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แนวขอสอบ เร่ือง อปุมาอุปไมย 
 

 
 

ขอ 1  กลองใสดินสอ : ปากกา     ?  :  ? 
  ก. ดินสอ  : ยางลบ    ข. สมุด : กระดาษ 
  ค. กระเปาสตางค : เงิน   ง. สมุด : กระเปา 
  ตอบ  ค. กระเปาสตางค : เงิน 
  แนวคิด กลองใสดินสอใสอุปกรณ ปากกา 
    เชนเดียวกับกระเปาสตางค ใสเงิน 

ขอ 2  หองนอน : เตียง  ?  :  ? 
  ก. เกาอี้ : โตะ     ข. มหาสมุทร : แมนํ้า 
  ค. แจกัน : โตะ    ง. ตู : เส้ือผา 
  ตอบ  ง. ตู : เส้ือผา 
  แนวคิด เตียง วางไวในหองนอน 
    เส้ือผา ใสไวในตู 

ขอ 3  แจกัน : ดอกไม   ?  :  ? 
  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย   ข. เกสร : ผีเส้ือ 
  ค. ผูหญิง : เส้ือผา    ง. ทิชชู : ไมจ้ิมฟน 

  ตอบ  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย 
  แนวคิด ดอกไมใสไวในแจกัน 
    เชนเดียวกับ จดหมายใสในตูไปรษณีย 

ขอ 4  ขวดนํ้า : แกวนํ้า  ?  :  ? 
  ก. ดอกไม : เกสร    ข. หมอขาว : จาน 
  ค. เส้ือ : สตรี     ง. หมี : สวนสัตว 
  ตอบ  ข. หมอขาว : จาน 
  แนวคิด  แกวนํ้าเปนภาชนะใสนํ้า  
    เชนเดียวกับจานเปนภาชนะใส 
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ขอ 5  ถุงเทา : รองเทา   ?  :  ? 
  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ   ข. ถวย : ชอน 
  ค. หลอด : แกวนํ้า    ง. ที่คาดผม : แวนตา 
  ตอบ  ก. ชอนสอม : ตะเกียบ 
  แนวคิด ถุงเทา  กับรองเทาใชกับสวมใสเทาทั้งคู 
    ชอนสอม กบัตะเกียบ ใชตักและคีบอาหาร 

ขอ 6  เทียนไข : ตะเกียง   ?  :  ? 
  ก. เส้ือผา : ผูหญิง    ข. ไฟฉาย : ลูกเสือ 
  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย   ง. ประภาคาร : เรือเดินสมุทร 
  ตอบ  ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย  
  แนวคิด เทียนไข และตะเกียง ใหแสงสวาง 
    โรงเรียนและมหาวิทยาลัยใหความรู  

ขอ 7  มนุษย : ลําไส    ?  :  ? 
  ก. ไมโครโฟน : ขาตั้ง    ข. โตะ : เกาอี้ 
  ค. ตนไม : ลําตน    ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 

  ตอบ  ง. คอมพิวเตอร : เมนบอรด 
  แนวคิด ลําไสเปนสวนหน่ึงของรางกายมนุษย 
    เมนบอรดเปนสวนหน่ึงของคอมพิวเตอร 

ขอ 8  โรงแรม : นักทองเที่ยว  ?  :  ? 
  ก. เตียง : หองนอน    ข. เตน : ลูกเสือ 
  ค. หุบเขา : ทะเล    ง. บาน : วัด 

  ตอบ  ข. เตน : ลูกเสือ 
  แนวคิด นักทองเที่ยว พักที่โรงแรม 
    ลูกเสือพักที่เตน 

ขอ 9  ตํารวจ : โจร    ?  :  ? 
  ก. ผูพพิากษา : ศาล    ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
  ค. แมว : สุนัข     ง. ครู : นักเรียน 

  ตอบ  ข. ปปส. : ผูรํ่ารวยผิดปกติ 
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แนวขอสอบคณิตศาสตรทั่วไป 
 

การหาผลบวกของเลขหลายจํานวนเรียงกัน 
 

)
2

มดจํานวนท้ังห)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

1  ) จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนท้ังห +−=  
 

1. จงหาผลบวกของ   1, 2, 3,... , 50 

1)   1,325     2)   1,275   
3)   1,250     4)   1,225 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 

  1  ) จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนท้ังห +−=  
  50      1  ) 1    50 (     มด(N)จํานวนท้ังห =+−=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  1,275      25 51      )
2

50)( 1    50 (     ผลบวก =×=+=  

 
2. จงหาผลบวกของ   1, 3, 5,... , 51 

1)   666     2)   676   
3)   776     4)   766 
วิธีทํา  หาจํานวนทั้งหมดของเลขที่จะนํามาบวกกันกอน 
  แตเน่ืองจากเปนเลขจํานวนเต็มคี่เรียงกันจํานวนทั้งหมดจึงตอง หาร  2  กอน 

  1  ) 
2

จํานวนนอย    จํานวนมาก (     มด(N)จํานวนท้ังห +−=  

  26      1      25      1  ) 
2

1   -   51
 (     มด(N)จํานวนท้ังห =+=+=  

สูตร     )
2

มดจํานวนท้ังห)( จํานวนนอย    จํานวนมาก (     ผลบวก +=  

  676      13 52      )
2

26
)( 1    51 (     ผลบวก =×=+=  



      6     

การหาอัตราสวนและรอยละ 
 
  อัตราสวนเปนการเปรียบเทียบจํานวนต้ังแต  2 จํานวนขึ้นไป   
  เชน อายุของ  A : B  เทากับ  1 : 2  หมายความวา  ถา  A  อายุ  1  ป  B  จะมีอายุ  2  ป  

หรือ  
2
1

=
B
A  

รอยละ ( เปอรเซ็นต ) หมายถึง  อัตราสวนที่มีจํานวนที่สองเปน  100  หรือเปนการเทียบจาก
สวนรอย   

เชน       20 % หมายความวา    20  ใน  100 
 

                ***  ส่ิงที่นาสนใจเกี่ยวกบัรอยละ  *** 
1. รอยละของสิ่งของที่แตกตางกันบวกลบกันไมได 
2. รอยละของสิ่งเดียวกันบวกลบกันได 
3. รอยละเกี่ยวกับดอกเบี้ยตองเทียบตนทุนเปน  100  บาท  ในเวลา  1  ป  เสมอ 

4. รอยละเกี่ยวกับกําไรขาดทุน  เทียบจากตนทุนเปน  100  บาทเสมอ 

5. รอยละเกี่ยวกับการลดราคา  ตองเทียบจากราคาปายเปน  100  บาทเสมอ 

 
3. เลข 2 จํานวนรวมกันเปน 25 ถาจํานวนนอยเปน 40% ของ 25 จํานวนมากมีคาเทาไร 

1)   10      2)   15   
3)   20      4)   25 

วิธีทํา จํานวนนอยเปน  40%  ของ  25  คือ  1025
100
40

=×  

  25      จํานวนนอย    จํานวนมาก =+  
  25             10           จํานวนมาก =+  
 ∴ 15      10   -   25                            จํานวนมาก ==  
 

4. นาย ก. มีเงินเปนสองเทาของนาย ข. นาย ข.มีเงินเปน 
4
3  ของนาย ค. ถานาย ค. มีเงิน  200  

บาท นาย ก. มีเงินเปนเทาไร 
1)  150   2)  180   3)  200   4)  300 
วิธีทํา  นาย  ค.  มีเงิน  200  บาท 

  นาย  ข.  มีเงิน  
4
3   ของนาย  ค.  =  150200

4
3

=×  
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คาเฉลี่ย 
คาเฉลีย่  คือ  คากลางของขอมูลที่จะใชเปนคากลางของขอมูลชุดน้ัน ๆ  

1. มัชฌิมเลขคณิต ( )X     
จํานวนเทอม

นวนท้ังหมดผลบวกของจํา
=  

2. มัธยฐาน ( Medium )   = ขอมูลอยูก่ึงกลางที่เรียงเรียงลําดับแลว 

   จํานวนขอมูลเปนจํานวนคี ่ ( ตอบ  เลขทีอ่ยูตรงกลาง )  
   มัธยฐาน ( Medium ) 

      จํานวนขอมูลเปนจํานวนคู ( ตอบ  
2
บวกกันเลขคูกลาง ) 

3. ฐานนิยม ( Mode ) = ขอมูลที่ซํ้ามากที่สุด 

4. พิสัย ( Range )  = เลขมมาก   -   เลขนอย 

 

1. ในการสอบวชิาความรูความสามารถทั่วไป  มีนักเรียนเขาสอบ  10  คน  ไดคะแนนดังน้ี   

10,  13,  17,  12,  10,  13,  11,  19,  20  และ  13  คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 
1)    15.7     2)    15.3    
3)    13.8     4)    13.3 

วิธีทํา  สูตร คาเฉลี่ย ( )X  
จํานวนเทอม

นวนท้ังหมดผลบวกของจํา
=  

13.8
10
138

10
13  20  19  11  131012171310 ==+++++++++=  

เม่ือมีขอมูล  10  ตัว  หรือ  5  ตวั  ( ใหพิจารณา  ผลรวมของหลักหนวย ) 
 

 10 13 17 12 10 13 11 19 20 13 
 
 นําหลักหนวยที่เหลือมารวมกัน 2  +  3  +  3  =  8   ( ตอบ  ตัวเลือกทีล่งทายดวย  8 ) 
 

2. ในการสอบวชิาฟสิกส  มีนักเรียนเขาสอบ  5  คน  ไดคะแนนดังน้ี   

13,  12,  17,  12  และ  13  คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 
1)    13.7     2)    12.7    
3)    13.4     4)    13.3 
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วิธีทํา  สูตร คาเฉลี่ย ( )X  
จํานวนเทอม

นวนท้ังหมดผลบวกของจํา
=  

      13.4
5
67

5
1312171213 ==++++=  

เม่ือมีขอมูล  10  ตัว  หรือ  5  ตวั  ( ใหพิจารณา  ผลรวมของหลักหนวย )  
ถาเปนเลข  5  ใหคูณ  ดวย  2  แลวคอยตอบ 

  13 12 17 12 13  
 

นําหลักหนวยที่เหลือมารวมกัน 2  +  2  +  3  =  7    
( ตอบ ตัวเลือกที่ลงทายดวย   4  เพราะ  7 ×2  =  14 )  

 

3. ถา  12  เปนคาเฉลี่ยของ  8,  9,  12,  18  และ  x  แลว  x  มีคาเปนเทาไร 
1)    15      2)    13    
3)    11      4)    10 

วิธีทํา  สูตร คาเฉลี่ย ( )X  
จํานวนเทอม

นวนท้ังหมดผลบวกของจํา
=  

    5
X18129812 ++++=  

 

    
X4760 +=  

 

    134760X =−=  
 

นําเลขใน  ตัวเลือกมาแทนก็ได  โดยใหพิจารณาที่หลักหนวย 
ทางดานซายของระบบสมการลงทาย  เลข  0 

ทางดานขวา  เลข  7  ตองรวมกับ  เลข  3  จึงจะได  เลข  0  ( ดูตัวเลือกที่ลงทายดวยเลข  3 ) 
 

4. จากขอมูลอายุเด็กนักเรียน  ดังน้ี 7,   5,   8,   6,   5,   10   และ   13  มัธยฐานตรงกบัขอใด 
1)    5      2)    6    
3)    7      4)    8 

  วิธีทํา  สูตร ขอมูลอยูก่ึงกลางที่เรียงเรียงลําดับแลว 
     5 5 6 7 8 10 13 

  ∴ คามัธยฐานของอายุคนทั้ง  7   คือ   7   ป 
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5. จากขอมูลอายุเด็กนักเรียน  ดังน้ี 7,   5,   8,   6,   5,   10,   9   และ   13  มัธยฐานตรงกับขอใด 
1)    7.4     2)    7.5    
3)    8      4)    8.3 

  วิธีทํา  สูตร ขอมูลอยูก่ึงกลางที่เรียงเรียงลําดับแลว 
     5 5 6 7 8 9 10 13 

   ∴ คามัธยฐานของอายุคนทั้ง  8   คือ    5.7
2

15
2

87
==

+   ป 

 

6. จากขอมูลอายุเด็กนักเรียน  ดังน้ี 7,   5,   9,   6,   5,   10,   9   และ   13  มัธยฐานตรงกับขอใด 
1)    7      2)    7.5    
3)    8      4)    9 

  วิธีทํา  สูตร ขอมูลอยูก่ึงกลางที่เรียงเรียงลําดับแลว 
     5 5 6 7 9 9 10 13 

   ∴ คามัธยฐานของอายุคนทั้ง  8   คือ    8
2

16
2

97
==

+   ป  

 

7. นํ้าหนักของนักเรียนกลุมหน่ึงดังน้ี  62,   65,   58,   70,   65  และ  63  ฐานนิยมตรงกับขอใด 
1)    62      2)    63    
3)    65      4)    70 

 วิธีทํา  สูตร ขอมูลที่ซํ้ามากที่สุด 
    58 62 63 65 65 70  
  ∴ ฐานนิยมของน้ําหนักนักเรียนทั้ง  6   คอื   65   ป 
 

8. จากขอมูล   2,   3,   2,   3,   2,   4,   4,   5,   4  และ   5   ฐานนิยมตรงกับขอใด 
1)    2      2)    3    
3)    4      4)    ทั้งขอ 1.  และขอ 3. 

 วิธีทํา  สูตร ขอมูลที่ซํ้ามากที่สุด 
    2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 
  ∴ ฐานนิยม  คือ   2   และ   4   ป 
 

9. จากขอมูลอายุเด็กนักเรียน  ดังน้ี 7,   5,   9,   6,   5,   10,   9   และ   13  พิสัยตรงกับขอใด 
1)    7    2)    7.5    
3)    8    4)    9 

 วิธีทํา  สูตร พิสัย ( Range )  = เลขมมาก   -   เลขนอย 
       =    13   -   5      =       8 
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10. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 
1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันนี้แดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

11. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

12. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

13. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

14. ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก  ฝนตกหนักทาํใหนํ้าทวม  แตวันน้ีนํ้าไมทวม 
1)    วันน้ีไมใชฤดูฝน    2)    วันน้ีไมใชฤดูมรสุม    
3)    วันน้ีไมมีฝน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

1. การสรุปเหตผุลแบบเชงิบงัคับ 

15. นกทุกตวับินได  หนูเปนนก  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    หนูบินไมได    2)    หนูบินได    
3)    หนูไมใชนก    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

16. สุนัขเปนสตัวที่มีเขา  เจาปุยเปนสุนัข  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    เจาปุยมีเขา    2)    เจาปุยไมมีเขา    
3)    เจาปุยเหาได    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 

17. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด  อะตอมฉลาด  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร  2)    อะตอมเปนนักฟสิกส    
3)    อะตอมไมไดเปนนักวทิยาศาสตร 4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 
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18. ตํารวจบางคน  ด่ืมสุรา  ปรีชาเปนตํารวจ  จะสรุปไดวา 
1)    ปรีชาด่ืมสุรา   2)    ปรีชาไมด่ืมสุรา    
3)    ปรีชาด่ืมสุราหรือไมด่ืมสุรา  4)    ถูกทั้งขอ 1  และ 2 
ตอบ 3 

2. การสรุปเหตผุลแบบเปรยีบเทียบ 

19. แดงสูงกวาดํา  ดําสูงกวาขาว  ขาวสูงเทากับเขียว  ใครสูงที่สุด 
1)    แดง    2)    เขียว    
3)    ดํา     4)    ขาว 
ตอบ 1 

20. สมพรแกกวาสมศรี  สมโชคออนกวาโชคดี  โชคดีออนกวาสมศรี  ใครอายุนอยที่สุด 
1)    สมพร    2)    สมศรี    
3)    สมโชค    4)    โชคดี 
ตอบ 3 

3. การสรุปเหตผุลแบบเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 

21. เที่ยงนี้  เขากนิขาวหรือกินกวยเตี๋ยว  แตเขาไมกินขาว  ฉะนั้น 
1)    เขากินกวยเตี๋ยว   2)    เขาไมกินกวยเตี๋ยว    
3)    เขาไมกิน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 

22. ตอนเชา  ฉันด่ืมชาหรือกาแฟทุกวัน  เชาน้ีฉันไมไดด่ืมชา 
1)    ฉันด่ืมนํ้าสม   2)    ฉันด่ืมกาแฟ    
3)    ฉันไมไดด่ืมกาแฟ   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

4. การสรุปเหตผุลแบบสรุปไมได 

23. พอเปนครู  แมเปนแพทย  ฉะน้ันลูกมีอาชีพอะไร 
1)    ครู     2)    ตํารวจ    
3)    แพทย    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

24. พอเปนคนขยนั  แมเปนคนประหยัด  ฉะนั้นลูกจะเปนอยางไร 
1)    ขยัน    2)    ประหยดั    
3)    ขยันและประหยัด   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4  
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แบบทดสอบ 
1. ในการสอบวชิาภาษาไทย  มีนักเรียนเขาสอบ  10  คน  ไดคะแนนดังน้ี  10,  13,  17,  12,  10,  13,  

11,  19,  20  และ  12  คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 

ก. 15.6               ข.   15.3    
ค. 13.8                  ง.   13.7 

2. ชั่งนํ้าหนักนักเรียนกลุมหน่ึงไดคานํ้าหนักดังน้ี 42, 48, 51, 55, 40, 38, 41, 44, 42, 55  กิโลกรมั 
คาเฉลี่ยของนักเรียนกลุมน้ีเปนเทาไร 

ก. 44.7                       ข.   45.6    
ค. 48.5                    ง.   50.0 

3. ถา  13   เปนคาเฉลี่ยของ  8,  9,  12,  18  และ  x  แลว  x  มีคาเปนเทาไร 
ก.15                          ข.   16     
ค.   17                        ง.    18 

4. ผลการสอบปลายภาคของอนันตทั้งหมด  5  วิชา   โดยใน  4  วิชา   ปรากกวาเขาสอบไดคะแนน
ดังน้ี  79 , 87 , 92  และ  96  คะแนน   ถาเขาตองการไดคะแนนรวมเฉลี่ยทุกวิชาเทากับ  90  
คะแนน   เขาจะตองสอบวชิาที่  5   ใหไดก่ีคะแนน 

ก. 79  คะแนน    ข.   87  คะแนน   
ค. 92  คะแนน    ง.   96  คะแนน 

5. ความสูงของนักเรียนนายรอยตํารวจจํานวน 9 คน โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร และมีขอมูลดังตอไปน้ี   
175 , 173  , 172 , 176 , 177 , 178 , 174 , 173, 172   อยากทราบวา ความสูงของนักเรียนนาย
รอย  มีคามัธยฐาน (Median) เทาไร 

ก. 172.50 เซนติเมตร   ข.  173.63 เซนติเมตร  

ค.   174.0 เซนติเมตร   ง.   175.5 เซนติเมตร 

6. ความสูงของนักเรียนนายรอยตํารวจจํานวน 10 คน โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร และมีขอมูล
ดังตอไปน้ี  175 , 173 , 179 , 172 , 176 , 177 , 178 , 174 , 173, 172   อยากทราบวา ความสูง
ของนักเรียนนายรอยมีคามัธยฐาน (Median) เทาไร 

ก.  172.50 เซนติเมตร   ข.   173.63 เซนติเมตร  
ค.  174.50 เซนติเมตร   ง.   175.63 เซนติเมตร 

7. กําหนดชุดขอมูลมีคาสังเกต   1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 2 , 5  ฐานนิยมของขอมูลชุดดังกลาวคือ 
ก. 1     ข.   2    
ค. 3     ง.   ทั้ง 1 และ 2 

8. กําหนดชุดขอมูลมีคาสังเกต 1 , 2 , 3 , 1 , 2 , 3 ,   4 , 1 , 2 , 5  พิสัยของขอมูลชดุดังกลาวคือ 
ก. 1                               ข.    2    
ค. 3                          ง.   4 
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ตารางที่  2  พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปกับขาวนาปรัง 

ป 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก  (  1,000  ไร  ) ผลผลิต  (  1,000  ตัน ) 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวนาปรัง 

2548 47,849 2,120 12,398 925 
2549 53,198 2,378 14,132 1,198 
2550 50,920 2,673 13,743 1,413 
2551 53,554 3,039 12,295 1,606 
2552 59,378 4,275 15,196 2,295 
รวม 264,999 14,485 67,764 7,437 

1. ชวงป  2548 – 2552  ขาวนาปรังมีพ้ืนที่เพาะปลูกคิดเปนรอยละเทาใดของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาป 

1.  รอยละ  3     2.  รอยละ  5   
3.  รอยละ  10                4.  รอยละ  15 

2. ชวงป  2548 – 2552  ผลผลิตขาวนาปรังโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณปละก่ีตัน 

1.  324  ตัน     2.  342  ตัน   
3.  324,500  ตัน             4.  342,500  ตัน 

3. ชวงป  2548 – 2552  ผลผลิตขาวนาปรังโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  30     2.  รอยละ  35   
3.  รอยละ  37                4.  รอยละ  40 

4. ถาอัตราเพิ่มขึน้ของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังป  2553  เทากับป  2552  แลวในป  2553  พ้ืนที่

เพาะปลูกขาวนาปรังจะเทากับก่ีพันไร  (  โดยประมาณ  ) 

1.  4,500  พันไร    2.  5,100  พันไร   
3.  6,100  พันไร            4.  6,800  พันไร 

5. ชวงป  25448 – 2552  อัตราของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปสูงกวาหรือต่ํากวาอัตรา

เพ่ิมขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังอยูเทาใด 

1.  อัตราเพ่ิมขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปสูงกวาขาวนาปรังอยู  33 % 
2.  อัตราเพ่ิมขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปสูงกวาขาวนาปรังอยู  66 % 
3.  อัตราเพ่ิมขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังสูงกวาขาวนาปอยู  41 % 
4.  อัตราเพ่ิมขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังสูงกวาขาวนาปอยู  82 % 
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แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง 
คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  ก – ง  
มาใหใหศึกษาขอมูลที่กําหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ขอมูลทางประชากร   เศรษฐกิจของประชากรทัว่โลก   ในป   2007   ( ใชตอบคําถามขอ  1 – 6 ) 
ประเทศ พ้ืนที่ (ตร.กม. ) ประชากร อัตรารูหนังสือ รายไดเฉลี่ยตอป 

  (  ลานคน  ) (  %  ) ตอคน  ( US $ ) 
อารเจนตินา 2,766,877 39.92 97.2 13,100 
ออสเตรเลีย 7,686,850 20.26 100 31,900 

บรูไน 5,770 0.38 92.7 23,600 
จีน 9,596,960 1,313.97 90.9 6,800 

มาเลเซีย 330,466 24.88 88.7 12,100 
สิงคโปร 618 4.49 92.5 28,100 
ไทย 513,115 64.63 92.6 8,300 
สหรัฐ 9,372,610 298.44 97 41,800 

เวียดนาม 332,566 84.40 90.3 2,800 
 

1. ประชากรของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  มีประชากรประมาณไดเทากับประเทศใด 

ก. เวียดนาม    ข. บรูไน   
ค. จีน     ง. สิงคโปร 

2. ประเทศใดที่มีประชากรมากที่สุด 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    บรูไน   
ค.    จีน    ง.    สิงคโปร 

3. ประเทศใดที่ประชากรรูหนังสือเปนอันดับ  3 

  ก.    อารเจนตินา   ข.    สหรัฐ   
ค.    สิงคโปร    ง.    ไทย 

4. ประชากรของประเทศจนีมีสัดสวนเทาใดของจํานวนประชากรของประเทศในตารางดานบนนี้ 

  ก.    65  %    ข.    71  %   
ค.    73  %    ง.    85  % 

5. ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนสูงที่สดุมีมากกวาประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนนอยที่สดุอยู

เทาใด 

  ก.    35,000    ข.    37,000   
ค.    39,000    ง.    41,000 

6. พ้ืนที่ของประเทศออสเตรเลียมีมากกวาพ้ืนที่ประเทศไทยประมาณกี่เทา 
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แนวขอสอบการอานขอความ – สรุปความ – ตีความ 
 

บทความสัน้ 
1. นอกจากการเจรจาระหวางรัฐทั้งสองรัฐ  ซ่ึงเปนการติดตอระหวางรัฐเปนสวนใหญแลวการติดตอกัน

แบบหลายฝายพรอมกันก็มีมากขึ้น  ในรูปแบบของการประชุมนานาชาติเพ่ือตกลงกัน  ในปญหา

เฉพาะอยาง 

ขอความน้ีตีความอยางไร 

ก. ปจจุบันการตดิตอระหวางรฐัมีมากขึ้น 

ข. การเจรจาแบบหลายฝายนัน้ปญหาตองเก่ียวของกับทกุฝาย 

ค. การแกปญหาโดยการเจรจาแบบหลายฝายไดรับความนิยมมากขึ้น 

ง. วัตถุประสงคของการเจรจาแบบรับแบบหลายฝายตางกัน 

2. ความสับสนหรือไมเขาใจความหมายของคํา  ทําใหเลอืกใชคําผิดความหมายส่ือกันไมเขาใจ  เชนคํา

วาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  แมจะมีความใกลเคียงกันแตหากใชผิดที่ก็ผดิความ 

ขอความขางตนสรุปไดอยางไร 

ก. คําวาประชากร  ประชาชน  ประชาคม  มีความหมายเหมือนกัน 

ข. คําที่มีความหมายเหมือนกันมักทําใหเกิดความสับสนและเขาใจความหมายไมตรงกัน 

ค. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันตองใชในที่เดียวกัน  จึงไมสับสน 

ง. การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกันหากไมเขาใจความหมายของคําทําใหสื่อกันไมเขาใจ 

3. การเก็บภาษอีากรน้ันเปนมาตรการสําคญัของรัฐบาลในการลดชองวางความเหลื่อมล้ําของคนจนและ

คนรวย 

ขอความน้ีตีความวาอยางไร 

ก. ความเหลื่อมล้าํของคนจนและคนรวยสามารถขจัดไดดวยวธิีการเก็บภาษีอากร 

ข. มาตรการสําคญัที่สุดของการเก็บภาษีอากรคือลดชองวางของฐานะในชนชั้นที่แตกตางกัน 

ค. การลดชองวางความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนและคนรวยเปนมาตรการสําคัญของรัฐบาล 

ง. การเก็บภาษอีากรชวยใหชองวางระหวางชนชั้นที่ตางกันลดนอยลง 

 
“ อยาคิดวามนุษยเปนสวนหนึ่งและเปนสวนหนึ่งซ่ึงมีความหมายมากตอความยัง่ยืน  หรือลมสลาย

ของธรรมชาตจิงคิดวามนุษยไมเพียงเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน  แตมนุษยเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ธรรมชาตทิั้งหมดดวย ” 

4. ขอใดเปนสาระสําคัญของขอความขางตน 

ก.  เราคือธรรมชาติ  และธรรมชาติ  คือเรา 
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 ข.  เรากับธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของโลกทั้งหมด 
 ค.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและมีผลตอธรรมชาต ิ
 ง.  เราเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติเทาน้ัน 

5. ขอใดอนุมานไดจากขอความขางตน 

ก.  การทําลายธรรมชาตเิทากับเปนการทําลายมนุษยเอง 
 ข.  การดํารงอยูและวิถชีีวติของมนุษยมีผลตอธรรมชาติมาก 
 ค.  ธรรมชาตไิมสามารถอยูไดอยางยั่งยืนหากปราศจากมนุษย 
 ง.  การทําลายของมนุษยแทจริงก็คือการทําลายธรรมชาติน่ันเอง 

6. ภาวะสังคมไทยในปจจุบันยงัเปดโอกาสใหคนพิการนอยมาก  ทั้งน้ีเพราะการเผยแพรความรูความ

เขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาลไปสูสาธารณชนยังไมกวางขวางเพียงพอ 

 สาระสําคัญของขอความน้ีคือขอใด 

ก. ทางเลือกและโอกาสของคนพิการ 

ข. สาเหตุที่คนพิการดอยโอกาส 

ค. การแกไขปญหาสังคมของรัฐบาล 

ง. การเผยแพรความรูความเขาใจจากหนวยงานของภาครัฐบาล 

7. ระบบคุณธรรมถูกนํามาใชในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยมาเปนเวลานานถึง 60 – 70 

ป แลว  แตการบริหารงานบุคคลตามหลักของระบบคุณธรรมก็ยังดําเนินไปอยางไมสมบูรณเรียบรอย  

ขอความน้ีสรุปไดวาอยางไร 

ก. ระบบคุณธรรมลมเหลวในการบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย 

ข. ระบบคุณธรรมไมเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทย 

ค. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยตองใชระบบคุณธรรมใหมากขึ้น 

ง. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยยังไมเปนไปตามระบบคุณธรรมที่แทจริง 

8. จากการคนควาหลักฐานทางประวัตศิาสตรพบวาสตรีกรีซโบราณนิยมใชเคร่ืองสาํอางที่มีสารตะกั่ว

ผสมอยูและไดกัดผิวสตรียโุรปมาไมนอยกวาสามพันป  การกลาวถึงพิษของสารตะก่ัวที่ผสมอยูใน

เคร่ืองสําอางนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีซโบราณ  ขอความน้ีตีความไดอยางไร 

ก. สตรีในสมัยโบราณไมไดตระหนักถึงพิษภัยของสารตะกัว่ 

ข. สตรีในสมัยโบราณรักสวยรกังามเหมือนสตรีในปจจุบนั 

ค. สตรีในปจจุบนัเลิกใชเคร่ืองสําอางที่มีสารตะกัว่ 

ง. สตรีไดรับอันตรายจากการใชเคร่ืองสําอางมานานแลว 
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9. คานิยมของไทยไมสามารถแยกออกไดจากศาสนาพุทธซ่ึงเปนศาสนาประจําชาติของไทย  ลกัษณะ

ตางๆ ของคานิยมของไทยจึงอาจศึกษาไดจากคําสอนทางพุทธศาสนา  ขอความน้ีตีความไดวา

อยางไร 

ก. ศาสนาพุทธมีอิทธิพลตอคานิยมของไทย 

ข. ศาสนาพุทธเปนสิ่งกําหนดคานิยมของไทย 

ค. สังคมไทยยึดถือศาสนาพุทธเปนหลักในการดําเนินชีวติ 

ง. สังคมไทยยกยองบุคคลที่มีคานิยมเดียวกัน 

คําสั่ง  อานขอความที่กําหนดใหแลวเลือกขอที่สรุปความหมายของขอความน้ันไดถูกตอง 
10. มนุษยใชสารเคมีฆาแมลงกอผลใหเกิดการตายของสัตวกินแมลง  ทําใหแมลงที่ไดสารเคมีนอยไม

ถึงกับตายมีโอกาสขยายพันธุที่ตานสารเคมีไดตอไปและเพ่ิมจํานวนมากขึ้น  กอใหเกิดผลกระทบไป

ยังผูผลิตและผูบริโภคอ่ืนๆ 

ก.  ปจจัยทางกายภาพมีผลตอสิ่งมีชีวติ   
ข.  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอาจถูกทําลายได 
ค.  ภาวะสมดุลของระบบนิเวศอาจถูกทําลายได  
ง.  มนุษยเปนผูทําลายภาวะสมดุลของระบบนิเวศ 

11. ประชาธิปไตยของไทยขาดความมั่นคงและไมสามารถพัฒนาได  เพราะคนไทยเปนคนที่มีความ
เกรงอกเกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟงผูที่เขามามีอํานาจทางการเมือง  และขาดความสามารถในการ

ทํางานเปนกลุม 

ก.  ประชาธิปไตยของไทยไมสมบูรณแบบเพราะประชาชนยังไมเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 
ข.  ลักษณะของสังคมไทยเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตย 
ค.  โครงสรางทางสังคมเปนปจจัยพ้ืนฐานของการเปนประชาธิปไตย 
ง.  อุดมการณทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย 

12. การดูแลรักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรงโดยการกินอาหารที่มีประโยชน  ออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอและพักผอนอยางเพียงพอ  จะทําใหการทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกายเปนไปอยาง

ปกติ  รางกายเม่ือแข็งแรงจะมีภูมิตานทานไมเจ็บปวยงาย 

ก.  ควรตรวจสุขภาพเปนประจําเพ่ือปองกันการเปนโรค 
ข.  การมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงทําใหมีภูมิตานทานโรค 
ค.  สุขภาพที่ไมสมบูรณแข็งแรงจะทําใหภูมิตานทานลดลง 
ง.  การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยใหรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
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แนวขอสอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 

 
20.รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในกี่วัน ใหนายกรัฐมนตรีนํา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ประกาศในราชราชกิจจานุเบกษา เสมือนไดทรงลงพระปรมาภิไธย 
  ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 20 วัน     ง. 30 วัน 

ตอบ ง. 30 วัน 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ

พระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให
นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

 
21.เมื่อมีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาเทาใดของจํานวน
สมาชิกท้ังหมด จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีได 
 ก. หนึ่งในสอง     ข. หนึ่งในสาม 
 ค. สองในสาม     ง. สามในส่ี 
 ตอบ ข. หนึ่งในสาม 

เมื่อมีปญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกท้ังหมด จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจาก
คณะรัฐมนตรีก็ได แตจะลงมติไววางใจหรือไมไววางใจมิได 
 
22.ในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติถูกควบคุมหรือขัง ใหส่ังปลอยในกรณีใด 

ก. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ  
ข. นายกรัฐมานตรีรองขอ 
ค. หัวหนา คศช. รองขอ 
ง. ประธานสภาปฏิรูป รองขอ 
ตอบ ก. ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติรองขอ 
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23.รัฐมนตรีที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง มีจํานวนไมเกินเทาใด 
ก. 12 คน     ข. 24 คน 
ค. 35 คน     ง. 45 คน 
ตอบ ค. 35 คน 
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติและ

รัฐมนตรีอื่นอีกจํานวนไมเกินสามสิบหาคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ประกอบเปน
คณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ และ
สงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ 
 
24. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ข.  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบป 
 ค. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบป 
(3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(4) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปกอนวันที่ไดรับการ

แตงตั้งและไมมีลักษณะตองหาม 
(5) ไมเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ กรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(6) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูพิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการเลือกตั้ง

ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
25. หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกี่วันที่ไดรับเรื่อง 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
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 ตอบ ง. 60 วัน 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศ

ไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือที่กระทบตอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง 
 
26. การพิจารณาวา หนังสือสัญญาใดที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สามารถสงใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ซึ่งจะตองวินิจฉัยใหเสรจ็ภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 
 ตอบ ค. 30 วัน 

หนังสือสัญญาที่กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวางตามวรรคสอง หมายถึง หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการให
ใชทรัพยากรธรรมชาติหรือทําใหประเทศตองสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อมีปญหาวาหนังสือสัญญาใดเปนดังขางตนหรือไม คณะรัฐมนตรีจะขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได ทั้งนี้ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอ 
 
27.สภาปฏิรูปแหงชาติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกินเทาใด 
 ก. 125 คน     ข. 250 คน 
 ค. 360 คน     ง. 450 คน 

ตอบ ข. 250 คน 
สภาปฏิ รูปแห งชาติประกอบดวยสมาชิกจํ านวนไม เกินสองรอยห า สิบคนซึ่ ง

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป 
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา 
 
28. สภาปฏิรูปแหงชาติ มีอายุไมต่ํากวากี่ป  
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แนวขอสอบ สังคม 
 
20.การดําเนินชีวิตตามหลักอาศรม 4 ขอใดคือระยะท่ีตองแสวงหาความรู 

ก. พรหมจารี     ข. คฤหัสถ  
ค. วนปรัสถ     ง. สันยาสี 

                       ตอบ  ก.  คติของฮินดูไดแบงหนาที่ตามวัยตาง ๆ  ดังนี้ 
1.  พรหมจารี  คือ  วัยเรียนที่ตองแสวงหาความรู 
2.  คฤหัสถ  คือ  วัยครองรักครองเรือนที่ตองแสวงหาเงิน  ประกอบอาชีพ  ตั้ง

ฐานะ 
3.  วนปรัสถ  คือ  วัยที่เลยวัยกลางคนไปแลว  ซึ่งตองคิดถึงหลักธรรมและศึกษา

ความล้ีลับของชีวิต 
4.  สันยาสี  คือ  วัยสุดทายของชีวิตที่ตองออกบวชโดยไมยุงเกี่ยวกับวิถีโลกอีก

ตอไป 
 
21.ตามหลักพุทธศาสนาความรักเกิดข้ึนเพราะเหตุใด 

ก. ความบังเอิญและแสวงหาโอกาส   
ข.  ความจําเปนเพื่อการสืบเผาพันธุ 
ค. บุพเพสันนิวาสและการเกื้อกูลกัน   
ง. อารมณและความตองการทางรางกาย 

                        ตอบ ค. ตามหลักพุทธศาสนา  ความรักมีบอเกิดมาจากสาเหตุ  2  ประการ  ดังนี้คือ 
                   1.  บุพเพสันนิวาส  (เคยเปนคูครองกันมาแตชาติปางกอน)   
                   2.  การเกื้อกูลกันในปจจุบัน 
 
22.หลักธรรมของชีวิตคูที่จะทําใหอยูกันอยางมีความสุขคือขอใด 

ก. พรหมวิหาร     ข. สังคหวัตถุ  
ค. อิทธบิาท     ง. สมชีวิธรรม 

                          ตอบ ง. หลักธรรมของคูชีวิตที่จะทําใหคูสมรสมีชีวิตที่สอดคลองกลมกลืนกัน  เปน
พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทําใหอยูครองกันไดยืนยาวและอยูกันอยางมีความสุข  คือ  “สมชีวิธรรม”  ซึ่ง
มี  4  ประการไดแก   

                     1.  สมสัทธา   
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           45.ในแผนฯ ฉบับที่ 11 ตั้งเปาการผลิตภาพรวมไมต่ํากวาเทาใดตอป 
 ก. รอยละ 2     ข. รอยละ 3 
 ค. รอยละ 4     ง. รอยละ 4.2 
 ตอบ ข. รอยละ 3  

เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิม่มูลคาผลิตภัณฑของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมไีมต่ํากวารอยละ 40.0 
 
46. ขอใดเปนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

 ค. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

  3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
  4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  
  5. ยุทธศาสตรการสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
  6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน   
 
47. การสานสรางความสมัพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึง 
ผลประโยชนของสังคม เปนยุทธศาสตรดานใด 

ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

 ค. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
 ง. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  
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ตอบ ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 

48. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ เปนยุทธศาสตรดานใด 

ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

 ค. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
 ง. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  

ตอบ ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
 

49. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

 ค. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
 ง. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  
 ตอบ ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยนื 
 
50. ดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ  

ก. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางย่ังยืน  

 ค. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
 ง. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  
 ตอบ ง. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 
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