
๑. ทุกๆ จัตรุัสบนแผนที่มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จะมีระยะหางกันก่ีเมตร

ก. ๑๐ เมตร ข. ๑๐๐ เมตร

ค. ๑,๐๐๐ เมตร ง. ๑๐,๐๐๐ เมตร

๒. การแบงกริดโซนระบบยูทีเอ็ม จะใชทําแบงแผนที่โลกระหวางละติจูดใต - เหนือ คือ

ก. ๖ องศาใต - ๘ องศาเหนือ ข. ๘๐ องศาใต - ๘๔ องศาเหนือ

ค. ๘ องศาใต - ๖ องศาเหนือ ง. ๘๐ องศาเหนือ - ๘๔ องศาใต

๓. การอานพิกัดกริดทางทหารในระบบยูทีเอ็มจะอานอยางไรถึงจะถูกตอง

ก. อานไปทางขวาแลวข้ึนบน ข. อานไปทางซายแลวขึ้นบน

ค. อานไปทางขวาแลวลงลาง ง. อานไปทางซายแลวลงลาง

๔. การตั้งเข็มทิศในเวลากลางคนื เมื่อไมมีแสงสวางตองตั้ง ๓ อยางตรงกัน คือ

ก. ดัชนี ลูกศร เสนเล็ง ข. ดัชนี พรายน้ํา ลูกศร

ค. ดัชนี ชองเล็ง เสนเล็ง ง. ดัชนี เสนเล็ง พรายน้ํา

๕. การตั้งเข็มทิศในเวลากลางคนื ที่ครอบหนาปดอันบนหมุนคลิ๊ก ๑ คลิ๊ก เทากับกี่องศา

ก. ๓ องศา ข. ๒ องศา

ค. ๑ องศา ง. ๕ องศา

๖. การแปลงคามุมกลับ หรือเปลี่ยนเปนมุมตรงขามจะปฏิบัตหิรือคิดดงันี้

ก. เอา ๙๐ องศา บวกหรือลบ ข. เอา ๑๘๐ องศา บวกหรือลบ

ค. เอา ๒๗๐ องศา บวกหรือลบ ค. เอา ๓๖๐ องศา บวกหรือลบ

๗. สีที่ใชเขียนหนวยทหารฝายขาศึกจะใชสีอะไร

ก. ดํา ข. แดง

ค. น้ําตาล ง. น้ําเงิน

๘. เคื่องหมายทางการชางของฝายเราและฝายขาศึก จะใชสีอะไร

ก. น้ําเงิน ข. เขียว

ค. เหลือง ง. แดง

๙. เคื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร

ก. ที่ตรวจการณกองพัน ข. ที่พยาบาลกองพัน

ค. ที่รวมพลกองพัน ง. ที่บังคับการกองพัน

- ฉบับเฉลย -

ปญหาสอบ นศท.ชั้นปที่ ๔  

วิชา การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ (๑๕ ขอ)
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๑๐. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร

ก. ตําบลจาย

ข. ตําบลสงกําลัง

ค. ตําบลตรวจหัวใจ

ง. ตําบลตรวจจับ

๑๑. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร ( เครื่องหมายกากบาท ๔ ตัว)

ก. กองทัพภาค

ข. กองทัพใหญ

ค. กองทัพนอย

ง. กองพลผสมเหลา

๑๒. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร (บีเอ็ม และมีตัวเลขสามตัว)

ก. ที่ทิ้งระเบิด

ข. หมุดหลักฐาน

ค. ที่เครื่องบินตก

ง. จุดอันตราย

๑๓. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร

ก. ที่รวมพลกองพัน

ข. ที่บังคบัการกองพัน

ค. ที่ตรวจการณกองพัน

ง. ที่พยาบาลกองพัน

๑๔. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร

ก. ทาลุยขาม

ข. ทาขาม

ค. น้ําตก

ง. แกงน้ํา

๑๕. เครื่องหมายทางทหารตอไปนี้ คืออะไร

ก. ศาลเจามีจานดาวเทียม

ข. ประภาคาร

ค. วัดมีโบสถ

ง. สํานักสงฆ

ตจ.
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๑๖. พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการป ๒๕๕๒ และกําหนดหนาที่สวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

     อยากทราบวาออกป พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. ๒๕๓๙ ข. พ.ศ. ๒๕๔๙ ค. พ.ศ. ๒๕๕๐ ง. พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๗. มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม อยากทราบวามีก่ีสวนราชการ

ก. ๑๕ สวนราชการ ข. ๑๖ สวนราชการ

ค. ๑๗ สวนราชการ ง. ๑๘ สวนราชการ

๑๘. อยากทราบวาสํานักงานผูบัญชาการทหารสูงสุด มีหนาที่ดาํเนินงานเก่ียวกับสิ่งใด

ก. ประชาสัมพันธ ข. การตรวจสอบภายใน

ค. การรักษาความปลอดภัย ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ

๑๙. ขอใดตอไป คือหนวยงานราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย

ก. กรมการสื่อสารทหาร ข. กรมกิจการพลเรือนทหาร

ค. กรมการเงินทหาร ง. ถูกทุกขอ

๒๐. ขอใดคอืสวนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย

ก. กรมกิจการชายแดนทหาร ข. ศูนยรักษาความปลอดภัย

ค. สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ง. ถูกทุกขอ

๒๑. นักรบสีน้ําเงนิ หมายถึงสวนราชการในขอใด

ก. ศูนยรักษาความปลอดภัย ข. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

ค. กรมกิจการชายแดนทหาร ง. ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล

ก. ๓๒ สวนราชการ ค. ๓๔ สวนราชการ

ข. ๓๓ สวนราชการ ง. ๓๕ สวนราชการ

๒๓. ขอใดไมใชสวนราชการของกองทัพบก

ก. หนวยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ข. กรมการทหารสื่อสาร

ค. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ค. สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.)

ก. มาตราที่ ๑๕ ข. มาตราที่ ๑๖ ค. มาตราที่ ๑๗ ง. มาตราที่ ๑๘

๒๕. กองทัพภาคที่ ๒ (ทภ.๒) ถูกกําหนดการแบงสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไวในมาตราใด

ก. มาตราที่ ๒๙ ข. มาตราที่ ๓๐

ค. มาตราที่ ๓๑ ง. มาตราที่ ๓๒

๒๔. การแบงสวนราชการของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม หนวยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) กําหนดอยูในมาตราที่เทาไร

๒๒. มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกา ป ๒๕๕๒ แบงสวนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีทั้งหมดกี่สวนราชการ

วิชา แบบธรรมเนียมทหาร (๑๐ ขอ)
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๒๖. กําลังทหารในกองทัพไทย ประกอบดวยกําลัง ๒ สวนคือ

ก. กําลังประจําการ และกําลังก่ึงทหาร ค. กําลังประจําการ และกลุมพลังมวลชนที่จัดตั้งแลว

ข. กําลังประจําการ และกําลังสํารอง ง. ไมมีขอใดถูก

๒๗. ในอดีตประเทศไทยมีการเรียกพลตามขอบังคบัของกระทรวงกลาโหมตั้งแตป พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. ๒๕๑๖ ข. พ.ศ. ๒๕๑๗ ค. พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. พ.ศ. ๒๕๑๙

๒๘. ตอมาไดมีการเรียกพลตามระบบกําลังพลสํารองที่จัดตั้งข้ึนในป ๒๕๓๔ เรียกวาระบบอะไร

ก. ระบบการฝกกําลังพลสํารอง ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓

ค. ระบบ ๓ : ๓ : ๔ ค. ระบบการเรียกพล และระดมพล

๒๙. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง ในการควบคุมกําลังพลสํารองในเขตพ้ืนที่ที่ตรงตอกองทัพภาค

     หนวยใดเปนผูควบคุม

ก. หนวยบัญชาการกําลังสาํรอง ข. มณฑลทหารบก

ค. ศูนยฝกตางๆ ง. หนวยฝกตางๆ

๓๐. ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง มีหลักการใชอยางไร

ก. ใชเสริมกําลังกองประจําการ ข. ใชทดแทนกําลัง

ค. ใชขยายกําลังและจัดตั้งหนวยใหม ง. ถูกทุกขอ

๓๑. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองไดมาอยางไร

ก. ใชระบบอาสาสมัคร ข. ใชกฎหมายบังคบั

ค. ใชการสอบคัดเลือก ง. ไมมีขอใดถูก

๓๒. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองไดมาอยางไร

ก. ใชระบบอาสาสมัคร ข. ใชกฎหมายบังคับ

ค. ใชการสอบคัดเลือก ง. ไมมีขอใดถูก

๓๓. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองไดมาอยางไร

ก. ใชระบบอาสาสมัค ข. ใชกฎหมายบังคับ ค. ใชการสอบคัดเลือก ง. ไมมีขอใดถูก

๓๔. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร

ก. ฝกปละไมเกิน ๒๐ วัน ข. ฝกปละไมเกิน ๓๘ วัน

ค. ฝกปละไมเกิน ๔๒ วัน ง. ฝกปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง

๓๕. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร

ก. ฝกปละไมเกิน ๒๐ วัน ข. ฝกปละไมเกิน ๓๘ วัน

ค. ฝกปละไมเกิน ๔๒ วัน ง. ฝกปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง

วิชา การกําลังสํารอง (๑๐ ขอ)
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๓๖. ประเภทของการเรียน อาจแบงออกไดก่ีประเภท

ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ

ค. ๕ ประการ ง. ๖ ประการ

๓๗. ขอใดกลาวถึงประเภทของการเรียน ซึ่งหมายถึง ความสามารถ และสมอง

ก. ความรู ความเขาใจ ข. ทักษะ

ค. ทัศนคติ ง. ไมมีขอใดถูก

๓๘. ประโยชนของการถาม ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด

ก. เพิ่มความสนใจ ข. ประเมินระดับการสอน

ค. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นง. ถูกทุกขอ

๓๙. หลักการสอนมีก่ีประการ

ก. ๕ ประการ ข. ๖ ประการ ค. ๗ ประการ ง. ๙ ประการ

๔๐. ความเปนผูนําจําเปนจะตองแกปญหานานาประการเสมอ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอหนวย

     ขอใดไมใชปญหาของความเปนผูนํา

ก. การรับมอบการบังคบับัญชา ข. การเลือกผูบังคบัหนวยรอง

ค. การมีอคติ ง. การพัฒนาผูบังคบับัญชาหนวยรอง

๔๑. กรรมวิธีในการแกปญหาความเปนผูนําแบงข้ันตอนออกเปนก่ีข้ันตอน

ก. ๓ ขั้นตอน ข. ๔ ขั้นตอน ค. ๕ ขั้นตอน ง. ๖ ขั้นตอน

๔๒. ผลลัพธของการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คืออะไร

ก. ผลการเรียนของนัดเรียน ข. ระดับความรูของนักเรียน

ค. การเรียนในแตละบทเรียน ง. ความขยันของนักเรียน

๔๓. ประเภทการเรียนของนักเรียนแบงได ๓ ประเภทดังนี้

ก. ความรู, ความเชี่ยวชาญ, ความขยัน ข. ความรู, ความเขาใจ, ความเชี่ยวชาญ

ค. ความรู, ทักษะ, ทัศนะคติ ง. ความรู, ทักษะ, อุดมการณ

๔๔. สภาพจิตใจอันหมายถึงการเห็นคณุคา อุดมคต ิความฝกใผและคานิยม โดยแสดงออกเปนพฤติกรรม

     อยางหนึ่งอยางใด เปนบทนิยามของประเภทการเรียนชนิดใด

ก. ความรู ข. ความเขาใจ ค. วินัย ง. ทัศนคติ

๔๕. กระบวนการสอนแบงออกเปน ๓ ประเภท อะไรบาง

ก. การสอน, การเรียน, กาสอบ ข. การสอน, การวิเคราะห, การประมวลผล

ค. การสอน, ผูสอน, ผูเรียน ง. การสอน, การปฎิบัติ, การประเมินผล

วิชาครูทหาร / ผูนาํ (๑๐ ขอ)
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๔๖. นายทหารฝายกําลังพล (ฝอ.๑) เปนฝายอํานวยการประเภทใด

ก. นายทหารติดตอ ข. ฝายอํานวยการพิเศษ

ค. ฝายอํานวยการประสานงาน ง. ฝายอํานวยการประจําตัว

๔๗. หนาที่หลักของฝายอํานวยการ

ก. การใหขาวสาร, ประมาณการ, เสนอแนะ ข. วางแผน, ประสานงาน, กํากับดูแล

ค. การใหขอเสนอแนะ, กํากับดูแล ง. การทําแผนและคําสั่ง, กํากับดูแล

๔๘. ในระดับกองพันจะจัดแผนกฝายอํานวยการ ออกเปน ๔ แผนก สําหรับงานดานกิจการพลเรือน

     จะใหใครทําหนาที่ในสายงานนี้

ก. รอง ผบ.พัน ข. ฝอ.๓

ค. ฝอ.๒ ง. นายทหารยานยนต

๔๙. ผูความคุมกํากับดูแลฝายอํานวยการทุกแผนกระดับกองพัน คือ

ก. รอง ผบ.พัน ข. ฝอ.๓

ค. ฝอ.๒ ง. เสนาธิการ

๕๐. นายทหารคนสนทิ หรือ ทส. เปนฝายอํานวยการประเภทใด

ก. ฝายกิจการพิเศษ ข. ฝายอํานวยการประสานงาน

ค. ฝายอํานวยการประจําตัว ง. ฝายติดตอ

๕๑. นายทหารฝายการเงิน เปนฝายอํานวยการประเภทใด

ก. ประสานงาน ข. กิจการพิเศษ ค. ประจําตัว ง. ถูกทุกขอ

๕๒. หนาที่สวนรวมของฝายอํานวยการ มีอะไรบาง

ก. ประสานงาน ข. จัดภารกิจ ค. ทําแผนและคําสั่ง ง. ถูกทุกขอ

๕๓. อํานาจสั่งการ และตกลงใจ อยูที่ผูใด

ก. ฝายอํานวยการ ข. ผูบังคับหนวย

ค. เสนาธิการ ง. ผูปฏิบัติหนาที่

๕๔. ฝายอํานวยการหนวยระดับกองพลขึ้นไป จะบรรจุฝายอํานวยการเปนฝายใด

ก. ฝายเสนาธิการ ข. สงกําลังบํารุง

ค. สนับสนุนการรบ ง. ผิดทุกขอ

๕๕. ลักษณะพึงประสงคของแผนกฝายอํานวยการ ไดแกขอใด

ก. สามารถทํางานในหนาที่ไดทั้งหมด ข. ออนตัว

ค. ทํางานได ๒๔ ชม. ง. ถูกทุกขอ

วิชา ฝายอํานวยการ (๑๐ ขอ)



-๗-

๕๖. ปพ.๘๖ ที่ใชอยูในกองทัพไทยมีก่ีแบบ

ก. ๑ แบบ ข. ๒ แบบ

ค. ๓ แบบ ง. ๔ แบบ

๕๗. ซองกระสุน ปพ.๘๖ บรรจุกระสุนเต็มไดกี่นัด

ก. ๓ นัด ข. ๕ นัด ค. ๗ นัด ง. ๙ นัด

๕๘. ปพ.๘๖ ระยะยิงไกลสุดใชมุมมสูงของปน ๓๐ องศา

ก. ๕๐๐ เมตรลงมา ข. ๑,๐๐๐ เมตรลงมา

ค. ๑,๕๐๐ เมตรลงมา ง. ๒,๐๐๐ เมตรลงมา

๕๙. เครื่องนิรภัย ปพ.๘๖ มีก่ีชนิด

ก. ๑ ชนิด ข. ๒ ชนิด

ค. ๓ ชนิด ง. ๔ ชนิด

๖๐. เปาที่ใชยิงของ ปพ.๘๖ มีก่ีแบบ

ก. ๓ แบบ ข. ๔ แบบ

ค. ๕ แบบ ง. ๖ แบบ

๖๑. ทายิง ปพ.๘๖ มีก่ีทา

ก. ๓ ทา ข. ๔ ทา

ค. ๕ ทา ง. ๖ ทา

๖๒. กระสุนที่ใชกับ ปพ.๘๖ มีก่ีชนิด

ก. ๓ ชนิด ข. ๔ ชนิด

ค. ๕ ชนิด ง. ๖ ชนิด

๖๓. ขอแตกตางของ ปพ.๘๖ ระหวาง เอ็ม ๑๙๑๑ กับ เอ็ม ๑๙๑๑ เอ ๑ มีก่ีตําแหนง

ก. ๒ ตําแหนง ข. ๓ ตําแหนง

ค. ๔ ตําแหนง ง. ๕ ตําแหนง

๖๔. ปพ.๘๖ มีความกวางปากลํากลองเทาใด

ก. .๔๕ นิ้ว ข. .๔๕ มม.

ค. .๕๔ นิ้ว ง. .๕๔ มม.

๖๕. ภายในลํากลองมีสันเกลียวเวียนซายก่ีสันเกลียว

ก. ๓ สันเกลียว ข. ๔ สันเกลียว

ค. ๕ สันเกลียว ง. ๖ สันเกลียว

วิชา อาวุธ ปพ.๘๖ (๑๐ ขอ)



-๘-

๖๖. ภารกิจหลักของหนวยรบพิเศษมีก่ีประการ

ก. ๕ ประการ ข. ๖ ประการ

ค. ๗ ประการ ค. ๘ ประการ

๖๗. ขอใดไมใชการปฏิบัติการพิเศษ

ก. การปฏิบัติการทหารตามแบบ ข. การปฏิบัติการทหารไมตามแบบ

ค. ภารกิจและบทบาทของหนวยรบพิเศษ ง. ภารกิจและบทบาทของหนวยปฏิบัติการพิเศษ

๖๘. เทคนิคในการปฏิบัตกิารพิเศษ วิธีการใชความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝายเดียวกัน และขาวกรอง

     ในการปฏิบัติการรวมทั้ง

ก. กําลังเจาหนาที่ ข. กําลังตาํรวจ

ค. กําลังอาสาสมัคร ง. กําลังชาวพื้นเมือง

๖๙. กิจกรรมหลักของการปฏิบัติการพิเศษ

ก. สงครามนอกแบบ ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา

ค. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ง. ถูกทุกขอ

๗๐. หนวยงานใดเปนหนวยขึ้นตรงและสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาค

ก. กองรอยปฏิบัตกิารขาว ข. กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา

ค. กองรอยลาดตระเวนระยะไกล ง. กองรอยปฏิบัตกิารสื่อสาร

๗๑. กองพันปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.๙๐) จัดอยูใน กรมรบพิเศษ(รพศ.) ใด

ก. กรมรบพิเศษที๑่ (รพศ.๑) ข. กรมรบพิเศษที่๒ ( รพศ.๓)

ค. กรมรบพิเศษที๔่ (รพศ.๔) ง. กรมรบพิเศษที๕่ ( รพศ.๕)

๗๒. กองรอยรบพิเศษมีก่ีชุดปฏิบัตกิาร

ก. ๓ ชุด ข. ๔ ชุด ค. ๕ ชุด ง. ๖ ชุด

๗๓. หนวยที่รับผิดชอบในการดําเนินการสงครามนอกแบบคือหนวยงานใด

ก. กองทัพภาคที่ ๑ ข. ศูนยสงครามพิเศษ

ค. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ ง. กองพลรบพิเศษ

๗๔. การจัด นศส. พัน ส. ใดอยูในอัตรการจัด

ก. ส.พัน ๓๕ ข. ส.พัน ๓๖ ค. ส.พัน ๓๗ ง. ส.พัน ๓๘

๗๕. สงครามพิเศษจัดอยูในสงครามประเภทใด

ก. สงครมตามแบบ ข. สงครามไมตามแบบ

ค. สงครามการยุทธดวยวิธีรุก ง. สงครามการยุทธสงทางอากาศ

วิชา สงครามพิเศษ (๑๐ ขอ)



-๙-

๗๖. ความหมายของบานเมืองหรือแวนแควน ประกอบดวยองคประกอบ ๔ ประการคอื

ก. ประเทศ ข. ประชากร ค. รัฐบาล ง. ถูกทุกขอ

๗๗. อํานาจสูงสุดเหนือดินแดนที่มีการปกครองอยางเปนระเบียบ มีระบบอํานาจใด

ก. อํานาจจริง ข. อํานาจอธิปไตย

ค. อํานาจแพง ง. อํานาจลวง

๗๘. รัฐบาลมีเสถียรภาพบริหารประเทศดวยความราบรื่น อยูในพลังอํานาจดานใด

ก. ดานการทหาร ข. ดานการเมือง

ค. ดานสังคมจิตวิทยา ง. ดานวิทยาศาสตร

๗๙. ประชาชนมีการศกึษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในพลังอํานาจดานใด

ก. ดานการทหาร ข. ดานการเมอืง

ค. ดานสังคมวิทยา ง. ถูกทุกขอ

๘๐. ประชาชนกินดีอยูด ีมีรายไดพอสมควร อยูในพลังอํานาจดานใด

ก. ดานเศรษฐกิจ ข. ดานการเมอืง

ค. ดานสังคมจิตวิทยา ง. ดานวิทยาศาสตร

๘๑. ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมเหมาะสมและปลอดภัย อยูในพลังดานใด

ก. ดานการเมือง ข. ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม

ค. ดานสังคมวิทยา ง. ถูกทุกขอ

๘๒. ปญหาผูอพยพลี้ภัย เปนปญหาดานการเมอืงใด

ก. ดานการเมอืงระหวางประเทศ ข. ดานการเมอืงภายในประเทศ

ค. ดานการเมืองทั่วไป ง. ดานการเมอืงเฉพาะ

๘๓. ถาเสถียรภาพการเมืองไมมั่นคง เปนปญหาการเมืองดานใด

ก. ดานการเมืองระหวางประเทศ ข. ดานการเมอืงภายในประเทศ

ค. ดานการเมอืงเฉพาะ ง. ผิดทุกขอ

๘๔. การแพรระบาดของยาเสพติด เปนปญหาดานใด

ก. ดานวิทยาศาสตร ข. ดานการทหาร

ค. ดานการเมอืง ง. ดานสังคมจิตวิทยา

๘๕. แนวทางแกไขปญหาความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ ไดแกขอใด

ก. ปรับปรุงระบบประชากร ข. แกไขปญหาความยากจน

ค. กระจายอํานาจ ง. ปฏิรูปการเมือง

วิชา ความมั่นคงของชาติ (๑๐ ขอ)



-๑๐-

๘๖. "จินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงาม และความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถือเปน

     เปาหมายแหงชีวิตตน" ตามบทความนี้เปนนิยามของสิ่งใด

ก. อุดมการณ ข. อุดมคติ ค. แรงจูงใจ ง. ความเชื่อสวนบุคคล

๘๗. อุดมการณ เกิดมาจากสิ่งใด

ก. ความคิดและจิตใตสํานึกของมนุษย ข. ความศรัทธาและความเชื่อมั่น

ค. ขนบธรรเนียมประเพณี ง. มรดกทางความคดิจากรุนสูรุน

๘๘. อุดมการณในสังคมหนึ่งอาจไมเหมือนกันในอีกสังคมหนึ่ง สิ่งที่ทําใหแตกตางกันในสังคมคืออะไร

ก. ความยึดมั่นและศรัทธาตางกัน ข. หลักการตางกัน

ค. ประชากรจํานวนไมเทากัน ง. ภูมิอากาศที่ตางกัน

๘๙. อุดมการณทางศาสนา เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ

ก. ระบบความคิดของศาสดา

ข. ระบบความเชื่อของศาสดา

ค. ระบบความคิดและระบบความเช่ือของศาสดา

ง. ระบบการคิดและฐานะทางสังคม

๙๐. อุดมการณทางการเมือง เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ

ก. ความคิดของนักทฤษฎี ข. ความเชื่อของนักทฤษฎี

ค. ความเชื่อและความคิดของนักทฤษฎี ง. ความเชื่อและความรูของนักทฤษฎี

๙๑. การแพรขยายอุดมการณในสมัยโบราณสามารถทําไดโดยวิธีใด

ก. สั่งสอน ข. บีบบังคบั ค. การปลูกฝงทางความคิด ง. การใชสื่อ

๙๒. ขอใดไมใชลักษณะอุดมการณ

ก. เปนความเชื่อ ความศรัทธาในสังคม ข. เปนแรงดลใจใหใฝฝนยึดถือ

ค. เปลี่ยนแปลงไมได ง. เปนสิ่งที่กอพลังในจิตใจ

๙๓. ขอใดมิใช ความหมายของอุดมการณ

ก. ระบบความคิดที่คนในชาติยึดถือเปนสวนรวม ค. เปนเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ข. ระบบการพิทักษชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ง. การมุงพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาของสังคม

๙๔. สถาบันในขอใดเปนเครื่องมือที่ใชในการเผยแพรอุดมการณ เปนอันดับแรก

ก. สถาบันการเมือง      ข. สถาบันครอบครัว

ค. สถาบันการศึกษา ง. สถาบันการปกครอง

วิชา อุดมการณความรักชาติ (๑๕ ขอ)



-๑๑-

๙๕. อุดมการณเปนระบบความเชื่อที่เกิดจากความคิด ลักษณะสําคัญของความคิดคอือะไร

ก. ลักษณะแพรขยาย ข. ลักษณะแพรกระจาย

ค. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ง. ขอ ก. และ ค. ถูกที่สุด

๙๖. นอกจากความศรัทธาตามความเชื่อแลว ยังมีปจจัยหนึ่งจึงจะเปนอุดมการณ สิ่งนั้นคืออะไร

ก. ขอคดิคติธรรม ข. เงินทุน

ค. การปฏิบัติ ง. ความมีอํานาจ

๙๗. ลักษณะการแพรขยายทางอุดมการณสมัยปจจุบัน ในรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ

     เปนไปในลักษณะใด

ก. ปลูกฝงทางการเรียน ข. การบีบบังคับ

ค. ปลูกฝงทางความคิด ง. การพูดคุยและสนทนา

๙๘. หากใชอุดมการณไปในทางที่ผิดยอมเกิดผลกระทบขึ้น ขอใดเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นบอยสุด

ก. การแตกแยกในสังคม ข. โตเถียง

ค. การขาดความสามัคคี ง. การทานอํานาจซึ่งกันและกัน

๙๙. ขอใดกลาวถึงการแพรขายยอุดมการณที่มีลักษณะการขูเข็ญคุกคามไดอยางถูกตอง

ก. สรางใหเกิดความกลัวและมีกําลังใจตอตาน

ข. ใชกําลังอํานาจที่มีอยูบีบบังคับใหเกิดภาวะจํายอม

ค. สรางอุดมการณใหเปนที่เชื่อถือและเกิดความศรัทธา

ง. สรางใหเกิดความกลัวและหมดกําลังใจตอตาน

๑๐๐. ประโยชนของความมีวินัย ขอใดถูกที่สุด

ก. ทําใหมีคา ข. ทําใหปลอดภัย

ค. ทําใหไดชัยชนะ ง.  ขอ ก. /ข./ค.  เมื่อนํามารวมกันแลวนาจะถูกท่ีสุด


