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แบบทดสอบทายหนวย 
คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.  เพราะเหตุใดจึงถือวาพระพุทธศาสนาเปนประชาธิปไตย 
 ก.  เพราะพระพุทธเจาทรงเปนใหญในหมูสงฆ 
 ข.  เพราะพระพุทธเจาทรงเคารพหมูสงฆ 
 ค.  เพราะพระพุทธเจาทรงเปนหลักในการปกครองหมูสงฆ 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
2.  กฎหมายในการปกครองพระสงฆที่เหมือนกับรัฐธรรมนูญคือขอใด 
 ก.  พระธรรมวินัย 
 ข.  กฎของสงฆ 
 ค.  บทบัญญัติ 
 ง.  รัฐธรรมนูญ 
3.  ขอใดที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธศาสนาเนนหลักเสมอภาค ภราดรภาพและเสรีภาพ 
 ก.  พระสงฆที่เขามาทุกรูปมีความเปนสมณศากยบุตรเทาเทียมกัน 
 ข.  มนุษยทุกชาติทุกชั้นวรรณะทั่วโลกตางคือเพื่อนมนุษยรวมในสังสารวัฏเดียวกัน 
 ค. พระพุทธเจาทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยไมบังคับใคร 
 ง. ถูกตองทุกขอ 
4.  เพราะเหตุใด อัลเบิรต ไอนสไตน จึงบอกวาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรมีความเปนสากล 
 ก.  เพราะเกิดจากการคิดคนของมนุษย 
 ข.  เพราะมีเหตุมีผลสามารถพิสูจนได 
 ค.  เพราะเหมือนกับหลักการที่ตนคิดได 
 ง.  เพราะเผยแพรและมีคนยอมรับทั่วโลก 
5.  ความแตกตางของความคิดทางวิทยาศาสตรกับความคิดทางพระพุทธศาสนาที่เดนชัดคืออะไร 
 ก.  พระพุทธศาสนาศึกษานามธรรม วิทยาศาสตรศึกษารูปธรรม 
 ข.  พระพุทธศาสนาศึกษากฎธรรมชาติ วิทยาศาสตรศึกษากฎความจริง 
 ค.  พระพุทธศาสนาศึกษาเพื่อนํามาแกปญหา วิทยาศาสตรศึกษาเพื่อสนองความอยากรู 
 ง.  ถูกตองทุกขอ    
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6.  เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเนนการฝกตน 
 ก.  เพราะมนุษยเปนสัตวประเสริฐไดดวยการฝก 
 ข.  เพราะการฝกทําใหเกิดการหลุดพน 
 ค.  เพราะการฝกทําใหเกิดความดีงาม 
 ง.  เพราะการฝกกอใหเกิดความแตกตาง 
7.  การที่นักเรียนจะสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น นักเรียนตองทําเชนไร 
 ก.  ตองมีอายุมากขึ้น 
 ข.  ตองฝกฝน เรียนรู สรางปญญา 
 ค.  ตองใหผูอ่ืนสอน 
 ง.  ตองเรียนรู ฝกฝน สรางปญญาตั้งแตเยาววัย 
8.  เพราะเหตุใดพระพุทธเจาจึงสามารถสอนใหคนบรรลุธรรมได 
 ก.  เพราะทรงตั้งใจสอน 
 ข.  เพราะทรงศึกษาความสามารถรายบุคคลแลวสอนตามความสามารถนั้น 
 ค.  เพราะทรงเลือกสอนคนที่สอนได 
 ง.  เพราะคนที่มาศึกษามีความตั้งใจสูง 
9.  นักเรียนตองการใหครูผูสอนใชวิธีการสอนอยางไร เพราะเหตุใด 
 ก.  ใชวิธีการบรรยาย  เพราะฟงไดครบทุกคน 
 ข.  ใชวิธีการสนทนา  เพราะไดพูดคุยทกุคน 
 ค.  ใชหลายๆวิธีรวมกัน  เพราะแตละคนรับไดแตกตางกัน 
 ง.  ใชวิธีการอธิบายและมีส่ือประกอบ 
10.  การที่มโหสถไดรับการยกยองไปทั่วเพราะเหตุผลใด 
 ก.  เพราะมีปญญาเปนเอก 
 ข.  เพราะอยูในตระกูลที่รํ่ารวย 
 ค.  เพราะพระมหากษัตริยอุปถัมภ 
 ง.  เพราะมีความแตกตางจากเด็กอื่นๆ 
11.  กฎเกณฑแหงธรรมชาติคืออะไร 
 ก.  ทํากรรมอยางไรก็ไดรับผลแหงกรรมนั้น 
 ข.  ไมเที่ยง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 
 ค.  ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่ัว 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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12.  คุณคาของธรรมะคืออยางไร 
 ก.  เปนเครื่องแสดงวาเปนศาสนาพุทธ 
 ข.  เปนหลักใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติ 
 ค.  เปนหลักแมแบบในการพัฒนาตน สังคมและประเทศชาติ 
 ง.  เปนอนุสรณแทนพระพุทธเจา 
13.  ผมไมอยากเปนทหาร เปนตัณหาประเภทใด 
 ก.  ทุกขตัณหา 
 ข.  กามตัณหา 
 ค.  ภวตัณหา 
 ง.  วิภวตัณหา 
14.  สัมมาวายามะ หมายความวาอยางไร 
 ก.  เพียรชอบ 
 ข.  เห็นชอบ 
 ค.  คิดชอบ 
 ง.  เล้ียงชีพชอบ 
15. สัมมาสังกัปปะ หากนักเรียนทําไดจะกอใหเกิดผลอยางไร 
 ก.  เรียนจบ 
 ข.  คิดทําแตส่ิงที่ดีงาม 
 ค.  เล้ียงชีพที่ดีงาม 
 ง.  มีความเห็นดีเห็นชอบ 
16.  หากนักเรียนมีปญหานักเรียนตองทําอยางไร 
 ก.  ตัดสินใจแกปญหาเลย 
 ข.  ถามผูอ่ืนเพื่อชวยแกปญหา 
 ค.  ศึกษาสาเหตุ และหาแนวทางแกปญหาจึงลงมือแก 
 ง.  คิดหาแนวทางแกปญหา 
17.  นาย ก จําสุนัขที่ตนเลี้ยงไดเมื่อเจอที่ตลาด ความจําไดของนาย ก ตรงกับขันธ 5 ในขอใด 
 ก.  รูปขันธ 
 ข.  เวทนาขันธ 
 ค.  สัญญาขันธ 
 ง.  วิญาณขันธ 
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18.  การที่คนเราเชื่อมั่นในกฎแหงกรรมจะทําใหชีวิตเปนอยางไร 
 ก.  ทําใหการดําเนินชีวิตไมประมาท 
 ข.  ทําใหไมกลาลงมือทําอะไร 
 ค.  ทําใหชีวิตเรียบงาย 
 ง.  ไมกลาพูด คิด ทําการงานใดๆ 
19.  อโหสิกรรมหมายความวาอยางไร 
 ก.  ยกโทษใหกับผูที่ทํารายเรา 
 ข.  กรรมชั่วที่ละไดดวยกรรมดี 
 ค.  กรรมดีที่ทําแลวไมไดรับผลตอบแทน 
 ง.  กรรมที่ไมทําดวยเจตนา 
20.  การคามนุษยตรงกับการคาที่ไมชอบธรรมในขอใด 
 ก.  สัตถวณิชชา 
 ข.  มังสวณิชชา 
 ค.  มัชชวณิชชา 
 ง.  สัตตวณิชชา 
21.  หลักอปริหานิยธรรมมีความสอดคลองกับระบอบการปกครองใด 
 ก.  ราชาธิปไตย 
 ข.  ประชาธิปไตย 
 ค.  สมบูรณาญาสิทธิราชย 
 ง.  เผด็จการ 
22.  การที่จะเปนพอคาที่ดีควรยึดหลักธรรมใด 
 ก.  อิทธิบาท 4 
 ข.  ปาปณิกธรรม 3 
 ค.  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 
 ง.  อปริหานยธรรม 7 
23.  การดํารงชีวิตอยางเหมาะสมคืออยางไร 
 ก.  รูจักการประมาณการใชจาย 
 ข.  รูจักเลือกซื้อ 
 ค.  รูจักประหยัด 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
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24.  การที่เราจะเปนเศรษฐีนั้นเกิดจากการที่เราทองวา อุ อา กะ สะ ใชหรือไม อยางไร 
 ก.  ใช เพราะเปนคาถาเศรษฐี 
 ข.  ใช เพราะเปนหลักธรรมทางศาสนาที่ทําใหคนมีความขยัน 
 ค.  ไมใช เพราะการทองจําอยางเดียวไมสามารถทําใหรวยได  
 ง.  ไมใช เพราะการไดเงินตองลงมือทํางานและรูจักใชรูจักเก็บ 
25.  เพราะเหตุใดเมื่อเราไดทรัพยมาแลวตองแบงออกเปน 5 สวนในการใชจาย 
 ก.  เปนการวางแผนการใชเงินอยางรอบคอบ ทําใหไมตระหนี่หรือใชเกิน 
 ข.  จะไดแบงใชไดถูกตอง 
 ค.  เปนการกระจายที่เก็บเงิน 
 ง.  เพื่อไดรูคุณคาของเงินที่หามาได 
26.  ทําไมตองทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูที่ลวงลับไปแลว  

ก. ทําตามผูใหญในตระกูล 
ข. เปนการแสดงความกตัญู 
ค. รูจักการเสียสละ 
ง. เพื่อใหรูวายังมีญาติอยู 

27.  หากเราตองการเปนอารยชนตองปฏิบัติตามหลักธรรมใด 
 ก.  ปาปณิกธรรม 3 
 ข.  โภคอาทิยะ 5 
 ค.  อริยวัฒิ 5 
 ง.  มงคล 38 
28.  ขอใดกลาวถึงการกระทําการอันไมเหมาะสม 
 ก.  วัยเด็กควรเลนและแสวงหาประสบการณ 
 ข.  วัยหนุมสาวตั้งใจทํางานสรางตัว 
 ค.  วัยชราควรรีบทําบุญ 
 ง.  ทุกวัยควรแสวงหาความสุข 
29.  เกิดเปนคนควรพยายามจนกวาจะประสบความสําเร็จ ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตขอใด 
 ก.  ปฏรูปการ  ธุรวา  อุฏฐาตา  วินฺทเต  ธนํ 
 ข.  วายเมเถว  ปุริโส  ยาว  อตฺถสฺส  นิปฺปทา 
 ค.  สนฺตุฏฐิ  ปรมํ  ธนํ 
 ง.  อิณาทานํ  ทุกฺขํ  โลเก 
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30.  เพราะเหตุใดจึงกลาววาการเปนหนี้เปนทุกขในโลก 
 ก.  เพราะตองอยูใตอํานาจผูอ่ืน 
 ข.  เพราะจะถูกทวงหนี้ 
 ค.  เพราะจะทําใหดํารงชีวิตอยูดวยความหวาดระแวง 
 ง.  ถูกตองทุกขอ 
31.  วิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุดคือวิธีการใด 
 ก.  ขยันไมเกียจคราน 
 ข.  กูสถาบันการเงิน 
 ค.  กูญาติพี่นอง 
 ง.  ทํางานไปเรื่อยๆ  
32.   พระสงฆรูปใดที่บวชแบบโอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา 
 ก.  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 ข.  พระโมคคัลลานะ 
 ค.  พระมหากัสสปะ 
 ง.  พระสารีบุตร 
33.  การที่งานที่พระพุทธเจาทรงตั้งใจและวางไวประสบความสําเร็จเปนเพราะเหตุใด 
 ก.  พระองคมีสาวกที่มีความสามารถ 
 ข.  พระองครูจักวางคนและใชคนใหถูกงาน 
 ค.  เพราะมีคนอาสาทํางานมาก 
 ง.  เพราะพระองคมีอิทธิฤทธิ์มาก 
34.  ผูที่วางรากฐานการสังคายนาพระไตรปฎกคือใคร 
 ก.  พระพุทธเจา 
 ข.  พระมหากสัสปะ 
 ค.  พระโมคคัลลานะ 
 ง.  พระสารีบุตร 
35.  พระไตรปฎกเกิดขึ้นเมื่อใด 
 ก.  เมื่อพระพุทธเจาตรัสรู 
 ข.  เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมสั่งสอน 
 ค.  เมื่อมีการสังคายนาพระธรรมวินัย 
 ง.  เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
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36.  วาสนาในภาษาบาลีมีความหมายวาอยางไร 
 ก. ความเคยชิน 
 ข.  บุญบารมี 
 ค.  ผลของการปฏิบัติ 
 ง.  กุศลที่ไดรับจากลาภยศ 
37.  หากองคุลิมาลเปนโจรในปจจุบันจะสามารถบรรลุธรรมไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ก.  ได เพราะเปนผูที่สามารถพัฒนาได 
 ข.  ได เพราะไมไดเปนโจรโดยสันดาน 
 ค. ไมได เพราะไมมีผูสอน 
 ง.  ไมได เพราะมีกิเลสมาก 
38.  การเปนคนดีไมมีคําวาสาย หมายความวาอยางไร 
 ก.  เปนคนดีเปนไดไมยาก 
 ข.  เปนคนดีเปนไดเวลาสายๆ 
 ค.  เปนคนเลวสามารถกลับตัวเปนคนดีไดตลอดเวลา 
 ง.  เปนคนดีแลวกลายเปนคนเลวไดตลอดเวลา 
39.  การบวชโดยการนอมรับโอวาทจากพระพุทธเจาตรงกับขอใด 
 ก.  โอวาทปฏิคคหณุปสัมปทา 
 ข.  ครุธรรมปฏิคคหณุปสัมปทา 
 ค.  อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา 
 ง.  ทูเตนะอุปสัมปทา 
40.  ในปจจุบันวิธีติสรณคมนูปสัมปทาใชกบัใคร 
 ก.  อุปสมบท 
 ข.  การบรรพชา 
 ค.  การบวชเนกขัมมะ 
 ง.  การบวชภิกษุณี 
41.  การสอบธรรมศึกษาเริ่มในสมัยใด 
 ก.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ข.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 ง.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 
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42.  พิธีกรรมในขอใดถือเปนพิธีกรรมที่นับเนื่องในพระพุทธศาสนา 
 ก.  พิธีงานศพ 
 ข.  พิธีการบรรพชา 
 ค.  พิธีแหเทียนพรรษา 
 ง.  พิธีถวายสลากภัต 
43.  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐคือการกราบแบบใด 
 ก. การกราบโดยใหอวัยวะทั้ง 5 สวนจรดลงพื้นคือ แขนทั้ง 2 เขาทั้ง 2 หนาผาก 1 
 ข.  การกราบโดยใหอวัยวะทั้ง 5 สวนจรดลงพื้นคือ มือทั้ง 2 เขาทั้ง 2 หนาผาก 1 
 ค.  การกราบโดยใหอวัยวะทั้ง 5 สวนจรดลงพื้นคือ แขนทั้ง 2 เขาทั้ง 2 หัว 1 
 ง.  การกราบโดยใหอวัยวะทั้ง 5 สวนจรดลงพื้นคือ มือทั้ง 2 เขาทั้ง 2 หัว 1 
44.  “ เราควรถามตัวเองวา เราเกิดมาทําไม เรามีชีวิตอยูเพื่ออะไร ส่ิงที่ดีที่สุดเราควรทําคืออะไร แลว 
       เราไดกระทําสิ่งนั้นแลวหรือยัง ” เปนพุทธพจนของใคร 
 ก.  พระธรรมโกษาจารย ( ปญญานันทภิกขุ ) 
 ข.  ทานพุทธทาสภิกขุ 
 ค.  พระธรรมปฎก ( ป.อ. ปยุตฺโต ) 
 ง.  พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท ) 
45.  ดร.เอ็มเบดการ มีความสําคัญอยางไร 
 ก.  ตอสูลมลางความอยุติธรรมในสังคมอิสลาม 
 ข.  ตอสูลมลางความอยุติธรรมนในสังคมโลก 
 ค.  ตอสูลมลางความอยุติธรรมในสังคมฮินดู 
 ง.  ตอสูลมลางความอยุติธรรมในสังคมไทย 
46. พุทฺโธ แปลวาอยางไร 
 ก.  เปนผูไกลจากกิเลส 
 ข.  เปนผูไปแลวดวยดี 
 ค.  เปนผูรูอยางแจมแจง 
 ง.  เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน 
47.  ขอใดไมใชอานิสงสของการแผเมตตา 
 ก.  หลับเปนสุข 
 ข.  รํ่ารวย 
 ค.  เปนที่รักของมนุษย 
 ง.  สีหนาผองใส 
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48. วันใดเปนวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค 3 
 ก.  วันมาฆบูชา 
 ข.  วันวิสาขบูชา 
 ค.  วันอาสาฬหบูชา 
 ง.   วันเขาพรรษา 
49.  หากประชาชนทั่วไปมีวันปวารณาจะเปนอยางไร 
 ก.  สังคมสงบสุข 
 ข.  ทะเลาะวิวาทกัน 
 ค.  ไมเคารพกันและกัน 
 ง.  มีการนินทากันไมรูจบ 
50.  ปกิณกพิธีคือพิธีใด 
 ก.  การทําบุญเกี่ยวกับการตาย 
 ข.  พิธีการกราบพระรัตนตรัย 
 ค.  การถวายสังฆทาน 
 ง.  งานแตงงาน 
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เฉลยแบบทดสอบ 
 

1.  ก  2. ข  3.  ค  4.  ข                     5.  ง 
6.  ก  7.  ง  8.  ก                    9.  ข  10.  ค 
11.  ก  12.  ค                  13. ค  14. ง  15.  ก 
16.  ข                  17.  ค  18.  ก  19.  ค  20.  ง 
21.  ข  22.  ก  23.  ค  24.  ก                  25.  ข 
26.  ค  27.  ง  28.  ก               29.  ข  30.  ค 
31.  ก  32.  ค                  33.  ก  34.  ข  35.  ก 
36.  ง                   37. ข  38.  ค  39.  ก  40.  ง 
41.  ก  42.  ก  43.  ข  44.  ง                   45.  ค 
46.  ข  47.  ค  48.  ค                  49.  ง  50.  ง 

 
 


