
 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

ชื่อ....................................................................................   รหัสวิชา   02 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  สังคมศึกษา 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  6 พฤศจิกายน 2553 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  15.00 - 17.00 น. 
ค าอธิบาย 
 1.  ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบ ชุดที่ 1  มี       หน้า (       ข้อ)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2.  ก่อนตอบค าถาม ต้องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห้องสอบ ลงในกระดาษแผ่นนี้ และใน
กระดาษค าตอบ พร้อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข้อสอบให้ตรงกับชุดข้อสอบที่รับ 

3.  ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ 
ค าตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียง
ค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ้าเลือก  เป็นค าตอบที่ถูกต้อง ให้ท าดังนี้ 

 
 ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให้สะอาดหมดรอยด า

เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 

4.  ห้าม น าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 

5.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เอกสารน้ีเป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 

ห้าม เผยแพร่ อ้างอิง หรือเฉลย ก่อนวันที่ 29  ธันวาคม  2553 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  ข้อใด ไม่ได้ ชี้ว่ามีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้อยู่สูง 
(1)    เส้น Lorenz Curve ที่แบนราบ 
(2)    ค่าสัมประสิทธ์ Gini สูง 
(3)   จ านวนบัญชีเงินฝากที่มียอดสูงกว่า 1 ล้านบาทมีน้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของบัญชีทั้งหมด 
(4)   ไม่มีผู้ใดที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (Poverty line) 

 
2. ปัจจัยใดต่อไปนี้ไม่มีผลโดยตรงต่อการปรับราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศ 

(1)  ค่าเงินบาท    (2)     ภาระทางการเงินของกองทุนน้ ามัน 
(3)  ราคาน้ ามันขายส่งที่ตลาดสิงคโปร์      (4)    อัตราเงินเฟ้อ 

 
3.  หากมีการระบาดของไข้หวัดนกรอบใหม่ ท าให้รัฐบาลก าจัดไก่ในพื้นที่ๆถูกกระทบ ขณะที่ 
      ผู้บริโภคยังคงเชื่อมั่นในการบริโภคไก่ ผลกระทบของการระบาดรอบใหม่ต่อราคาและปริมาณ 
      ของไก่ในตลาดคือ 

(1)  ราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณลดลง             (2)    ราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณเท่าเดิม 
(3)   ราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณก็เพิ่มขึ้น       (4)    ผิดทุกข้อ 

 
4.  มีการกล่าวว่ายอดขายบะหมี่ส าเร็จรูปเป็นเคร่ืองชี้สภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากบะหมี่ส าเร็จรูป 
      เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior goods) ดังนั้นหากวันนี้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  
      ขณะที่ราคาสินค้าต่างๆนั้นคงที่ ยอดขายบะหมี่ส าเร็จรูปมีแนวโน้มที่จะ 

(1)  เพิ่มขึ้น    (2)    ลดลง 
(3)   เท่าเดิม    (4)   ไม่สามารถบอกได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ 

 
5.  ไม้เทนนิสและลูกเทนนิสเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกัน ดังนั้น 

(1)   เมื่อราคาลูกเทนนิสเพิ่มมากขึ้น อุปสงค์ต่อไม้เทนนิสจึงลดลง 
(2)    เมื่อต้นทุนการผลิตลูกเทนนิสเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนการผลิตไม้เทนนิสจึงเพิ่มขึ้นตาม 
(3)   เมื่อประชาชนไม่นิยมใช้ไม้เทนนิส ราคาลูกเทนนิสจึงเพิ่มขึ้น 
(4)    เมื่อราคาไม้เทนนิสลดลง อุปทานของลูกเทนนิสจึงเพิ่มขึ้น 
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6. ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
(1)  กระทรวงการคลังต้องด าเนินนโยบายการคลังแบบสมดุลตลอดเวลา 
(2)   เงินเฟ้อไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อภายนอกประเทศ 
(3)   อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งในและนอกประเทศ 
(4)   ประเทศมีดุลการค้าเกินดุลเสมอ 

 
7. การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน อาจหมายถึงการส่งสัญญาณเหล่านี้   
ยกเว้น 

(1)  เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
(2)   เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะร้อนแรงขึ้นในอนาคต 
(3)   อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 
(4)    สินเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 
8.  ค ากล่าวที่ว่า  สหกรณ์เป็นรูปแบบชนิดหน่ึงของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงท าธุรกิจกับสมาชิกและ
เครือข่าย นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ 

(1)  ไม่ถูกต้อง    (2)   ถูกต้อง 
(3)   ไม่แน่ใจ    (4)    ผิดทุกข้อ 

 
9.   ตลาดสินค้าและบริการประเภทใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากที่สุด 

(1)  สินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีการแข่งขันสูง  ลด  แลก  แจก  แถม 
(2)   สินค้าอุปโภคบริโภค 
(3)   สินค้าถาวร 
(4)    สินค้าเกษตรกรรม 

 
10.  ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบใดที่ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก    

(1)   AMBDC - ASEAN-MAEKONG Basin Development Cooperation 
(2)   BIMSTEC - Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical  
       And Economic   Cooperation 
(3)  ECOTECH. APEC.s Economic and Technical Cooperation 
(4)   OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
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11.  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) ของประเทศไทย จะแสดงถึงการผลิตของคนกลุ่มใดบ้าง 
(1)  คนไทยในประเทศ   (2)   คนไทยต่างประเทศ 
(3)  คนไทยทั้งหมด    (4)    ชาวต่างประเทศในประเทศไทย 

 
12. ข้อใดไม่ใช่ภาษีที่ประเทศไทยน าเอามาใช้อยู่ในปัจจุบัน  

(1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   (2)   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(3)  ภาษีมูลค่าเพิ่ม    (4)    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
13.  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) ประเทศหนึ่งมีประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าชนิดหนึ่ง-เหนือกว่าอีกประเทศหนึ่ง เป็นแนวคิดของใคร 

(1)  Heckscher - Ohlin   (2)   Adam  Smith 
(3)   David  Ricardo   (4)    Samuelson 

 
14.  การผลิตสินค้า ณ จุดใดที่ท าให้หน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ได้รับก าไรสูงสุด 

(1)  จุดซึ่งต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยมีค่าต่ าสุด 
(2)   จุดซึ่งรายรับทั้งหมดมีค่าสูงสุด 
(3)   จุดซึ่งก าไรต่อหน่วยมีค่าสูงสุด 
(4)    จุดซึ่งต้นทุนหน่วยสุดท้ายมีค่าเท่ากับราคาสินค้า 

 
15.  ถ้าสมการการบริโภค  C=   40+.70Yd  แสดงว่า 

(1)  การบริโภคเป็น 90  ล้านบาท  ถ้ารายได้   100     ล้านบาท 
(2)   การบริโภคเป็น   100  ล้านบาท  ถ้ารายได้     100   ล้านบาท 
(3)  การบริโภคเป็น ล้านบาท  110   ถ้ารายได้    100    ล้านบาท 
(4)    การบริโภคเป็น ล้านบาท   120  ถ้ารายได้     100   ล้านบาท 

 
16.  ความนิยมบริโภคชาเขียวได้ลดลง ขณะอากาศร้อนขึ้นท าให้ผลผลิตชาเขียวต่ าลง 
  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง   

(1)  ราคาชาเขียวเพิ่มขึ้น   (2)   ราคาชาเขียวคงที่ 
(3)  ราคาชาเขียวลดลง   (4)    เป็นไปได้ทุกข้อ  
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17.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น 
  มากกว่าระดับที่ตลาดเงินได้คาดไว้   

(1)  ผู้ที่มีรายได้ประจ าจ านวนเงินคงที่ ได้รับผลประโยชน์  
(2)   ไม่มีผลต่อการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทย  
(3)   ราคาพันธบัตรระยะยาวปรับลดลง  
(4)    ไม่มีข้อถูก  

 
18.  ประเทศใดต่อไปนี้ ด าเนินนโยบายการเงินแบบก าหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation 
   Targeting) เช่นเดียวกับประเทศไทย  

(1)  นิวซีแลนด์     (2)   สิงคโปร์  
(3)  มาเลเซีย      (4)    สหรัฐอเมริกา  

 
19.  ข้อใดที่ไม่ใช่การด าเนินนโยบายการคลัง  

(1)  รมว.คมนาคมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งลงทุนให้มากขึ้น    
(2)   องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มอัตราภาษีโรงเรือน  
(3)   รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการ  
(4)    ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตรดูดซับสภาพคล่องจากตลาดการเงิน  

 
20.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่มี  ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Adam Smith 

(1)  แนวคิดเร่ืองระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยรัฐจัดหาบริการให้ 
(2)   แนวคิดเร่ืองการค้าเสรี 
(3)  แนวคิดเร่ือง Division of labor 
(4)    The Theory of Moral Sentiments 
 

21. ถ้าต้องการฝึกฝนพัฒนาจิตจะต้องมุ่งสู่วัดปฏิบัติธรรมที่หลากหลายและสัปปายะต้องเดินทางไปสัน
เขาแห่งธรรมะหรือเทือกเขาแห่งธรรมะ หมายถึง พื้นที่ส่วนใด 

(1)    เทือกเขาถนนธงชัย-ผีปันน้ า    
(2)    เทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกและตะวันตก   
(3)    เทือกเขาภูพานน้อย-ภูพานใหญ่ 
(4)    เทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราช-ภูเก็ต 
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22.  ข้อใดไม่ใช่อัตลักษณ์ทางพื้นที่ของภาคเหนือ 
(1)   อยู่ในเขตธรณีวิทยาโครงสร้างเดียวกับที่ราบสูงฉานของพม่า 
(2)   อุดมด้วยภูมิพฤกษ์พืชพรรณเขตอบอุ่นและมีป่าแพะมากที่สุดของประเทศ 
(3)   แผ่นดินภูเขาทิวเขา เทือกเขาที่ต่อเน่ืองมาจากเทือกเขาหิมาลัย 
(4)   ดินแดนเทือกเขาสลับกับแอ่งแผ่นดินระหว่างภูเขา 

 
23. สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ บริเวณพื้นที่ของประเทศอยู่ในสภาวะวิกฤติหนักที่สุด หากพิจารณา
ภายใต้กรอบสภาวะสมดุลของพื้นที่ต้องปกคลุมด้วยป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 คือภาคใด 

 (1)   ภาคตะวันออก   (2)  ภาคใต้ตอนบน 
 (3)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4)  ภาคกลางตอนล่าง 

 
24.  ถ้าท่านไม่ประสงค์จะมีโอกาสประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนหรือพายุใต้ฝุ่น ควรจะเลือกไปตั้ง
ถิ่นฐานพื้นที่ใดจึงจะปลอดภัยมากที่สุด 

(1)  จังหวัดน่าน    (2)   จังหวัดเลย 
(3)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   (3)   จังหวัดจันทบุรี 

 
25. ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุด 

(1)  ดินแดนที่มีทรัพยากรต้นทุนธรรมชาติที่ดีที่สุดของอาเซียน 
(2)  ดินแดนที่มีความแตกต่างชาติพันธุ์เป็นพหุสังคมสูงสุดของอาเซียน 
(3)  มีพื้นที่บางส่วนที่มีศักยภาพทางพื้นที่ต่ าสุดในเขตลุ่มน้ าโขง 
(4)  ดินแดนอันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
 

26.  ถ้าเชิงดอยอินทนนท์สูง 565 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ขณะเดียวกันบน
ยอดดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดของประเทศจะมีอุณหภูมิเท่าใด 

(1)  28  องศา    (2)  24  องศา 
(3)  22  องศา    (4)  20  องศา 

 

27.  ข้อใดเป็นภูมิสัณฐานของภูเขาที่ไม่เหมือนกลุ่ม หรือมีเอกลักษณ์แตกต่างจากกลุ่ม 
(1)  ภูเขารูปโต๊ะ    (2)  ภูเขาอีโต้ 
(3)  ภูเขาสันหลังหมู   (4) ภูเขาหินซ้อน 
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จากแผนที่ใช้ตอบค าถามข้อ 28-33 
 

           
 
 
28.  เมืองอะไรในแผนที่ที่สามารถมองเห็นดาวเหนือได้ยากที่สุดหรือมองเห็นดาวเหนือเป็นมุมต่ าที่สุด 

(1)   เมืองนราธิวาส    (2)  เมืองยะลา 
(3)   เมืองสตูล    (4)  เมืองปัตตานี 
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29.  ถ้าดวงอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ เวลา 18.20 น. ที่เกาะสมุยจะเห็นดวงอาทิตย์ตกในวัน
เดียวกัน เวลาประมาณเท่าใด 

(1)  18.24  น.    (2)  18.16  น. 
(3)  18.12  น.    (4)  18.08  น. 

 
30.  ชายฝั่งทะเลส่วนไหนของภาคใต้ที่ต้องสร้างภูเขาหินใต้ทะเลเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการ
กัดเซาะของชายฝั่งมากที่สุด 

(1)  สตูล-ตรัง-กระบี่ 
(2)  สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส 
(3)  พังงา-ภูเก็ต-ระนอง 
(4)  สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา 

 
31.  ถ้ายอดเขาหลวงเทือกเขานครศรีธรรมราชมีอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส บริเวณชายฝั่งทะเลที่แหลม
ตะลุมพุกน่าจะมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด 

(1)  33.8  องศา    (2)   32.8  องศา 
(3)  28.8  องศา    (4)   26.8  องศา 

 
32.  ด้วยสภาพปกติหากบินตรงจากเกาะภูเก็ตไปเกาะพงันด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะใช้
เวลานานประมาณเท่าใด 

(1)  48  นาที    (2)  45  นาที 
(3)  40  นาที    (3)  36  นาที 

 
33.  ถ้าประสงค์จะชมทะเลแหวก และชายฝั่งจมตัวควรจะเดินทางไปพื้นที่ส่วนใดของแผนที่ 

(1)  ชุมพร-สุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
(2)  พังงา-ระนอง-สุราษฏร์ธานี 
(3)  สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส 
(4)  ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ 
 
 



รหัสวิชา 02 9 วันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2553 

ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

34.  การใช้แผนที่แสดงภูกระดึง, ภูสอยดาว, ดอยอินทนนท์ และแหล่งธรรมชาติต่างๆ เพื่อการท่องเที่ยว
ถือว่าเป็นการตัดสินใจเลือกใช้แผนที่อะไร 

(1) Planimetric Map 
(2) Topographic Map 
(3) Special Purpose Map 
(4) Specific Map 

 
35.  งานส ารวจทางภูมิศาสตร์หรือการส ารวจธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผนการจัดการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่กว้างใหญ่ควรใช้เคร่ืองมือชุดใดช่วยจึงจะมีประสิทธิภาพในการจัดการ 

(1)  GIS     (2)  GPS 
(3)  GRS     (4)  GFS 

 
36.  ปรากฏการณ์อนุสัณฐานข้อใดที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะของน้ าและสายลมทั้งหมด 

(1)  กองแลน ทางผีผ่านสามพันโบก 
(2)  ผาช่อ กิ่วเสือเต้น ฝั่งต้า 
(3)  ผาบ่อง ผาวิ่งชู้ กุดหลวง 
(4)  เสาหินบึงสามพัน  เสาดินนาน้อย  มอหินขาว 

 
37.  การท าการเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม่ หากมีพื้นที่ 20 ไร่ การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง จะต้องมีน้ า
รองรับตามขีดความสามารถว่าประมาณเท่าใด 

(1)  30,000 ลบม.    (2)  25,000 ลบม. 
(3)  20,000 ลบม.    (4)  15,000 ลบม. 

 
38. ถ้าต้องการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นรากฐานส าคัญที่มีผลต่อทั้งลักษณะภูมิประเทศและลักษณะดิน และ
การใช้ที่ดินของประเทศไทย ควรเลือกเวบไซด์ใดจึงจะเหมาะสม 

(1)  www.DWR.go.th   (2)  www.GIS.LDD.go.th 
(3)  www.mappoint thai.com  (4)  www.google.com 

 
 
 

http://www.dwr.go.th/
http://www.mappoint/
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39.  ปัจจัยใดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อภูมิปฐพีน้อยที่สุด 
(1)  ภูมิธรณี    (2)  ภูมิประเทศ 
(3)  ภูมิอากาศ    (4)  ภูมิพฤกษ์ 

 
40.  ถ้าท่านอยู่กรุงเทพฯ ประสงค์จะเดินทางสู่ลุ่มน้ าโขงที่ใกล้ที่สุด ควรจะเดินทางไปภูมิภาคใดจึงจะ
สะดวก และเสียพลังงานเชื้อเพลิงน้อยที่สุด 

(1)  ภาคตะวันออก    (2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3)  ภาคเหนือ    (4)  ภาคกลางตอนบน 
 

41. พระราชกฤษฎีกายุบสภาต้องก าหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ ภายในเวลาไม่น้อยกว่ากี่วัน 
(1) ไม่น้อยกว่า  15 วัน   (2) ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(3) ไม่น้อยกว่า 45 วัน    (4) ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

 
42. ตามหลักการแล้ว การซื้อเสียงจะท าได้ง่ายที่สุด ในการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใด 

(1) แบบเขตละ  1 คน    (2) แบบเขตละ  3 คน 
(3) แบบสัดส่วน    (4) แบบบัญชีรายชื่อ 
 

43. ประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันคือใคร 
  (1) นายอักขราทร จุฬารัตน   (2) นายจรัญ  ภักดีธนากุล 
  (3) นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล     (4) นายโภคิน  พลกุล 
 

44. “ผู้พิพากษา” เป็นผู้ที่ท าหน้าที่พิจารณาและพิพากษาคดี ในศาลใด 
(1) ศาลยุติธรรม     (2) ศาลรัฐธรรมนูญ 
(3) ศาลปกครอง      (4) ถูกทุกข้อ 

 
45. ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  คือใคร 

(1) ศ.นพ.ประเวศ วะสี    (2)  นายคณิต ณ นคร 
(3) นายอานันท์ ปันยารชุน   (4) นายสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์   
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46. ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ คือใคร 
(1) ศ.นพ.ประเวศ วะสี    (2)  นายคณิต ณ นคร 
(3) นายอานันท์ ปันยารชุน   (4) นายสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์   

  
47. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันคือใคร 

(1) นายวีรพงษ์  รามางกูร     (2) นายอนุสรณ์  ธรรมใจ 
(3) นางธาริษา วัฒนเกษ   (4) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

 
48. ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ
ใคร 

(1) ศ.นพ.ประเวศ วะสี    (2)  นายคณิต ณ นคร 
(3) นายอานันท์ ปันยารชุน   (4)  นายสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์   
 

49. การจัดตั้งจังหวัดใหม่ เช่น จังหวัดบึงกาฬ ต้องท าเป็นกฎหมายล าดับใด 
(1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย        (2)  กฏกระทรวงมหาดไทย   
(3) พระราชกฤษฎีกา     (4)  พระราชบัญญัติ     

 
50. ประเทศไทยต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Exposition ในปี ค.ศ.ใด 

(1) 2014     (2) 2018  
(3) 2015     (4) 2020 

 
51. ในปี 2553 นี้ นิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ได้จัดท าผลการส ารวจ "ประเทศที่ดีที่สุดในโลก"  
(The World′s Best Countries) ผลปรากฏว่าประเทศใดเป็นอันดับที่ 1 

(1) นอร์เวย์     (2) สวีเดน 
(3) ฟินแลนด์      (4) เดนมาร์ค 

 
52. พื้นที่ใดไม่เป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน  ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ออกตาม 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

(1) นนทบุรี    (2)  นครปฐม 
(3) สมุทรปราการ      (4)  ปทุมธานี 
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53. ถ้าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เน่ืองจากมีเหตุอัสมควร  ต้องท าหนังสือชี้แจงเหตุผล  
ต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งแต่งต้ัง  ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้ง   

(1) ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง    (2) ภายใน 10 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
(3) ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้ง  (4) ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 
54. ปัจจุบันประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์  คือใคร   

(1) นายเบนิกโน อาคีโน     (2) นายโจเซฟ เอสตราดา 
(3) นางกลอเรีย มาคาปากัล อาโรโย   (4) นายซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน 

 
55. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2553  จะเป็นคร้ังที่เท่าใด  
และจัดที่เมืองใด 

(1) คร้ังที่ 15   ที่เมืองเซี่ยงไฮ้    (2) คร้ังที่ 16   ที่เมืองกวางโจว 
(3) คร้ังที่ 17   ที่เมืองเสิ่นเจ้ิน  (4) คร้ังที่ 18   ที่เมืองปักกิ่ง 

 
56. ข้อใดไม่ใช่รัฐรวม 

(1) สเปน      (2) อินเดีย 
(3) มาเลเซีย     (4) สวิสเซอร์แลนด์   

 
57. ข้อใดไม่สมควรก าหนดไว้เป็นคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

(1) อายุ      (2) สัญชาติ  
(3) สภาพจิตใจ      (4) การศึกษา  

 
58. ข้อใดเป็นประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุข ทั้งหมด 

 (1) ฝร่ังเศส   อินเดีย   สวีเดน     
 (2) บรูไน  ซาอุดิอาระเบีย  ลิเบีย 
 (3) อังกฤษ   เบลเยี่ยม   ญ่ีปุ่น  
 (4) ศรีลังกา มาเลเซีย  เดนมาร์ก 
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59. วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ไม่มีอ านาจใด  
(1) การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี  
(2) การให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมาย  
(3) การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 
(4) การตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาเร่ืองที่อยู่ในวงงานของรัฐสภา 

 
60. การประชุมอาเซียนบวก 6 (ASEAN +6)  ค าว่า “บวก 6” ไม่ได้หมายถึงประเทศใด 

  (1) ปากีสถาน     (2) อินเดีย 
  (3) นิวซีแลนด ์   (4) ออสเตรเลีย 
 

61. ตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนาหมายถึงอะไร 
(1) พระบิดา พระบุตร พระจิต                    (2) พระบุตร พระจิต เทพทั้งหลาย 
(3) พระบิดา พระบุตร และเหล่าเทพ          (4)  พระบิดา พระจิต และเหล่าเทพ 
 

62. การถือศีลอดของชาวมุสลิม นิยมท าในเดือนที่เท่าไรของปีอิสลาม 
(1) เดือนที่ 4 ของปีอิสลาม                          (2) เดือนที่ 5 ของปีอิสลาม 
(3) เดือนที่ 6 ของปีอิสลาม                           (4)    เดือนที่ 7 ของปีอิสลาม 

 
63. ศาสนาใดไม่มีนักบวช 
         (1) พุทธ                                                        (2)   คริสต์ 
         (3) ฮินดู                                                        (4)   อิสลาม     
           
64. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาในอินเดียอย่างไร 

(1) ต่อสู้เพื่อขอคืนพุทธคยาจากตระกูลมหันตะ       
(2) ต่อสู้เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา 
(3)   ต่อสู้เพื่อเลิกระบบวรรณะ                     
(4)    ต่อสู้เพื่อสร้างวัดในอินเดีย 
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ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

65. ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ หรือนามเดิมว่า ดอน เดวิท เทวะวิตถรณะ เป็นชนชาติใด 
(1) อินเดีย                                                 (2)  เนปาล 
(3) ชาวศรีลังกา                                        (4)  บังคลาเทศ 

 

66. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรคร้ังแรกนั้น พระองค์ทรงแสดงในวันใด 
(1) วันอาสาฬหบูชา                                  (2)   วันวิสาขบูชา 
(3) วันเทโวโรหนะ                                  (4)   วันมาฆบูชา 

 

67. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันไหนในวันต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของ
พระพุทธองค์ 

(1) วันอาสาฬหบูชา                                 (2)  วันวิสาขบูชา 
(3) วันเทโวโรหนะ                                  (4)  วันมาฆบูชา 

 

68. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันไหนในวันต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ของ
พระพุทธองค์ 

(1) วันอาสาฬหบูชา                                   (2)   วันวิสาขบูชา 
(3) วันเทโวโรหนะ                                    (4)    วันมาฆบูชา 

                 

69. ศีลประเภทใดที่ท่านมักเรียกว่า "มนุษยธรรม" 
(1)   ศีล 5                                                   (2)    ศีล 8  
(3)   ศลี 10                                                 (4)    ศีล 227 

                 
70. กามภพ คือที่เกิดและอาศัยของหมู่สัตว์ที่ยังเกาะเกี่ยวติดข้องอยู่ในกามคุณ 5 ค าว่า "กามคุณ 5 " 
หมายถึง 

(1)  รูป เสียง สี กลิ่น น้ า                            (2)   รูป เสียง น้ า สี รส 
(3)  รูป สี น้ า กลิ่น อร่อย                          (4)    รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

                
71. ข้อความที่ว่า "ผู้เป็นสามีต้องสงเคราะห์ภรรยา และผู้เป็นภรรยาต้องสงเคราะห์สามี ต่างฝ่ายต่าง
เกื้อกูลกัน" นี้ หมายถึงธรรมอะไร 

(1)  สังควัตถุ                                               (2)    อิทธิบาท 
(3)  ฆราวาสสุข                                          (4)    พรหมวิหาร 
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ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

72. "จิตตนิยาม" ที่ปรากฏในนิยาม 5 นั้น หมายถึงอะไร 
(1)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์          (2)   กฏธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์   
(3)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับลม                             (4)   กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 

                  
73. " กรรมนิยาม" ที่ปรากฏในนิยาม 5 นั้น หมายถึงอะไร 

(1)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์          (2)   กฏธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์   
(3)  กฎธรรมชาติเกี่ยวกับลม                        (4)   กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต 

 
74. สังขารในขันธ์ 5 มีความหมายว่าอย่างไร 

(1)  วัตถุสิ่งของ                                             (2)   สัตว์ 
(3)  สิ่งปรุงแต่งจิต                                         (4)    พืช 

                   
75. ธรรมชื่ออะไรที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์    

(1) สมุทัย                                                     (2)   มรรค 
(3) เหตวาหิ                                                  (4)    นิโรธ  

                   
76. พระธรรมเทศนากัณฑ์ แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น ชื่อว่าอะไร 

(1)  อนุปุพพิกถา                                           (2)   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
(3)  สิงคาลสูตร                                           (4)    อาทิตตปริยายสูตร 

              
77. นักโหราศาสตร์มือฉมัง ต่อมากลับกลายมาเป็นสาวก คือใคร 

(1)  ภัททิยะ                                                 (2)    วัปปะ 
(3)  มหานามะ                                              (4)    โกณฑัญญะ 

                   

78. ตบะที่ดาบสหรือฤาษีของอินเดียยุคโบราณชอบบ าเพ็ญนั้น เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะน ามาปฏิบัติและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกว่า เรียกตบะนี้ว่า 

(1) ทุกรกิริยา                                                 (2)    ทุการหิริยา 
(3) ทุกาลวิริยา                                               (4)    ทุกกาลกิริยา 

                 



รหัสวิชา 02 16 วันเสาร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2553 

ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

79. ในแคว้นมคธมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียง 2 คนที่เจ้าชายสิทธัตถะเข้าไปขอศึกษาในส านักด้วย อาจารย์ทั้ง
สองนั้นคือ 
        (1) อาฬารดาบส อุทกดาบส                              (2)    กัสสปะ มหาวีระ 
        (3) มหาวีระ  อุทกดาบส                                    (4)    กัสสปะ อาฬารดาบส 
          

80. ค าว่า " พระพุทธศาสนา" หมายถึงศาสนาของ 
        (1)  ผู้เทิดทูนเทพเจ้า                                   (2)    ผู้รู้ความสุข 
        (3)  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน                               (4)    ผู้เข้าใจโลก 
 
81. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก 

(1) ต้มย ากุ้ง    (2)  เฝ๋อ 
(3) แฮมเบอร์เกอร์    (4)  ข้าวปั้น 

 

82. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ของไทยกับฝรั่งแตกต่างกันในข้อใด 
(1)  พระมหากษัตริย์กับขุนนาง มีความสัมพันธ์โดยมีที่ดินเป็นแกนกลาง  
(2)  พระมหากษัตริย์เป็นเจ้านายสูงสุดของระบบ 
(3)  พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดของอาณาจักร 
(4)  พระมหากษัตริย์น าระบบอุปถัมภ์มาใช้ 

 

83.ข้อใดไม่ใช่ผลสืบเนื่องจากการเดินทางของวาสโก ดา กามาและ เฟอร์ดินานด์  แมกเจลแลน 
(1) เกิดการล่าอาณานิคม 
(2) เกิดการปฏิรูปศาสนา 
(3) อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในเอเชีย 
(4) ชาวตะวันตกสามารถซื้อเคร่ืองเทศโดยตรง 
 

84.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพวกอะบอริจินิส (Aborigines)ในประเทศออสเตรเลีย 
(1)  เป็นชาวพื้นเมืองพวกแรกที่อพยพด้วยเรือพายและมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย 
(2)  มีชื่อเสียงในการประดิษฐ์เคร่ืองมือล่าสัตว์ที่เรียกว่า “บูมเมอแรง”(Boomerang) 
(3)  ฐานะสตรีและบุรุษมีความทัดเทียมกันในสังคม 
(4)  รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรและเรียกตัวเองว่า “คูรี”(Koori) 
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ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

85. “การประกาศสิทธิแห่งมนุษยชนและพลเมือง” ก่อให้เกิดอุดมการณ์ของการปฏิวัติฝร่ังเศส 
ในข้อใด 

(1)  เสรีภาพ  สันติภาพ   และประชาธิปไตย 
(2)  เอกภาพ  เสมอภาค  และสันติภาพ 
(3)  เสรีภาพ  เสมอภาค และภราดรภาพ 
(4)  เอกภาพ  ภราดรภาพ และ ประชาธิปไตย 

 
86. ข้อใดเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สหรัฐอเมริกาท าสงครามกับอิรัก 

(1)  สหรัฐอเมริกาต้องการครอบครองน้ ามันในอิรัก และจัดระเบียบน้ ามันโลกใหม่  
(2)  สหรัฐอเมริกาต้องการก าจัดเผด็จการซัดดัม และสร้างประชาธิปไตยในอิรัก 
(3)  สหรัฐอเมริกาต้องการปลดอาวุธร้ายแรงและอาวุธเคมีที่อิรักมีไว้ครอบครอง 
(4)  สหรัฐอเมริกาต้องการสั่งสอนซัดดัมที่ให้การสนับสนุนอุสะมะ บิน ลาเดน 

 
87. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคัญในนโยบายกลาสนอส-เปเรสทรอยกา ของสหภาพโซเวียต 

(1)  การเปิดเสรีภาพทางการเมืองภายในประเทศ 
(2)  การปรับระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีมากขึ้น 
(3)  การแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้น 
(4)  การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศโลกที่ 3 เพิ่มขึ้น 

 
88.  อารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมีย แตกต่างกันในข้อใด  

(1)  การสร้างระบบชลประทาน  (2) การคิดค้นปฏิทิน 
(3)  ประมวลกฎหมาย                (4) การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ 
 

89.  ข้อใดไม่ใช่มาตรการเสริมสร้างความเป็นสหภาพยุโรปหรืออียู (European Union-EU) 
 (1)  การประกาศใช้เงินสกุลยูโร 
 (2)  การร่วมลงนามในความตกลงเชนเกน (Schengen Accord) 
 (3)  การเพิ่มภาษีสินค้าน าเข้าของประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก 
 (4)  การใช้สัญลักษณ์ธงเป็นรูปดาวสีทอง 12 ดวงบนผืนผ้าสีน้ าเงิน 
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ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

90.  แนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็น “สมมติเทพ” ได้รับอิทธิพลจากศาสนาใด 
(1)  ศาสนาพุทธ     (2)  ศาสนาฮินดู 
(3)  ศาสนาเชน    (4)  ศาสนาซิกซ์ 

 
91.  ปีมะเมียจุลศักราช 1184 ปี เจ้ามืองเบงกอลฝ่ายอังกฤษแต่งให้การฝัดน าเคร่ืองราชบรรณาการมา
ถวายขอท าสัญญาทางพระราชไมตรี เหตุการณ์นี้ตรงกับข้อใด  

(1)  พ.ศ. 2364     (2) พ.ศ. 2365  
(3) พ.ศ.2366    (4) พ.ศ.2367  

 
92.  ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น  

(1)  ประกาศค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
(2)  สุนทรพจน์ประธานประเทศสปป.ลาว 
(3)  บันทึกเร่ืองที่แม่เล่าให้ฟัง 
(4)  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 
93.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

(1)  ดร.สมยศน าหลักฐานมาหาชื่อบุคคลและชื่อสถานที่ 
(2)  ดร.สมยศเดินไปค้นคว้าเอกสารที่ประเทศจีน 
(3)  ดร.สมยศน าหลักฐานมาหาอายุของหลักฐาน 
(4)  ดร.สมยศเปรียบเทียบส านวนภาษาที่บันทึก  

 
94. ข้อใดไม่ใช่ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

(1)  กบฎแมนฮัตตัน    (2)  รัฐธรรมนูญ 
(3)  นายกรัฐมนตรี     (4)  กบฏบวรเดช  

 
95. ประชาธิปไตยแบบกรีกสมัยโบราณคือข้อใด  

(1)  ให้สิทธิ์ทางการเมืองแก่สตรี  
(2)  ทาสสามารถมีสิทธิ์ทางการเมือง 
(3)  คนต่างด้าวมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
(4)   ชาวเอเธนส์เข้าร่วมประชุมสภาราษฎรได้โดยตรง 
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ชื่อวิชา  สังคมศึกษา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

96. ทุกคนเท่าเทียมกันต่อพระเจ้า คือค าสอนของข้อใด 
(1)  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู   (2)  พุทธศาสนา 
(3)  ศาสนาอิสลาม    (4)  ลัทธิขงจื้อ   

 

97. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ใช้วิเคราะห์ความเป็นคนไทและความเป็นไทย 
(1)  บันทึกประวัติศาสตร์สื่อจี้ 
(2)  ต านานขุนเจือง ต านานน้ าเต้าปุ้ง 
(3)  ต านานพระธาตุพนม ต านานผาแดงนางไอ่ 
(4)  วัฒนธรรมการสร้างบ้าน การเพาะปลูก และพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านา 

 

98. การที่สุโขทัยไม่ได้ต้ังใกล้ริมน้ านั้น ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคอย่างไร 
(1)  ขุดตระพัง 
(2)  สร้างท านบกั้นน้ า 
(3)  วางท่อน าน้ ามาใช้ 
(4)  ถูกทุกข้อ   

  

99. การส่งทูตไปถึงกรุงเฮก ประเทศฮอลันดา เกิดขึ้นคร้ังแรกในรัชกาลใด 
(1)  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(2)  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(3)  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   
(4)  สมเด็จพระเอกาทศรถ  

 

100.  ทุกข้อต่อไปนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย ยกเว้นข้อใด 
(1)  การใช้สรรพนาม “ฉัน” และ “ท่าน” 
(2)  การเลิกค่านิยมการมีฟันด า 
(3)  พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
(4)   การท าบุญอายุ   

..................*.................... 


