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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา 
 เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมายใกลตัว   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา  ส 21101  
 

คําชี้แจง 
 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา 1  จํานวน   40  ขอ 
   เปนแบบทดสอบแบบปรนัย   4   ตัวเลือก 
           โดยใหนักเรียนเลือกตอบตัวเลือกทีถู่กตองที่สุดเพยีง  1  ตัวเลือกเทานั้น 
 2. การตอบใหตอบในกระดาษคําตอบเทานัน้  ในแตละขอเมื่อเลือกตอบไดคําตอบ 
ก็ใหกากบาทในชองตัวเลือกที่ตองการในกระดาษคําตอบ   ดังนี ้
  ถาเลือกตอบ  ขอ  ก 
 

ขอ ก ข ค ง 
0 X     

 
  ถาตองการเปลี่ยนคําตอบที่เลือกไปแลวใหขีดเสนทับตัวเลือกเดิมแลวเลือกตัวเลือก

ใหม ดังนี ้
 

ขอ ก ข ค ง 
0 X  X  

 
 3. อยาขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ในแบบทดสอบ  ใหนกัเรียนเขียนคําตอบ 
ในกระดาษคําตอบเทานั้น 
 4. หากนกัเรียนมีขอสงสัยในการตอบ  ใหสอบถามผูคุมสอบ 
 5. ใหนกัเรียนเขียนชื่อ  ชั้น  เลขที่  ในกระดาษคําตอบ 
 6. เมื่อทําเสร็จแลวใหสงกระดาษคําตอบแบบทดสอบใหผูคุมสอบ 

 
********************************************* 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา  
เรื่อง   พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยและกฎหมายใกลตัว  จาํนวน  40  ขอ 

 

1. ขอใดตอไปนี้เปนลักษณะของพลเมืองดี 
  ก.  ไหมลุกใหเด็กนั่งบนรถเมล 
  ข.  ฝายสอบไดที่ 1 ของหองทุกป 
  ค.  ปานแตงตวัดวยชุดสภุาพเรียบรอย 
        ง.  ปอทําความสะอาดบานใหสะอาด 
              อยูเสมอ 
2. การปฏิบัติตนของบุคคลในขอใดถือวาเปน 
   พลเมืองดี 
        ก.  จิ๊บเปดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบาน 
        ข.  สายธารชอบเปดจดหมายของเพื่อน 
         รวมงาน 
        ค.  ไลลาหแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติด 
              ใหตํารวจทราบ 
        ง.   นัทชวยนดิโกหกครูเร่ืองที่นิดหน ี
         โรงเรียน 
3.  ส่ิงที่นักเรียนควรคํานึงถึงในการพัฒนาตน 
     ใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 
      คือขอใด 
  ก.  การศึกษาหาความรู 
  ข.  การแสวงหาทรัพยสิน 
  ค.  การทําทานใหคนยากจน 
        ง.  การชวยบรรเทาภัยแกผูเดือดรอน 
4. ขอใดที่พลเมืองทุกคนในชาติจะตองปฏิบตัิ 
  ก.  การเสียภาษีอากร 
  ข.  การไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  ค.  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
     ง.  การชวยเหลือหนวยราชการ 

5. บุคคลในขอใดเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว 
    ก.  แมทํางานนอกบานจนไมมีเวลาดแูลลูก 
    ข.  ลูกสาวทํางานเพื่อแบงเบาภาระของพอแม    
   ค.  พอกลับบานดึกประจําเพราะตองไป   
          ทํางานตางจังหวัด 
     ง . ลูกชายแตงงานแยกครอบครัวไมมีเวลา 
          กลับมาเยี่ยมพอแม 
6. การทําบัตรประชาชนเมื่อมีอายุตามที่กฎหมาย 
   กําหนดถือเปนลักษณะของพลเมืองดี 
    ในเรื่องใด 
     ก.  การใชสิทธิเสรีภาพ 
     ข.  การเคารพกติกาของสังคม 
     ค.  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
     ง.  การมีสวนรวมของประชาชน 
7. ขอใดไมจดัอยูในองคประกอบที่สําคัญ 
    ของศาสนา 
    ก.  สัญลักษณ-พิธีกรรม 
    ข.  วัฒนธรรม-ศาสนิกชน 
    ค.   ศาสดา-คัมภีรทางศาสนา 
    ง.    ผูสืบทอดศาสนา-ศาสนสถาน 
8.  คัมภีรในขอใดไมใชคัมภรี 
     ทางพระพทุธศาสนา 
     ก.  พระวินยัปฎก 
     ข.  พระสุตตันตปฎก 
     ค.  พระเมตตาปฎก 
     ง .  พระอภธิรรมปฎก 
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9. พรหมวหิาร  4  สอนใหคนอยูรวมกัน 
    อยางสันติสุขไดอยางไร 
    ก.  สอนใหคนมีความรูซ้ึงถึงหลักธรรมขั้นสูง 
    ข. ใหคนมีความรัก มีใจเปนกลางและใหอภัย  
      กัน 
    ค.ใหคนมีความละอายและเกรงกลวั 
        ตอการทําชั่ว 
    ง.  สอนใหคนมีความเพยีรพยายาม 
         ในการทาํความด ี
10. คําวา “ มุสลิม ” มีความหมายเกีย่วของ 
       กับสิ่งใดมากที่สุด 
      ก.  ผูศรัทธาในพระคัมภีร 
      ข.  ผูนับถือศาสนาอิสลาม 
      ค.  ผูอาศัยในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 
      ง.  ผูแสวงหาสันติและนอบนอมตอพระเจา 
11. ขอใดใหคําจํากัดความของคาํวา 
     “ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ”   
        ถูกตองที่สุด 
  ก.  การปกครองแบบมีอิสระ 
         ข.  การปกครองโดยยดึหลักเหตุผล 
         ค.  การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุด 
  ง.  การปกครองที่พระมหากษัตริยมีอํานาจ

สูงสุด 
12. ขอใด มิใช หลักการของประชาธิปไตย 
  ก.  การยดึถือตามเสียงสวนใหญ 
  ข.  การมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค 
  ค.  การรักษาประโยชนของรฐับาล 
         ง.   การยึดหลักอํานาจอธิปไตย 
              เปนของประชาชน 

13.  ขอใดเปนคุณลักษณะทีด่ีของสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย 

  ก.  พัฒนาตนเองและสังคม 
  ข.  รักความยุตธิรรมในสังคม 
  ค.  ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  ง.  ถูกทุกขอ 
14. ขอใด มิใช ประชาธิปไตยในการดําเนินชวีติ 
  ก การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ข การใชเหตุผลในการแกปญหา 
         ค. การยดึตัวบุคคลมากกวาหลักการ 
  ง.  การเคารพสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค

ของผูอ่ืน 
15.   การกระทําขอใดแสดงถึงความเปน

ประชาธิปไตยในครอบครัว 
  ก.  พี่ชวนนองไปสวนสนุก   
  ข.  แมอาสาซักผาในวันหยดุ 
  ค.  พอพาลูกไปสมัครเขาเรียน 
  ง.   ทุกคนตกลงกันวาจะไปใสบาตรที่วัด

พรุงนี้เชา 
16.  การปฏิบัติตามกฎขอบังคับของโรงเรียนมีผล

ตอนักเรียนดานใดมากที่สุด 
  ก.  ทําใหผลการเรียนดีขึ้น 
  ข.  ทําใหเปนผูมีระเบียบวนิยั 
  ค.  ทําใหไดรับคําชมเชยจากครู 
  ง.  ทําใหเปนนักเรียนดีเดนของโรงเรียน 
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17. หัวใจสําคัญของประชาธิปไตยอยูที่ประเด็น 
      ใด 

ก. ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ 
ข. มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
ค. รัฐสภาเปนผูออกกฎหมาย 
ง. รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน

ของประชาชน 
18.  ความตองการพื้นฐานทีป่ระชาชนไดรับ 
       จากการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
       คืออะไร 

ก. อาหาร 
ข. งบประมาณ 
ค. สาธารณูปโภค 

       ง.    สิทธิและเสรีภาพ 
19.  คํานิยามใดตรงกับความหมายของการ 
       ปกครองระบอบประชาธิปไตยมากทีสุ่ด 

ก. การปกครองโดยผูมีอํานาจอธิปไตย 
ข. การปกครองที่มีความยุติธรรม 
ค. การปกครองของประชาชน  
       เพื่อประชาชน 
ง. การปกครองที่สอดคลอง 
       กับหลักคาํสอนของศาสนา 

20. ขอความใดที่อาจใชเปนตัวอยางของคาํกลาว 
       ที่ชวยเสรมิสรางวัฒนธรรมทางการเมือง 
       แบบประชาธิปไตย 

ก. ฟาสูงแผนดินต่ํา 
ข. เดินตามหลังผูใหญหมาไมกดั 
ค. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทอง 
ง. ใครใครคาชางคา  ใครใครคามาคา   
       ใครใครคาเงินคาทองคา 

21.ขอใดคือโทษรายแรงที่สุดตามประมวล 
     กฎหมายอาญา 
     ก. ปรับ                    
     ข.  ขัง 
     ค.  จําคุก 
     ง.  ประหารชีวิต 
22.  เพราะเหตใุดประชาชนจงึควรมีความรู 
       ทางกฎหมาย 
      ก. เพื่อใหทันยุคทันสมัยกับเหตกุารณ 
           ปจจุบนั 
      ข. นํามาสรางอิทธิพลใหกับตนเองเพื่อใช   
           ขมขูผูอ่ืน 
      ค. เพื่อนําไปใชแสวงหาผลประโยชน 
           เขาตนเองใหไดมากทีสุ่ด  
      ง. ปองกันไมใหผูอ่ืนเอาเปรียบและถูกโกง 
          ดวยความไมรูกฎหมาย 
23. กฎหมายทกุฉบับเมื่อการยกรางแลวจะตอง 
      ประกาศในหนังสือใด 

ก. กิจจานกุิจ 
ข. ราชกิจจานุเบกษา 
ค. สยามจดหมายเหต ุ
ง. บันทึกการปกครองของไทย 

24. หากนกัเรยีนตองการตั้งชื่อสกุลใหม  
       ควรคํานึงถึงขอใดเปนสําคัญ 

ก. เปนราชทินนาม 
ข. เปนบรรดาศักดิ์ที่เหมาะสม 
ค. ตองมีพยัญชนะไมเกนิ  10 พยัญชนะ 
ง. ตรวจดจูากชื่อสกุลที่จดทะเบียนไวแลว 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 257 

25.  ไลลาหเกดิวันที่ 19 เมษายน 2543   
        เธอจะทําบัตรประจําตัวประชาชน 
        ไดตั้งแตเมื่อใด 
        ก.  1   กมุภาพันธ  พ.ศ. 2557 
        ข.  17  มีนาคม   พ.ศ. 2558 
        ค.  19  เมษายน  พ.ศ. 2557 
        ง.   19  เมษายน  พ.ศ. 2558 
26.  ถาบัตรประจําตวัประชาชนหายจะตองยื่น 
       ขอเปลี่ยนบัตรใหมตอพนักงานเจาหนาที่ 
       ภายในกีว่นั 

ก. 60  วัน                ข.    90   วนั 
ค.   100 วัน                ง.   120  วัน 

27. มาโนชอายุครบเกณฑทาํบัตรประชาชน  
      เมื่อวันที่  15  มีนาคม  อยากทราบวามาโนช 
      จะตอง ยืน่คําขอตอเจาหนาที่ภายในวันที่ 
      เทาไร 
     ก.  15   มีนาคม               ข.  15  เมษายน 
       ค.  15  พฤษภาคม          ง.   15  มิถุนายน 
28. กิจการใดที่ผูเยาวสามารถทําไดดวยตนเอง 
      ก.  ทําพินยักรรม 
      ข.  ขายบานของตนเอง 
      ค.  ซ้ือขายสังหาริมทรัพย 
      ง.  รับทรัพยสินของผูอ่ืนโดยไมมีขอผูกมัด
29.  ขอความใดกลาวถึงการหมั้นไดถูกตอง 
       ที่สุด 
       ก. เมื่อหมัน้แลวใหของหมั้นตกเปนสทิธิ 
           ของฝายหญิง 
       ข. เมื่อหมัน้แลวของหมัน้จะตกเปนสทิธิ 
            ของฝายชาย 
        

      ค.  เมื่อหญิงคูหมั้นตายฝายหญิงจะตองคืน 
     ของหมั้นใหฝายชาย 

       ง.  เมื่อเลิกสัญญาหมั้นแลวของหมั้น 
            จะตกเปนของฝายหญิง 
30. ตามกฎหมายการสมรสจะสมบูรณเมื่อใด 
      ก.  ชายและหญิงไดจดทะเบียนสมรสกัน 
      ข.  มีการจัดพิธีสมรสถูกตองตามประเพณ ี
      ค.  หญิงและชายไดทําการหมั้นกันไวกอน 
      ง.  บิดามารดาของทั้งสองฝายยินยอม 
           ใหแตงงานกัน 
31.  ขอใดเปนกฎหมายสูงสดุในการปกครอง   
       ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย 
  ก. กฎหมายอาญา 
  ข. พระราชบัญญัติ 
        ค. พระราชกําหนด 
         ง. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
32. อํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศไทย 
      ตามรัฐธรรมนูญเปนของใคร 

ก. รัฐสภา 
ข. คณะรัฐมนตร ี
ค. พระมหากษัตริย 
ง. ปวงชนชาวไทย   

33.  รัฐธรรมนูญของไทยกําหนดใหมีการรวม   
       อํานาจไวที่รัฐบาลกลาง ทําใหประเทศไทย 
     มีรูปแบบการปกครองแบบใด 
         ก.  รัฐคู                  ข.  รัฐรวม 
  ค.  รัฐผสม         ง.  รัฐเดี่ยว 
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34.   ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผูที่ใช  
     อํานาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทย 
        คือใคร 
  ก.  ศาล                         ข.  รัฐมนตรี 
  ค.  นายกรัฐมนตรี        ง.  พระมหากษัตริย 
35.  ผูมีอํานาจออกกฎหมาย  คือ ใคร 
  ก.  ตํารวจ           ข.  รัฐสภา 
  ค.  รัฐบาล                ง.  ผูพิพากษา 
36.  วิธีการใดที่จะนําไปใชวนิิจฉัยเพื่อยุติปญหา 
       ในกรณีที่ ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
        กําหนดไว 

ก.  กฎหมายโบราณ 

ข.  จารีตประเพณ ี

 ค.  ประเพณกีารปกครองระบอบ  
             ประชาธิปไตย 

 ง.  ประเพณกีารปกครองระบอบ 
             ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย    
               เปนประมุข 
37.  ถือกันวารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 
       คือส่ิงใด 

ก. หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
ข. กระดิ่งทีแ่ขวนหนาประตูวงัสมัย 
      กรุงสุโขทัย 
ค. ตําราพิชัยสงคราม 
ง. บันทึกจดหมายเหตกุรุงสยาม 

38. บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
      ที่วาพระมหากษัตรยิทรงใชอํานาจอธิปไตย 
      ทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล   
      แสดงวารฐัธรรมนูญกําหนดความสาํคัญ 
      ในดานใด 

ก. กฎหมายสูงสดุของประเทศ 
ข. หลักประกนัสิทธิและเสรีภาพ 
       ของประชาชน 
ค. รูปแบบและโครงสรางในการปกครอง

ประเทศ 
ง. ลักษณะการใชอํานาจอธิปไตย 
       ของประมุข 

39. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเมื่อกลาวถึง 
      รัฐธรรมนูญ 

ก. รัฐธรรมนูญเปนเครื่องชี้วาประเทศนั้น 
        มีการปกครองแบบใด 
ข. ทุกประเทศมีการปกครอง 

              แบบประชาธิปไตยตองมีรัฐธรรมนูญ 
ค. การที่คณะปฏวิัติทําการลมลาง

รัฐธรรมนูญไดแสดงวารัฐธรรมนูญ

ไมใชกฎหมายสูงสุด 
        ง.   ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญ  ประเทศนั้น 
              ยอมมีการเลือกตั้ง 
40.  กิจกรรมใดเปนการถวงดุลการใชอํานาจ 
       อธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

ก. ราษฎรเลือกตั้งผูแทน 
ข. นายกรัฐมนตรยีุบสภาผูแทนราษฎร 
ค. ศาลพิพากษาจาํคุกจําเลยที่ฆาผูอ่ืน 
      โดยเจตนา 
ง. ผูแทนราษฎรกลาวโจมตีรัฐมนตรี 

              ที่ฉอราษฎรบังหลวง 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 259 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วชิาสังคมศึกษา   
เรื่อง  พลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตยและเรื่องกฎหมายใกลตวั  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 

 
 

1. ก 11. ค     21. ง 31. ง 
2. ค 12. ค 22. ง 32. ง 
3. ก 13. ง 23. ข 33. ง 
4. ค 14. ค 24. ค 34. ง 
5. ข 15. ง 25. ง 35. ข 
6. ค 16. ข 26. ก 36. ข 
7. ข 17. ข 27. ค 37. ก 
8. ค 18. ง 28. ง 38. ก 
9. ข 19. ค 29. ก 39. ก 
10. ง 20. ง 30. ก 40. ข 
 


