ทักทาย
หนังสือคู่มือ Sahapat Admission (ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 21 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส ร่วมกับ บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสถานที่โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้โครงการ
สหพัฒน์แอดมิชชั่น จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่ก�ำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
โดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าวิธีการรับเข้าศึกษาต่อจะเป็นในรูปแบบใด จาก เอ็นทรานซ์ สู่ แอดมิชชั่น และ TCAS
ในปัจจุบัน  การเตรียมตัวของเราให้พร้อมทุกสนามสอบเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับทุกคนที่จะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
สหพัฒน์แอดมิชชัน่ ครัง้ ที่ 21 จัดในวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมส่งสัญญาณ
บรอดแบนด์ไปสู่โรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อกระจายโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เนื้อหาวิชาที่รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับนี้ จะช่วยให้น้อง ๆ ได้เข้าใจเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้น้อง ๆ
ทุกคนเตรียมพร้อมเพือ่ เข้าสูส่ นามสอบต่อไป นอกจากการเรียนสด ณ สนามกรุงเทพ ฯ แล้ว ยังสามารถใช้ดทู บทวน
ย้อนหลังได้อีก 3 ปี จากเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com
ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนโชคดีในทุกสนามสอบ

กองบรรณาธิการ
สหพัฒน์แอดมิชชั่น
(ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์)

สารบัญ
วิชาสังคมศึกษา (ONET+สามัญ) :
อ.ชัย เพิ่มลาภทวี

พิชิตข้อสอบสังคม TCAS’62
สาระประวัติศาสตร์
ล้วงลึก...ข้อสอบประวัติศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์
ล้วงลึก...ข้อสอบเศรษฐศาสตร์

3
3
4
8
9

วิชาสังคมศึกษา (ONET+สามัญ) :
อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (อ.ครูพี่หมุย SociThai)

อุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์
พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
พุทธประวัติ
หมั้น&สมรส

14
22
24
32

วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET+สามัญ) :

อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง KruClub)

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้ที่ 2 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้ที่ 3 สารและสมบัติของสาร
ตัวอย่างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 9 วิชาสามัญ และ O-NET

35
36
37
42

วิชาวิทยาศาสตร์ (ONET+สามัญ) :

อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูฟิวส์ KruClub)

การเคลื่อนที่
แรงธรรมชาติ
คลื่นกล
พลังงานนิวเคลียร์
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

47
49
50
51
52
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วิชาสังคมศึกษา (ONET+สามัญ)

อ.ชัย เพิ่มลาภทวี

พิชิตข้อสอบสังคม TCAS’62
สาระวิชาสังคมศึกษาฯ
1. ประวัติศาสตร์
2. เศรษฐศาสตร์
3. ภูมิศาสตร์
4. หน้าที่พลเมืองฯ
5. ศาสนา

สอบ O-NET 90 ข้อ

สอบสามัญ 50 ข้อ

16+2
16+2
16+2
16+2
16+2

10
10
10
10
10

สาระประวัตศิ าสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ไทย
เปรี ยบเทียบยุคสมัยทาง
ประวัตศิ าสตร์
ยุคสมัยและวิธีการทาง
ประวัตศิ าสตร์
รัฐโบราณและแนวคิดถิ่นเดิม
ชนชาติไทย
การปฏิรูปบ้ านเมืองในสมัย
รัชกาลที่ 5
พัฒนาการประวัตศ
ิ าสตร์
ไทย เช่น การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ
ภูมิปัญญาไทย บุคคลส�ำคัญ

พิชิต TCAS’62
1.จุลศักราช ๗๑๒ ขาลศก เวลารุ่งแล้ ว ๓ นาฬิกา ๙ บาท
ตรงกับเหตุการณ์ใดในประวัตศิ าสตร์ ไทย
(การสถาปนากรุงศรี อยุธยา / สุโขทัยถูกผนวกเข้ ากับกรุงศรี อยุธยา)
2.สงครามประกาศอิสรภาพอเมริ กา ตรงกับสมัยใดของไทย
(สุโขทัย / อยุธยา / ธนบุรี)
3.ข้ อใดมีความสัมพันธ์กบั “บัญชีหางว่าว”
(กรมพระสุรัสวดี / กรมท่าขวา / หลวงยกกระบัตร)
4.ประเทศไทยมีการปกครองรูปแบบ “รัฐชาติ” ตังแต่
้ สมัยใด
(รัชกาลที่ 4 / รัชกาลที่ 5 / รัชกาลที่ 6)
5.การฟื้นฟูพระราชประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้น
       ในสมัยใด (จอมพล ป.พิบูลสงคราม / จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์)
6.บุคคลใดให้คติเตือนใจที่ว่า “จงท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขา
       อยากเห็นเราเด่นเกิน” (ขุนวิจิตรมาตรา / หลวงวิจิตรวาทการ)
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ประวัตศิ าสตร์ สากล
ยุคโบราณ ยุคกลาง สมัยใหม่
การปฏิวต
ั ิวิทยาศาสตร์
การปฏิวต
ั ิอตุ สาหกรรม
การปฏิวต
ั ิครัง้ ส�ำคัญของโลก
นักปรัชญาการเมือง
อารยธรรมจีน
อารยธรรมอินเดีย

7.ชนชาติใดที่เขียนสรรพคุณยาและรวบรวมบัญชียาไว้เป็นครั้งแรก
(อียิปต์ / ฮีบรู)
8.อารยธรรมใดได้รับสมญาว่า สะพานเชื่อมอารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก (อารยธรรมศาสนาคริสต์ / อารยธรรมศาสนาอิสลาม)
9.จักรวรรดิใดได้รับสมญาว่า “ครูผู้สอนวัฒนธรรม”
(จักรวรรดิโรมันตะวันตก / จักรวรรดิโรมันตะวันออก)
10.แนวคิดในข้อใดท�ำให้ยุโรปยุคกลางก้าวเข้าสู้การฟื้นฟูศิลป
วิทยาการ (เสรีนิยม / มนุษยนิยม)
11.ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอินเดียเริ่มต้นเมื่อใด
(สมัยราชวงศ์โมกุล / หลังจากได้รับเอกราช)
12.“หลักเบญจาธิปไตย” เป็นแนวความคิดของผู้น�ำจีนท่านใด
(ซุน ยัต เซน / เหมา เจ๋อ ตุง / เติ้ง เสี่ยว ผิง)

ล้วงลึก...ข้อสอบประวัติศาสตร์
1. ข้อใดจับคู่ชนชาติและความเจริญด้านอารยธรรมในสมัยโบราณได้ไม่ถูกต้อง
1. สุเมเรียน – ตัวอักษรคูนิฟอร์ม
2. อัสซีเรียน – ภาพสลักนูนต�่ำ
3. ฮีบรู – คัมภีร์พันธสัญญาเก่า
4. เปอร์เซีย – ซิกกูแรต    
5. อียิปต์ – คัมภีร์มรณะ
2. ศิลปินกับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ยกเว้นข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
1. ไมเคิล แองเจโล
ผลงานภาพก�ำเนิดอาดัม รูปสลักเดวิด รูปหล่อหินอ่อน ปิเอตา
2. เลโอนาร์โด ดาวินซี
ผลงานภาพอาหารมื้อสุดท้าย ภาพโมนา ลิซา
3. มามักซิโอ
ผลงานภาพการจ่ายเงินบรรณาการ
4. ราฟาเอล
ผลงานภาพพระมารดาและพระบุตร พร้อมด้วยนักบุญจอห์น
5. บอลติเชลลี่
ผลงานภาพค�ำพิพากษาครั้งสุดท้าย     
3. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการไม่ให้ความส�ำคัญในเรื่องใด
1. ความเป็นมนุษยนิยม
2. ความต้องการอิสระ
3. การวิพากษ์วิจารณ์
4. คุณค่าของปัจเจกบุคคล
5. งานศิลปะเพื่อศาสนา     
4. ข้อใดไม่ได้แสดงถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน
1. สงครามอ่าวเปอร์เซีย   
2. สงครามเย็น
3. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้
4. ก�ำแพงเบอร์ลิน
5. วิกฤตการณ์คิวบา
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5. ข้อใดไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศที่ถูกจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
1. องค์การสันนิบาตชาติ               
2. องค์การสนธิสัญญากลาง
3. องค์การสนธิสัญญาแอนซัส
4. องค์การเอกภาพแอฟริกา
5. องค์การของกลุ่มประเทศผู้ส่งน�้ำมันเป็นสินค้าออก
6. ใครเป็นผู้ต้นคิดในการแบ่งอ�ำนาจปกครองออกเป็น 3 อ�ำนาจ คือ นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการให้เป็นอิสระ
ต่อกัน
1. จอห์น ลอค
2. โทมัส ฮอบส์
3. มองเตสกิเออร์      
4. ฌอง ชาคส์ รุสโซ
5. อดัม สมิธ
7. เหตุการณ์ใดในโลกตะวันตกที่ถือว่าเป็นก้าวแรกของความเป็นประชาธิปไตย
1. การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ    
2. การปฏิวัติของชนชั้นกลางในฝรั่งเศส
3. การปฏิวัติเพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกา
4. การปฏิวัติล้มราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซีย
5. การปฏิวัติของชาวฮังการีในจักรวรรดิออสเตรีย
8. ทฤษฎีการเมืองเทียนหมิงหรืออาณัติแห่งสวรรค์ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในสมัยใด
1. ราชวงศ์ฉิน
2. ราชวงศ์โจว     
3. ราชวงศ์ฮั่น
4. ราชวงศ์ถัง
5. ราชวงศ์หยวน
9. ในอารยธรรมอินเดีย จักรพรรดิพระองค์ใดใช้นโยบายการปกครองทีเ่ น้นความส�ำคัญของหน้าทีท่ างมนุษยธรรม
ของรัฐ และการใช้ศีลธรรมในการจัดระเบียบควบคุมสังคม
1. พระเจ้าพิมพิสาร
2. พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1
3. พระเจ้ากนิษกะ
4. พระเจ้าอโศกมหาราช   
5. พระเจ้าออรังเซบ
10. ข้อใดมิได้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. เกิดลัทธิสังคมนิยม
2. เกิดลัทธิศาสนนิยม       
3. เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม
4. เกิดลัทธิปัจเจกชนนิยม
5. เกิดลัทธิพาณิชยนิยม  
11. “แมกนา คาร์ตา” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับข้อใด
1. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
2. การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย      
3. การท�ำสนธิสัญญาเบอร์นี
4. การขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ 5
5. การท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริง
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12. “พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมมิวนิสต์” ในประเทศไทยประกาศใช้เป็นครั้งแรกในสมัยที่ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
1. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
2. พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา            
4. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
5. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
13. เมื่อประเทศไทยมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 2430 เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญในข้อใด
1. การตั้งสภาที่ปรึกษาราชการ
2. การตั้งกระทรวง      
3. การตั้งเจ้าภาษีนายอากร
4. การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์
5. การตั้งดุสิตธานี
14. ข้อใดเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น
1. แถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์      
2. ข้อตกลงเสรีไทย
3. ความตกลงสมบูรณ์แบบ
4. ปฏิญญากรุงเทพ
5. อนุสัญญากรุงโตเกียว
15. ข้อใดมิใช่สาระส�ำคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1. การแบ่งเขตการปกครองระหว่างสมุหกลาโหม-สมุหนายก     
2. การดึงอ�ำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
3. การยกเลิกระบบเมืองลูกหลวง
4. การขยายเขตการปกครองของราชธานี
5. การออกกฎหมายก�ำหนดศักดินา
16. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
1. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
2. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
3. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช      
4. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
17. พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามภาพแสดงถึงอิทธิพลของ
สถาปัตยกรรมจากประเทศใด
1. ขอม
2. ลังกา      
3. อินเดีย
4. จีน
5. เปอร์เซีย
18. ข้อใดเป็นภูมิปัญญาที่ชี้ให้เห็นถึงความรู้ในการวางแผนจัดการเมืองในสมัยโบราณ
1. ทุเรียง
2. อโรคยาศาลา
3. บาซาร์
4. ปสาน
5. บาราย     
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19. มนุษย์ในดินแดนประเทศไทยเริ่มพัฒนาเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองเมื่อไร
1. ยุคส�ำริด-เหล็ก
2. ยุคทองแดง-ส�ำริด
3. ยุคโลหะตอนปลาย          
4. ยุคหินใหม่ตอนปลาย
5. ยุคหินกลางต่อหินใหม่
20. การที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีฐานะเป็นสมมติเทพ เป็นคติความเชื่อใด
1. พราหมณ์-ฮินดู     
2. พุทธศาสนาแบบเถรวาท
3. พุทธศาสนาแบบมหายาน
4. คติดั้งเดิม
5. ลัทธิบูชาธรรมชาติ
21. บุคคลใดมีบทบาทส�ำคัญในการร่วมกันท�ำเค้าโครงร่างรัฐธรรมนูญที่มีชื่อว่า An Outline of Changes in the
Form of Government ในสมัยรัชกาลที่ 7  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. พระยาศรีวิสารวาจา         
2. ดร.ฟรานซีส บี แซร์
3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
4. พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี
5. นายเรมอนด์ บี. สตีเวนส์        
22. หลักการใดอยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. สันติภาพ
2. ภราดรภาพ
3. เอกภาพ
4. เอกราช      
5. เสรีภาพ   
23. ถ้าจะชมศิลปะแบบพระราชนิยม ท่านจะเลือกน�ำชมสถานที่ใด  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
2. วัดมหรรณพาราม       
3. วัดราชบพิธ
4. วัดราชโอรสาราม        
5. วัดเบญจมบพิตร
24. ข้อใดเป็นรัฐบริเวณริมทะเล  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. พุกาม
3. มัชปาหิต        
5. ศรีสัตนาคนหุต

2. เจนละ
4. สิงหัสส่าหรี        

25. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของศิลปะสมัยอยุธยา  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. เรือนเครื่องสับ         
2. พระพุทธรูปทรงเครื่อง      
3. เจดีย์ทรงลังกา
4. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
5. พระพุทธรูปส�ำริด
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สาระเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
ระบบเศรษฐกิจ ตลาด
อุปสงค์และอุปทาน กลไกราคา
เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์
ศัพท์เศรษฐศาสตร์

พิชิต TCAS’62
1.ข้ อใดจัดเป็ นการศึกษาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ มหภาค
(การควบคุมราคาน�้ำมัน / การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ)
2.ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง หมายถึง
ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใด (เสรี นิยม / สังคมนิยม)
3.ตลาดประเภทใดไม่จ�ำเป็ นต้ องมีการโฆษณาสินค้ าและบริ การ
(ตลาดผูกขาด / ตลาดแข่งขันสมบูรณ์)
4.สหกรณ์เคหสถานจัดเป็ นสหกรณ์ประเภทใด
(สหกรณ์นิคม / สหกรณ์บริ การ)
5.ค�ำว่า “Invisible Hand” เกี่ยวข้ องกับแนวคิดใดทางเศรษฐศาสตร์
(กลไกราคา / ค่าจ้ างแรงงาน)
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
6.ข้ อใดเป็ นภาษี ทางอ้ อม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(ภาษีเงินได้-ภาษีมรดก / ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีสรรพสามิต)
รายได้ ประชาชาติ
7.ช่วงเกิดภาวะเงินเฟ้อในอัตราสูง ใครได้รับประโยชน์
แผนพัฒนาฯ
(ลูกหนี้-ผู้เช่าบ้าน / เจ้าหนี้-ผู้ให้เช่าบ้าน)
ธนาคาร การเงิน-การคลัง
8.ในภาวะที่เกิดการว่างงาน รัฐบาลควรจัดท�ำงบประมาณแบบใด
นโยบายการเงิน-การคลังกับ
(แบบเกินดุล / แบบขาดดุล)
การแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ
9.หากรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจควรใช้นโยบายการคลัง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แบบใด
ดุลการช�ำระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด
(เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ-ลดภาษี / ลดรายจ่ายภาครัฐ-ลดภาษี)
กลุม
่ เศรษฐกิจ
10.ข้อใดเป็นนโยบายการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ
วิกฤตเศรษฐกิจไทยปี 40 และโลก
(เพิ่มอัตราดอกเบี้ย / เพิ่มอัตราภาษี)
11.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
(ARF / BIMSTEC)

8 โครงการ สหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 21

ล้วงลึก...ข้อสอบเศรษฐศาสตร์
1. ข้ อใดคือปั ญหาพื ้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกระบบสังคม
1. ปัญหาการว่างงาน
2. ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืด
3. ปัญหาความยากจน
4. ปัญหาการกระจายรายได้
5. ปัญหาความขาดแคลน      
2. ลักษณะใดที่เป็นลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
1. การท�ำงานของระบบอาศัยกลไกของราคา         
2. ภาคเอกชนมีความเสมอภาคทางด้านรายได้
3. ภาคเอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการทุกกรณี
4. การท�ำงานของระบบอาศัยกลไกของราคาโดยมีการวางแผนจากรัฐบาล
5. ภาคเอกชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการส�ำหรับคนส่วนใหญ่
3. ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
1. จ�ำนวนผู้ซื้อเท่ากับจ�ำนวนผู้ขาย
2. ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
3. อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์     
4. ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจ�ำนวนที่ต้องการ
5. ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตามราคาที่ต้องการ
4. การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ประชาชนน�ำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศไปหักค่าลดหย่อนในการ
เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท คือตัวอย่างของการด�ำเนินมาตรการของนโยบายใด เพื่อ
วัตถุประสงค์ใด
1. นโยบายการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของรายได้
2. นโยบายการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำของรายได้
3. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ          
4. นโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
5. นโยบายการเงิน เพื่อลดการขาดดุลการช�ำระเงินระหว่างประเทศ
5. ถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนจี้ ะหดตัวอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในยุโรป
ธนาคารจะด�ำเนินนโยบายใดและอย่างไรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายการคลัง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
2. นโยบายการเงิน ลดการออกธนบัตรใหม่
3. นโยบายการคลัง ลดการกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย
4. นโยบายการเงิน ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย          
5. นโยบายสาธารณะ ลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราภาษี
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6. ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการเงินที่รัฐบาลจะตัดสินในเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณเงินในมือประชาชนเพิ่มขึ้นมากจนเกินไป
1. ประกาศเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม 7% เป็น 10%
2. ขายพันธบัตรรัฐบาลและขยายวงเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์
3. รับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลและลดวงเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
4. ประกาศเพิ่มอัตราเงินสดส�ำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์             
5. จัดท�ำงบประมาณขาดดุลและลดอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของนโยบายการเงินในกรณีที่ประเทศเกิดปัญหาภาวะเงินฝืด
1. รัฐบาลลดการใช้จ่ายลง
2. รัฐบาลเพื่อการเก็บภาษี
3. รัฐบาลใช้งบประมาณเกินดุล
4. ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ของรัฐบาล
5. ธนาคารกลางลดอัตราเงินส�ำรองตามกฎหมาย      
8. หากประเทศ ก. ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากสาเหตุด้านอุปสงค์ รัฐบาลของประเทศ ก. ควรใช้มาตรการ
ใดในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ
1. ขายหลักทรัพย์รัฐบาลเพิ่มขึ้น / และเก็บภาษีลดลง
2. เก็บภาษีเพิ่มขึ้น / และขอร้องธนาคารพาณิชย์ให้เพิ่มปริมาณการใช้สินเชื่อ         
3. เก็บภาษีเพิ่มขึ้น / และควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้ลดปริมาณการใช้สินเชื่อ
4. เพิ่มค่าใช้จ่ายของภาครัฐ / และควบคุมธนาคารพาณิชย์ให้ลดปริมาณการใช้สินเชื่อ
5. ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ / และขอร้องธนาคารพาณิชย์ให้เพิ่มปริมาณการใช้สินเชื่อ
9. ใครเป็นผู้เสียประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อมากที่สุด
1. เจ้าของโรงเรียน
3. พ่อค้าขายน�้ำแข็ง
5. ผู้เช่าที่ดิน

2. ครูที่โรงเรียน       
4. แม่ค้าขายข้าวแกง

10. เงินเฟ้อมีผลกระทบหลายด้าน ยกเว้นข้อใด
1. ค่าภายในของเงินลดลง
2. ผู้ที่มีรายได้ประจ�ำเสียเปรียบ
3. ผู้ที่มีรายได้จากภาคธุรกิจเสียเปรียบ    
4. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
5. ถ้าเงินเฟ้อติดต่อกันนานๆ และรุนแรง อาจกระทบเสถียรภาพทางการเมืองได้
11. ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ รัฐบาลด�ำเนินนโยบายงบประมาณแผ่นดินแบบใด
1. งบประมาณสมดุล
2. งบประมาณแบบหดตัว
3. งบประมาณเกินดุล
4. งบประมาณแบบขยายตัว
5. งบประมาณขาดดุล    
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12. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 32 บาท เปลี่ยนเป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 33 บาท จะท�ำให้เกิด
ผลอย่างไร
1. ราคาสินค้าออกของไทยถูกลง    
2. ราคาสินค้าเข้าจากต่างประเทศถูกลง
3. ดุลการช�ำระเงินของไทยขาดดุลมากขึ้น
4. ดุลบัญชีเงินโอนของไทยขาดดุลมากขึ้น
5. ภาระในการช�ำระหนี้ต่างประเทศของไทยลดลง
13. รายการใดไม่รวมอยู่ในบัญชีเดินสะพัด
1. ดุลการค้า
3. รายได้
5. เงินทุน     

2. ดุลบริการ
4. เงินโอน

14. การที่นักลงทุนในต่างประเทศโอนเงินเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าซื้อหลัก
ทรัพย์นั้นจะบันทึกอยู่ในบัญชีใดของดุลการช�ำระเงินของประเทศไทย
1. บัญชีเงินทุน         
2. บัญชีรายได้
3. บัญชีการค้า
4. บัญชีบริการ
5. บัญชีเงินโอน
15. ข้อใดคือค�ำจ�ำกัดความของหนี้สาธารณะ
1. หนี้ภาคครัวเรือน
2. สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
3. หนี้ที่รัฐบาลกู้หรือให้ค�้ำประกัน              
4. หนี้ของประชาชนในประเทศทุกคนรวมกัน
5. สินเชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้เพื่อช่วยสภาพคล่องของสถาบันการเงิน
16. กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ประเทศสมาชิกกู้ยืมไปเพื่อแก้ปัญหาใด
1. รัฐบาลกู้จากธนาคารพาณิชย์จนเต็มอัตราแล้ว
2. รัฐบาลกู้จากประชาชนจนถึงระดับเพดานหนี้สาธารณะแล้ว
3. รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ
4. เงินส�ำรองต่างประเทศต�่ำมาก      
5. ดุลการช�ำระเงินเกินดุล
17. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่น�ำมาคิดในการค�ำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านรายจ่าย
1. เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ         
2. เงินเดือนนายกรัฐมนตรี
3. มูลค่าการส่งออกรถยนต์
4. ค่าน�้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
5. มูลค่าเครื่องมือเครื่องจักรของโรงงานทอผ้าฝ้าย
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18. การบริหารจัดการความเสีย่ งให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายนอกและภายใน
ประเทศ สัมพันธ์กับองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงด้านใด
1. ความมีเหตุมีผล
2. ความพอประมาณ
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี       
4. ความรู้และคุณธรรม
5. การพึ่งตนเอง
19. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อการใดเป็นหลัก
1. การผลิตและการแลกเปลี่ยนในชุมชน
2. การผลิตเพื่อการบริโภคขั้นพื้นฐานของครอบครัว      
3. การแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมและเงินลงทุน
4. การลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแหล่งน�้ำกินน�้ำใช้
5. การลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
20. หลักการที่ส�ำคัญที่สุดของสหกรณ์คือข้อใด
1. มีกฎระเบียบข้อบังคับถูกต้องตามกฎหมาย
2. มีสิทธิเสมอกัน แต่มุ่งช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน
3. สมาชิกช่วยกันแก้ปัญหา ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
4. ยึดหลักประชาธิปไตย ไม่แสวงหาก�ำไร แบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม    
5. มีปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกันกับธุรกิจทั่วไป มีการบริหารจัดการในชุมชนเท่านั้น
21. พ่อค้าไทยส่งน�้ำตาลทรายออกไปขายต่างประเทศมูลค่า 500 ล้านบาท รายการดังกล่าวรวมอยู่ในดุลข้อใด  
(เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. ดุลการค้า            
2. ดุลบัญชีรายได้
3. ดุลบัญชีเดินสะพัด            
4. ดุลบัญชีทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ
5. ดุลบัญชีทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
22. เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ จะท�ำให้เกิดผลอย่างไร  (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. ประชาชนมีความต้องการถือเงินน้อยลง    
2. ประชาชนจะกักตุนสินค้าน้อยลง
3. ค่าของเงินลดต�่ำลง     
4. ทรัพย์สินที่ไม่มีราคาตายตัวจะมีมูลค่าน้อยลง
5. ลูกหนี้เสียประโยชน์เพราะช�ำระหนี้ด้วยเงินที่มีค่าลดลง
23. เมื่อเกิดการว่างงาน รัฐบาลควรจะท�ำอย่างไร (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. ใช้นโยบายการคลังแบบหดตัว
2. ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัว       
3. ลดปริมาณเงินในท้องตลาด
4. ลดการใช้จ่ายของภาครัฐ
5. เก็บอัตราภาษีให้น้อยลง       
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24. สินค้าหรือบริการใดจัดว่าเป็นสินค้าสาธารณะ (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. การกระจายเสียงทางวิทยุ     
2. สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ
4. การป้องกันประเทศ        
5. ห้างสรรพสินค้า
25. ข้อใดเป็นข้อดีของตลาดผูกขาด (เลือก 2 ค�ำตอบ)
1. เกิดการประหยัดต่อขนาดการผลิต       
2. ช่วยส่งเสริมด้านการวิจัยพัฒนา    
3. มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. ราคาต�่ำสุดและก�ำไรสูงสุด
5. เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุด
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