ข้ อสอบ PAT 5 วัดความถนัดทางวิชาชีพครู
1. “ครู การะเกดทําการใช้กลอนในการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ เพือให้

6. พ่อของแดงไม่เชือชาวบ้านทีวา่ แดงป่ วยเพราะลบหลู่เจ้าทีเมือลูก

นักเรี ยนจําศัพท์ได้ง่ายขึ(น” จากข้อความข้างต้นทีวา่ “ ใช้กลอน

ตายเขาจึงตัดสิ นใจถอนเสาเจ้าทีน( นั เสี ยข้อความข้างต้นแสดงว่า

สอนศัพท์” หมายถึงสิ งใด

พ่อของแดงทําตามกาลามสูตรข้อใด

1. วิธีการสอน

2. เทคนิคการสอน

1. ไม่ถือโดยนึกเดาเอง

3. การทําแผนการสอน

4. การทําการวิจยั ชั(นเรี ยน

2. ไม่ถือโดยฟังตามกันมา
3. ไม่ถือโดยความตืนกลัว

2. ข้อใดแสดงหน้าทีของ “อาจารย์” ได้ตรงทีสุด
1. จิตมากด้วยเมตตา

และกรุ ณาเอียงเอน

4. ไม่ถือโดยลําดับสื บๆกันมา

2. ขจัดเขลาบรรเทาโม

หะจิตมืดทีงุนงม

7. ข้อใดปฏิบตั ิตามหลักกาลามสูตร

3. โอบอ้อมและเจือจุน

อนุสานส์ทุกสิ งสรรพ์

1. แดงงดการเดินทางในวันทีเกิดจันทรคราส

4. ชี(แจงและแบ่งปัน

ขยายอัตถ์ให้ชดั เจน

2. แดงไม่เลือกผูส้ มัครทีไม่มีใบปลิวโจมตีวา่ ทุจริ ต

3. ข้อใดตรงกับคําสอนในกาลามสูตร

3. แดงเปลียนศาสนาตามคําชักชวนของเพือนสนิท

1. อย่าเชือคําสูตรทีอ่อนหวาน

4. แดงศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการทํารายงาน
8. คําสอนในข้อใดนํามาให้ใช้เป็ นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรี ยนได้

2. อย่าเชือคําโบราณทีขานไข

มากทีสุด

3. อย่าเชือคําโฆษณาอย่าไว้ใจ

1. อย่าลองคะนองตน

ตามชอบ ทํานา

2. จงพ่ออย่ายินยล

แต่ต(ืน

1. อย่าเชือตามลัทธิเชือถือ

3. อย่าระคนป่ นใกล้

เกลือกกลั(วขลาดเขลา

2. อย่าเชือคําเลืองลือทีอ(ือฉาว

4. อย่าหย่อนวิริยะยล

อย่างเกียจ

4. อย่าเชือคําสรรเสริ ญเยินยอ
4. ข้อใดไม่ ตรงกับคําสอนในกาลามสูตร

9. ข้อใดไม่ สอดคล้องกับคําประพันธ์ตอ่ ไปนี(

3. อย่าตืนเต้นวุน่ วายในข่าวคราว

อันข้าไทได้พ งึ เขาจึงรัก

4. อย่าทําตัวเป็ นข่าวทีเด่นดัง
5. บางคนมาปรึ กษากับหมอว่ารับประทานวิตามินรวมอยูแ่ ล้วจําเป็ น

เขาหน่ายหนีมีได้อยูช่ ีวา

แม้นถ้อยศักดิHสิ(นอํานาจวาสนา
แต่วิชาช่วยกายจนวายปราณ

ทีจะต้องรับประทานวิตามินชนิดอืนๆเสริ มหรื อไม่......คนไข้ส่วน

1. รู ้สิงไรไม่สู้รู้วิชา

ใหญ่จะไม่ทราบว่าตัวเองรับประทานอะไรปริ มาณเท่าใดเขาบอก

2. ความรู ้อาจเรี ยนทันกันหมด

ว่าดีกเ็ ชือก็ซือหามารับประทานพฤติกรรม ดังกล่าวเป็ นการเชือ

3. มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน

ถือตามกาลามสูตรข้อใด

4. ความรู ้คูเ่ ปรี ยบด้วยกําลังกายเฮย

1. ถือโดยฟังตามกันมา

10. วิธีสืบทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแบบดั(งเดิมเป็ นอย่างไร

2. ถือโดยลําดับสื บๆกันมา

1. ครู ถ่ายทอดให้ศิษย์เป็ นหมูค่ ณะตามชุมชนต่างๆ

3. ถือโดยความตืนว่าได้ยนิ อย่างนั(นอย่างนี(

2. ครู นาํ หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการสอน

4. ถือโดยเชือว่าผูพ้ ดู ควรจะเชือได้

3. ครู รับสอนเฉพาะศิษย์ทีเป็ นคนท้องถินเดียวกัน
4. ครู ผมู ้ ีความชํานาญสอนศิษย์แบบตัวต่อตัว
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1. ให้การศึกษาเป็ นกรอบในการสร้างคน

จงใช้ ข้อมูลต่ อไปนีต' อบคําถามในข้ อที) 11

2. ให้การศึกษาเป็ นกรอบสร้างชาติ

ผมไม่แน่ใจว่าผมมีแววความเป็ นครู หรื อไม่ ทั(งๆทีผมเป็ นครู มา
20 ปี แล้ว

3. ให้มีการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทัว ถึง

.......... ตอนนั(นผมติดทุน พอจบศึกษาศาสตร์มาก็ตอ้ งเป็ นครู ความ

4. ให้ทุกโรงเรี ยนเร่ งปรับปรุ งและปรับเปลียนหลักสูตร
15. อะไรคือแม่บทสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ

จริ งก็ตรงกับใจแม่
.......... ไม่รู้สึกผิดหวังกับการเป็ นครู

1. หลักสูตรสถานศึกษา

.......... รู ้สึกว่าเสี ยโอกาสในชีวิตเหมือนกันถ้าเทียบกับเพือนๆ

2. หลักสูตรแกนกลาง

.......... ความรู้สึกแย่ๆ ไม่เป็ นเสี ยทุกเรื อง กลับรู ้สึกว่าโชคดี เมือเทียบ

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4. หลักสูตรการศึกษาขั(นพื(นฐาน

กับชีวิตครอบครัวและสุขภาพ
.......... อันทีจริ งแล้ว ความรู ้สึกลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ(นมาเมือนึกถึงเหตุการณ์

16. หลักสูตรทีจดั ทําขึ(นเองโดยสถานศึกษาแต่ละแห่งเพือเป็ นแผน
ในการจัดการศึกษาทีจะได้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้พฒั นาไปสู่ศกั ยภาพ

2-3 ปี ทีผา่ นมา

สูงสุดมีชือเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า

.......... ก็จากทีลูกศิษย์มาตามหา เล่าถึงความสําเร็ จของเขาและเหตุการณ์

1. หลักสูตรสถานศึกษา

ในอดีตทีรู้สึกดีๆ
.......... ตกลง ผมอยากจะสรุ ปการสัมภาษณ์ครั(งนี( วา่ ผมโชคดีทีเป็ นครู

2. หลักสูตรแกนกลาง

11. ท่านคิดว่า “ความเป็ นครู ” ของคนนี(เกิดได้อย่างไร

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
4. หลักสูตรการศึกษาขั(นพื(นฐาน

1. จากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ตรง

17. ผูเ้ รี ยนในข้อใดต่อไปนี(ทีถือว่าเรี ยนอยูใ่ น “หลักสูตรการศึกษา

2. จากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนเล่าเรี ยน
3. จากอิทธิพลของสังคม

ขั(นพื(นฐาน” หมายถึงอะไร

4. จากความคาดหวังของพ่อแม่

1. จักริ นเป็ นนิสิตชั(นปี ที5 คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มณฑลเป็ นนักเรี ยนชั(นมัธยมศึกษาปี ที4 ในแผนการเรี ยนศิลป์

12. หน่วยงานใดทีมีหน้าทีโดยตรงในการจัดการสอบเพือคัดคน

ภาษาฝรังเศส

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (GAT / PAT)
1. สมศ.

2. สกอ.

3. สทศ.

4. สนจ.

3. ศุภฤกษ์เป็ นนักเรี ยนปวส. ช่างกลชั(นปี ที 4 ทีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
4. ภาวิณีเรี ยนในระดับชั(นปริ ญญาตรี ต่อเนือง 2 ปี ทีมหาวิทยาลัย-

13. หน่วยงานใดทีเป็ นผูก้ าํ หนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับผูท้ ีจะมีสิทธิ

สยาม

ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู

18. ข้อใดไม่ ใช่เหตุผลหลักทีตอ้ งมีการปรับปรุ งหลักสูตรของหลักสูตร

1. ครุ สภา
2. สํานักทะเบียนของมหาวิทยาลัย

การศึกษาขั(นพื(นฐาน

3. สํานักทะเบียนของคณะครุ ศาสตร์

1. รัฐบาลต้องการให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ(น

4. สํานักงานเขตการพื(นทีการศึกษา

2. หลักสูตรเดิมไม่สะท้อนความต้องการทีแท้จริ งของสังคม
3. เนื(อหาของหลักสูตรเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ

14. ข้อใดไม่ ถูกต้องเกียวกับคําพูดทีวา่

สังคมในยุคปัจจุบนั

“เจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

4. หลักสูตรเดิมไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนในด้านการ

2540 ได้ กาํ หนดไว้ อย่างชัดเจนว่ าให้ การศึกษาเป็ นเครื. องมือสําคัญ

คิดวิเคราะห์

ในการพัฒนาคน”
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19. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพือให้ได้ตรงตาม

1. เห็นด้วย เพราะครู สมศรี มีประสบการณ์การสอนมาแล้ว

มาตรฐานการศึกษาจะต้องทําทุกกีปี
1. 1 ปี

2. 3 ปี

3. 5 ปี

2. เห็นด้วย เพราะการเตรี ยมการสอนต้องใช้เวลามาก
3. ไม่เห็นด้วย เพราะการสอนแต่ละครั(งย่อมมีบริ บททีแตกต่างกัน

4. 10 ปี

20. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเพือให้ได้ตรงตาม

4. ไม่เห็นด้วย เพราะครู สมศรี อาจจะลืมเนื(อหาบางส่ วนทีจะสอน

มาตรฐานการศึกษาจะต้องทําทุกกีปี
1. 1 ปี

2. 3 ปี

3. 5 ปี

26. ข้อใดต่อไปนี(ไม่ ควรนํามากําหนดเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
4. 10 ปี

1. นักเรี ยนสามารถเข้าใจเรื องทีครู อ่านให้ฟังได้

21. หน่วยงานใดทีมีหน้าทีในการตรวจสอบและประกันคุณภาพ

2. นักเรี ยนสามารถเขียนตอบคําถามในใบความรู ้ได้ถูกต้อง

การศึกษาของสถานศึกษา

3. นักเรี ยนสามารถอ่านออกเสี ยงคําศัพท์ได้อย่างถูกต้องทุกคํา

1. ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นักเรี ยนสามารถวาดภาพจากเรื องทีกาํ หนดให้ได้

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

27. สัมฤทธิHเป็ นเด็กทีขาดความเชือมัน ในตนเอง จึงทําให้ผลการเรี ยน

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ออกมาไม่ค่อยดี ทั(งทีในความเป็ นจริ งสัมฤทธิHเป็ นเด็กทีถือว่ามี

4. สํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ความสามารถเท่ากับเพือนคนอืนในห้อง ถ้าหากท่านเป็ นครู

22. โรงเรี ยนใดต่อไปนี(ทีไม่ ได้อยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพื(นที

ประจําชั(น ท่านจะทําอย่างไรจึงจะถือว่าเหมาะสมทีสุดเพือสร้าง

การศึกษาขั(นพื(นฐาน

ความเชือมัน ให้กบั สัมฤทธิH

1. โรงเรี ยนสันติราษฎร์ วิทยาลัย

1. ให้ความเป็ นกันเองโดยการพูดคุยให้กาํ ลังใจกับเด็ก

2. โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คอยซักถามหรื อกระตุน้ ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเพือเป็ น

3. โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม

การฝึ กความกล้า
3. บอกให้เพือนในห้องให้ช่วยคอยดูแล

4. โรงเรี ยนเบญจมะราชาลัย
23. “นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี ” ของรัฐบาลชุดปัจจุบนั มีชือเต็มว่าอย่างไร

4. มอบหมายงานทีเด็กมีความสามารถทําให้

1. นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ

28. ท่านคิดว่าการสอนแบบใดทีถือว่าเป็ นการสอนทีประสบผลสําเร็ จ

2. นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี อย่างมีมาตรฐาน

1. ครู อริ สราชอบพูดตลกทําให้เด็กไม่เครี ยด

3. นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. ครู รินรดาเตรี ยมการสอนก่อนเข้าสอนจริ งทุกครั(ง

4. นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี เพือการพัฒนาทียงั ยืน

3. ครู จุฑารัตน์จดั กิจกรรมเพือเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก
อย่างทัว ถึง

24. “ครู ยคุ ใหม่ตอ้ งใส่ใจทําแผนการสอน” คําทีขีดเส้นใต้สามารถ

4. ครู ไสวสอนให้เด็กตะลุยโจทย์ขอ้ สอบเอนทรานซ์ปีเก่าๆ ก่อน

แทนด้วยคําใด

สอบจริ ง

1. แผนการจัดการเรี ยนการสอน
2. แผนการจัดกิจกรรม

29. ครู ตรัยขวัญเห็นเด็กชายชัชวาลตั(งใจผลักเพือนล้มแล้ววิง หนีไป

3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้

ถ้าหากท่านเป็ นครู ตรัยขวัญท่านควรทําสิ งใดเป็ นลําดับแรก

4. ตัวชี(วดั ช่วงชั(น

1. นําเรื องดังกล่าวไปพูดให้เพือนครู ฟัง
2. เรี ยกพบผูป้ กครองของเด็กชายชัชวาล

25. ครู สมศรี บน่ กับเพือนครู เรื องทีผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการเตือนให้

3. ให้เพือนไปตามเด็กชายชัชวาลมาเพืออบรมถึงพฤติกรรม

รี บส่งแผนการสอนว่า “ไม่เห็นต้องทําแผนเลย เสี ยเวลาเปล่าๆ

ดังกล่าวพร้อมกับคาดโทษไว้

เพราะถึงอย่างไรฉันก็รู้เนื(อหาและจําได้จนขึ(นใจแล้ว”

4. ทําโทษเด็กชายชัชวาลโดยการให้เพือ นทีถูกผลักผลักเด็กชาย

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคําพูดดังกล่าว

ชัชวาลเพือเป็ นการเอาคืน
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34. “พระคุณทีสามงดงามแจ่มใส แต่วา่ ใครหนอใคร เปรี ยบเปรยครู

30. ข้อใดไม่ ใช่ เป้ าหมายในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู

ไว้ ว่าเป็ นเรื อจ้ าง ถ้าหากจะคิดยิง คิดยิง เห็นว่าผิดทาง มีใครไหน

1. ตัดสิ นใจปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดขึ(น

บ้างแนะนําแนวทางอย่างครู ” จากเนื(อเพลงดังกล่าว หากไม่

กับผูเ้ รี ยน

เปรี ยบครู เป็ นเรื อจ้างแล้ว ท่านคิดว่าสามารถเปรี ยบครู ได้กบั สิ ง

2. พัฒนาแผนการสอนให้มีมาตรฐานทางวิชาการจนเป็ นที
ยอมรับ

ใดจึงจะเหมาะสมทีสุด

3. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีระบบ

1. ดอกกุหลาบ

2. นายกรัฐมนตรี

4. ร่ วมมือกับผูอ้ ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

3. ทรัพย์สินทีมีคา่

4. คบเพลิง

จงใช้ ข้อความต่ อไปนีต' อบคําถามข้ อ 31

จงใช้ ข้อความต่ อไปนีต' อบคําถามข้ อ 35-36

“ใครคือครู ครู คือใครในวันนี( ใช่อยูท่ ีปริ ญญามหาศาล
ใช่อยูท่ ีเรี ยกว่าครู อาจารย์
ใช่อยูน่ านสอนนานในโรงเรี ยน
ครู คือผูช้ ( ี นาํ ทางความคิด
ให้รู้ถูกรู ้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู ้พากเพียร
ให้รู้เปลียนแปลงสู ้รู้สร้างงาน
ครู คือผูย้ กระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครู คือผูส้ งั สมอุดการณ์
มีดวงมานเพือ มวลชนใช่ตนเอง
ครู จึงเป็ นนักสร้างผูใ้ หญ่ยงิ สร้างคนจริ งสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็ นตัวของตัวเอง
ขอมอบเพลงนี(มาบูชาครู ”
31. จากบทกลอนข้างต้นไม่ ได้กล่าวถึงสิ งใด
1. วิธีการตอบแทนพระคุณครู

“กว่าจะเข้ามาได้...............ใช่...............มันยาก
เรี ยนให้จบนั(นลําบากยากยิง กว่า
ในสนามความถวิลปริ ญญา
อย่าลืมว่าในทีน( ีมีรีไทร์ ”
35. คําพูดจากบทกลอนข้างต้น น่าจะเป็ นการพูดของรุ่ นพีจากสถาบันใด
1. โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยานุสรณ์ 4. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
36. ข้อความข้างต้นเป็ นการแสดงทัศนะประเภทใด
1. ทรรศนะเชิงคุณค่า

2. บทบาทหน้าทีของครู

2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ ง

3. คุณค่าของวิชาชีพครู

3. ทรรศนะเชิงคุณค่าและข้อเท็จจริ ง

4. การรําลึกถึงพระคุณครู

4. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ งและนโยบาย

จงใช้ ข้อความต่ อไปนีต' อบคําถามข้ อ 32-33
“กล้วยไม้มีดอกช้า
การศึกษาเป็ นไป
แต่ออกดอกคราวไร
การศึกษาปลูกปั(น

จงใช้ ข้อความต่ อไปนีต' อบคําถามข้ อ 37-40

ฉันใด
เช่นนั(น
งามเด่น
เสร็ จแล้วแสนงาม”

อุดมการณ์ของอุดมศึกษาคือการสอน การวิจยั การบริ การ
สังคม และการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมดังทีกล่าวไว้ แต่
มหาวิทยาลัยก็ควรคํานึงถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นกั ศึกษาด้วย
หาไม่แล้วมหาวิทยาลัยย่อมมีคา่ เป็ นเพียงโรงงานผลิตเครื องมือให้แก่

32. ใครคือผูป้ ระพันธ์บทกลอนข้างต้น

สังคม หรื อเป็ นโรงฝึ กอบรมนักวิชาชีพชั(นสูงเท่านั(น มิใช่แหล่งสร้าง

1. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

คนดีทีมีความเก่ง

2. ท่านผูห้ ญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

37. ข้อใดเป็ นประเด็นของการโต้แย้ง

3. ม.ล. ปิ น มาลากุล

1. ควรแก้ไขเพิม เติมอุดมการณ์ของการศึกษาหรื อไม่

4. สุนทรภู่

2. มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งสร้างคนดีทีมีความเก่งจริ งหรื อ

33. จากบทกลอนข้างต้นเปรี ยบได้กบั สํานวนใด

3. คุณธรรมเป็ นสิ งจําเป็ นในการเรี ยนระดับอุดมศึกษาหรื อไม่

1. ของอยูส่ ู งแม้ใฝ่ ปองต้องจิต หากมิคิดปี นป่ ายจะได้หรื อ

4. มหาวิทยาลัยควรหลีกเหลียงจากการเป็ นโรงงานผลิตเครื องมือ

2. นํ(านิงไหลลึก

ให้แก่สงั คมหรื อไม่

3. ไม้ออ่ นดัดง่ายไม้แก่ดดั ยาก
4. ไม้ออ่ นดัดง่าย ไม้แก่ดดั ยาก
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38. ข้อใดเป็ นจุดอ่อนของฝ่ ายตรงข้ามทีผพู ้ ดู มองเห็น

42. ข้อใดเป็ นกลวิธีทีผเู ้ ขียนใช้แสดงความคิด

1. มองข้ามบางสิ งบางอย่างทีสาํ คัญ

1. บรรยายให้ผอู ้ า่ นเห็นภาพชัดเจน

2. กล่าวถึงอุดมการณ์ทีสูงส่งเกินไป

2. พรรณนาให้ผอู ้ ืนรู ้สึกคล้อยตาม

3. มุง่ มัน สร้างคนเก่งมากเกินไป

3. ให้ความเปรี ยบเพือให้เข้าใจชัดเจน

4. ไม่เห็นความสําคัญของความดี

4. ใช้อุปมาเพือให้สมจริ ง

39. ข้อความคูใ่ ดมีความสัมพันธ์กนั ตรงตามจุดประสงค์ของผูพ้ ดู

43. ข้อใดเป็ นจุดประสงค์ของผูแ้ ต่งคําประพันธ์ตอ่ ไปนี(
“บ้านเมืองลําบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของ

1. การบริ การสังคม – การผลิตเครื องมือให้แก่สงั คม
2. การสอนการวิจยั – การฝึ กอบรมนักวิชาชีพ

บ้านเมืองเร่ งหาปัญญาครอง

หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกรา

3. การทํานุบาํ รุ งวัฒนธรรม – การปลูกฝังคุณธรรม

ขึ(นอุดมศึกษายังทารก

โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่า

4. การให้การศึกษา – การกล่อมเกลาจิตใจ

พวกกินเมืองย่อมยินดีปรี ดา

เมืองนี(นกั ศึกษาไม่ยอมโต”

40. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะ “ผลลัพธ์ – สาเหตุ”

1. ต้องการเห็นนักศึกษาเป็ นปัญญาชนทีแท้จริ ง

ตามทรรศนะของผูพ้ ดู

2. ต้องการให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญของกิจกรรม

1. มหาวิทยาลัยไม่ใช่แหล่งสร้างคนดีทีมีความเก่ง – มหาวิทยาลัย

3. ชี(ให้เห็นว่าปัจจุบนั บ้านเมืองอยูใ่ นภาวะวิกฤต

เป็ นเพียงโรงฝึ กอบรมนักวิชาชีพขั(นสูง

4. ชี(ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บงั หลวง

2. มหาวิทยาลัยเป็ นโรงงานผลิตเครื องมือให้แก่สงั คม –

44. ข้อใดเป็ นประเด็นสําคัญของข้อความต่อไปนี(

มหาวิทยาลัยคํานึ งถึงการบริ การสังคมเป็ นสําคัญ

“ขณะนี( สารวัต รนัก เรี ย นที ท างกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร

3. มหาวิทยาลัยไม่ควรละเลยเรื องการปลูกฝังคุณธรรม –

แต่ ง ตั(ง จากครู อ าจารย์มี อุ ป สรรคด้า นงบประมาณและกํา ลัง

มหาวิทยาลัยไม่ได้มงุ่ สร้างคนเก่งเท่านั(น

เจ้าหน้าทีทีมีน้อย ส่ งผลให้นกั เรี ยนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกครั(ง

4. มหาวิยาลัยมุ่งสร้างคนเก่งมากกว่าคนดี – มหาวิทยาลัยมี

สถานทีบางแห่ งไม่ให้ความร่ วมมือในการตรวจค้นหรื อว่ากล่าว

อุดมการณ์สูงสุดคือการสอนการวิจยั

ตักเตือน จึงเสนอแผนงานให้พิจารณาด้านงบประมาณจัดอบรม
เจ้าหน้าทีสารวัตรนักเรี ยนเพิม เติม”

อ่านข้ อความต่ อไปนีแ' ล้วตอบคําถาม 41 – 42

1. การเพิม กําลังสารวัตรนักเรี ยน

“ระบบการศึกษาต้องการความหลากหลาย และต้องการพลัง
เติบโตอย่างไม่มีทีสิ(นสุดเหมือนกับป่ าไม้ทีตอ้ งไม้นานาพันธ์ข( ึนตาม

2. การเพิม งบประมาณในการจัดอบรม

ธรรมชาติตามอย่างทีควรจะเป็ น แต่ทีน( ีเราเองไปจํากัดให้มนั

3. การกวาดล้างนักเรี ยนนักเลง

เหมือนกันหมด ขณะนี(ปัญหาคือการเปลียนโลกทั(งโลกให้มีอารย

4. การกวดขันให้สารวัตรนักเรี ยนดูแลสถานทีตา่ งๆ
45. ข้อใดแสดงคุณค่าของความรู ้ต่างจากข้ออืน

ธรรมเดียวกัน”

1. ความรู ้ดูยงิ ลํ(า

41. ข้อใดเป็ นสาระสําคัญของข้อความข้างต้น

สิ นทรัพย์

2. ความเอ๋ ยความรู ้ เป็ นเครื องชูช( ีทางสว่างไสว

1. การศึกษาปัจจุบนั เหมือนป่ าไม้ซ ึ งมีการเติบโตอย่างเป็ น

3. วิชาเหมือนสิ นค้า อันมีคา่ อยูเ่ มืองไกล

ธรรมชาติ

4. มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน

2. การศึกษาปัจจุบนั ถูกจํากัดมาก ควรมีการปรับปรุ งระบบ

46. ข้อใดเป็ นงานด้านสถาปัตยกรรม

การศึกษาใหม่

1. ก้านแย่งยกดอกดูเด่นดี 2. ทีฐานปัทม์รงค์ทองรองเรื อน

3. การศึกษาปัจจุบนั เป็ นระบบเดียวเหมือนกันหมด ทําให้ไม่มี

3. กนกยอดลงยาราชาวดี

โอกาสพัฒนาได้ดี
4. ระบบการศึกษามีความแตกต่างกันอารยธรรมทีหลากหลาย
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4. สิ งห์คูห่ ลายเส้นดูเด่นโดด

47. ข้อใดสะท้อน “ภูมิปัญญาไทย” ทีเกิดจากการค้นคว้าและความ

1. ชี(ให้เห็นความสําคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน

ช่างสังเกตของบรรพบุรุษไทยได้เด่นชัดทีสุด

2. ยํ(าให้สาํ นึกในพระกรุ ณาธิคุณ

1. ลักจัน วัลย์เปรี ยงแก่นปรู ลาย เป็ นยาหายโรคภัยทีในตัว

3. กระตุน้ ให้คนไทยมีความหวัง

2. บานทวารลานแลล้วนลายมุก น่าสนุกในกระหนกดูผกู ผัน

4. เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

3. นกบีกกรวดพราดพราดประกายพราย

53. ผูก้ ล่าวข้อความต่อไปนี(จะมีประสงค์ตามข้อใด

พลุกระจายช่อช่องดังดวงเดือน

ต้นไม้นอ้ ยๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้นอ้ ยๆ ยังให้ความ

4. มีตน้ กํามพฤกษ์ทานในลาน วัดลูกหมากยัดเงินทิง( อุทิศถวาย

เพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื( อและนกกาบินไปมายังให้ความสบายตา
แก่ผพู ้ บเห็นเราเกิดมาชาติหนึงจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินทีเราเกิด

48. ข้อใดไม่ ปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
1. ทั(งซุม้ เสามณฑปกระจกแจ่ม กระจังแซมปลายเสาเป็ นบัวหงาย

มาบ้างหรื อ

2. หอมควันธูปเทียนตรลบอยูอ่ บอาย ฟุ้ งกระจายรื นรื นทั(งห้องทอง

1. ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก

3. มีร่มโพธิHรุกขังเป็ นรังรื น

2. ให้รู้จกั บุญคุณของธรรมชาติ

พิกุลชืนช่อบังพระสุริยฉ์ าย

4. เห็นขนเม่นพียงั หมายเสี ยดายนาง เจ้าเคยสางสอยเส้นกระเด็นราย

4. การทําตามคํานิยมของสังคม

ใช้ คาํ ประพันธ์ ต่อไปนีต' อบคําถามข้ อ 49 – 50
ตะปูดอกใหญ่ตรึ( ง

3. ให้ทาํ ตนให้มีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
54. ข้อใดเป็ นแนวคิดของข้อความต่อไปนี(

บาทา อยูเ่ ฮย

คําว่า “ขอโทษ” เป็ นคําทีแสดงความสํานึก ความนอบน้อม

จึงอาจลีลา

คล่องได้

เชิญผูท้ ีเมตตา

แก่สตั ว์ ปวงแฮ

และความมีมารยาทเราควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ(นชือว่า

ชักตะปูน( ีให้

ส่งข้าอัญขยม

มนุษย์ ต่อให้ยงิ ใหญ่หรื อตําแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตามก็ยอ่ ม
มีโอกาสทําผิดด้วยกันทั(งนั(น

49. “ตะปูดอกใหญ่” ในทีน( ีตรงกับข้อใด
1. อุปสรรค

2. ภาระหน้าที

1. การขออภัย

2. การถ่อมตัว

3. ความทุกข์กาย

4. ความทุกข์ใจ

3. การยอมรับผิด

4. การทําตามค่านิยมของสังคม

55. ข้อความต่อไปนี(สรุ ปความได้ตามข้อใด

50. “ตะปูดอกใหญ่” เป็ นภาพพจน์ประเภทใด
1. อุปมา

2. อุปลักษณ์

3. สัญลักษณ์

4. อติพจน์

การสัง งานการตัดสิ นใจควรมาจากนายเพียงคนเดียวมีหลาย
คําสัง ก็แย่สมมุติถา้ มีมา้ ลากเกวียนแต่มีคนขับสองคนคนหนึง
สะบัดแส้ให้เดินทางขวาอีกคนให้ไปทางซ้ายม้ามันไม่รู้จะไป

51. ข้อใดเป็ นการอ่านทีมีประสิ ทธิภาพมากทีสุด
1. สุดาอ่านแล้วรู ้วา่ เรื องนี(มีทีมาจากไหน

ทางไหน

2. สุรียอ์ า่ นแล้วรู ้วา่ ละครใดเป็ นตัวเอก

1. มากหมอมากความ

2. ล่ามม้าสองปาก

3. สุภาอ่านแล้วรู ้วา่ สาระสําคัญของเรื องคืออะไร

3. ชักใบให้เรื อเสี ย

4. ข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย

56. ประโยคใดไม่ กาํ กวม

4. สุพจน์อ่านแล้วรู ้วา่ ตอนจบของเรื องจะเป็ นอย่างไร

1. ใครตามหมอมา

52. ข้อใดแสดงเจตนาทีชดั เจนทีสุดของหัวข้อต่อไปนี(

2. เขาเหยียบแก้วแตก

ขวานทีไม่มีดา้ มนําไปใช้ยอ่ มไร้พลัง คนไทยไม่เคยแบ่งข้าง
ไทย แขก จีน ฝรังทีเกิดเมืองไทยใต้ร่มโพธิสมภาร พระเจ้าอยูห่ วั

3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสี ยใจ

พระราชินีทรงห่วงใยลูกเอยหลานเอย ล้วนคนไทย มาสร้างฝัน

4. เขาไปเชียงใหม่กบั เพือนอีกสองคน

วันใหม่ ให้ขวานไทยใจหนึงเดียว
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57. ข้อใดเป็ นประโยคคําถาม

อ่านคําประพันธ์ ต่อไปนีแ' ล้วตอบคําถามข้ อ 63 – 64

1. อะไรฉันก็กินทั(งนั(น

ธชีมิไว้ใจด้วยเคหา เก่าครําคร่ าซวนโซเซ อ่อนโย้เย้เอียงโอน

2. เธอนั(นเอง ฉันนึกว่าใครเสี ยอีก

เอน กลัวจะเครนครื นโครมลง โย้ให้ตรงกรานไม้ยนั คํ(าจันทันจุนจ้อง

3. ทําอะไรไม่อ่านคําสัง ให้ดีเสี ยก่อน

ไว้ เกลากลอนใส่ซีกครุ คระ มุงจะจะจากห่างๆ แลข้างล่างโล่งตลอด

4. เมือไรเขาจะมาก็ไม่รู้

ฟ้ า ขึ(นหลังคาครอบจากหลบ

58. สถานการณ์ตอ่ ไปนี(ตรงกับสํานวนในข้อใด

63. ข้อใดไม่ ปรากฏในคําประพันธ์ขา้ งต้น

ครอบครัวของเขาถูกฟ้ องล้มละลาย แต่ภรรยาและลูกของ

1. ความรับผิดชอบของพ่อบ้าน

เขาก็ยงั มีชีวิตหรู หราฟุ่ มเฟื อย ขับรถราคาแพงๆ กินอาหาร

2. การทํางานบ้านของผูช้ าย

ภัตตาคาร

3. ลักษณะบ้านทรงไทยสมัยก่อน

1. จมไม่ลง

2. เจ้ายศเจ้าอย่าง

3. เห็นช้างขี( ขี(ตามช้าง

4. กินข้าวร้อน นอนตืนสาย

4. การซ่อมแซมบ้านของคนโบราณ
64. คําประพันธ์ขา้ งต้นไม่ ปรากฏคุณค่าวรรณศิลป์ ตามข้อใด

59. คําทีขีดเส้นใต้คาํ ประพันธ์ตอ่ ไปนี( หมายถึงใคร
ฤารามเริ มรณฤทธิH

1. การใช้ภาพพจน์

รบราพณ์ แลฤา

2. เสี ยงสัมผัสไพเราะ

1. อินทรชิต

2. ไพจิตราสูร

3. การสรรคําใช้

3. ทศกัณฐ์

4. กุมภกรรณ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงของคํากับความหมาย

60. ข้อใดไม่ แสดงความเชือในสังคมไทย
1. อนึงพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา
2. ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย

65. ข้อใดไม่ เกียวกับวิถีชีวิตไทย

ไม่วนั ทาถอยทั(งยศทรัพย์

1. ทีมีเกวียนเกณฑ์บรรทุกลําเลียง ใส่เสบียงครบคนละสิ บถัง

จะชืนใจเหมือนสตรี ไม่มีเลย

2. อันชิงนางอย่างนี( ไม่ผิดธรรม

ธรรมเนียมนั(นมีแต่บุราณมา

3. หนึงนักปราชญ์ราชครู ซ ึงรู ้หลัก อย่าถือศักดิHสนทนาอัชฌาศรัย

3. มือถือสมุกหมากตามยากไร้

ดอกไม้ธูปเทียนถือติดมา

4. วันจันทร์น( นั ควรสี นวลขาว

4. ทีนอนหมอนมุง้ เสื ออ่อน

ผ้าผ่อนดีดีมีในบ้าน

จะยืนยาวชันษาสถาผล

61. ภาพสะท้อนทางสังคมข้อใดไม่ ปรากฏในคําประพันธ์ตอ่ ไปนี(

66. “ประกาศ” ในข้อใดสื อความหมายได้ชดั เจนทีสุด

อันนารี ทียงั สาวพวกชาวบ้าน ถีบกระดานถือตะกร้าเทียวหาหอย
ดูแคล่วคล่องแล่นแฉลบลอย

เอาขาห้อยเป็ นหางไว้กลางเลน

หลังเลิกเรี ยน

อันพวกเขาชาวประมงไม่หย่าหยิบ ล้วนตีนถีบปากกัดขัดเขมร
จะได้กินข้าวเช้าก็ราวเพล

1. ให้นกั เรี ยนชั(น ม.6 ทุกคนได้ประชุมพร้อมกันทีห้องประชุม
2. นักเรี ยนคนใดสนใจเข้าค่ายศิลปะสําหลับเยาวชนภาคฤดูร้อน

ดูจดั เจนโลดโผนในโคลนตม

สมัครเข้าค่ายได้วนั ที 2 เดือนหน้า

1. ลักษณะนิสยั ชาวประมง

3. เชิญร่ วมกิจกรรมวันสุนทรภูใ่ นวันจันทร์ที 26 มิ.ย. 2549

2. การประกอบอาชีพของชาวประมง

ตั(งแต่เวลา 09.00น. เป็ นต้นไป ณ หอประชุม

3. การแต่งกายของชายชาวประมง

4. ให้นกั ศึกษาวิชาทหารทีจะเดินทางไปฝึ กภาคสนามทีคา่ ย

4. การละเล่นของสาวชาวประมง

ทหารขึ(นรถพร้อมกันทีโรงเรี ยนใน วันเสาร์ที 3 ต.ค 2553

62. ข้อใดแสดงภูมิปัญญาไทย

67. โคลงต่อไปนี(ช( ีให้เห็นค่านิยมในเรื องใด

1. ลักจัน วัลย์เปรี ยงแก่นปรู ลาย

เป็ นยาหาโรคภัยทีในตัว

2. ทิศประจิมริ มฐานมณฑปนั(น

มีดาบสรู ปปันยิงฟันขาว

ผิบม่ ีคนชู

ห่อนขึ(น

3. คะเนนับยํา ยามได้สามครา

ดูเวลาปลอดห่วงทักทิน

หัวแหวนค่าเมืองตรู

ตาโลก

4. เสนาะเสี ยงเทศนาปุจฉาถาม

ในสนามเสี ยงสนัน เนินสิ งขร

ทองบ่รองรับพื(น

ห่อนแก้วมีศรี

แม้นมีความรู ้ดงั
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สัพพัญ[ู

1. การมีความรู ้

2. การมีผสู ้ นับสนุน

3. การสะสมของมีคา่

4. การแสวงหาทรัพย์สิน

74. ปัจฉิ มโอวาทของพระพุทธองค์ทีวา่ “ท่านทั(งหลายจงยังกิจของ
ตนและผูอ้ ืนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” สอดคล้อง

68. ข้อความในวรรณนากาลามสูตรทีวา่ “อโลภะ อโทสะ อโมหะ

กับมรรค 8 ข้อใด

เกิดขึ(นเพือประโยชน์แท้” นั(นไม่กอ่ ให้เกิดผลตามข้อใด

1. สัมมาทิฐิ

2. สัมมาสติ

1. ได้รับการสรรเสริ ญจากวิญ[ูชน

3. สัมมาวายามะ

4. สัมมาสังกัปปะ

2. สกัดกั(นผลชัว ทีสร้างทุกข์ทางใจ

75. ข้อใดคือความหมายทีถูกต้องทีสุดของศีลในพระพุทธศาสนา

3. ลดผลของกรรมทีทาํ มาในอดีต

1. ความเคร่ งครัดสํารวมระวัง

4. ได้รับประโยชน์และความสุขความเจริ ญ

2. การงดเว้นความชัว ทุกอย่าง

69. ข้อใดถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

3. การไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน
4. ข้อห้ามไม่ให้ล่วงเกินผูอ้ ืน

1. อัฏฐบริ ขาร ใช้สาํ หรับบวชพระครั(งแรก บวชนานไปใช้ของ
อืนทดแทนได้บางอย่าง

76. ข้อใดเป็ นความเข้าใจ “เรื องกรรม” ในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง

2. มรรค 8 คือ ทางของพระอริ ยะทีมงุ่ สู่ นิพพาน

1. เสื อนอนกิน

2. ตามบุญตามกรรม

3. นํ(าปานะ 8 เป็ นเครื องดืมทีพระเณรฉันในตอนเย็นได้

3. ชัว เจ็ดที ดีเจ็ดหน

4. ถึงคราวดีกด็ ีเอง

4. ศีล 8 คือ ศีลทัว ไป แต่ผทู ้ ีปฏิบตั ิเคร่ งครัดจะไปรักษาทีวดั

77. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทยั หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื องใด

70. คําสอนเรื องกรรมในพระพุทธศาสนาสําคัญอย่างไร
1. ทําให้คนกลัวนรกไม่กล้าทําชัว
2. ทําให้เราเข้าใจว่าเราคือผูล้ ิขิตชีวิตเรา

1. การสื บพันธุ์

2. สิ งไม่มีชีวิต

3. สภาพแวดล้อม

4. การทํางานของจิต

78. ศาสนพิธีใดไม่ มีการเจาะจงพระภิกษุผรู ้ ับ

3. ทําให้เป็ นคนดี

1. ทอดกฐิน

2. ถวายผ้าอาบนํ(าฝน

4. ทําให้เชือว่ากรรมพิสูจน์ได้

3. ถวายสังฆทาน

4. ถวายผ้าจํานําพรรษา

71. “พัทธดนย์เป็ นเด็กทีมีความขยันหมัน เพียร ตั(งใจเล่าเรี ยนจนสอบ

79. “เวสสันดรชาดก”ให้แนวคิดสําคัญเรื องใด

เข้ามหาวิทยาลัยได้”

1. ทานบารมี

2. ปัญญาบารมี

ข้อความดังกล่าวแสดงว่าพัทธดนย์ปฏิบตั ิตามหลักธรรมในข้อใด

3. วิริยบารมี

4. ศรัทธาบารมี

1. ดรุ ณธรรม 6

2. อบายมุข 6

3. อายตนะ 6

4. โกศล 3

80. บุคคลควรใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
ได้สงบสุข

72. ข้อใดเป็ นลักษณะของบุคคลทียดึ ถือหลักไตรลักษณ์เป็ นพื(นฐาน
1. การมีความคิด และแนวปฏิบตั ิแบบอิงเหตุผลครบวงจร
2. การมีใจเป็ นกลาง วางตัวเป็ นผูไ้ ม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด

1. อริ ยสัจ 4

2. อิทธิบาท 4

3. สังคหวัตถุ 4

4. พรหมวิหาร 4

81. ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา สมานัตตตา คือหลักธรรมขอใด

3. การมีจิตใจทีปล่อยวาง ไม่ยดึ ติดยึดมัน สิ งใดๆ

1. สังคหวัตถุ

2. พรหมวิหาร

4. การมีจิตใจเปิ ดกว้าง มองสรรพสิ งอย่างธรรมดา

3. สัปปุริสสธรรม

4. ทศพิธราชธรรม

73. ข้อใดแสดงว่ามยุราเป็ นผูม้ ีสมั มากัมมันตะ

82. ศักดิHศรี ความเป็ นมนุษย์เกียวข้องกับเรื องใดมากทีสุด

1. มยุรารับประทานอาหารมังสวิรัติเสมอ

1. สิ ทธิ

2. หน้าที

2. มยุราขับรถด้วยความระมัดระวังเสมอ

3. บทบาท

4. สถานภาพ

3. มยุราทําบุญทําทานเสมอ
4. มยุราซือสัตย์ในหน้าทีการงาน
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83. ประเทศคูใ่ ดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกัน

90. ข้อใดเป็ นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

1. อิตาลี สหรัฐอเมริ กา 2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ของประเทศ

3. ฝรังเศส เยอรมนี

1. การเพิม ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

4. แคนาดา มาเลเซีย

84. หลักการทีมีความหมายสําคัญมากทีสุดในการปกครองระบบ

2. การขยายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง

ประชาธิปไตยคือข้อใด

3. การจํากัดอัตราการขยายสิ นเชือธนาคารพาณิ ชย์

1. หลักเหตุผลในการตัดสิ นใจ

4. การขึ(นอัตราดอกเบี(ยของธนาคารกลาง

2. หลังความเสมอภาคทางการเมือง

91. ข้อใดไม่ ใช่เหตุผลทีทาํ ให้รัฐบาลก่อหนี(สาธารณะ

3. หลักสิ ทธิเสรี ภาพของพลเมือง

1. เพือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล

4. หลักอํานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน

2. เพือใช้จา่ ยในกรณี งบประมาณขาดดุล

85. ข้อใดไม่ ใช่ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็ จ
1. เผด็จการทหาร

2. เผด็จการฟาสซิสต์

3. เผด็จการนาชี

4. เผด็จการคอมมิวนิสต์

3. เพือสร้างความมัน คงของระบบเศรษฐกิจ
4. เพือใช้จา่ ยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
92. ในกรณี ทีเกิดภาวะเงินฝื ด มาตรการข้อใดไม่ สามารถนํามาใช้แก้ปัญหา

86. การปกครองระบบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิ พลจาก

ทางเศรษฐกิจได้

ประเทศใด

1. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี(ย

1. อังกฤษ

2. อินเดีย

2. รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลค่าเพิม

3. ฝรังเศส

4. สหรัฐอเมริ กา

3. ธนาคารพาณิ ชย์ลดการปล่อยสิ นเชือ

87. ประเทศในข้อใดเป็ นสมาชิกสมาคมอาเซียน ( ASEAN ) ทั(งหมด

4. ธนาคารกลางลดการขยายพันธบัตร

1. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรู ไน ญีปนุ่

93. ข้อใดเป็ นรายการทีแสดงอยูใ่ นบัญชีเดินสะพัด

2. พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรู ไน

1. ดุลการค้า ดุลบริ จาค ดุลการชําระเงิน

3. มาเลเซีย สิ งคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์

2. ดุลบริ จาค ดุลบริ การ ดุลการค้า

4. มาเลเซีย สิ งคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์

3. ดุลการชําระเงิน ดุลบริ การ ดุลเงินทุน

88. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบนั จัดอยูใ่ น

4. ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริ จาค

ระดับใด

94. นายเกษตรมีทีดิน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ทีดินตามทฤษฎีใหม่เขา

1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

จะต้องจัดสรรทีดินเพือการขุดสระและการทํานาอย่างละกีไร่

2. พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิน

1. ขุดสระ 6 ไร่ ทํานา 9 ไร่

3. อาศัยชิ(นส่วนของต่างประเทศนํามาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ

3. ขุดสระ 10 ไร่ ทํานา 12 ไร่ 4. ขุดสระ 12 ไร่ ทํานา 12 ไร่

4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนํามาใช้โดยตรง

2. ขุดสระ 9 ไร่ ทํานา 9 ไร่

95. ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นระบบเศรษฐกิจ

89. นโยบายใดจะทําให้ประเทศมีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบในการ

แบบผสม

แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้มากทีสุด

1. เอกชนดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทั(งแบบผูกขาดและเสรี

1. การใช้นโยบายการค้าคุม้ กันการผลิต

2. รัฐดําเนินการผลิตเฉพาะกิจการทีส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

2. การระดมเงินออมเพือการลงทุน

3. มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของ

3. การชําระหนี(ตา่ งประเทศก่อนกําหนด

เอกชน

4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีตลาดสิ นค้าและบริ การนานาชนิดทั(งทีผลิตในประเทศและ
เข้าจากต่างประเทศ
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96. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ

103. เมือพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์ วฒั นธรรมประชากรในทวีปใดมี

1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง

ความคล้ายคลึงกันมากทีสุด

2. รายได้เฉลียต่อหัวของประชากรสูงขึ(น

1. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริ กาเหนือ

3. ประชาชนมีสินค้าทีผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริ โภคมากขึ(น

2. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริ กาใต้

4. ประเทศประสบความสําเร็ จในการแก้ปัญหามลพิษและ

3. ทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริ กา

สิ งแวดล้อม

4. ทวีปออสเตรเลีย กับ ทวีปอเมริ กาใต้

97. “สุวรรณภูมิ”ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใด
1. เอเชียใต้

104. ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ขอ้ ใดทีมีกระบวนการเกิดคล้ายคลึงกัน

2. เอเชียตะวันออก

1. เสาดิน – แพะเมืองผี 2. โป่ งยุบ - เขากระโดง

3. เอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ 4. เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

3. เสาเฉลียง – ผาแต้ม

98. ข้อใดเป็ นมรดกทางอารยธรรมของโรมันทีถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆ

4. ภูผาเทิบ - แก่งตะนะ

105. อิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศทีแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ในโลกยุคปัจจุบนั

ก่อให้เกิดพิธีกรรมใด

1. ระบอบประชาธิปไตย 2. ระบบรัฐธรรมนูญ

1. บุญข้าวจี

2. บุญบั(งไฟ

3. ระบบกฎหมาย

3. บุญกุม้ ข้าวใหญ่

4. บุญแห่ปราสาทผึ(ง

4. ระบบศักดินาสวามิภกั ดิH

106. ปรากฏการณ์ใดทีเกียวข้องกับพิธีสารเกียวโตซึ งเป็ นข้อตกลงและ

99. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติและความทันสมัยเกิดขึ(นในสมัย
นายกรัฐมนตรี คนใด

ผูกมัดตามกฎหมายในระดับโลก

1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ

2. จอมพลสฤษดิH ธนะรัชต์

2. ปรากฏการณ์ลานีญา

3. จอมพลถนอม กิตติขจร

3. ปรากฏการณ์เรื อนกระจก

4. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

4. ปรากฏการณ์คลืนยักษ์สึนามิ

100. นโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกตําในสมัยรัชการที 7 คือข้อใด
1. ลดเงินบาท

107. โครงการแก้มลิงเป็ นโครงการแก้ปัญหานํ(าในด้านใด

2. ปลดข้าราชการออก

3. กูเ้ งินจากต่างประเทศ 4. ส่งเสริ มการใช้สินค้าไทย
101. การวางแผนการเพาะปลูกในพื(นที 1,000 ไร่ ควรใช้ประโยชน์

1. การขาดแคลนนํ(า

2. การเกิดนํ(าเน่าเสี ย

3. การพัฒนาแหล่งนํ(า

4. การเกิดนํ(าท่วมรุ นแรง

108. องค์กรใดในสหประชาชาติทาํ หน้าทีศูนย์ประสานงานให้มีการ

จากเครื องมือใด

พัฒนาสิ งแวดล้อมร่ วมกับองค์กรต่างๆ

1. ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื(นโลก (GPS)

1. WFP

2. UNEP

2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

3. UNDP

4. UNEPA

3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม

109. การจัดการทรัพยากรและสิ งแวดล้อมเพือพัฒนาอย่างยัง ยืนควร

4. ภาพถ่ายทางอากาศ

ใช้วิธีการใดจึงจะเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุด

102. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากทีต(งั ของประเทศไทยซึ(งตั(งอยู่

1. การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา

ทีละติจูด 5 37' ถึง 20 27' เหนือ

2. การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนา

1. ทําให้มีอากาศร้อน

3. การป้ องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์

2. ทําให้ได้รับอิทธิพลของมรสุม

4. การสงวน การป้ องกัน และการอนุรักษ์

3. ทําให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน
4. ทําให้อุณหภูมิในเวลากลางวันกลางกลางคืนไม่ตา่ งกันมากนัก
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110. พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม

117. ปัญหาข้อใดเป็ นปัญหาพื(นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ

พุทธศักราช 2535 กําหนดให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตอ้ ง

1. การเลือกผลิตสิ นค้าและบริ การ ต้นทุนการผลิตและการขาด

ดําเนินการในข้อใด

แคลนเงินทุน

1. วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ

2. คุณภาพของผลผลิตการกระจายสิ นค้าบริ การและต้นทุนการผลิต

2. วิเคราะห์กระทบสิ งแวดล้อม

3. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุนและ

3. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

การเลือกวิธีการผลิต

4. ประเมินโครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม

4. การเลือกสิ นค้าและบริ การ การเลือกวิธีการผลิตและการกระจาย

111. เหตุใดสังคมจึงต้องมีบรรทัดฐาน

สิ นค้าและบริ การ

1. เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาสังคม

118. การกระทําของบุคคลใดยึดหลักการสร้างภูมิคุม้ กันตามปรัชญา

2. เพือรักษามรดกของสังคมให้ดาํ ลงอยู่

เศรษฐกิจพอเพียง

3. เพือกําหนดรู ปแบบวัฒนธรรมทางสังคม

1. อ้อยจัดสรรรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้

4. เพือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม

2. เจีgยบซื(อรถจักรยานมาใช้ในภาวะทีน( าํ มันมีราคาแพง
3. ตักg ใช้จา่ ยเงินเดือนทีได้รับอย่างรอบคอบโดยออมไว้ส่วนหนึง

112. ข้อใดไม่ ใช่ ลกั ษณะทัว ไปของสังคมไทย

4. นิดซื(อสิ นค้าและบริ การเฉพาะทีตอ้ งการเท่านั(น

1. มีการแบ่งชนชั(นในสังคม

119. ในภาวะเศรษฐกิจตกตํารัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร

2. มีท(งั สังคมเมืองและสังคมชนบท
3. มีบรรทัดฐานทางสังคมทีเคร่ งครัด

1. เพิม อัตราดอกเบี(ยเงินกู้

4. มีการเปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างกว้างขวาง

2. ชะลอการปล่อยสิ นเชือเพือลดหนี(ของประชาชน
3. ใช้จา่ ยให้มากขึ(นเพือกระตุน้ ในการผลิต

113. ประเพณี ใดทีนิยมทั(งในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
1. การวิง ควาย

2. การทําขวัญข้าว

3. การไหลเรื อไฟ

4. การตักบาตรเทโว

4. กูย้ มื น้อยลงเพือลดภาระงบประมาณ
120. ข้อใดถือว่าเป็ นมาตรการของนโยบายการค้าเสรี
1. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราตํา

114. ความสําเร็ จของการปรกครองระบอบประชาธิปไตยขึ(นกับปัจจัย
สําคัญข้อใดมากทีสุด

2. ให้เงินอุดหนุนผูผ้ ลิตในประเทศ

1. การมีรัฐธรรมนูญเป็ นหลักการปกครองประเทศ

3. ไม่เก็บภาษีสินค้าทีส่งไปขายประเทศยากจน

2. การกําหนดสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม

4. ให้นาํ เข้าสิ นค้าจากประเทศต่างๆได้ทุกชนิด
121. องค์การระหว่างประเทศในข้อใดมีวตั ถุประสงค์เพือรักษา

3. การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง

เสถียรภาพการแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ

4. การกําหนดขอบเขตอํานาจของสถาบันการเมืองอย่างรัดกุม

1. องค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียและแปซิฟิก

115. องค์กรข้อใดเกิดจากการกระจายอํานาจ
1. ตําบลนาดี

2. เมืองพัทยา

2. ธนาคารระหว่างประเทศเพือการบูรณะและพัฒนา

3. จังหวัดพิจิตร

4. อําเภอหาดใหญ่

3. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4. องค์การการค้าโลก

116. การประชุมอาเซม (ASEM) เป็ นการประชุมระหว่างผูน้ าํ ภูมิภาคใด
1. เอเชีย และ ยุโรป

2. ยุโรป และ อเมริ กา

3. อเมริ กา และ เอเชีย

4. เอเชีย ยุโรป และ อเมริ กา

122. ถ้าปี นี(เป็ นปี พุทธศักราช 2552 จะเทียบเท่ากับปี ใดในระบบ
รัตนโกสิ นทร์ศก
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1. ร.ศ. 226

2. ร.ศ. 227

3. ร.ศ. 228

4. ร.ศ. 229

129. มวลอากาศร้อนขึ(นจากทะเลจีนใต้เคลือนทีผา่ นประเทศไทยมา

123. การศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมแม่น( าํ สิ นธุตอ้ งศึกษา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขอ้ ใด

ปะทะกับมวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน อย่างรวดเร็ ว

1. คัมภีร์พระเวท

จะทําให้เกิดลักษณะอากาศอย่างไร

2. เมืองโบราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา

1. ท้องฟ้ าแจ่มใสลมพัดแรง

3. มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ

2. ท้องฟ้ ามืดมีฝนตกเล็กน้อย

4. เสาศิลาจารึ กของพระเจ้าอโศกมหาราช

3. อากาศแปรปรวนมีฝนตกมาก

124. ความตกลงเชนเกนเกียวข้องกับเรื องใดในกลุ่มสหภาพยุโรป

4. อากาศอบอ้าวท้องฟ้ ามืดครึ( มตลอดวัน

1. การขอวีซ่าเข้าประเทศ

130. ข้อใดไม่ ควรใช้ Remote Sensing ในการสํารวจ

2. การมาจํากัดปริ มาณสิ นค้านําเข้า

1. นิคมอุสาหกรรมจังหวัดลําพูน

3. การให้บริ การด้านสถาบันการเงินข้ามชาติ

2. อุบตั ิเหตุทางรถยนต์จงั หวัดนครราชสี มา

4. การเคลือนย้ายสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งผ่านศุลกากร

3. แหล่งแร่ ทองคําจังหวัดพิจิตร

125. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างชาติเรื องใดทีรัฐต้อง

4. แผ่นดินถล่มทีจงั หวัดอุตรดิตถ์

ตัดสิ นใจใช้วิธีการทางทหารในการแก้ปัญหา

131. การทอดผ้าป่ าขยะเป็ นความพยายามของชุมชนในการแก้ปัญหา

1. กรณี หวั เมืองมลายูกบั อังกฤษสมัยรัชการที5

สิ งแวดล้อมทีสอดคล้องกับหลักการในข้อใดมากทีสุด

2. วิกฤตการณ์ ร. ศ. 112 กับฝรังเศสสมัยรัชการที5

1. reuse

2. repair

3. ญีปนเคลื
ุ่
อนกองทัพเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั(งที2

3. reduce

4. Recycle

4. กรณี พิพาทเรื องเขาพระวิหารในช่วงหลักสงครามโลกครั(งที2

132. โครงการใดในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที

126. วัตถุประสงค์ทีแท้จริ งของการก่อตั(งขบวนกานเสรี ไทยใน

ช่วยแก้ปัญหาให้ประชากรในเขตทีราบลุ่มแม่น( าํ ได้ดีทีสุด

ระหว่างสงครามโลกครั(งที

1. โครงการแก้มลิง

2. โครงการแกล้งดิน

2 ตรงกับข้อใด

3. โครงการฝายทดนํ(า

4. โครงการปลูกหญ้าแฝก

1. เพือต่อสู่กบั กองทัพญีปนุ่

133. การทีรัฐบาลไทยส่ งลิงอุรังอุตงั กลับคืนไปให้ประเทศอินโดนีเซีย

2. เพือแสดงออกถึงความรักชาติ

เป็ นการปฏิบตั ิตามข้อตกลงใด

3. เพือแสดงตนเป็ นฝ่ ายพันธมิตร

1. อนุสญ
ั ญาเวียนนา

2. พิธีสารมอนทรี ออล

4. เพือช่วยเหลือคนไทยในอังกฤษและสหรัฐอเมริ กา

3. อนุสญ
ั ญาไซเตส

4. พิธีสารเกียวโต

127. ข้อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความหลากหลายของพืชพรรณ

134. นายดําได้รับเงินทดแทนจากเทศบาลกรณี ทีโรงงานกําจัดขยะที

ธรรมชาติทวั โลก

สร้างมลพิษทางอากาศบริ เวณบ้านนายดําแสดงว่านายดําได้รับ

1. ละติจูด

2. ลองจิจูด

การคุม้ ครองตามกฎหมายใด

3. ปริ มาณนํ(าฝน

4. ระดับความสูงของพื(นที

1. พระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535

128. นํ(าจืดบนผิวดินในโลกส่วนใหญ่อยูใ่ นลักษณะใด

2. พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคพุทธศักราช 2522

1. นํ(าในทะเลสาบ

2. นํ(าทีพืชดูดซึมไว้

3. พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช 2535

3. นํ(าในแม่น( าํ ลําธาร

4. นํ(าในรู ปความชื(นในดิน

4. พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมพุทธศักราช
2535
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135. หน่วยงานใดควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยแก่ประชาชน

143. ยอดเขาทีสูงทีสุดในไทยคือทีใด

ทีได้รับความเดือดร้อนเนืองจากเสี ยงเครื องบินขึ(นลงสนามบิน

1. ดอยอินทนนท์

2. ดอยอ่างขาง

สุวรรณภูมิ

3. ภูช( ี ฟ้า

4. ภูกระดึง

1. กระทรวงคมนาคม

144. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบนั สิ(นสุด

2. กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.ใด

3. บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด ( มหาชน )

1. 2552

2. 2553

4. ท่าอากาศยานกรุ งเทพ

3. 2554

4. 2555

136. เมืองหลวงปัจจุบนั ของพม่ามีชือว่าอะไร

145. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบนั คือใคร

1. ย่างกุง้

2. พะโค

1. นาย สุรินทร์ พิศสุวรรณ

3. มัณฑะเลย์

4. เนปิ ดอ

2. นาย ศุภชัย พานิชภักดิH

137. สี ประจําพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม-

3. นาย กษิต ภิรมย์

มกุฎราชกุมารคือสี อะไร

4. นาย ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

1. เหลือง

2. ม่วง

3. ฟ้ า

4. ชมพู

146. ขนมไทยข้อใดไม่ มีส่วนผสมของไข่

138. ประเทศใดต่อไปนี(มีกษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขทั(งหมด
1. มาเลย์เซีย บรู ไน ลาว

1. เม็ดขนุน

2. ฝอยทอง

3. หม้อแกง

4. เปี ยกปูน

147. รัฐวิสาหกิจแห่งใดมิได้สงั กัดกระทรวงการคลัง

2. นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

1. ธนาคารกรุ งไทย

2. สํานักงานธนานุเคราะห์

3. ภูฏาน เนปาน อินเดีย

3. สลากกินแบ่งรัฐบาล

4. โรงงานยาสูบ

4. เลโซโท สวาซิแลนด์ อียปิ ต์

148. ศาตราจารย์ระวี ภาวิไล เป็ นนักวิชาการด้านใด

139. สมุนไพรใดไม่ ให้สีเหลือง
1. ขมิน( ชัน

2. ดอกคําฝอย

3. ไพล

4. หญ้าหนวดแมว

1. เศรษฐกิจ

2. นิติศาสตร์

3. ดาราศาสตร์

4. การแพทย์

149. ระบบปฏิบตั ิการ (OS) สําหรับเครื องคอมพิวเตอร์ mac ของ

140. หน่วยงานใดมิได้สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี

บริ ษทั apple

1. สํานักงบประมาณ

รุ่ นล่าสุดมีชือว่าอะไร

2. กรมประชาสัมพันธ์

1. Mac OS X tiger

2. Mac OS X jaguar

3. สํานักงานสลากแบ่งกินรัฐบาล

3. Mac OS X puma

4. Mac OS X leopard

4. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ

150. แกสโซฮอล์ E 85 หมายความว่าอะไร

141. ประเทศใดทีมีพรมแดนติดทะเล

1. มีน( าํ มันเบนซินร้อยละ 85

1. ปากีสถาน

2. ภูฏาน

2. มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 85

3. อาฟกานิสถาน

4. เนปาน

3. มีอตั ราการเผาไหม้ร้อยละ 85
4. มีอตั ราการระเหยร้อยละ 85

142. ข้อใดไม่ ใช่ธนาคารพาณิ ชย์
1. ธนาคารทหารไทย

2. ธนาคารออมสิ น

3. ธนาคารเกียรตินาคิน

4. ธนาคารธนชาต
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เฉลยข้ อสอบ PAT 5 วัดศักยภาพคุรุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
ข้อนี( นกั เรี ยนระวังโดนหลอก เพราะคนไข้เชือ

1.ตอบข้ อ 2 เพราะเทคนิคการสอน คือ กลวิธีทีใช้เสริ ม

คนอืน พูด ไม่ได้เป็ นว่าเชือหมอ ข้อ 4 ก็เลยผิดนะ

กระบวนการเรี ยนการสอนหรื อการกระทําต่างๆใน
การสอนให้มีคุณภาพหรื อประสิ ทธิภาพเพิม ขึ(น

ข้อ 2 ถือโดยลําดับสื บๆ กันมา = เชือตามรุ่ นก่อนๆ

ข้อ 1 วิธีการสอน คือ ขั(นตอนทีผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนเกิด

ข้อ 3 ถือโดยความตืน = เชือเพราะตืนเต้น
6.ตอบข้ อ 2 เพราะ พ่อแดงไม่เชือทีชาวบ้านเค้าพูดกัน คือ ไม่ถือ

การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิชาการต่างๆ
ทีแตกต่างกันออกไปตาม องค์ประกอบและ

โดยฟังตามกันนัน เอง

ขั(นตอนสําคัญอันเป็ นลักษณะเฉพาะหรื อ

ข้อ 1 ไม่ถือโดยนึกเดาเอง คือ ไม่เชือเพราะ “เดา”

ลักษณะเด่นทีขาดไม่ได้ของวิธีน( นั

ข้อ 3 ไม่ถือโดยความตืนกลัว คือ ไม่เชือเพราะ “ตืนเต้น”

ข้อ 3 การทําแผนการสอน คือ การเตรี ยมการสอน

หรื อ “กลัว”

ล่วงหน้าของผูส้ อนเพือเป็ นกรอบหรื อ

ข้อ 4 ไม่ถือโดยลําดับสื บๆ กันมา คือไม่เชือเพราะ
“บรรพบุรุษ” หรื อ “รุ่ นก่อน”

แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนของครู
และเพือเป็ นบันทึกย้อนหลังสําหรับการทํา

7.ตอบข้ อ 4 เพราะ หลักกาลามสูตร สอนว่าการเชือให้ใช้

วิจยั เพือการพัฒนาและปรับปรุ งการสอนใน

วิจารณญาณก่อนพูดง่ายๆ ควรเชืออย่างมีเหตุผล

ครั(งต่อๆไป

ข้อ 1 เชือตามคติโบราณ

ข้อ 4 การทําวิจยั ในชั(นเรี ยน คือการทําวิจยั เพือหาถึง

ข้อ 2 เชือตามใบปลิว

ความต้องการของผูเ้ รี ยน เพือทีผสู ้ อนจะได้นาํ

ข้อ 3 เชือตามคําชักชวนของเพือน

ผลการวิจยั มาปรับปรุ งการสอนให้เหมาะกับ

ส่วนข้อ 4 การทํารายงานโดยศึกษาจากหลักฐาน ถือว่ามี

ผูเ้ รี ยน ทั(งนี(เพือผลักดันให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้

การใช้เหตุผลก่อน จึงถือว่าปฏิบตั ิตามหลักกาลามสูตร

ศักยภาพของตนเองอย่างสู งสุด

ทีสุดแล้ว

2.ตอบข้ อ 4 เพราะ หน้าทีสาํ คัญของครู คือ สัง สอนนัน เอง

8.ตอบข้ อ 4 เพราะการจะเล่าเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จต้องมีความ

ข้อ 1 กับ ข้อ 3 เมตรา, เจือจุน ถือเป็ น คุณธรรมของครู

พยายาม ซึงก็ตรงกับตัวเลือกที 4 นัน เอง

3.ตอบข้ อ 2 เพราะ ตรงกับกาลามสูตรข้อทีวา่ “อย่าเชือโดยลําดับ

9.ตอบข้ อ 2 เพราะจากบทกลอนมีความหมายว่าสิ งอืนๆย่อมมีวนั

สื บๆ กันมา” (ตามคําโบราณ)

เสื อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่วิชาทีเราได้เรี ยนรู ้น( นั

4.ตอบข้ อ 4 เพราะ ข้อ 1 ตรงกับกาลามสูตร ข้อ อย่าถือเพราะตรง

ย่อมจะติดตัวเราไปจนตาย ซึงทุกข้อมีความหมายตรง

กับลัทธิคน

กับกลอนในโจทย์หมด ยกเว้นข้อ 2 ซึงมีความหมายว่า

ข้อ 2 ตรงกับกาลามสูตร ข้อ อย่าถือเพราะฟังตามกันมา

อย่าหยุดเรี ยนรู ้เพราะหากเราหยุดเรี ยนรู ้ คนอืนก็อาจ

ข้อ 3 ตรงกับกาลามสูตร ข้อ อย่าถือเพราะโดยความ

เรี ยนตามจนทันเราได้

ตืนเต้น

10.ตอบข้ อ 1 เพราะ ภูมิปัญญาไทย มีกระบวนการทีเกิดจากการสื บ

5.ตอบข้ อ 1 เพราะ เรื องนี(พดู ง่ายๆ คือ หมอเค้าบอกว่าคนไข้จะไป

ทอด กานถ่ายทอดองค์ความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมในชุมชน

กินวิตามิน ตามทีคนอืนบอกกันมา

ท้องถินต่างๆ แล้วพัฒนา เลือกสรร ปรับปรุ ง จนเกิด

(เขาบอกว่าดีกเ็ ชือ ก็ซ(ือหามารับประทาน) อย่างนี

องค์ความรู ้ใหม่ทีเหมาะสมกับยุคสมัย และสื บทอด

เรี ยกว่า “ถือโดยฟังตามกันมา” (ฟังต่อๆ กันมา)

พัฒนาต่อไป
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22.ตอบข้ อ 2 เพราะโรงเรี ยนในเครื อสาธิตจะต้องสังกัดอยูก่ บั

11.ตอบข้ อ 1 เพราะสังเกตจากคําว่า “.......... พอจบก็ตอ้ งเป็ นครู
.......... อันทีจริ งแล้ว ความรู ้สึกลึกๆ ค่อยๆ ลอยขึ(นมา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เมือนึกถึงเหตุการณ์ 2-3 ปี ทีผา่ นมา.......... ผมโชคดีที

23.ตอบข้ อ 1 ชือเต็มของนโยบายเรี ยนฟรี 15ปี คือ นโยบายเรี ยนฟรี

เป็ นครู ”

15ปี อย่างมีคุณภาพ

12.ตอบข้ อ 3 เพราะ สทศ. หรื อ สถาบันทดสอบทางการศึกษา

24.ตอบข้ อ 3 เพราะแผนการสอนมีชือเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า

แห่งชาติ เป็ นองค์กรมหาชนทีได้รับมอบหมายจาก

แผนการจัดการเรี ยนรู ้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้

25.ตอบข้ อ 3 เพราะการสอนนั(นถือเป็ นศาสตร์และศิลป์ อย่างหนึง

ดําเนินการจัดสอบดังกล่าว

นัน หมายความว่า ครู จะยึดแต่ตนเองไม่ได้อีกต่อไป

13.ตอบข้ อ 1 เพราะ ครุ สภา เป็ นหน่วยงานทีมีหน้าทีโดยตรงในการ

เพราะสิ งทีครู สอนไปรุ่ นก่อนๆ อาจใช้ไม่ได้กบั เด็กรุ่ น

กําหนดเกณฑ์มาตรฐานสําหรับผูท้ ีจะมีสิทธิได้รับใบ

อืนๆก็ได้ ดังนั(นการเตรี ยมการสอนจึงถือเป็ นเรื อง

ประกอบวิชาชีพครู

สําคัญ

14.ตอบข้ อ 4 เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้มี

26.ตอบข้ อ 1 เพราะพฤติกรรม หมายถึง สิ งทีวดั ได้อย่างประจักษ์

หลักสูตรทีมีมาตรฐานจริ ง แต่ไม่ได้ระบุให้ทุกโรงเรี ยน

และสามารถวัดได้ดว้ ยเกณฑ์ทีตายตัว ดังนั(นแล้ว ความ

เร่ งปรับปรุ งและปรับเปลียนหลักสูตร สังเกตว่าเมือมี

เข้าใจจึงไม่ถือเป็ นสิ งทีจะวัดได้ดว้ ยเกณฑ์ใดเกณฑ์

หลักสูตรใหม่ทุกครั(งจะต้องมีการเลือกโรงเรี ยนที

หนึงทีตายตัว

เหมาะสมเพือเป็ นการทดลองใช้หลัก เรี ยกว่า โรงเรี ยน

27.ตอบข้ อ 4 เพราะการทําเช่นนี(เป็ นการเสริ มแรงทางบวก กล่าวคือ

นําร่ อง

เป็ นการใช้จิตวิทยาเพือสร้างความมัน ใจให้แก่เด็ก

15.ตอบข้ อ 3 เพราะแม่บทสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ

ดังนั(น เมือหากเมือเด็กทํางานทีครู มอบหมายให้จน

และถือเป็ นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกคือ

สําเร็ จได้ ก็เปรี ยบเหมือนการสร้างความมัน ใจให้แก่เด็ก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

แล้วเมือเด็กมีความมัน ใจ เด็กก็จะเกิดทัศนคติทีดีตอ่

16.ตอบข้ อ 1 เพราะหลักสูตรสถานศึกษา คือ หลักสูตรทีจดั ทําขึ(น

ตัวเอง ต่อครู ต่อวิชาและอยากทําต่อในงานต่อๆไป

เองโดยสถานศึกษาแต่ละแห่งเพือเป็ นแผนในการจัด

28.ตอบข้ อ 3 เพราะการทีเด็กได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ก็จะ

การศึกษาทีจะได้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้พฒั นาไปสู่ศกั ยภาพ

ทําให้เด็กรู ้สึกมีความกระตือรื อร้นทีอยากจะเรี ยนรู้

สูงสุด

29.ตอบข้ อ 3 เพราะการลงโทษเด็กควรกระทําทันที แต่มีขอ้ แม้วา่ ผู้

17.ตอบข้ อ 2 เพราะการศึกษาขั(นพื(นฐานคือการศึกษาในระดับก่อน

ลงโทษต้องไม่ลงโทษด้วยความโกรธ พร้อมทั(งบอกถึง

อุดมศึกษานัน เอง

เหตุผลของการทําโทษเพือให้เด็กได้รับรู ้และไม่ทาํ อีก

18.ตอบข้ อ 1 ทุกข้อคือเหตุผลหลัก ยกเว้นข้อ 1 ไม่ได้มีระบุไว้ใน

ในครั(งต่อไป

จุดมุง่ หมายของการปรับเปลียนหลักสูตร

30.ตอบข้ อ 2 เพราะมาตรฐานวิชาชีพครู กาํ หนดให้ครู พฒั นา

19.ตอบข้ อ 1 เพราะกฎหมายระบุวา่ การประกันคุณภาพการศึกษา

แผนการสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง แต่ไม่ได้

ภายในต้องทําทุกปี แต่การประกันคุณภาพภายนอกต้อง

หมายถึงต้องทําถึงขึ(นเป็ นทียอมรับ

ทํา 1 ครั(งในทุก 5 ปี โดย สมศ.

31.ตอบข้ อ 1 เพราะจากบทกลอนดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงหรื อ

20.ตอบข้ อ 3 เหตุผลเดียวกับข้อ 19

เสนอแนะวิธีการตอบแทนพระคุณครู เลย มีแต่ทอ่ น

21.ตอบข้ อ 4 เหตุผลเดียวกับข้อ 19

สุดท้ายทีบอกว่า “ขอมอบเพลงนี(มาบูชาครู ” - - - การ
บูชาเป็ นเพียงการรําลึกนึกถึงพระคุณของครู เท่านั(น
(154)

32.ตอบข้ อ 3 กลอนบทดังกล่าวประพันธ์โดย ม.ล. ปิ น มาลากุล

39.ตอบข้ อ 4 เพราะการให้การศึกษา – การกล่อมเกลาจิตใจ (การ
อบรมคุณธรรม)

33.ตอบข้ อ 1 เพราะจากบทกลอนเปรี ยบการศึกษากับดอกกล้วยไม้

40.ตอบข้ อ 3 เพราะข้อ 3 มหาวิยาลัยไม่ควรละเลยเรื องการปลูกฝัง

เนืองจากว่ากล้วยไม้เป็ นพืชทีให้ดอกช้า แต่ทว่าดอก
กล้วยไม้เป็ นดอกทีสวยงาม นอกจากจะให้ดอกช้าแล้ว

คุณธรรม (ผลลัพธ์) – มหาวิยาลัยไม่ได้มงุ่ สร้างคนเก่ง

กล้วยไม้ยงั เป็ นพืชทีตอ้ งการการดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษ

เท่านั(น (สาเหตุ)

ดังนั(นความหมายโดยรวมก็หมายถึงการต้องใช้ความ

ข้อ 1 ผูพ้ ดู ไม่ได้คิดจริ งๆ ว่า มหาวิทยาลัยไม่ใช่แหล่ง

พยายาม ความมีมานะนัน เอง ซึงตัวเลือกที 1 จึงเป็ น

สร้างคนดีทีมีความเก่ง

ตัวเลือกทีเหมาะสมทีสุด

ข้อ 2 ผูพ้ ดู ไม่ได้คิดจริ งๆ ว่า มหาวิทยาลัยเป็ น
โรงงานผลิตเครื องมือให้แก่สงั คม

34.ตอบข้ อ 4 เพราะคบเพลิงเป็ นสิ งทีให้แสงสว่าง ใช้ในการนําทาง

ข้อ 4 ผูพ้ ดู ไม่ได้บอกว่า มหาวิทยาลัยมีอุดมการณ์

ดังนั(นแล้วเมือเทียบกับตัวเลือกอืนแล้ว คบเพลิงจึงเป็ น

สูงสุด คือ การสอน การวิจยั

สิ งทีเหมาะสมทีสุดหากไม่เปรี ยบครู เป็ นเรื อจ้าง

41.ตอบข้ อ 3 เพราะเขายํ(ามาตั(งแต่ประโยคแรกแล้ว “ระบบ
การศึกษาต้องการความหลากหลาย”แล้วมาเปรี ยบว่า

35.ตอบข้ อ 2 เพราะการรี ไทร์หรื อการถูกคัดชืออันเนืองมาจาก
คะแนนจากผลสัมฤทธิH(เกรด)ไม่ถึงนั(นจะมีเฉพาะใน
มหาวิทยาลัยทีเป็ นมหาวิทยาลัยในระบบปิ ดเท่านั(น ซึง

“เหมือนกับป่ าไม้ทีมีตน้ ไม้นานาพันธุ์ข( ึนตามธรรมชาติ

ตัวเลือกในข้อที 2 น่าจะเหมาะสมทีสุด ทั(งนี(ไม่ได้

ทีควรจะเป็ น” แล้วยังมายํ(าตอนท้ายอีกว่า “ปัญหาคือ

หมายความว่ามหาวิทยาลัยอืนๆจะไม่มีการรี ไทร์ แต่

การเปลียนโลกให้มีอารยธรรมเดียวกัน” เพราะฉะนั(น

สังเกตจากคําพูดในบทความว่า “เข้ายาก” ซึงก็ไม่น่าจะ

สาระสําคัญคือ “การศึกษาปัจจุบนั เป็ นระบบเดียวกัน”

หมายถึงอีก 2 มหาวิทยาลัยทีเหลือ อีกทั(งไม่น่าจะใช่

ซึ(งไม่ดีน( นั เอง

ตัวเลือกในข้อที 1 เพราะโรงเรี ยนไม่มีการรี ไทร์เพราะ

ข้อ 3 จึงถูกต้องทีสุด
42.ตอบข้ อ 3 คนเขียนเปรี ยบระบบการศึกษาเหมือนป่ าไม้ทาํ ให้เรา

เกรดไม่ถึง(สอบตกก็ซ่อมได้) แต่จะมีการรี ไทร์
เนืองจากความผิดร้ายแรงเท่านั(น

เข้าใจได้ชดั เจนขึ(น ข้อ 3 จึงถูกต้อง
ข้อ 4 เกือบๆ ถูกทีใช้ “อุปมา” แต่ผิดที “ให้สมจริ ง”

36.ตอบข้ อ 4 เพราะจากบทกลอน รุ่ นพีบอกรุ่ นน้องว่า

จริ งๆ หน้าจะแก้เป็ น “ให้เขาได้เข้าใจมากขึ(น”

- ทั(งการจะสอบเข้าให้ได้น( นั ก็ยาก และกว่าจะเรี ยนให้

มากกว่า

จบก็ยาก จึงถือเป็ นทรรศนะเชิงข้อเท็จจริ ง เพราะเค้า

43.ตอบข้ อ 1 เพราะมีการใช้คาํ พูดเสี ยดสี วา่ ในขณะทีบา้ นเมือง

กําลังพูดในลักษณะสรุ ปอยูแ่ ละ
- มีการเตือนรุ่ นน้องให้ต(งั ใจเรี ยนว่า “อย่าลืมนะว่าการ

เดือดร้อนแต่คนทีเรี ยกตัวเองว่าปั ญญาชน(ขึ(น

เรี ยนแบบนี(มีรีไทร์ ” ซึงถือเป็ นทรรศนะนโยบาย คือ

อุดมศึกษา)ยังทําไม่สนใจ(ยังเล่นขายข้าวของ)อยูอ่ ีก ซึง

การสอนหรื อการเตือน

เป็ นการบอกทางอ้อมว่า ให้โตๆกันซะที นัน ก็คือ
ตัวเลือกที 1 นัน เอง

37.ตอบข้ อ 3 เพราะข้อ 1 ประเด็นทีโต้แย้งพูดถึงอุดมการณ์ของ

44.ตอบข้ อ 2 สังเกตจาก key word ตรงท่อนทีวา่ “จึงเสนอแผนงาน

อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ไม่ใช่อุดมการณ์ของ
การศึกษาซึ(งไม่ทราบว่าระดับไหน ข้อ 1 จึงไม่ถูกต้อง

ให้พิจารณาด้านงบประมาณจัดอบรมเจ้าหน้าทีสารวัตร
นักเรี ยนเพิม เติม”

38.ตอบข้ อ 1 เพราะมองข้ามบางสิ งบางอย่างทีสาํ คัญ คือ มองข้าม
เรื องการปลูกฝังความดีแก่นกั ศึกษา

(155)

45.ตอบข้ อ 2 เพราะข้ออืนๆ(1 3 4) เปรี ยบความรู ้เป็ นสิ งของทีมีค่า

51.ตอบข้ อ 3 เพราะหัวใจของการอ่านก็คือการทีเมืออ่านจบแล้วรู้

(ทรัพย์สิน) แต่ในข้อที 2 เปรี ยบความรู ้กบั เครื องนํา

เรื องราวทั(งหมดนัน เอง

ทาง

52.ตอบข้ อ 4 เพราะจากบทกลอนมีการใช้คาํ เร้าว่า “ขวานทีไม่มีดา้ น

46.ตอบข้ อ 2 เพราะ ข้อ 1. ก้านแย่ง คือชือลายไทย = งานด้าน

นําไปใช้ยอ่ มไร้พลัง” รวมถึงมี key word ตรงทีวา่ “คน

ประติมากรรม

ไทยไม่เคยแบ่งข้าง” ซึงน่าจะหมายถึงการรู ้จกั รัก

ข้อ 3. การลงยาทียอดทอง = งานด้านประติมากรรม

สามัคคีนนั เอง

ข้อ 4. ลายเส้น = งานด้านประติมากรรม

53.ตอบข้ อ 3 เพราะบทกลอนดังกล่าวมีท(งั การใช้คาํ เร้าและkey word

ข้อ 2. ฐานปัทม์ คือ ฐานบัว ซึ(งเป็ นเรื องราวของ

ตรงวรรคทีวา่ “เราเกิดมาชาติหนึงจะไม่ให้อะไรแก่

การก่อสร้าง (สถาปัตยกรรม)

แผ่นดินทีเราเกิดมาบ้างหรื อ” ซึงเป็ นการบอกทางอ้อม

47.ตอบข้ อ 1 เพราะ ข้อ 1. พูดถึง “สมุนไพร” ข้อนี( แหละทีเกิดจาก

ว่าให้เราทําตัวให้มีประโยชน์นนั เอง

การช่างสังเกตและค้นคว้า ของคนไทยในอดีต

54.ตอบข้ อ 3 เพราะบทกลอนนี(บอกให้รู้จกั พูดขอโทษ (การยอมรับ

ข้อ 2. พูดถึงศิลปะทีบานประตู เป็ นเรื องความละเอียด

ผิด) ซึงสามารถสังเกตได้จากวรรค “เราควรหัดพูดไว้

อ่อนของคนไทย

ให้ติดปาก” “....มีโอกาสทําผิดด้วยกันทั(งนั(น”

ข้อ 3. พูดถึงพลุ ทีเป็ นการละเล่นของไทย

55.ตอบข้ อ 1 เพราะกลอนข้างต้นมีความหมายว่า มากคนก็มากความ

ข้อ 4. พูดถึงการให้ทานด้วยกัปพฤกษ์ ซึ(งเป็ นการทํา

ซึงก็ตรงกับสํานวนทีวา่ มากหมอมากความนัน เอง

บุญของคนไทย

56.ตอบข้ อ 4 กํากวม = แปลได้ 2 อย่าง // ไม่กาํ กวม = แปลได้อย่าง

48.ตอบข้ อ 3 เพราะวัฒนธรรม หมายถึง สิ งทีคนสร้างขึ(น

เดียว

ข้อ 1. มีวฒั นธรรมปรากฏตรง “มณฑป”

ข้อ 1. ใครตามหมอมา

ข้อ 2. มีวฒั นธรรมปรากฏตรง “ควันธูป”

สามารถเป็ นได้วา่ ใคร เป็ น

คนไปตามหมอมา กับ ใครเดินตามหมอทีชือมา

ข้อ 4. มีวฒั นธรรมปรากฏตรง “สางขนเม่น”

ข้อ 2. เขาเหยียบแก้วแตก

ข้อ 3. เป็ นการบรรยายธรรมชาติ

สามารถเป็ นได้วา่ เขา

เหยียบแก้วจนแตก กับ เขาเหยียบแก้วทีแตกอยูแ่ ล้ว

49.ตอบข้ อ 2 เพราะ จากเรื องขัตติยะพันธกรณี โคลงบทนี(แต่งตอนที

ข้อ 3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสี ยใจ สามารถเป็ นได้วา่

รัชการที 5 ทรงพูดประมาณว่า“เป็ นเพราะยังมีภาระ

ถ้าหากเขาตกลงไปแล้วคุณจะเสี ยใจ (ตกจากทีสูง)

หน้าทีติดอยูน่ ะ ไม่ง(นั ก็คงจะตายไปแล้ว ใครสักคน

กับ ถ้าเขายินยอมไปจริ งๆแล้วคุณจะเสี ยใจ

ช่วยเอาภาระหน้าทีน( ีไปที (จะได้ไปได้อย่างสงบ)” (คํา

กับ ถ้าเขาไปจากคุณ แล้วคุณจะเสี ยใจ

ว่า อัญขยม = ข้าพเจ้า)

57.ตอบข้ อ 3 เพราะ 1. อะไรฉันก็กินได้ท(งั นั(น อะไรเป็ นอนิยมสรรพ

50.ตอบข้ อ 2 เพราะ การเปรี ยบเป็ น หรื อละคําเปรี ยบ เราเรี ยกว่า

นาม คือสรรพนามทีไม่เจาะจง ประโยคนี(หมายความว่า

อุปลักษณ์ในทีน( ีทรงเปรี ยบภาระหน้าทีของในหลวง

กินได้ทกั อย่าง

ว่าเป็ น “ตะปู”โดยทรงเอาคําว่าตะปูมาแทนเลยเป็ นการ

2. เธอนั(นเอง ฉันนึกว่าใครเสี ยอีก ใครเป็ นสรรพนามที

เปรี ยบแบบอุปลักษณ์

ใช้แทนทีขณะทียงั ไม่รู้วา่ เป็ นใคร ประโยคนี(ผพู ้ ดู

ส่วนสัญลักษณ์ตอ้ งเป็ นสิ งแทนทีคนทัว ไปรู ้จกั เช่น

ไม่ได้ต(งั คําถาม

หงส์ แทน คนชั(นสูง กา แทน คนชั(นตํา

4. เมือไรเขาจะมาก็ไม่รู้ เมือไรเป็ นประโยคบอกเล่าที

แต่ “ตะปู” นี(เป็ นการเปรี ยบของพระองค์เอง ไม่ใช่

พูดขึ(นโดยไม่มีวตั ถุประสงค์หลักว่าต้องการคําตอบ

สัญลักษณ์ ทีเค้าใช้กนั ทัว ไปในคําประพันธ์
(156)

2. เสี ยงสัมผัสไพเราะ เช่น ครําคร่ าซวนโซเซ อ่อนโย้เย้

58.ตอบข้ อ 1 เพราะหมายถึง เคยทําตัวใหญ่มาแล้ว ทําให้เล็กลงไม่ได้

เอียงโอนเอน

มักใช้กบั คนทีเคยมัง มีหรื อรุ่ งเรื องมาก่อน เมือยากจน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงของคํากับความหมาย เช่น

หรื อตกอับลงก็ยงั ทําตัวเหมือนเดิม สํานวนนี(จึงมีความ

ซวนโซเซ เอียงโอนเอน

สอดคล้องกับข้อความทียกมา

65.ตอบข้ อ 2 เพราะ ประเพณี ไทยไม่ยกย่องและไม่มีธรรมเนียมการ

2. เจ้ายศเจ้าอย่าง หมายความว่า ถือยศถือศักดิH
3. เห็นช้างขี( ขี(ตามช้าง หมายความว่า ทําเลียนแบบคน

แย่งชิงผูห้ ญิงขอคนอืน ดังนั(นจึงไม่ใช่วิถีชีวิตไทย

ใหญ่คนโตหรื อคนมัง มี ทั(งๆ ทีไม่มีกาํ ลังทรัพย์หรื อ

1. แสดงวิถีชีวิตไทย ใช้เกวียนเป็ นพาหนะ หน่วยตวงวัด

ความสามารถพอ มีความหมายเดียวกับ เห็นเขาขึ(น

เป็ นถัง

คานหาม เอามือประสานกัน

3. คนไทยกินหมาก กระเป๋ าถือคือสมุก
4. เครื องนอนของคนไทย มีหมอน มุง้ เสื ออ่อน

59.ตอบข้ อ 3 เพราะ ราพณ์ เป็ นชือของทศกัณฐ์ เรี ยกว่า “ท้าวราพณ์”

66.ตอบข้ อ 3 เพราะตัวเลือกในข้อนี(บอกข้อมูลทีจาํ เป็ นอย่างชัดเจน

60.ตอบข้ อ 2 เพราะ ไม่แสดงความเชือของคนไทย แต่เป็ นเพียงความ

ไม่วา่ จะเป็ นรายละเอียดของกิจกรรม วัน เวลา สถานที

คิดเห็นของกวีทีมีตอ่ ผูห้ ญิง

67.ตอบข้ อ 2 เพราะสังเกตจากคําว่า “คนชู” ซึงก็หมายถึงการมี

1. แสดงความเชือว่าหากพบพระสงฆ์แล้วไม่ไหว้จะทํา
ให้เสื อมยศและทรัพย์สิน

ผูส้ นับสนุนนัน เอง

3. เจอพบนักปราชญ์ราชครู ซ ึงเป็ นผูร้ ู ้อย่าถือยศศักดิHวา่

68.ตอบข้ อ 3 เพราะ โจทย์ถาม ข้อใด “ไม่ใช่” ผลจากอโลภะ อโทสะ

สูงกว่าให้เข้าไปสนทนาด้วย

คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลง

4. เชือว่าวันจันทร์ให้ใส่เสื( อผ้าสี ขาวนวลจะทําให้อายุ

นัน คือ การตัดหรื อละกิเลส

ยืน

ข้อ 1 วิญ[ูชน (ผูร้ ับ) สรรเสริ ญ

61.ตอบข้ อ 4 เพราะ ในคําประพันธ์ทียกมาไม่กล่าวถึงการละเล่น แต่

ข้อ 2 สกัดกั(นความชัว ทีจะเกิดขึ(น เป็ นประโยชน์จาก

กล่าวถึง ลักษณะนิสยั คือ คล่องแคล่วๆ ไม่หยิบหย่ง

การตัดกิเลส

โลดโผน กล่าวถึง การประกอบอาชีพว่ามีการหาหอย

ข้อ 4 สร้างประโยชน์และความสุข

กล่าวถึงการแต่งกาย ว่า นุ่งผ้าเขมร

การตัดกิเลส มุง่ ตัดอกุศลกรรมทีจะเกิด ไม่ใช่ไปลด
กรรม “ในอดีต” เพราะในศาสนาพุทธถือว่า สิ งทีเกิด

62.ตอบข้ อ 2 เพราะ แสดงภูมิปัญญาว่าคนไทยรู ้จกั ทีจะนําสมุนไพร

แล้ว ถือว่าเกิดขึ(น จะแก้ไขไม่ได้แล้ว

มาใช้รักษาโรค

69.ตอบข้ อ 3 เพราะข้อ 1 ผิดที “บวชนานไปใช้ของอย่างอืนแทนได้”

63.ตอบข้ อ 2 เพราะ ไม่ปรากฏในคําประพันธ์ทียกมาว่า ชูชกทํางาน
บ้าน

ข้อ 2 ผิดเพราะ มรรคมีองค์แปดเป็ นทางทีมงุ่ สู่นิพพาน

1. มีขอ้ ความทีบอกว่าเป็ นความรับผิดชอบของพ่อบ้าน

ซึงคนธรรมดาก็ปฏิบตั ิได้ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นทางของ
พระอริ ยะ

คือ ซ่อมแซมบ้าน

ข้อ 4 ผิดที “ผูป้ ฏิบตั ิเคร่ งครัดจะไปรักษาทีวดั ”

3. บ้านทีกล่าวในคําประพันธ์เป็ นลักษณะของบ้านทรง

70.ตอบข้ อ 2 เพราะคําสอนเรื อง “กรรม” ทีวา่ “กรรมลิขิต” เน้นทีสุด

ไทยสมัยก่อน
4. มีกล่าวถึงการซ่อมบ้านของคนโบราณ เช่น คํ(าจันทัน

ว่า เราเป็ นผูล้ ิขิตชีวิตเราเอง

จุนจ้องไว้

71.ตอบข้ อ 1 เพราะดรุ ณธรรม 6 คือ ข้อควรปฏิบตั ิสาํ หรับเยาวชน 6

64.ตอบข้ อ 3 เพราะ 1 การใช้ภาพพจน์ ใช้คาํ ทีทาํ ให้เห็นภาพบ้าน

ประการ ซึงได้แก่

ของชูชก

1. ตั(งใจศึกษาเล่าเรี ยน
(157)

2.ให้มีระเบียบวินยั ในตนเอง

79.ตอบข้ อ 1 เพราะ พระเวสสันดรชาดก ให้แนวคิดคําคัญเกียวกับ

3.ให้ยดึ เอาแบบอย่างของคนดีมาประพฤติ

การบําเพ็ญทางบารมี โดยการยกพระกุมาร คือ กัณหา

4.ประพฤติได้ถูกต้อง

ชาลีให้กบั ชูชก

5.ให้ขยันหมัน เพียร

80.ตอบข้ อ 3 เพราะ สังควัตถุ 4 คือ คุณธรรมในการสงเคราะห์ เห็น

6.ให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ

สังคมส่วนรวมเป็ นหลัก ได้แก่

72.ตอบข้ อ 3 เพราะหลักไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ 3 ประการ

1. ทาน - การให้

ของชีวิตทุกชีวิต อันประกอบด้วย

2. ปิ ยวาจา - การเจรจาด้วยถ้อยคําไพเราะ

1.อนิจจัง = ความไม่เทียง

พร้อมทั(งชี(แจงแนะนําสิ งทีเป็ นประโยชน์

2.ทุกขัง = ความทนอยูส่ ภาพเดิมไม่ได้

3. อัตถจริ ยา - การทําตนให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ ืน

3.อนัตตา =ความไม่ใช่ตวั ตนทีแท้จริ ง

4. สมานัตตา - การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย

73.ตอบข้ อ 4 เพราะ สัมมากัมมันตะ = ทํางานชอบ (ชอบ ในทาง

1. อริ ยสัจ 4 ความจริ งอันประเสริ ฐ ได้แก่ ทกุข์ สมุทยั

พระพุทธศาสนา แปลว่า สิ งทีถูกต้อง)

นิโรธ มรรค
2. อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมในหารทําให้เสร็ จ ได้แก่

74.ตอบข้ อ 2 เพราะ สัมมาสติ = ระลึกชอบ (รู ้ตวั ว่ากําลังทําอะไร ไม่

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา

ประมาท)

4. พรหมวิหาร 4 คุณธรรมสําหรับผูใ้ หญ่ ผูบ้ ริ หาร

75.ตอบข้ อ 3 เพราะศีลห้า มีความหมายและจุดมุง่ หมายเพือไม่

ได้แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา

เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน (โดยศีลข้อ 1-4 มุง่ ให้ไม่

81.ตอบข้ อ 1 เพราะ สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมทีเป็ นทีต(งั แห่งการ

สร้างความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ืน ส่วนศีลข้อ 5 มุง่ ให้ไม่

สงเคราะห์กนั ธรรมเป็ นเครื อง ยึดเหนียวนํ(าใจกัน

สร้างความเดือดร้อนแก่ผอู ้ ืนและตัวเอง)

หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึดเหนียวใจกันไว้ วิธี

76.ตอบข้ อ 2 เพราะ กรรม = การกระทําทีจะส่งผล ดังนั(น ตามบุญ
ตามกรรม จึงหมายถึง สิ งทีเกิดขึ(นล้วนเป็ นผลทีมาจาก

ทําให้คนรัก หลักสังคมสงเคราะห์ซ ึงเป็ นเครื องประสาน

การกระทํา(กรรม)ทีทาํ มา

ใจและเหนียวรั(งใจคน ให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกันได้
และทําให้อยูก่ นั ด้วยความรักความปรารถนาดีตอ่ กัน

77.ตอบข้ อ 4 เพราะ พีชนิยามในนิยาม 5 ของสมุทยั ได้แก่
อวิชา - ความไม่รู้

เหมือนลิมสลักรถไว้มิให้ชิ(นส่วนกระจายไป ทําให้รถ

ตัณหา - ความทะยานออก

แล่นไปได้ตามทีตอ้ งการ

อุปาทาน - ความยึดมัน ถือมัน

1. ทาน การให้ การเสี ยสละ การแบ่งปันเพือประโยชน์

กรรม - การกระทําทีส่งผลเป็ นวิบากมีท(งั ดีและไม่ดี

แก่ผอู ้ ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็ นคนทีไม่เห็นแก่ตวั

อาหาร - คือ คําข้าวอย่างหนึง และผัสสะอย่างหนึ ง

แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา)
2. ปิ ยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคําไพเราะอ่อนหวาน

ซึงหมายถึง อารมณ์ตา่ งๆ ทีมากระทบ

จริ งใจ ไม่พดู ยาบคายก้าวร้าว พูดสิ งทีเป็ นประโยชน์

ทางกาย วาจา ใจ

เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีตอ่ กัน (พูดจาจับใจ)

78.ตอบข้ อ 3 เพราะ สังฆทาน คือ ทานทีไม่เจาะจง ส่วนการ
ทอดกฐิน การบวชพระ การสวดญัตติต่างๆ เรี ยกว่า

3. อัตถจริ ยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป)

สังฆกรรม

4. สมานัตตา การเป็ นผูม้ ีความสมําเสมอ โดยประพฤติ
ตัวให้มีความเสมอต้น เสมอปลาย วางต่อดีตอ่ กัน
(นิสยั เป็ นกันเอง)
(158)

82.ตอบข้ อ 1 เพราะ เนืองจากสิ ทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิHศรี ความ

86.ตอบข้ อ 1 เพราะ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

เป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมาหากษัตริ ยเ์ ป็ น

ศักดิHศรี ความเป็ นมนุษย์จึงเกียวกับสิ ทธิ

ประมุข เช่น เดียวกับอังกฤษและญีปนุ่
2. ฝรังเศส มีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบกึง

83.ตอบข้ อ 4 เพราะ เป็ นรัฐรวมทั(ง 2 ประเทศ มีรัฐ 2 ประเภท ได้แก่

ประธานาธิบดี กึงรัฐสภา

รัฐเดียว คือ รัฐทีมีรัฐบาลเดียวใช้อาํ นาจอธิปไตย

3. อินเดีย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบ

ปกครองอาณาเขตทั(งหมด รัฐรวม คือ รัฐทีรัฐบาล 2

รัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข

ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิน ประเทศที

4. สหรัฐอเมริ กา มีการปกครองแบบประชาธิปไตย

ได้เป็ นรัฐรวม ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา อินเดีย

แบบประธานาธิบดี

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย
1. อิตาลี เป็ นรัฐเดียว ส่วนสหรัฐอเมริ กา เป็ นรัฐรวม

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริ ยห์ รื อ

2. ออสเตรเลีย เป็ นรัฐรวม ส่วนนิวซีแลนด์ เป็ นรัฐเดียว

ประธานาธิบดีเป็ นประมุข เช่น อังกฤษ ไทย มีนาย

3. ฝรังเศสและเยอรมันเป็ นรัฐเดียว

รัฐมนตรี บริ หารประเทศภายใต้การควบคุมของรัฐสภา
ญีปนุ่ มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข อินเดียมี

84.ตอบข้ อ 4 เพราะ หลักการสําคัญระบบประชาธิปไตย ได้แก่

ประธานาธิบดีเป็ นประมุข

-หลักสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค

87.ตอบข้ อ 2 เพราะ สมาคมอาเซียน หรื อสมาคมประชาชาติเอเชีย

-หลักความยินยอม
-หลักประนีประนอม

ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย

-หลักนิติธรรมและกฎหมาย

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ บรู ไน

-หลักเหตุผล

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

-หลักเสี ยงข้างมาก

1),3) และ 4) ไม่ถูกต้อง เพราะมี ญีปนุ่ อินเดีย และ

-หลักการปกครองตนเอง

ติมอร์ตะวันออก
88.ตอบข้ อ 3 เพราะ ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทย

-หลักอํานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน
หลักการสําคัญทีสุด คือ หลักอํานาจอธิ ปไตยเป็ น

ปัจจุบนั ส่วนใหญ่อาศัยชิ(นส่วนของต่างประเทศนํามา

ของ ประชาชน

พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คือ การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศของไทยจะเป็ น

85.ตอบข้ อ 1 เพราะ การปกครองแบบเผด็จการ คือ การปกครองโดย
คนคนเดียว โดยคณะบุคคลคณะเดียว หรื อ ปกครอง

ลักษณะมีการลงทุนร่ วมกันเช่น การผลิตรถยนต์ หรื อ

โดยพรรคการเมืองพรรคเดียว มี 2 แบบ คือ

รับแบบปฏิวิศวกรรม รับมาแล้วนํามาดัดแปลง
89.ตอบข้ อ 1 เพราะ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ มี 2 นโยบาย คือ

1. เผด็จการอํานาจนิยม (ทหาร) เป็ นการปกครองที
ประชาชนไม่มีสิทธิเสรี ภาพด้านการเมือง แต่ มีสิทธิ

1. นโยบายการค้าแบบเสรี ไม่มีขอ้ จํากัดทางการค้า ไม่

เสรี ภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น พม่า

เก็บภาษีหรื อเก็บแต่นอ้ ย

2. เผด็จการเบ็ดเสร็ จ คือ การปกครองทีประชาชนไม่มี

2. นโยบายการค้าแบบคุม้ กัน เป็ นนโยบายทีรัฐบาลจะ

สิ ทธิเสรี ภาพด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม

ควบคุมการนําเข้าและส่งออกด้วยการตั(งกําแพงภาษี

ได้แก่ เผด็จการฟาสซิสต์, เผด็จการนาชี, เผด็จการ

สนับสนุนสิ นค้าภายในประเทศและส่งเสริ ม

คอมมิวนิสต์

สิ นค้าออก เพือแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า ดังนั(น

(159)

การใช้นโยบายการค้าแบบคุม้ กันจะทําให้ประเทศมี

เงินบริ จาค

ความได้เปรี ยบทางการค้า

2. บัญชีทุนเคลือนย้าย เงินทุนไหลเข้า ไหลออก
3. บัญชีทุนสํารองระหว่างประเทศ เป็ นบัญชีทีเหลือ

90.ตอบข้ อ 1 เพราะ นโยบายการเงิน หมายถึง แนวทางการ

จากรายรับ รายจ่าย แล้ว

ดําเนินงานทางด้านการควบคุมปริ มาณเงินและสิ นเชือ

94.ตอบข้ อ 2 เพราะ ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงจะแบ่งทีดินเป็ น

ของธนาคารกลางเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ
ด้านต่างๆ เกียวข้องกับการธนาคาร เป็ นเรื องเกียวกับ

อัตราส่ วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี(

อัตราดอกเบี(ย การเงิน – ขายพันธบัตร การเพิม – ลด

ส่วนแรก ร้อยละ 30 เป็ นแหล่งนํ(า

ปริ มาณเงินในระบบปริ มาณเงิน หมายถึง ปริ มาณ

ส่วนที 2 ร้อยละ 30 เป็ นนาข้าว

เงินตราทีหมุนเวียนในมือประชาชนขณะใดขณะหนึง

ส่วนที 3 ร้อยละ 30 ปลูกผลไม้

ได้แก่ ธนบัตร เหรี ยญกษาปณ์ เงินออม เช็ค เครดิต

ส่วนที 4 ร้อยละ 10 เป็ นทีอยูอ่ าศัย และอืนๆ

การ์ด

โจทย์กาํ หนดให้มีดิน 30 ไร่

3) และ 4) ก็เกียวกับนโยบายการเงิน ทีโจทย์ถาม

เป็ นแหล่งนํ(า ร้อยละ 30 = 30 × 30 = 9 ไร่
100

นโยบายการเงินแบบขยายตัว จึงตอบข้ อ1

ทํานา ร้อยละ 30 = 30 × 30 = 9 ไร่

91.ตอบข้ อ 3 เพราะ หนี(สาธารณะ หมายถึง หนี(ภาครัฐบาลทีเกิดจากการ

100

95.ตอบข้ อ 1 เพราะระบบเศรษฐกิจแบบผสม หมายถึง ระบบ

กูย้ มื มีท(งั หนี(ในประเทศ และทีกยู้ มื มาจากต่างประเทศ
1),2)และ 4) เป็ นสาเหตุทีทาํ ให้รัฐบาลต้องกูย้ มื เงินมา

เศรษฐกิจทีมีกิจกรรมทัว ภาครัฐ และเอกชน โดยรัฐจัด

ใช้ท(งั สิ(น ยกเว้นข้อ 3

กิจการทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เช่น สาธารณูปโภค
ต่างๆ แต่เอกชนก็แข่งขันได้เสรี เศรษฐกิจไทยเป็ นแบบ

92.ตอบข้ อ 3 เพราะ ภาวะเงินฝื ดเป็ นภาวะทีระดับสิ นค้า และบริ การ

ผสม โดยค่อนมาทางเสรี นิยม

มีแนวทางโน้มลดตําลง ทําให้คา่ ของเงินสูงขึ(น หรื อ

96.ตอบข้ อ 2 เพราะ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นผลมาจากการ

ภาวะทีคนไม่มีเงินในมือ การแก้ไขโดยเพิม เงินในมือ
คน

พัฒนาเศรษฐกิจ ซึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

1. ธนาคารลดดอกเบี(ย เมือดอกเบี(ยเงินฝากถูก คนก็ไม่

เศรษฐกิจ คือ เพือให้รายได้ประชาชาติหรื อรายได้เฉลีย
บุคคลสูงขึ(น

ฝากเงิน ทําให้มีเงินในมือหรื อดอกเบี(ยเงินกูถ้ ูก

97.ตอบข้ อ 4 เพราะ สุวรรณภูมิ หมายถึง ดินแดนแห่งทองคํา แหลม

คนก็จะกูเ้ งินเพือมาลงทุน เป็ นการเพิมเงินในมือ

สุวรรณภูมิเคยมีชนชาติตา่ งๆ อาศัยอยู่ เช่น ขอมมอญ

2. รัฐบาลลดภาษีมูลค่าเพิม เมือเสี ยภาษีนอ้ ยก็เป็ นการ

ละว้า เป็ นศูนย์กลางการค้าของจีนและอินเดีย ตาม

เพิม เงินในมือ

หลักฐานประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้เรี ยก

3. ธนาคารพาณิ ชย์ลดการปล่อยสิ นเชือ ไม่เป็ นการเพิม

ดินแดนของตนว่า สุวรรณภูมิ เช่น ไทย ลาว พม่า

เงินในมือคน

98.ตอบข้ อ 3 เพราะ ระบบกฎหมายของโรมัน คือ กฎหมายสิ บสอง

4. ธนาคารลดการขยายพันธบัตร ถ้าคนไม่ซ(ือพันธบัตร

โต๊ะ

ยังมีเงินในมือ

1. ระบบประชาธิปไตยของกรี ก

93.ตอบข้ อ 2 เพราะ บัญชีเดินสะพัด เป็ นบัญชีทีแสดงดุลการค้า ดุล
บริ การ เงินโอน เงินบริ จาค เป็ นส่วนหนึงของ

2. ระบบรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กา

ดุลการชําระเงินซึงประกอบด้วย

4. ระบบศักดินาสวามิภกั ดิH คือระบบเจ้าขุนมูลนาย
เป็ นลักษณะของยุโรปในสมัยกลาง

1. บัญชีเดินสะพัด แสดงดุลการค้า ดุลบริ การ เงินโอน
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1),2) และ 4) เป็ นผลทีเกียวข้องกับละติจูด

99.ตอบข้ อ 1 เพราะ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็ น

103.ตอบข้ อ 1 เพราะ ประชากรในทวีปอเมริ กาเหนือ กับทวีปยุโรปมี

นายกรัฐมนตรี เมืองไทยเข้าสู่ยคุ สร้างชาติ คือ สร้าง
ประเทศให้ยงิ ใหญ่ให้คนไทยมีวฒั นธรรม มีความ

ความคล้ายคลึงกันมากทีสุด เพราะเป็ นวัฒนธรรมของ

ทันสมัย มีการออกรัฐนิยม เป็ นคําสัง ของรัฐบาลให้

ชาวผิวขาวเหมือนกัน เมือจากมีการค้นพบทวีป

ประชาชนปฏิบตั ิมีการตั(งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการ

อเมริ กาเหนือ แล้วชาวยุโรปได้อพยพไปตั(งถินฐาน

ส่งเสริ มลัทธิชาตินิยม

ส่วนอเมริ กาใต้ หลังจากได้มีการค้นพบ แล้วทาง
ตะวันออกเป็ นของโปรตุเกส ทางด้านตะวันตกเป็ น

100.ตอบข้ อ 2 เพราะ ในสมัยรัชการที 7 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํา
รุ นแรงทัว โลก ภายหลังสงครามโลกครั(งที 1 ทรง

ของสเปน ประชากรในทวีปอเมริ กาใต้ ส่วนใหญ่เป็ น

แก้ไขโดยวิธีดุลยภาพ โดยการตัดทอนรายจ่ายต่างๆ

เลือดผสมระหว่างชนพื(นเมืองกับชาวยุโรป ซึงมี

เช่น ลดเงินพระคลังข้างทีลง ยุบหน่วยงาน ปลด

วัฒนธรรมทีแตกต่างจากชาวผิวขาว
104.ตอบข้ อ 1 เพราะ เสาดิน เป็ นภูมิประเทศทีเกิดจากการกัดเซาะ

ข้าราชการ ลดดอกเบี(ยเงินเดือนข้าราชการ
1. ไม่ถูกต้อง เนืองจากไม่ได้ลดค้าเงินบาท แต่มีการ

ของแม่น( าํ ลําธาร ทําให้พ(นื ทีเป็ นร่ องทีเซาะลึกๆ

รักษาเงินบาท (1 ดอลลาร์ = 2.50 บาท) การลด

แพะเมืองผี เป็ นเสาดินสูงๆ ตําๆ เกิดจากการกัดเซาะ

ค่าเงินบาทเกิดขึ(นสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ของแม่น( าํ อยูใ่ นจังหวัดแพร่

3. การกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ เกิดขึ(นภายหลังการใช้

2. โป่ งยุบ เกิดจากการยุบตัวของดิน ทําให้เกิดเสาดิน
สูงๆ ตําๆ คล้ายแพะเมืองผี อยูใ่ นอําเภอสวนผึ(ง

วิธีดุลยภาพแล้ว

จังหวัดราชบุรีเขากระโดง อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติ

4. การส่งเสริ มการใช้สินค้าไทยเกิดขึ(นสมัย จอมพล

เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ พื(นทีส่วนใหญ่เป็ นป่ า

ป.พิบูลสงคราม (รัชกาลที 8)

3. เสาเฉลียง ภูมิประเทศเป็ นหิ นรู ปประหลาด เกิดจาก

101.ตอบข้ อ 4 เพราะ ภาพถ่ายทางอากาศ เป็ นภาพถ่ายทีได้จากการใช้
กล้องถ่ายภาพทางอากาศ ทีตอ้ งการรายละเอียดไม่

การกระทําของลมและนํ(า อยูใ่ นจังหวัด

มากนักเพียงให้ทราบรู ปร่ าง ขนาดว่าเป็ นอย่างไร

อุบลราชธานี ผาแต้ม เป็ นเทือกเขาสูงๆ ตําๆ ซ้อน

1. ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื(นโลก (GPS) เป็ น

กันเป็ นลานหิ น รอบแนวเขตถัดจากฝังแม่น( าํ โขง
เป็ นหน้าผาสูงชันอยูจ่ งั หวัดอุบลราชธานี

ระบบการรังวัดหาค่าตําแหน่งบนผิวโลก จากการ

4. ภูผาเทิบ เกิดจากการกระทําของนํ(าฝน และลมกัด

รับสัญญาณคลืนวิทยุจากดาวเทียม

เซาะภูเขาดิน กลายเป็ นกลุ่มหิ นรู ปทรงต่างๆ วาง

2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็ น
เครื องมือทีใช้ในการนําเข้า การจัดเก็บ การจัดการ

ซ้อนกันกันแดดลมได้ อยูใ่ นจังหวัดมุกดาหารแก่ง

กับข้อมูลทีเก็บไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์

ตะนะ เกิดจากลํานํ(ามูลไหลมาพบดอนตะนะใน
อุทยานแห่งชาติดอนตะนะ อําเภอโขงเจียม

3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็ นขอมูลระยะไกล นํามาใช้

จังหวัดอุบลราชธานี

รวมกับระบบ GIS และ GPS เพือเป็ นข้อมูลในการ

105.ตอบข้ อ 2 เพราะ บุญบั(งไฟ เป็ นประเพณี ทาง

วางแผนจัดกานทรัพย์กรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ดังนั(น การวางแผนการเพาะปลูกพื(นที 1000 ไร่

ตะวันออกเฉี ยงเหนือ นิยมทําเดือน 6, 7 ซึงเป็ นฤดูฝน

ควรใช้ภาพถ่ายทางอากาศ

เข้าสู่การทํานา คล้ายกับการแห่นางแมวของภาคกลาง
เพือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

102.ตอบข้ อ 3 เพราะ การทีทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน ต้อง
เกียวข้องกับลองจิจูด
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1. บุญข้าวจี นิยมทําภายหลังการทําบุญวันมาฆบูชา

3. UNDP (United Nations Development Program)

โดยเอาข้าวเหนียวมาปั(นเป็ นก้อนกลม โรยเกลือ

แผนงานสหประชาชาติเพือการพัฒนาจุดประสงค์

วางบนเตาไฟ นําไปทําบุญ และรับประทาน

หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. บุญกุม้ ข้าวใหญ่ ทําในเดือนยีห ลังเก็บเกียวแล้ว

4. UNEPA (United Nations Population Fund)

ชาวบ้านก็จะทําบุญด้วยข้าว โดยนําข้าวมากอง

กองทุนสหประชาชาติเพือประชากร

รวมกันแล้วนิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์

109.ตอบข้ อ 2 เพราะ การจัดการสิ งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการที

แล้วนําไปถวายพระ ถ้าทําทีบา้ นเรี ยกบุญกุม้ ข้าว

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมอย่างดี

เรี ยกอีกอย่างว่าบุญเดือนยี

ประสิ ทธิภาพและระบบด้วยการใช้กลยุทธ์ 3 อย่าง

4. บุญแห่ปราสาทผึ(ง ทําช่วงเวลาออกพรรษา คล้ายกับ

ควบคูไ่ ป ได้แก่ การสงวน (Preservation) การอนุรักษ์

การแห่เทียนพรรษา (ผึ(ง หมายถึง เทียน)

(Conservation) และการพัฒนา (Development)

106.ตอบข้ อ 3 เพราะ พิธีสารเกียวโต เป็ นอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่

110.ตอบข้ อ 4 เพราะ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ

ด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations

แวดล้อม พ.ศ.2535 เน้นหลักการว่า ใครก่อมลพิษต้อง

Framework Convention on Climate Chanqe: UNFCC)

รับผิดชอบในการจ่ายหรื อฟื( นฟูสิงแวดล้อม(Polluter

ในปี พ.ศ. 2543 ในการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วย

Pay Principle : PPP) โดยมีมาตรการให้โครงการต่างๆ

สิ งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร

ทีก่อมลพิษต้องนําเทคโนโลยีบาํ บัดมลพิษมาใช้ เช่น

ประเทศบราซิล ได้กาํ หนดให้ประเทศต่างๆ ร่ วมมือกัน

ระบบบําบัดนํ(าเสี ย คําตอบจึงเป็ นข้อ 4 ประเมิน

ลดการปลดปล่อยแก๊สเรื อนกระจกด้วยความสมัครใจ

โครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม

พิธีสารเกียวโต (Kyotoprotoeol) เป็ นพิธีสารทีสร้างขึ(น

111.ตอบข้ อ 4 เพราะบรรทัดฐานเป็ นส่ วนหนึงของการจัดระเบียบ

ภายใต้กรอบของ UNFCC แต่มีการเพิม เติมพันธกรณี

ทางสังคม ทั(งนี(กเ็ พือควบคุมพฤติกรรมของคนใน

ให้เข้มข้นขึ(น

สังคมเพือความสงบสุขของสังคมนัน เอง

107.ตอบข้ อ 4 เพราะ โครงการแก้มลิง เป็ นโครงการตามพระราชดําริ

112.ตอบข้ อ 3 เพราะลักษณะของสังคมไทยไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎอย่าง

คือ การจัดให้มีสถานทีเก็บกักนํ(าตามจุดต่างๆ ในกรัง

เคร่ งครัด อย่างจะเห็นได้วา่ คนไทยมักจะพูดว่า อะไร

เทพ เพือเป็ นบึงพักนํ(าโดยรองรับนํ(าฝนเอาไว้ชวั คราว

ยอมได้กย็ อมกันไป หยวนๆกันไป

ก่อนทีจะระบายลงลํานํ(าสาธารณะ เมือฝนตกนํ(าฝนจะ

113.ตอบข้ อ 2 เพราะการทําขวัญข้าวเป็ นการแสดงความรักต่อพระแม่-

ถูกขังอยูใ่ นพื(นทีพกั นํ(ารอเวลาให้คลองต่างๆ ซึงเป็ น

โพสพเพือให้ได้ผลผลิต(ข้าว)ดี ซึงประเพณี ดงั กล่าวก็

ทางระบายนํ(าหลักพร่ องนํ(า พอจะรับนํ(าได้จึงค่อยๆ
ระบายนํ(าลง เป็ นการช่วยลดปัญหานํ(าท่วมในกรุ งเทพ

น่าจะเกียวกับวิถีชีวิตของชาวนา ซึงภาคทีมีการทํานา
ข้าวมากทีสุดคือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

และบริ เวณใกล้เคียง

114.ตอบข้ อ 3 เพราะหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ

108.ตอบข้ อ 2 เพราะ UNEP (United Nations Environment Program)

การทีปกครองโดยยึดถือเอาความต้องการของ

แผนงานพัฒนาสหประชาชาติ เพือพัฒนาสิ งแวดล้อม

ประชาชนเป็ นหลัก ดังนั(นหากจะดูถึงความสําเร็ จของ

1. WFP (World Food Program) แผนงานอาหารแห่งโลก

ระบอบดังกล่าวก็น่าจะดูจากการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในประเทศ
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115.ตอบข้ อ 2 เพราะการกระจายอํานาจ = การให้สิทธิHขาดอยูก่ บั ผูน้ าํ ชุมชน(ไม่ข( ึนอยูก่ บั ส่วนกลาง) ซึงก็ตรงกับตัวเลือกที 2 เพราะพัทยาเป็ นเขตกา
ปกครองพิเศษทีถือว่าเป็ นส่วนท้องถินทีผบู ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการได้เลย
116.ตอบข้ อ 1 เพราะการประชุมอาเซม (ASEM) เป็ นการประชุมของผูน้ าํ ประเทศจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป
117.ตอบข้ อ 4 เพราะหัวใจของปัญหาพื(นฐานทางเศรษฐกิจคือ การผลิตสิ นค้าและบริ การ การเลือกวิธีการผลิต การกระจายสิ นค้าและบริ การ
ซึงตัวเลือกที 4 ก็จะตรงคอนเส็ปทีสุด
118.ตอบข้ อ 3 เพราะหัวใจของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือการรู ้จกั แบ่งใช้และต้องรู ้จกั แบ่งเก็บ ซึงตัวเลือกที 3 ตรงกับคอนเส็ปทีสุด
119.ตอบข้ อ 3 เพราะ นโยบายการคลังถือเป็ นเศรษฐกิจภาครัฐบาล ซึงสามารถแบ่งออกเป็ นอีก 2 ประเภท คือ
นโยบายแบบหดตัวและขยายตัว โดยมีสาระสําคัญที 1. ภาษี 2. งบประมาณ ดังนี(
การแก้ ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยใช้ นโยบายการคลังและการเงิน
นโยบายการคลัง

นโยบายการเงิน

แบบหดตัว (แก้ เงินเฟ้อ)

แบบขยายตัว (แก้ เงินฝื ด)

แบบหดตัว (แก้ เงินเฟ้อ)

แบบขยายตัว (แก้ เงินฝื ด)

-เพิม ภาษีท( งั ทางตรงและทางอ้อม

-ลดภาษีท( งั ทางตรงและทางอ้อม

-เพิม อัตราดอกเบี(ยเงินกูแ้ ละเงินฝาก

-ลดอัตราดอกเบี(ยเงินกูแ้ ละเงินฝาก

-จัดงบประมาณแบบเกินดุล

-จัดงบประมาณแบบขาดดุล

ของธนาคารพาณิชย์

ของธนาคารพาณิชย์

-ควบคุมหนี(สาธารณะเพือลดการ

-ส่ งเสริ มการลงทุนจาก

-เพิม อัตราเงินสดสํารอง

-ลดอัตราเงินสดสํารอง

หมุนเวียนของปริ มาณเงิน

ต่างประเทศ

-ขายพันธบัตรรัฐบาลให้มากขึ(น

-ซื( อพันธบัตรรัฐบาลให้มากขึ(น

-ลดการปล่อยสิ นเชือ

-เพิม การปล่อยสิ นเชือ

ดังนั'นตัวเลือกที 3 จึงถูกต้องทีสุด เพราะโจทย์ถามถึงนโยบายการคลัง (ช่องซ้าย)
127.ตอบข้ อ 2 เพราะปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อความหลากหลายของพืช

120.ตอบข้ อ 1 หัวใจของการค้าเสรี คือ การลดการเก็บอัตราภาษี
ขาเข้า (GSP) ดังนั(นตัวเลือกที 1 จึงตรงคอนเส็ปทีสุด

พรรณทางธรรมชาติ คือ ระดับความสูงของพื(นที

121.ตอบข้ อ 3 ตัวเลือกที 3 ตรงกับวัตถุประสงค์ทีสุด

ละติจูด ระดับความใกล้ไกลทะเล ปริ มาณนํ(าฝน

122.ตอบข้ อ 3 เพราะการคิดความต่างระหว่างร.ศ. กับ พ.ศ. คือ

ภูเขา ทิศทางลม
128.ตอบข้ อ 1 นํ(าทีมีบนผิวดินส่วนใหญ่จะเป็ นทะเลสาบ

เอาพ.ศ.ตั(ง – ด้วย 2324 ก็จะได้ ปี ร.ศ.

129.ตอบข้ อ 3 เมือมีการปะทะของมวลอากาศทีมีอุณภูมิตา่ งกัน ณ

123.ตอบข้ อ 2 เพราะอารยธรรมลุ่มแม่น( าํ สิ นธุ คือ อารยธรรมที
เกิดขึ(นในประเทศอินเดีย ซึงเมืองโบราณใน

บริ เวณใดบริ เวณหนึงจะทําให้เกิดฝนตกมาก ดังนั(น

ตัวเลือกที 2 จึงเหมาะสมทีสุดในการศึกษา

ตัวเลือกที 3 จึงถูกต้องทีสุด
130.ตอบข้ อ 2 เพราะ Remote sensing เป็ นการใช้ดาวเทียมในการ

ประวัติศาสตร์

สํารวจ ซึงการสํารวจมักจะเป็ นการสํารวจทีเข้าถึงได้

124.ตอบข้ อ 1 เพราะความตกลงเชนเกนของประเทศในกลุ่มสหภาพ

ยาก ดังนั(นตัวเลือกที 2 จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ remote

ยุโรป มุง่ ไปทีการขอวีซ่าเข้าประเทศ

sensing

125.ตอบข้ อ 2 ตามประวัติศาสตร์ครั(งทีตอ้ งมีการใช้วิธีการทางทหาร

131.ตอบข้ อ 4 เพราะโครงการการทอดผ้าป่ าขยะ คือ การนําเอาขยะ

ในการแก้ปัญหากับความขัดแย้งระหว่างไทยกับ

มาผ่านกระบวนการแปรรู ปให้เป็ นของใช้ได้ใหม่ ซึง

ต่างชาติเรื องรัฐคือวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112

ก็จะตรงกับการ recycle

126.ตอบข้ อ 3 การก่อตั(งขบวนการเสรี ไทยมีวตั ถุประสงค์เพือการ
แสดงตนเป็ นฝ่ ายพันธมิตร เพือทีประเทศไทยจะได้
ไม่มีปัญหากับฝ่ ายชนะ
(163)

ประเทศ ทั(งนี(จะประกอบธุรกิจประเภทอืนๆ อันเป็ น

132.ตอบข้ อ 1 เพราะปัญหาของประชากรในเขตลุ่มนํ(าคือ ปัญหานํ(า
ท่วมรุ นแรง ซึงโครงการในพระราชดําริ ของพระ-

ประเพณี ของธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยก็ได้ สําหลับ

เจ้าอยูห่ วั ทีช่วยแก้ไขปัญหานํ(าท่วมคือ โครงการแก้มลิง

ธนาคารพาณิ ชย์ คือธนาคารทีได้รับอนุญาตให้

133.ตอบข้ อ 3 เพราะการปฏิบตั ิดงั กล่าวตรงตัวทีสุด

ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ และหมายความรวมถึง

134.ตอบข้ อ 4 กฎหมายทีควบคุมเรื องของโรงงาน คือ พ.ร.บ.

สาขาของธนาคารต่างประเทศทีได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ย

ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม

โดย ธนาคารออมสิ น เป็ น ธนาคารในกํากับของ

135.ตอบข้ อ 3 หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงต่อเหตุการณ์

รัฐบาล

ดังกล่าวคือ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

143.ตอบข้ อ 1 เพราะ สูงจาก ระดับนํ(าทะเล 2,565 เมตร

136.ตอบข้ อ 4 เพราะ ( Naypyidaw) มีความหมายว่า มหาราชธานี

144.ตอบข้ อ 3 เพราะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป็ นหลวงปัจจุบนั ของสหภาพพม่าประกาศเมือ
วันที 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 แทนเมืองหลวงเดิม

ปัจจุบนั เป็ นฉบับที 10 โดยระยะเวลาตามแผน ตั(งแต่

คือ ย่างกุง้

พ.ศ. 2550 - 2554
145.ตอบข้ อ 1 เพราะ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับการเสนอชือ

137.ตอบข้ อ 1 เพราะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชสมภพ เมือวันจันทร์ ที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

อย่างเป็ นทางการในทีประชุมใหญ่เพือให้ความเห็น

จึงทรงใช้สีเหลืองเป็ นสี ประจําพระองค์

ชอบในการเข้าดํารงตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึง
กําหนด เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็ นทางการตั(งแต่วนั ที

138.ตอบข้ อ 2 เพราะ ประเทศทีมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ได้แก่

1 มกราคม 2551 โดยมีวาระการทํางาน 5 ปี

กัมพูชา กาดาร์ คูเวต จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย ญีปนุ่

146.ตอบข้ อ 4 เพราะ ขนมเปี ยกปูน มีส่วนผสม แป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน

ภูฏาน บรู ไน บาห์เรน ไทย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอ
อันดอร์รา เบลเยียม เดนมาร์ก ลิกเตนสไตน์

นํ(าปูนใส นํ(าตาลปี บ นํ(าเปล่า กาบมะพร้าวเผาไฟ
(ส่วนทีทาํ ให้ขนมมีสีดาํ ) และ มะพร้าวทึนทึก ส่วน

ลักเซมเบิร์ก โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน

ขนมในข้ออืนมีส่วนผสมของไข่ ซึงได้รับอิทธิพล

สวีเดน นครรัฐวาติกนั ตองกา ซามัว สหราช

มาจากชาวโปรตุเกส (ท้าวทองกีบม้า) ในรัชสมัย

อาณาจักร

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

มิเรดส์ โอมาน เลโซโท โมร็ อกโก สวาซิแลนด์

147.ตอบข้ อ 2 เพราะ สํานักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนา

139.ตอบข้ อ 4 เพราะ มีดอกสี ขาวม่วง และสี ฟ้า มีสรรพคูณในการ

สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ขับปัสสาวะ
140.ตอบข้ อ 3 เพราะ สังกัด กระทรวงการคลัง

ความมัน คงของมนุษย์ เป็ นโรงรับจํานําของรัฐบาล

141.ตอบข้ อ 1 เพราะ ปากีสถาน มีส่วนทีติดทะเลมหาสมุทรอินเดีย

เพือช่วยเหลือประชาชนผูท้ ีมีรายได้น้อย โดยคิด
อัตราดอกเบี(ยในอัตราตําเพือช่วยเหลือประชาชนผูม้ ี

ทางตอนใต้ของประเทศ

รายได้น้อยทีประสบปัญหาเฉพาะหน้าขาดแคลนเงิน

142.ตอบข้ อ 2 เพราะ ธนาคารพาณิ ชย์ หมายถึง การประกอบธุรกิจ
ประเภทรับฝากเงินทีตอ้ งจ่ายคืนเมือทวงถาม

ใช้ในการดํารงชีพและการประกอบอาชีพโดยนํา

หรื อเมือสิ(นระยะเวลาอันได้กาํ หนดไว้ และใช้

ทรัพย์สินมาจํานําดอกเบี(ยในอัตราตํา

ประโยชน์จากเงินนั(น ในทางหนึงหรื อหลายทาง
เช่น การให้กยู้ มื ซื(อขายหรื อเก็บเงินตามตัว เงิน หรื อ
ตราสารเปลียนมืออืนใด ซื(อหรื อขายเงินตราต่าง
(164)

148.ตอบข้ อ 3 เพราะ ศาตราจารย์ระวี ภาวิไล เป็ นอาจารย์และ
นักวิชาการด้านดาราศาสตร์ทีมีชือเสี ยงคนหนึงของ
ไทยนับเป็ นบุคคลทีบุกเบิกการศึกษาด้านดารา
ศาสตร์รุ่ นแรกๆ ของไทย และมีส่วนให้สงั คมไทย
โดยเฉพาะเยาวชนให้ความสนใจ การเรี ยนรู ้ดา้ น
ดาราศาสตร์มากขึ(น ท่านมีผลงานงานประพันธ์และ
งานแปลทีหน้าสนใจมาก ทั(งทางด้าน วิทยาศาสตร์
พุทธศาสนา วรรณกรรมและปรัชญา ศาสตราจารย์
ดร.ระวี ภาวิไล ได้รับการคัดเลือกเป็ นศิลปิ นแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2549
149.ตอบข้ อ 4 เพราะ เวอร์ชนั ล่าสุดของระบบปฏิบตั ิการของเครื อง
Mac มีชือว่า Mac OS X 10.5 หรื อ Leopard โดยออก
ใช้เป็ นครั(งแรกในเดือนตุลาคมปี 2007
Mac OS X 10.0 Cheetah (มีนาคม 2001)
Mac OS X 10.1 Puma (กันยายน 2001)
Mac OS X 10.2 Jaguar (สิ งหาคม 2002)
Mac OS X 10.4 Tiger (เมษายน 2005)
150.ตอบข้ อ 2 เพราะ E 85 เป็ นนํ(ามันเชื(อเพลิงทีมีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ 85 % โดยปริ มาตรกับนํ(ามันเบนซิน
E 85 จะมีคา่ ออกเทน อยูท่ ี 100 ถึง 105 สูงกว่านํ(ามัน
เบนซินทัว ไป ซึงมีคา่ ออกเทน 87 ถึง 95
รถยนต์ทีใช้ E 85 จะมีอตั ราการสิ(นเปลืองสูงกว่ารถที
ใช้น( าํ มันเบนซิน ประมาณ 28 %

(165)

