ขอสอบกระบวนวิชา PS 103 รัฐศาสตรทั่วไป

------------------------------------------------------------------------------------➣

คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. รัฐบาล “ของ” “โดย” และ “เพื่อ” ประชาชน จะไมสูญไปจากโลกนี้ เปนคํากลาวของรัฐบุรุษชาวประเทศใด
(1) อังกฤษ
(2) เยอรมัน
(3) อินเดีย
(4) ส.ร.อ.
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 4 หนา 259 อดีตประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน ของสหรัฐอเมริกา ไดกลาวสุนทรพจนไวเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย โดยมีความตอนหนึ่งวา “รัฐบาลของ
ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะไมมีวันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้” ซึ่งวาทะดังกลาวได
กลายเปน “คํานิยามยอดนิยม” เพราะกะทัดรัดและกระชับความ
2. El Nino หมายถึง
(1) สถานพิทักษผูเยาว
(2) การเจรจาตอรอง
(3) สนธิสัญญาระหวางประเทศ
(4) สมาคมนานาชาติ
(5) ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางหนึ่ง
ตอบ 5 El Nino หมายถึง ปรากฏการณทางธรรมชาติอยางหนึ่งที่สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมของ
โลก เชน ทําใหเกิดความแหงแลง ทําใหโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น รอนขึ้น และทําใหเกิดไฟไหมปาขึ้น
ในหลายประเทศ ฯลฯ
3. ในคํานําฉบับลาสุดของ PS 103 ระบุวา ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีนานเปนอันดับ 2 ของไทย ไดแก
(1) จอมพลประภาส
(2) จอมพล ป. พิบูลฯ
(3) จอมพลถนอม
(4) พระยามโนปกรณ
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 3 (คํานํา) นายกรัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงนานเปนอันดับ 2 ไดแก จอมพลถนอม กิตติขจร คือ
นานประมาณ 11 ปเศษ สวนผูดาํ รงตําแหนงนานที่สุด ไดแก จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือนาน
ประมาณ 16 ป และผูที่ดาํ รงตําแหนงนานเปนอันดับ 3 ไดแก พลเอกเปรม ติณสูลานนท
4. ในบทที่ 4 “มนุษยมีธรรมชาติอยูในเมืองหรือรัฐ” (Homo Politicus) กลาวครั้งแรกโดยผูใด
(1) อีสป
(2) ชูชิดีดีส
(3) อริสโตเติล
(4) ปาปลอฟ
(5) นิโคโล
ตอบ 3 หนา 128 อริสโตเติลไดกลาวไววา “รัฐถือกําเนิดมาจากธรรมชาติ” และ “มนุษยเปนสัตวที่มี
ธรรมชาติอยูในเมืองหรือรัฐ” (Homo Politicus) หรือ “มนุษยที่มีชีวิตสมบูรณก็ตอเมื่ออยูใน
เมืองหรือรัฐ” (Man is a Political Animal) ซึ่งถือเปนตนกําเนิดของทฤษฎีสัญชาตญาณ
5. คํานํากลาวถึงปรจิตวิทยา (Parapsychology) ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ เชน (1) พลังจิต
(2) อํานาจรัฐบาล
(3) สัมผัสที่ 6
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ขอ 1 และ 3
ตอบ 5 (SO 103 หนา 48) ปรจิตวิทยา คือ การศึกษาปรากฏการณทางจิตที่ผิดแผกไปจากเรื่องที่เปน
ปกติวิสัย ซึ่งไมสามารถอธิบายไดดวยหลักวิทยาศาสตร ไดแก พลังจิต, โทรจิต, การสะกดจิต,
สัมผัสที่ 6 เชน ประสาททิพย กายทิพย หูทิพย ตาทิพย เปนตน
6. คํานําของตําราลาสุดกลาวถึง “ภูเขาน้าํ แข็ง” ซึ่งสวนลางสุดเกี่ยวโยงถึงปรากฏการณดังระบุไวในหนังสือ
(1) SO 477
(2) สังคมวิทยาการเมือง
(3) ตรรกวิทยา
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ผิดทั้งหมด
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ตอบ 4 (คํานํา) สวนลางหรือสวนที่อยูใตน้ําของภูเขาน้ําแข็ง หมายถึง สวนที่เปนภูมิหลัง คือบรรดา
สาเหตุของปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งการที่จะเขาใจวิชารัฐศาสตรนั้นจําเปนที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับ
บริบท (สภาวะแวดลอม) ของเหตุการณ ปรากฏการณ หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลาย ๆ อยางผสมกัน ดังนั้นนักศึกษาจึงควรอานหนังสือสังคมวิทยาการเมือง (SO 477)
7. ผูเรียบเรียงตํารา PS 103 คือ
(1) สุรพล ราชภัณฑารักษ
(2) สุรพันธ ทับสุวรรณ
(3) จิรโชค วีระสัย
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 (หนาปก) ผูเรียบเรียงตํารา PS 103 ไดแก 1. ดร. จิรโชค (บรรพต) วีระสัย
2. ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ (บทที่ 15) 3. ผศ. สุรพันธ ทับสุวรรณ (บทที่ 16)
8. ขอความสุดทายของคํานําไดกลาวถึงในปญหาวิกฤตของไทย ซึ่งควรยึดคติที่วา “รูอะไรไมสูรูวิชา”
แลวตอดวย………
(1) รูรักษาชาติรอดเปนยอดดี
(2) รูรักษาชีวา นาสําคัญ
(3) รูการคาดีที่สุด
(4) รูนานาสาขา นาชวยสังคม
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 1 (คํานํา) เดิมทีเดียวเรามักจะนึกถึงคํากลาวที่วา “รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี” แต
ในยุคที่ประเทศไทยของเราอยูในภาวะวิกฤต ตองอาศัยการยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ (IMF – International Monetary Fund) ดังนั้นขอที่ควรจะยึดถือประจําใจคือ
“รูอะไรไมสูรูวิชา รูรักษาชาติรอดเปนยอดดี”
9. ใน Good Governance หรือ Government รากศัพทสําคัญแปลวา
(1) ถือหางเสือ
(2) เสรีสะดวก
(3) มาตรฐาน
(4) เยี่ยมยอด
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 4 ศัพทคําวา Government นั้น มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา Kybernates ซึ่งแปลวา
“ผูถือหางเสือเรือ” ทําใหเกิดการเปรียบเทียบวา การเมืองการปกครอง และโดยเฉพาะรัฐบาล
เปนเสมือนเรือ จึงมีวลี “รัฐนาวา” (Ship of State) ตามมา
10. ผูบรรยาย ดร. จิรโชค (บรรพต) วีระสัย กลาววา Good Governance ประกอบดวย
(1) สัมมาชน
(2) สัมมาชวย
(3) รวมดวยชวยกัน
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 รัฐบาล (Good Governance หรือ Government) จะตองประกอบดวยสัมมาชน (ครม.)
สัมมาชวย (ขาราชการ) และรวมดวยชวยกัน (ประชาชน) จึงจะสามารถบริหารประเทศให
เจริญรุงเรืองและอยูรอดตอไปได
11. ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีประมาณ….. ประเทศ
(1) 120
(2) 150
(3) 170
(4) 200
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 4 (เอกสารหมายเลข 59 หนา 1) การจัดองคการแบบชาติ – รัฐ หรือรัฐประชาชาติ ในปจจุบันนี้
มีมากกวา 200 แหงทั่วโลก และที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติมีจํานวนทั้งหมด 185
ประเทศ
12. เลขาธิการองคการสหประชาชาติปจจุบันมาจาก
(1) มาเลเซีย
(2) อินโดนีเซีย
(3) สหรัฐอเมริกา
(4) ยูโกสลาเวีย
(5) กานา
ตอบ 5 เลขาธิการองคการสหประชาชาติ นับตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบันมีทั้งหมด 7 คน โดยคนปจจุบัน
คือ นายโคฟ อันนัน เปนชาวกานา ซึ่งดํารงตําแหนงมาตั้งแตป พ.ศ. 2540
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13. อินโดนีเซีย มีเกาะประมาณ
(1) 5,000 เกาะ
(2) 6,000 เกาะ
(3) 8,000 เกาะ
(4) 10,000 เกาะ
(5) 12,000 เกาะ
ตอบ 5 (คํานํา) อินโดนีเซีย มีพลเมืองประมาณ 210 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับ 4 ของโลก โดยอาศัย
อยูตามหมูเกาะตาง ๆ รวมทั้งสิ้นเกินกวา 12,000 เกาะ
14. ในยุคที่ฝายคอมมิวนิสตมีอาํ นาจในสหภาพโซเวียต รัฐธรรมนูญไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของผูใด
หรือประเทศใด
(1) คารล มารกซ
(2) เลนิน
(3) ซายสุด
(4) ถูกเฉพาะขอ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 4 หนา 157, 163, 168 อดีตสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต มีรัฐธรรมนูญที่
ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของคารล มารกซ (นักคิดชาวเยอรมันซึ่งเปนเจาตํารับลัทธิคอมมิวนิสต)
และเลนิน (ผูนําพรรคคอมมิวนิสตซึ่งปฏิวัติยึดอํานาจไดสําเร็จในป ค.ศ. 1917)
15. ศาสตรออน (Soft Sciences) มีตัวอยางคือ
(1) รัฐศาสตร
(2) ฟสิกส
(3) ชีววิทยา
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 30 ศาสตรออน (Soft Science) ไดแก วิทยาศาสตรสังคม เชน รัฐศาสตร สังคมวิทยา
สวนศาสตรแข็ง (Hard Science) ไดแก วิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน เคมี ฟสิกส ชีววิทยา
16. สาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศสเริ่มโดย
(1) ชารลส เดอโกลย
(2) ชารลส จูรแด็ง
(3) ยอรจ ปอมปตูร
(4) บิลล ยอรจ
(5) แวรซา โซ
ตอบ 1 หนา 195 สาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส เริ่มจากรัฐธรรมนูญป ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) ซึ่ง
กําหนดรูปแบบโดยประธานาธิบดีชารลส เดอโกลย
17. รัฐศาสตรในโลกตะวันออกไดรับอิทธิพลจาก
(1) สามกก
(2) ซุนหวู
(3) หนังสือวรรณกรรมรามเกียรติ์
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งหมด
ตอบ 5 หนา 7 – 12 รัฐศาสตรในโลกตะวันออก ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรทางศาสนาและคําสอนทาง
จริยธรรมของปราชญชาวจีนและอินเดีย เชน หนังสือวรรณกรรมมหาภารตะ และรามเกียรติ์ของ
อินเดีย, หลักพิชัยสงครามซึ่งเขียนโดยซุนหวู และสามกกของจีน เปนตน
18. ปราชญจีนแหงลัทธิเตา (Taoism) ผูอาวุโส ไดแก
(1) เหลาจื๊อ
(2) ขงจื๊อ
(3) เมงจื๊อ
(4) ขงเบง
(5) ชุนกวน
ตอบ 1 หนา 9 เหลาจื๊อ แปลตามตัวอักษรวานักปรัชญา หรือ “ปราชญผูชรา” โดยมีคําสอนที่ปรากฏใน
รูปของหนังสือหรือคัมภีร “เตา เต็กเก็ง” ซึ่งถือกันวาเปนตนตํารับลัทธิเตา (Taoism)
19. นักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับฝรั่งเศส ไดแก
(1) สุรพล ราชภัณฑารักษ
(2) จิรโชค วีระสัย
(3) บรรพต วีระสัย
(4) ขอ 2 และ 3
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 507 ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ เปนผูเรียบเรียงในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
20. Hyde Park ในอังกฤษมีภาพพจนเกี่ยวกับ
(2) การอนุรักษธรรมชาติ
(4) ดนตรีสําหรับประชาชน

(1) การพูดอยางเสรี
(3) การแขงโดมิโน
(5) ผิดทั้งหมด
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ตอบ 1 หนา 260, 432 ในกรุงลอนดอนของอังกฤษจะมีสวนสาธารณะคือ ไฮดปารค (Hyde Park)
ซึ่งไดกลายเปนสถาบันไปแลว เพราะเปนสถานที่ที่มีการปลอยใหพูดไดอยางเสรี จัดเปนสถานที่
อันเลื่องชื่อที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยเสรี
21. หนา 79 ของรัฐศาสตรทั่วไป ระบุวารูปแบบเผาชนในกรีก มีมากอน 3,200 ปมาแลว ซึ่งมีวรรณคดี
อีเลียดและโอดีสซี ไดแกยุค
(1) โฮเมอร
(2) ซอคราตีสหรือโสกราตีส
(3) เพลโต
(4) อริสโตเติล
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 1 หนา 79 ยุคโฮเมอร หมายถึง ยุควรรณกรรมทํานองจักร ๆ วงศ ๆ ซึ่งมีการเลาตอ ๆ กันมา
โดยมีมากอน 3,200 ปมาแลว โฮเมอรเปนมหากวีของกรีกโบราณ เปนนักเลานิทานที่ตาพิการ
เปนผูแตงมหากาพย 2 เรื่องคือ อีเลียด และโอดิสซี
22. ผูริเริ่มและเผยแพรอหิงสาธรรมหรือสัตยาเคราะห ไดแก
(1) ฮิตเลอร
(2) คานธี
(3) อินทิรา
(4) เลนิน
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 2 หนา 61, 407 อหิงสา (อวิหิงสา) หรือแบบสันติวิธี เปนปรัชญาของมหาตมะ คานธี ที่เรียกวา
วิธีการสัตยาเคราะห (สัตยาคฤห) คือ สนใจการใชวิธีการแบบไมรุนแรง
23. ในขอแนะนําของตําราขอ 3. ที่วา มาจากหองสมุดใหญสุดของโลก คือ
(1) ที่สหรัฐอเมริกา
(2) เกี่ยวกับการอานทําใหรูรอบ
(3) University of California
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ขอ 2 และ 3
ตอบ 4 (ขอแนะนํา) หอสมุดที่ใหญที่สุดในโลกคือ หอสมุดแหงสภาคองเกรส ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีขอความของปราชญอังกฤษชื่อ ฟรานซีส เบคอน ติดประดับไววา “การ
อานทําใหรูรอบ การเสวนาทําใหรูพรอม การเขียนทําใหรูแน”
24. บทที่ 7 กลาวถึงปรัชญาซึ่งรากศัพทในภาษาอังกฤษ คือ Philosophy ซึ่งมีความหมายวา
(1) สุดยอด
(2) รักในความรู
(3) ศักดิ์ศรี (4) คุณภาพ
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 2 หนา 215 ปรัชญา (Philosophy) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก ซึ่งแปลวา “ความรักในความ
ฉลาด” หรือ “ความรักในความรู” (Love of Wisdom)
25. อาจารยที่เขียนบทที่วาดวยรัฐประศาสนศาสตรในตํารารัฐศาสตรทั่วไป ไดแก
(1) สุรพล ราชภัณฑารักษ
(2) สุรพันธ ทับสุวรรณ
(3) ศุภวิทย ศรีชมเชย
(4) ขอ 2 และ 3
(5) จิรโชค วีระสัย
ตอบ 2 หนา 531 ผศ. สุรพันธ ทับสุวรรณ เปนผูเขียนบทที่ 16 วาดวยรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสาขาบริหารรัฐกิจ
26. บทที่ 7 กลาวถึง “วัตถุนิยมวิภาษวิธี” วาเปนผลงานของ
(1) คารล แมนไฮม
(2) คารล มารกซ
(3) ลินคอลน
(4) ลินตั้น (5) ฮอบส
ตอบ 2 หนา 221 – 222 คารล มารกซ ผูตั้งทฤษฎีคอมมิวนิสต มีสาระสําคัญคือ วัตถุนิยมวิภาษวิธี
หรือวัตถุนิยมเชิงวิภาษ ซึ่งมีความเห็นวา สิ่งที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษยมากที่สุดคือ “วัตถุ”
สวนจิตหรือความคิดถือวาไดรับอิทธิพลจากสภาวะทางวัตถุ
27. กระเบื้องเฟองฟูลอย น้ําเตานอยถอยจม หมายถึง
(1) คนชั่วไดดี
(2) คนดีไมมีโอกาสไดตําแหนง
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งหมด

(3) สภาพที่ไมเหมาะสมยิ่ง
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ตอบ 5 หนา 488 คํากลาวดังกลาว หมายถึง สภาพบานเมืองที่ไรจริยธรรมอันเปนมาตรฐานสากลคือ
อลเวงสับสนไปหมด โดยคนชั่วเปรียบเสมือนกระเบื้องซึ่งหนักแตกลับลอยขึ้นมาหรือไดรับการ
ยกยอง สวนคนดีเปรียบเสมือนน้ําเตาซึ่งเบาแตกลับถูกเหยียดหยามกดใหจมลงไป
28. ประเทศใดมีพลเมืองมากเปนอันดับ 2 ของโลก
(1) ส.ร.อ.
(2) อินโดนีเซีย
(3) บราซิล
(4) อินเดีย
(5) ญี่ปุน
ตอบ 4 (คํานํา) อินเดียมีพลเมืองประมาณ 970 ลานคน ซึ่งมีมากเปนอันดับ 2 ของโลก รองจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีประมาณ 1,200 ลานคน สวนอันดับ 3 คือ สหรัฐฯ มีประมาณ
270 ลานคน และอันดับ 4 คือ อินโดนีเซีย มีประมาณ 200 ลานคน
29. ผูบัญชาการที่รับผิดชอบการยึดครองญี่ปุนหลังจากแพสงครามตอ ส.ร.อ. ไดแก
(1) แมคอารเธอร
(2) แมคกับเวิรน
(3) แมคโดนัลด
(4) จอหนเวน
(5) ม็องโกเมอรี
ตอบ 1 หนา 513 ญี่ปุนยอมจํานนตอฝายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2484 และนายพล
ดักลัส แมคอารเธอร วีรบุรุษของมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางดานเอเชียและแปซิฟกก็ไดเขายึด
ครองญี่ปุน โดยไมมีการขัดขืนและวุนวาย
30. ในคํานําของตําราลาสุดไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาคลื่น
(1) ลูกที่ 1
(2) ลูกที่ 2
(3) ลูกที่ 3
(4) ลูกที่ 4
(5) ลูกที่ 5
ตอบ 3 (คํานํา เลขพิมพ 38142) ตามแนวคิดของ Alvin Toffler นักวิเคราะหสังคมชาวอเมริกัน ได
จําแนกการเปลี่ยนแปลงของสังคมเปน 3 ระยะคือ คลื่นลูกที่ 1 เปนคลื่นแหงเกษตรกรรม,
คลื่นลูกที่ 2 เปนคลื่นแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม, คลื่นลูกที่ 3 เปนคลื่นแหงการปฏิวัติ
เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม เปนยุคของขอมูลขาวสารหรือยุคโลกไรพรมแดน
31. ในตํารารัฐศาสตรทั่วไปมีบทโดยตรงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของสาขาบริหารรัฐกิจจํานวน(1) 1 บท
(2) 2 บท
(3) 3 บท
(4) 4 บท
(5) 5 บท
ตอบ 1 ดูคําอธิบายขอ 25. ประกอบ
32. ในการเขารับตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกัน ผูใดกลาวขอความที่แปลไดวา “อยาเรียกรองจาก ส.ร.อ.
ขอแตไดรูจักให ส.ร.อ. บางไมวางเวน”
(1) จอหน เคนเนดี้
(2) วินสตั้น เชอรชิล (3) บิลล คลินตั้น
(4) จอหน แจคสัน
(5) อับราฮัม ลินคอลน
ตอบ 1 หนา 554 คํากลาวที่แปลมาขางตน เปนวาทะของจอหน เอฟ. เคนเนดี้ ประธานาธิบดีคนที่ 35
ของสหรัฐฯ โดยกลาวไวในวันเขารับตําแหนงเมื่อป ค.ศ. 1961 วา “Ask not what your
country can do for you. Ask what you can do for your country.”
33. ศัพทที่หมายถึงการพยายามถอดถอนประธานาธิบดีอเมริกัน เรียกวา
(1) เขาชุมนุม
(2) Impeachment
(3) Interfere
(4) Involvement
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 2 Impeachment เปนกระบวนการไตสวนเพื่อลงโทษขาราชการที่กระทําผิด เชน การถอดถอน
ประธานาธิบดีออกจากตําแหนง เปนอํานาจหนาที่ของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ
ความผิดที่จะทําการ Impeachment ได เชน เปนกบฏ (Treason), รับสินบน (Bribery) เปน
ตน
34. UNESCO เกี่ยวกับอะไร

(1) การสาธารณสุข

(2) อุตุนิยม

(3) การศึกษา

(4) การคา
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(5) การจราจร

ตอบ 3 หนา 14, 521 UNESCO หมายถึง องคการวาดวยวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และการศึกษา
แหงสหประชาชาติ ซึ่งไดทําการแบงวิทยาการของโลกออกเปน 3 หมวดคือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ, สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
35. ประธานาธิบดีอเมริกันที่ย่ิงใหญที่มีลักษณะ “รูจักอภัย” ทํานองเดียวกับคําขวัญของ มร. โดยเนนกรณี
การไมขุนของขัดเคืองใด ๆ แตเปยมดวยการุณยคุณธรรม ไดแก
(1) ลินคอลน
(2) รูสเวลท
(3) เคนเนดี้
(4) แจคสัน
(5) จอหนสัน
ตอบ 1 หนา 261 อับราฮัม ลินคอลน อดีตประธานาธิบดีผูยิ่งใหญที่สุดของสหรัฐฯ ไดแสดง
พฤติกรรมใหเห็นทั้งโดยวาจาและการกระทําอยางที่เรียกวา “ปราศจากขุนของขัดเคืองใด ๆ
แตเปยมไปดวยการุณยคุณธรรม”
36. ในบทที่ 8 ประชาธิปไตยของอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) ซึ่งหมายถึง ประชาธิปไตย
(1) ระดับชาติอังกฤษ
(2) ระดับชาติฝรั่งเศส
(3) ระดับชาติกัมพูชา
(4) ระดับชาติลาว
(5) ระดับโรงงานผลิต เชน สหพันธกรรมกร
ตอบ 5 หนา 255, 281 ประชาธิปไตยของอุตสาหกรรม หมายถึง ประชาธิปไตยในโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน การมีสหภาพแรงงาน เปนตน จึงไมไดหมายถึงประชาธิปไตยในระดับชาติ
37. ประชาธิปไตยแบบเบสิก (Basic Democracy) โดยมีเริ่มแรก ณ
(1) ปากีสถาน
(2) อินเดีย
(3) บังคลาเทศ
(4) เอเธนส
(5) นอรเว
ตอบ 1 หนา 281 ประชาธิปไตยแบบเบสิก เปนวิธีการปกครองของอดีตประธานาธิบดีอายุบขาน
แหงปากีสถาน ซึ่งเปนการปกครองที่ไมไดใหสิทธิเสรีภาพและการเปนตัวแทนตามระบอบ
ประชาธิปไตย
38. บทที่ 2 ระบุวากรณีของ “เสรีนิยมของชนชั้นสูง” มีตัวอยางไดแก
(1) เนหรู
(2) รูสเวลท
(3) เรแกน
(4) ขอ 1 และ 2
(5) ผิดทั้งหมด
ตอบ 4 หนา 57 เสรีนิยมของชนชั้นสูง หมายถึง การที่ผูนําบางคนแมวาจะมีพื้นเพที่สุขสบายมามาก
แตก็แสดงตนเปนผูที่เห็นอกเห็นใจผูที่มีรายไดนอย ตัวอยางเชน รูสเวลท อดีตประธานาธิบดี
ของสหรัฐฯ , เนหรู อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดีย ฯลฯ
39. ในตําราและในเอกสารวิชาการของศูนยวิชาการคณะรัฐศาสตร ไดระบุวา MP (Members of Parliament)
หมายถึง
(1) ส.ส.
(2) ส.ก.
(3) ภ.ห.
(4) ส.จ.
(5) ส.ข.
ตอบ 1 (เอกสารหมายเลข 50 หนา 7) MP (Members of Parliament) หมายถึง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งในรูปการปกครองแบบรัฐสภานั้น ฝายนิติบัญญัติกับฝาย
บริหารมีความสัมพันธใกลชิดกันในรูปแบบที่สมบูรณหรือในเชิงของหลักการ คนที่เปนหัวหนา
รัฐบาลจะตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนใหเปน ส.ส. เสียกอน
40. ในทศบัญญัติประชาธิปไตยระบุวา “ขั้นตอนเลือกผูนาํ เปนไปโดยเสรี” และตอดวย ผูนําที่…..
(1) ความรับผิดชอบ
(2) จินตนาการเลิศแลว
(3) วางแผนกาวไกล
(4) กลาทดลองของใหญ
(5) ผิดทุกขอ

ตอบ 1 หนา 288 ทศบัญญัติประชาธิปไตยของนอยมันน มีดังนี้คือ อํานาจสูงสุดมาจากราษฎร,
ขั้นตอนเลือกผูนําเปนไปโดยเสรี, ผูนํามีความรับผิดชอบ,ระบอบความเสมอภาค, สนับสนุนพรรค
การเมืองที่มีมากกวาหนึ่ง, พึงเนนความหลากหลายในชีวิตประจําวัน ฯลฯ

