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กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาฯ               ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยที ่2 โรงเรียนของเรา                จ านวน 40 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. โรงเรียนมกัประกอบดว้ยสถานท่ีต่างๆ 6. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการใชว้ธีิการ 
 ยกเว้นขอ้ใด   ทางประวติัศาสตร์คน้หาขอ้มูล 
 ก. โรงอาหาร   ก. ตั้งค  าถาม ตรวจสอบขอ้มูล 
 ข. หอ้งนัง่เล่น    เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ค. หอ้งพยาบาล   ข. เก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งค  าถาม 
2. การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากหนงัสือ   ตรวจสอบขอ้มูล 
 หาไดจ้ากสถานท่ีใด   ค. ตั้งค  าถาม เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ก. หอ้งสมุด    ตรวจสอบขอ้มูล 
 ข. หอ้งเรียน  7. ขอ้ใดคือประโยชน์ของแผนผงั 
 ค. หอ้งพยาบาล   ของโรงเรียน 
3. ถา้ตอ้งการเล่นฟุตบอล ควรเล่นในสถานท่ีใด  ก. ท าใหรู้้ต าแหน่งของสถานท่ี  
 ก. หอ้งเรียน    ภายในโรงเรียน 
 ข. โรงอาหาร   ข. ท าใหโ้รงเรียนน่าอยู ่
 ค. สนาม   ค. ท าใหโ้รงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. การคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัของโรงเรียน 8. เรามีบทบาทหนา้ท่ีในฐานะของนกัเรียน 
 ขอ้ใดควรท าเป็นอนัดบัแรก  อยา่งไร 
 ก. ตั้งค  าถาม   ก. เช่ือฟังและท าตามเพื่อน 
 ข. ตรวจสอบขอ้มูล   ข. ปฏิบติัตามค าสั่งของพอ่แม่ 
 ค. เก็บรวบรวมขอ้มูล   ค. ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
5. เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้  9. ขอ้ใดไม่ใช่เหตุผลท่ีเราตอ้งมาโรงเรียน 
 ควรท าอยา่งไรต่อไป   ก่อนเขา้แถวเคารพธงชาติ 
 ก. เล่าใหผู้อ่ื้นฟัง   ก. เพราะตอ้งเขา้แถวเคารพธงชาติ 
 ข. ตรวจสอบขอ้มูล   ข. เพราะตอ้งมาขอลอกการบา้นเพื่อน 
 ค. เขียนเรียงความ   ค. เพราะตอ้งร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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10. ใครปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งในการไปโรงเรียน 16. ใครปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 ก. นกมาโรงเรียนสาย   ก. ชมพูม่าโรงเรียนทนัเขา้แถว 
 ข. แดงใส่กางเกงยนีส์ไปโรงเรียน  ข. นอ้ยหน่าหนัหลงั เม่ือครูเดินผา่น 
 ค. อ๋ิวแสดงความเคารพคุณครู  ค. ส้มโอไม่เก็บเกา้อ้ีเม่ือลุกจากท่ีนัง่ 
11. เม่ือนกัเรียนหยดุเรียนจะตอ้งท าอยา่งไร 17. ใครปฏิบติัตนตามแบบวฒันธรรม 
 ก. ซ้ือขนมใหค้รู   ในโรงเรียนไม่ถูกตอ้ง 
 ข. เขียนใบลาหยดุใหค้รู  ก. กระต่ายเขา้แถวซ้ืออาหาร 
 ค. เขียนไปรษณียบตัรใหค้รู  ข. ปลาแต่งกายไม่เรียบร้อย 
12. เราใชห้ลกัการประชาธิปไตยในโรงเรียน  ค. เต่าแสดงความเคารพคุณครู 
 เพื่ออะไร  18. ขอ้ใดคือขอ้ดีของวฒันธรรมในโรงเรียน 
 ก. ลดความขดัแยง้   ก. เพื่อใหโ้รงเรียนมีช่ือเสียง 
 ข. ท าใหแ้ยกกนัเป็นกลุ่มๆ  ข. เพื่อใหเ้กิดความแตกต่างกนั 
 ค. ไม่ใหค้รูมีอ านาจเหนือนกัเรียน  ค. เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบ 
13. เม่ือนกัเรียนอยูใ่นโรงเรียนมีสิทธิท่ีจะท า 19. ขอ้ใดคือวฒันธรรมท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ 
 กิจกรรมต่างๆ ได ้ยกเว้นขอ้ใด  ของโรงเรียน 
 ก. เล่นกีฬา   ก. หอ้งเรียน 
 ข. ใชบ้ริการหอ้งสมุด   ข. โตะ๊เรียนหนงัสือ 
 ค. เขียนช่ือลงบนโตะ๊เรียน  ค. เคร่ืองแบบนกัเรียน 
14. หลกัการประชาธิปไตยตอ้งท าอยา่งไร 20. ขอ้ใดไม่ใช่วฒันธรรมในโรงเรียน 
 ก. เปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็น  ก. สินคา้ท่ีขายในโรงเรียน 
 ข. โตแ้ยง้เพื่อเอาชนะใหไ้ด ้ ข. ค าขวญัของโรงเรียน 
 ค. เคารพขอ้ตกลงของคนส่วนนอ้ย  ค. ตราประจ าโรงเรียน 
15. เราควรปฏิบติัตามวฒันธรรมในโรงเรียน 21. วฒันธรรมในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีแสดง 
 ดว้ยความรู้สึกอยา่งไร   ถึงอะไร 
 ก. เกรงใจ   ก. ความสะอาดของโรงเรียน 
 ข. ภูมิใจ   ข. เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 ค. อึดอดัใจ   ค. ความสวยงามของโรงเรียน 
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22. ขอ้ใดไม่ใช่บุคลากรภายในโรงเรียน 29. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
 ก. นกัร้อง ข.   คุณครู  ของจ านวนสมาชิกในโรงเรียน 
 ค. ภารโรง   ก. การลดจ านวนหอ้งสมุด 
23. ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีอยูใ่นห้องเรียน  ข. การลดจ านวนนกัเรียน 
 ก. โตะ๊เกา้อ้ี   ค. การลดจ านวนคุณครู 
 ข. กระดานด า  30. การลดลงของจ านวนประชากรในโรงเรียน 
 ค. ลูกฟุตบอล   อาจเกิดจากสาเหตุในขอ้ใด 
24. ฝ่ายบริการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานใด  ก. นกัเรียนไม่เช่ือฟังคุณครู 
 ก. งานดูแลนกัเรียน   ข. นกัเรียนทะเลาะกนั 
 ข. งานประชาสัมพนัธ์  ค. คุณครูลาออก 
 ค. งานทะเบียนและวดัผล 31. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุการเพิ่มข้ึนของจ านวน 
25. ขอ้ใดไม่ใช่โครงสร้างขององคก์ร  ประชากรในโรงเรียน 
 ในโรงเรียน   ก. รับสมคัรนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
 ก. ฝ่ายบริการ   ข. รับสมคัรครูอาจารยเ์พิ่มข้ึน 
 ข. ฝ่ายวชิาการ   ค. รับสมคัรการประกวดร้องเพลง 
 ค. ฝ่ายสนบัสนุน  32. ถา้มีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนมากเกินไป 
26. ฝ่ายวชิาการ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานใด  จะท าใหเ้กิดผลอยา่งไร 
 ก. งานรักษาความปลอดภยั  ก. มีหอ้งเรียนไม่เพียงพอ 
 ข. งานแนะแนว   ข. มีจ  านวนครูเท่าเดิม 
 ค. งานบุคลากร   ค. มีจ านวนครูลดลง 
27. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของฝ่ายปกครอง 33. ขอ้ใดอาจท าใหค้รูดูแลนกัเรียนไม่ทัว่ถึง 
 ก. งานรักษาความปลอดภยั  ก. นกัเรียนเก่งเกินไป 
 ข. งานกิจกรรมชุมนุม   ข. นกัเรียนมากเกินไป 
 ค. งานสวสัดิการ   ค. นกัเรียนนอ้ยเกินไป 
28. เม่ือนกัเรียนใชห้้องเรียนเสร็จแลว้ 34. จ านวนสมาชิกในโรงเรียนควรมี 
 ควรท าอยา่งไร   จ านวนอยา่งไร เม่ือเทียบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ก. ขีดเขียนบนโตะ๊   ของโรงเรียน 
 ข. รักษาความสะอาด   ก. มากกวา่ ข. นอ้ยกวา่ 
 ค. รีบกลบับา้นโดยเร็ว  ค. สมดุลกนั 
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35. ถา้ครูครบเกษียณอายุราชการ จะท าให้ 38. ใครปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ 
 โรงเรียนเป็นอยา่งไร   ประชาธิปไตย 
 ก. จ านวนครูลดลง   ก. เด่นรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ข. จ านวนครูเพิ่มข้ึน   ข. กู๋ เคารพขอ้ตกลงของคนส่วนใหญ่ 
 ค. จ านวนครูเท่าเดิม   ค. ป่ินเห็นวา่ความคิดของตน 
36. ถา้นกัเรียนปวดศีรษะขณะอยูท่ี่โรงเรียน   ถูกตอ้งท่ีสุด 
 ควรท าอยา่งไร  39. ขอ้ใดแสดงถึงเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 ก. ไปโรงพยาบาล   ก. โรงอาหาร 
 ข. ไปหอ้งพยาบาล   ข. หอ้งเรียน 
 ค. กลบับา้นไปหาหมอ  ค. เพลงประจ าโรงเรียน 
37. ใครปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 40. ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของนกัเรียน  
 ก. เก่งเคารพเช่ือฟังครู   ก. ตั้งใจเรียน 
 ข. กลา้มีเร่ืองชกต่อยกบัเพื่อน  ข. ดูแลบริหารงานโรงเรียน 
 ค. กลอ้งหยดุเรียนเพื่อไปเท่ียว  ค. ปฏิบติัตามกฎของโรงเรียน 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


