ข้ อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษาฯ
หน่ วยที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2

โรงเรี ยนของเรา

จานวน 40 ข้อ

จงกา  ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกทีต่ ้ องการลงในกระดาษคาตอบ
1. โรงเรี ยนมักประกอบด้วยสถานที่ต่างๆ
ยกเว้นข้อใด
ก. โรงอาหาร
ข. ห้องนัง่ เล่น
ค. ห้องพยาบาล
2. การค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมจากหนังสื อ
หาได้จากสถานที่ใด
ก. ห้องสมุด
ข. ห้องเรี ยน
ค. ห้องพยาบาล
3. ถ้าต้องการเล่นฟุตบอล ควรเล่นในสถานที่ใด
ก. ห้องเรี ยน
ข. โรงอาหาร
ค. สนาม
4. การค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของโรงเรี ยน
ข้อใดควรทาเป็ นอันดับแรก
ก. ตั้งคาถาม
ข. ตรวจสอบข้อมูล
ค. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว
ควรทาอย่างไรต่อไป
ก. เล่าให้ผอู ้ ื่นฟัง
ข. ตรวจสอบข้อมูล
ค. เขียนเรี ยงความ

6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้วธิ ี การ
ทางประวัติศาสตร์คน้ หาข้อมูล
ก. ตั้งคาถาม ตรวจสอบข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล
ข. เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งคาถาม
ตรวจสอบข้อมูล
ค. ตั้งคาถาม เก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
7. ข้อใดคือประโยชน์ของแผนผัง
ของโรงเรี ยน
ก. ทาให้รู้ตาแหน่งของสถานที่
ภายในโรงเรี ยน
ข. ทาให้โรงเรี ยนน่าอยู่
ค. ทาให้โรงเรี ยนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
8. เรามีบทบาทหน้าที่ในฐานะของนักเรี ยน
อย่างไร
ก. เชื่อฟังและทาตามเพื่อน
ข. ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพ่อแม่
ค. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรี ยน
9. ข้อใดไม่ ใช่ เหตุผลที่เราต้องมาโรงเรี ยน
ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
ก. เพราะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ
ข. เพราะต้องมาขอลอกการบ้านเพื่อน
ค. เพราะต้องร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3

10. ใครปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องในการไปโรงเรี ยน
ก. นกมาโรงเรี ยนสาย
ข. แดงใส่ กางเกงยีนส์ไปโรงเรี ยน
ค. อิ๋วแสดงความเคารพคุณครู
11. เมื่อนักเรี ยนหยุดเรี ยนจะต้องทาอย่างไร
ก. ซื้ อขนมให้ครู
ข. เขียนใบลาหยุดให้ครู
ค. เขียนไปรษณี ยบัตรให้ครู
12. เราใช้หลักการประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
เพื่ออะไร
ก. ลดความขัดแย้ง
ข. ทาให้แยกกันเป็ นกลุ่มๆ
ค. ไม่ให้ครู มีอานาจเหนือนักเรี ยน
13. เมื่อนักเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนมีสิทธิ ที่จะทา
กิจกรรมต่างๆ ได้ ยกเว้นข้อใด
ก. เล่นกีฬา
ข. ใช้บริ การห้องสมุด
ค. เขียนชื่อลงบนโต๊ะเรี ยน
14. หลักการประชาธิ ปไตยต้องทาอย่างไร
ก. เปิ ดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
ข. โต้แย้งเพื่อเอาชนะให้ได้
ค. เคารพข้อตกลงของคนส่ วนน้อย
15. เราควรปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมในโรงเรี ยน
ด้วยความรู ้สึกอย่างไร
ก. เกรงใจ
ข. ภูมิใจ
ค. อึดอัดใจ

16. ใครปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
ก. ชมพูม่ าโรงเรี ยนทันเข้าแถว
ข. น้อยหน่าหันหลัง เมื่อครู เดินผ่าน
ค. ส้มโอไม่เก็บเก้าอี้เมื่อลุกจากที่นงั่
17. ใครปฏิบตั ิตนตามแบบวัฒนธรรม
ในโรงเรี ยนไม่ถูกต้อง
ก. กระต่ายเข้าแถวซื้ ออาหาร
ข. ปลาแต่งกายไม่เรี ยบร้อย
ค. เต่าแสดงความเคารพคุณครู
18. ข้อใดคือข้อดีของวัฒนธรรมในโรงเรี ยน
ก. เพื่อให้โรงเรี ยนมีชื่อเสี ยง
ข. เพื่อให้เกิดความแตกต่างกัน
ค. เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบ
19. ข้อใดคือวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของโรงเรี ยน
ก. ห้องเรี ยน
ข. โต๊ะเรี ยนหนังสื อ
ค. เครื่ องแบบนักเรี ยน
20. ข้อใดไม่ ใช่ วฒั นธรรมในโรงเรี ยน
ก. สิ นค้าที่ขายในโรงเรี ยน
ข. คาขวัญของโรงเรี ยน
ค. ตราประจาโรงเรี ยน
21. วัฒนธรรมในโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งที่แสดง
ถึงอะไร
ก. ความสะอาดของโรงเรี ยน
ข. เอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
ค. ความสวยงามของโรงเรี ยน
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22. ข้อใดไม่ ใช่ บุคลากรภายในโรงเรี ยน
ก. นักร้อง
ข. คุณครู
ค. ภารโรง
23. ข้อใดไม่ ใช่ อุปกรณ์ที่อยูใ่ นห้องเรี ยน
ก. โต๊ะเก้าอี้
ข. กระดานดา
ค. ลูกฟุตบอล
24. ฝ่ ายบริ การ มีหน้าที่รับผิดชอบงานใด
ก. งานดูแลนักเรี ยน
ข. งานประชาสัมพันธ์
ค. งานทะเบียนและวัดผล
25. ข้อใดไม่ ใช่ โครงสร้างขององค์กร
ในโรงเรี ยน
ก. ฝ่ ายบริ การ
ข. ฝ่ ายวิชาการ
ค. ฝ่ ายสนับสนุน
26. ฝ่ ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานใด
ก. งานรักษาความปลอดภัย
ข. งานแนะแนว
ค. งานบุคลากร
27. ข้อใดคือหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง
ก. งานรักษาความปลอดภัย
ข. งานกิจกรรมชุมนุม
ค. งานสวัสดิการ
28. เมื่อนักเรี ยนใช้ห้องเรี ยนเสร็ จแล้ว
ควรทาอย่างไร
ก. ขีดเขียนบนโต๊ะ
ข. รักษาความสะอาด
ค. รี บกลับบ้านโดยเร็ ว

29. ข้อใดไม่ ใช่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ของจานวนสมาชิกในโรงเรี ยน
ก. การลดจานวนห้องสมุด
ข. การลดจานวนนักเรี ยน
ค. การลดจานวนคุณครู
30. การลดลงของจานวนประชากรในโรงเรี ยน
อาจเกิดจากสาเหตุในข้อใด
ก. นักเรี ยนไม่เชื่อฟังคุณครู
ข. นักเรี ยนทะเลาะกัน
ค. คุณครู ลาออก
31. ข้อใดไม่ ใช่ สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากรในโรงเรี ยน
ก. รับสมัครนักเรี ยนเพิ่มขึ้น
ข. รับสมัครครู อาจารย์เพิ่มขึ้น
ค. รับสมัครการประกวดร้องเพลง
32. ถ้ามีจานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ้นมากเกินไป
จะทาให้เกิดผลอย่างไร
ก. มีหอ้ งเรี ยนไม่เพียงพอ
ข. มีจานวนครู เท่าเดิม
ค. มีจานวนครู ลดลง
33. ข้อใดอาจทาให้ครู ดูแลนักเรี ยนไม่ทวั่ ถึง
ก. นักเรี ยนเก่งเกินไป
ข. นักเรี ยนมากเกินไป
ค. นักเรี ยนน้อยเกินไป
34. จานวนสมาชิกในโรงเรี ยนควรมี
จานวนอย่างไร เมื่อเทียบกับสิ่ งแวดล้อม
ของโรงเรี ยน
ก. มากกว่า
ข. น้อยกว่า
ค. สมดุลกัน
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35. ถ้าครู ครบเกษียณอายุราชการ จะทาให้
โรงเรี ยนเป็ นอย่างไร
ก. จานวนครู ลดลง
ข. จานวนครู เพิ่มขึ้น
ค. จานวนครู เท่าเดิม
36. ถ้านักเรี ยนปวดศีรษะขณะอยูท่ ี่โรงเรี ยน
ควรทาอย่างไร
ก. ไปโรงพยาบาล
ข. ไปห้องพยาบาล
ค. กลับบ้านไปหาหมอ
37. ใครปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี
ก. เก่งเคารพเชื่อฟังครู
ข. กล้ามีเรื่ องชกต่อยกับเพื่อน
ค. กล้องหยุดเรี ยนเพื่อไปเที่ยว

38. ใครปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องตามหลักการ
ประชาธิปไตย
ก. เด่นรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ข. กู๋เคารพข้อตกลงของคนส่ วนใหญ่
ค. ปิ่ นเห็นว่าความคิดของตน
ถูกต้องที่สุด
39. ข้อใดแสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
ก. โรงอาหาร
ข. ห้องเรี ยน
ค. เพลงประจาโรงเรี ยน
40. ข้อใดไม่ ใช่ หน้าที่ของนักเรี ยน
ก. ตั้งใจเรี ยน
ข. ดูแลบริ หารงานโรงเรี ยน
ค. ปฏิบตั ิตามกฎของโรงเรี ยน
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