน   4. สายทรานส์อูราล 

39. “หลังคาโลก”  หมายถึงบริเวณใด 

 1. โบฮีเมีย     2. ปาร์มีน็อต 

 3. แองการาชีลด์    4. อาร์เมเนียน็อต 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           395

40. การวางตัวของเทือกเขาเกรตดิไวดิง  ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศออสเตรเลีย

อย่างไร 

  1. เป็นเขตที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 

 2. ทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นในออสเตรเลีย 

 3. ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง 

 4. ทำให้เกิดภัยจากภูเขาไฟและแผ่นดินไหว 

41. เทือกเขาใดที่กั้นเขตแดนระหว่างเอเชียกับยุโรป 

 1. เทือกเขาคอเคซัส    2. เทือกเขาแอปปาเลเชียน 

 3. เทือกเขาหิมาลัย    4. เทือกเขาแอลป์ 

42. ประชากรในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าใด 

 1. เผ่าดราวิเดียน    2. เผ่าคอเคซอยด์ 

 3. ชาวมองโกลอยด์เหนือ   4. ชาวมองโกลอยด์ใต้ 

43. แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านที่ราบภาคกลางของทวีปยุโรปซึ่งถือเป็นแม่น้ำนานาชาติได้แก่แม่น้ำใด 

 1. แม่น้ำโวลกา    2. แม่น้ำไรน์ 

 3. แม่น้ำดานูบ    4. แม่น้ำเมิส 

44. ประเทศ ในทวีปแอฟริกาที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโอเปก (OPEC) ได้แก่ประเทศใด 

 1. ไนจีเรีย  กาบอง ซาอีร์    

 2. ลิเบีย  แอลจีเรีย  ตูนิเซีย 

 3. ลิเดีย  กาบอง  โมร็อกโก   

 4. ไนจีเรีย  ลิเดีย  แอลจีเรีย 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           396

45. ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่าอย่างไร 

 1.  ทะเลทรายนามิบ    2. ทะเลทรายอาตากามา 

 3.  ทะเลทรายสะฮารา   4. ทะเลทรายคาราฮารี 

46. แม่น้ำสายสำคัญของทวีปแอฟริกามีต้นกำเนิดจากเหตุใด 

  1. ที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันตก 

 2. ที่ราบสูงและภูเขาสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 3. ที่ราบสูงภาคตะวันออก 

 4. ที่ราบสูงและภูเขาภาคใต้ 

47. โครงการตามแนวพระราชดําริแก้มลิงเป็นโครงการในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านใด 

 1.  ปัญหาน้ำเน่าเสีย    2. ปัญหาน้ำท่วมขัง 

 3. ปัญหาน้ำขาดแคลน   4. ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ 

48. วิธีการแกล้งดิน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

(ร.9) จะใช้แก้ไขปัญหาของดินที่เกิดปัญหาใด 

 1. ปัญหาดินเปรี้ยว     

 2. ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

 3.  ปัญหาดินเค็ม     

 4. ปัญหาหน้าดินถูกทำลาย 

49. แม่น้ำสายใดในทวีปอเมริกาเหนือที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งมากที่สุด 

  1. แม่น้ำริโอแกรนด์  - แม่น้ำโคโลราโด 

 2. แม่น้ำมิสซิสซิปปี - แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ 

 3.  แม่น้ำมิสซิสซิปปี  -  แม่น้ำมิสซูรี 

 4. แม่น้ำโคโลราโด  - แม่น้ำมิสซูรี 
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50. แหล่งทำการประมงทางทะเลที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือคือบริเวณใด 

 1. เขตแกรนด์แบงก์    2. เขตดอกเกอร์แบงก์ 

 3.  ทะเลสาบแคสเปียน   4.  ทะเลสาบทั้ง 5  

51. ที่ราบลุ่มแม่น้ำใดเป็นเขตป่าดิบชื้นอันกว้างขวางของทวีปแอฟริกา 

 1. แม่น้ำไนล์     2. แม่น้ำไนเจอร์ 

 3. แม่น้ำคองโก    4. แม่น้ำแซมเบซี 

52. ชายฝั่งทะเลของภาคใต้ในด้านตะวันตกเป็นลักษณะของชายฝั่งทะเลแบบใด 

 1. ชายฝั่งทะเลแบบยกตัว   2. ชายฝั่งทะเลแบบยุบตัว 

 3. ชายฝั่งทะเลแบบเคลื่อนตัว  4. ชายฝั่งทะเลแบบแยกตัว 

53. เขตเงาฝนในประเทศไทยหมายถึงพื้นที่ในภูมิภาคใดของไทย 

 1. พื้นที่ในภาคตะวันตก   2. พื้นที่ในภาคตะวันออก 

 3. พื้นที่ในภาคเหนือ    4. พื้นที่ในภาคใต้ 

54. ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรทำมุมตั้งฉากกันคือข้อใด 

 1. ปรากฏการณ์น้ำขึ้น   2. ปรากฏการณ์น้ำลง 

 3. ปรากฏการณ์น้ำเกิด   4. ปรากฏการณ์น้ำตาย 

55. องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีจุดประสงค์

เพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

 1. การร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

 2. การร่วมมือกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

 3. การร่วมมือกันทางด้านการเมืองและการทหาร 

 4. การร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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56. องค์การสนธิสัญญาซีโต้ หรือสปอ ที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมือกันในด้านใด 

  1. ป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ 

 2. ป้องกันการขยายตัวของฝ่ายเสรี 

 3. ป้องกันการก่อการร้ายสากล 

 4. ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติร่วมกัน 

57. ทะเลสาบใดที่จัดเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน 

 1.  ทะเลสาบสุพีเรีย    2. ทะเลสาบแคสเปียน 

 3.  ทะเลสาบวิกตอเรีย   4. ทะเลสาบไบคาล 

58. ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ใช้ภาษาใดเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันสำคัญที่สุด  

 1. ภาษาอังกฤษ    2. ภาษาฝรั่งเศส 

 3. ภาษาสเปน     4. ภาษาโปรตุเกส 

59. ทองคำเขียว   ในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่พืชเศรษฐกิจประเภทใด 

 1. พืชเศรษฐกิจประเภทข้าว   

 2. พืชเศรษฐกิจประเภทข้าวโพด 

 3. พืชเศรษฐกิจประเภทยาสูบ   

 4. พืชเศรษฐกิจประเภทถั่วเหลือง 

60. เทือกเขาที่สำคัญที่สุดในทวีปอเมริกาใต้คือข้อใด 

 1. เขาเซียร์ราเนวาดา    2. เทือกเขาอูราล 

 3. เทือกเขาแอนดิส    4. เทือกเขาร็อกกี้ 
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61. ป่าเซลวาสในทวีปอเมริกาใต้พบในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบใด 

 1. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา   

 2. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร 

 3. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  

 4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 

62. แม่น้ำสายสำคัญในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรอะไร 

 1. มหาสมุทรแปซิฟิก    2. มหาสมุทรแอตแลนติก 

 3. มหาสมุทรอาร์กติก   4. มหาสมุทรอินเดีย 

63. ประเทศใดในอเมริกาใต้ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมได้มากที่สุด 

 1. ประเทศอาร์เจนตินา   2. ประเทศบราซิล 

 3. ประเทศเวเนซุเอลา   4. ประเทศโคลัมเบีย 

64. เทือกเขาแดนลาวเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศใด 

 1. ประเทศลาว    2. ประเทศกัมพูชา 

 3. ประเทศเมียนมาร์    4. ประเทศมาเลเซีย 

65. แม่น้ำที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์คือแม่น้ำใด 

 1. แม่น้ำเมย     2. แม่น้ำเจ้าพระยา 

 3. แม่น้ำป่าสัก    4. แม่น้ำท่าจีน 

66. บริเวณใดในทวีปยุโรปที่มีลักษณะชายฝั่งแบบฟยอร์ด 

 1. ภาคใต้ของทวีปยุโรป 

 2. ภาคเหนือของทวีปยุโรป 

 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป  

 4. ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป 
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67. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ 

  1. แพะเมืองผี  เสาเฉลียง   เสาหิน 

 2. หินย้อยหินงอก  เขากระโดง  เสาเฉลียง 

 3. ชายฝั่งแบบฟยอร์ด  แพะเมืองผี    เสาหิน 

 4. แพะเมืองผีเ  เสาดิน   เสาเฉลียง 

68. บริเวณชายฝั่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทยเป็นลักษณะของชายฝั่งแบบใด 

  1. ลักษณะชายฝั่งแบบยกตัว 

 2. ลักษณะชายฝั่งแบบยุบตัว 

 3. ลักษณะชายฝั่ง รูปตัวยู  

 4. ลักษณะชายฝั่งรูปพัด 

69. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในด้านใดของประเทศไทย 

  1. ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 

 2. ปัญหาน้ำเน่าเสีย 

 3. ปัญหาอากาศเป็นพิษ 

 4. หาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

70. ที่ราบสูงเดคคานและที่ราบสูงอาหรับจัดเป็นลักษณะของที่ราบสูงประเภทใด 

 1. ที่ราบสูงเชิงเขา    

 2. ที่ราบสูงระหว่างภูเขา 

 3. ที่ราบสูงรูปโต๊ะ    

 4. ที่ราบสูงนอกทวีป 
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71. สภาพทางภูมิศาสตร์ในภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นที่เป็นแบบใด 

  1. สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง 

 2. สภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับกับที่ราบแคบ ๆ 

 3. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง 

 4. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 

72. น่านน้ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยมีระยะทางเท่าไหร่นับจากทะเลอาณาเขต 

 1. 3ไมล์ทะเล     2.  12 ไมล์ทะเล 

 3. 120ไมล์ทะเล    4.  188 ไมลน์ทะเล 

73. ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า  แม่น้ำอเมซอน  มีความกว้างและลึกมากโดยไม่ต้องแสดงด้วยตัวเลข 

  1.  สองฝั่งเป็นเขตป่าดงดิบขนาดใหญ่ 

 2. มีท่าเรือขนาดใหญ่กลางแม่น้ำอเมซอน 

 3. มีสาขามากที่สุดในโลก 

 4. น้ำที่ปากแม่น้ำจืดสนิท 

74. พิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของศาสนาพุทธเปรียบได้กับพิธีกรรมใดของศาสนาคริสต์ 

 1.  พิธีรับศีลบวช    2.  พิธีรับศีลล้างบาป 

 3.  พิธีรับศีลมหาสนิท   4.  พิธีรับศีลแก้บาป 

75. ทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ เกิดจากแผ่นดินยุบตัว ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้คือ 

 1. ทะเลสาบสงขลา    2.  ทะเลสาบเขมร 

 3. บึงบอระเพ็ด    4.  ทะเลสาบสาละวิน 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           402

76. ประเทศที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอะไร 

 1. ประเทศกัมพูชา    

 2. ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม 

 3. ประเทศสิงคโปร์    

 4. ประเทศติมอร์-เลสเต 

77. ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์คือข้อใด 

 1.  จอห์น  เจมส์    2.  มาสโลว์ 

 3.  เจมส์  คุก     4.  อาดัม  สมิท 

78. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ  

 1. ประเทศเนปาล    2.  ประเทศปากีสถาน 

 3.  ประเทศอินเดีย    4.  ประเทศศรีลังกา 

79. จังหวัดที่มีดินแดนอยู่ใต้สุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไร 

 1. จังหวัดสตูล     2.  จังหวัดนราธิวาส 

 3. จังหวัดยะลา    4.  จังหวัดปัตตานี 

80. สหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ปัจจุบันมีเมืองหลวงชื่อ 

 1. เมืองย่างกุ้ง     2.  เมืองมัณฑะเลย์ 

 3. เมืองเนปิดอว์    4.  เมืองพะโค 

81. แม่น้ำโขงถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาติของเอเชียที่แม่น้ำโขงไม่ได้ไหลผ่านประเทศใด 

 1. ประเทศเวียดนาม    2.  ประเทศมาเลเซีย 

 3. ประเทศเมียนมาร์    4.  ประเทศจีน 
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82. พื้นที่เขตลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าดิบชื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใด 

 1. ประเทศบราซิล    2.  ประเทศโคลัมเบีย 

 3. ประเทศเวเนซุเอลา   4.  ประเทศอาร์เจนตินา 

83. ข้อใดมิใช่ทิวเขาที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 1. ทิวเขาพนมดงรัก    2.  ทิวเขาแดนลาว 

 3. ทิวเขาสันกาลาคีรี    4.  ทิวเขาสันกำแพง 

84. ประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอาหรับ เป็นภาษาราชการยกเว้นประเทศใด        

ต่อไปนี้ 

 1. ประเทศอิหร่าน    2.  ประเทศอิรัก 

 3. ประเทศบาห์เรน    4.  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

85. ภูมิภาคใดในทวีปเอเชียที่เป็นเจ้าของแหล่งสำรองน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งรวมกัน และ              

มีปริมาณเกินครึ่งของโลก 

 1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   2. เอเชียตะวันออก 

 3. เอเชียใต้     4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 

86. หน่วยงานราชการหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการจัดทำรูปถ่ายทางอากาศของประเทศไทย 

 1. กรมอุตุนิยมวิทยา    2.  กรมที่ดิน 

 3. กรมแผนที่ทหาร    4.  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

87. ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่ข้อใด 

 1. ทะเลสาบไบคาล    2.  ทะเลสาบสุพีเรีย 

 3. ทะเลสาบติติกากา    4.  ทะเลสาบวิกตอเรีย  
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88. ข้อใดบอกชื่อของทะเลและทิศของทะเลแต่ละแห่งที่ล้อมรอบภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้          

ได้ถูกต้องที่สุด 

 1.  ทะเลอาหรับ (ตะวันออก)   

 2.  ทะเลแคสเปียน (เหนือ) 

 3. ทะเลแดง (ตะวันตก)    

 4.  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ตะวันตก) 

89. จังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นมากที่สุด 

 1. จังหวัดมหาสารคาม   2.  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 3. จังหวัดสกลนคร    4.  จังหวัดขอนแก่น 

90. ภาวะโลกร้อนเกิดจากการปล่อยแก๊สใดขึ้นไปชั้นบรรยากาศมากที่สุด 

 1. ออกซิเจน     2.  คาร์บอนมอนอกไซด์ 

 3. คาร์บอนไดออกไซด์   4.  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

91. เมืองหลวงของประเทศใดในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ใกล้พรมแดนประเทศไทยมากที่สุด 

 1. เมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์  

 2. เมืองหลวงของประเทศลาว 

 3. เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา   

 4. เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย 

92. “วงโค้งแห่งความอุดมสมบูรณ์” หมายถึงแหล่งอารยธรรมบริเวณใดของทวีปเอเชีย 

  1.  บริเวณหุบเขาลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส 

 2. บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโห 

 3. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง 

 4. บริเวณหุบเขาลุ่มแม่น้ำสินธุ 
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93. เหตุใดในอดีตจึงมักมีผู้เรียกทวีปแอฟริกา   “ทวีปมืด” 

  1. เพราะมีคนผิวดำอาศัยอยู่จำนวนมาก 

 2. เป็นดินแดนลึกลับที่ไม่มีใครรู้จัก 

 3. มีการกดขี่การใช้แรงงานทาส 

 4. เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้าย 

94. คาเวียร์ เกี่ยวข้องกับปลาชนิดใดต่อไปนี้ 

 1. ปลาสเตอร์เจียน    2.  ปลาโอมูล 

 3. ปลาแซลมอน    4.  ปลาดอลลี่ 

95. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นแหล่งผลิตแร่ธาตุชนิดใดที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 1. เพชร    ถ่านหิน    2.  เพชร   ทองคำ 

 3. น้ำมันปิโตรเลียมแก๊สธรรมชาติ  4.  ถ่านหิน  เหล็ก 

96. ประเทศใดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของทวีป แต่ประชากรเบาบางที่สุดเนื่องจาก

ภูมิอากาศ 

 1. ประเทศแคนาดา    2.  ประเทศเม็กซิโก 

 3. ประเทศสหรัฐอเมริกา   4.  ประเทศปานามา 

97. ภูมิประเทศของภาคใดที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด 

  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  -  ภาคตะวันออก 

 2. ภาคตะวันตก  -  ภาคกลาง 

 3. ภาคเหนือ  -  ภาคตะวันตก 

 4. ภาคเหนือ  -  ภาคตะวันออก 
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98. ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกอย่างไร 

  1. เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นยาวนาน 

 2. เกิดภาวะฝนตกชุกยาวนาน 

 3. เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน 

 4. เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงยาวนาน 

99. REUSE   การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะอย่างไร 

  1. เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ซ้ำอีกครั้ง 

 2. การนำวัสดุที่เหลือมาซ่อมใช้อีกครั้ง 

 3. การนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปและนำมาใช้อีกครั้ง 

 4. การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำลายยาก 

100. ปัจจุบันการแบ่งเขตเวลาของโลกสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่เขต 

 1. แบ่งออกเป็น 6 เขต   2.  แบ่งออกเป็น 12 เขต 

 3. แบ่งออกเป็น 24 เขต   4.  แบ่งออกเป็น 30 เขต  

 

 

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

http://WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK


ความรู้ความสามารถทั่วไป                           407

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor62

เฉลยแนวข้อสอบ 

ความรอบรู้ทางด้านภูมิศาสตร์

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 3 เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย

1 4 21 1 41 1 61 2 81 2

2 2 22 3 42 3 62 2 82 1

3 3 23 1 43 2 63 3 83 4

4 4 24 3 44 4 64 3 84 1

5 1 25 2 45 3 65 1 85 4

6 1 26 2 46 3 66 2 86 3

7 1 27 2 47 2 67 4 87 2

8 3 28 3 48 1 68 1 88 4

9 2 29 4 49 3 69 2 89 4

10 4 30 3 50 1 70 2 90 3

11 1 31 1 51 3 71 1 91 2

12 2 32 3 52 2 72 2 92 1

13 3 33 1 53 1 73 2 93 1

14 3 34 1 54 4 74 2 94 1

15 4 35 3 55 3 75 2 95 2

16 4 36 1 56 1 76 3 96 1

17 2 37 1 57 1 77 4 97 3

18 3 38 2 58 3 78 4 98 3

19 3 39 2 59 3 79 3 99 1

20 1 40 3 60 3 80 3 100 2
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