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1
แนะแนวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ Ch.

สรุุปให้้น้้อง “รุะดัับมััธยมัศึึกษา”
สำำ�หรัับน้้องๆ ท่ี่�สำน้ใจ คณะรััฐศ�สำตร์ั มัักจะกล่่�วถึึงวิช�ด้้�น้ปรัะวัติศ�สำตร์ัเป็น้ส่ำวน้หนึ้�ง ดั้งนั้�น้ ห�กน้้องม่ัคว�มัสำน้ใจ

ใน้วิช�ด้้�น้สัำงคมัศ�สำตร์ั คณะรััฐศ�สำตร์ัน่้�จึงเหมั�ะกับน้้องๆ เป็น้อย่่�งมั�ก  

 ■ วิช�หลั่ก = สัำงคมั ปรัะวัติศ�สำตร์ั 

 ■ วิช�รัอง  = เศรัษฐศ�สำตร์ั ภููมิัศ�สำตร์ั กฎหมั�ย่ ศ�สำน้� 

คณะรััฐ า ตรั ์เรั�จะเน้้น้บที่วเิครั�ะห ์โด้ย่บ�งครัั�งเรั�ด้จู�กหล่�ย่ปจัจัย่ ปรัะวติัศ�สำตรัท่์ี่�ผ่่�น้มั�ใน้อด่้ต + เศรัษฐกจิ

ของปรัะเที่ศ + วิถ่ึช่วิต ศ�สำน้� + ปัจจัย่จ�กต่�งปรัะเที่ศด้้วย่เช่น้กัน้ 

ข้้อ ังเกต = น้้องๆ ท่ี่�ม่่ังจะสำอบเข้�คณะน่้� มัักจะเป็น้คน้ติด้ต�มัข่�วสำ�รัตล่อด้เวล่� ดู้แล่ะรู้ัว่�ข่�วแต่ล่ะปรัะเภูที่ ม่ั

คว�มัเก่�ย่วข้องกับปรัะเที่ศของเรั�อย่่�งไรับ้�ง

รีีวิิวิสาขาของคณะรีัฐศาสตรี์

ค าม ัมพัันธ์์รัะ ่างปรัะเท เร่ั�องรั�วเน่้�อห�เก่�ย่วกับ ปรัะวัติศ�สำตร์ัท่ี่�ผ่่�น้มั�ของปรัะเที่ศเหล่่�นั้�น้ องค์ก�รั

รัะหว่�งปรัะเที่ศทัี่�งใน้รูัปแบบรัะดั้บภููมิัภู�คแล่ะมัหภู�ค ก�รัเม่ัองภู�ย่ใน้ปรัะเที่ศ

เหล่่�นั้�น้ แล่ะอ่กหล่�กหล่�ย่ปรัะเด็้น้เม่ั�อเรั�เข้�ไปเร่ัย่น้จะได้้เข้�ใจมั�กขึ�น้ 

การัเมืองการัปกครัอง สำำ�หรัับใครัท่ี่�ช่�น้ชอบปรัะวัติศ�สำตร์ัปรัะเที่ศไที่ย่สำ�ข�น่้�ม่ัคว�มัน่้�สำน้ใจมั�ก

เช่น้กัน้ เพรั�ะจะได้้เร่ัย่น้รู้ัตั�งแต่จ่ด้เริั�มัต้น้ ก�รัล่ำ�ดั้บส่ำบที่อด้มั�ย่ังก�รัเม่ัองไที่ย่

ใน้สำมััย่ปรัะช�ธิิปไตย่ แล่ะย่งัได้้เร่ัย่น้รู้ัเก่�ย่วกับข้อพิพ�ที่ของนั้กก�รัเม่ัองไที่ย่ แต่

เรั�จะเท่ี่ย่บเค่ย่งกับปรัะวัติศ�สำตร์ัต่�งปรัะเที่ศท่ี่�ม่ั อ�จจะน้ำ�เอ�บที่เร่ัย่น้เพ่�อ

เข้�มั�ศึกษ�ด้้วย่

บริั ารัรััฐกิจ รืัอ

รััฐปรัะ า น า ตร์ั
ทัี่�ง 2 สำ�ข�อ�จจะม่ัส่ำวน้ต่�งกัน้แล่ะคล้่�ย่กัน้ใน้บ�งจ่ด้ แต่สิำ�งท่ี่�น่้�สำน้ใจทัี่�ง 2 

ต่�งเร่ัย่น้รู้ัก�รับริัห�รัจัด้ก�รัของภู�ครััฐแล่ะภู�คเอกชน้ แล่ะภู�คปรัะช�สำังคมั

ท่ี่�ส่ำงผ่ล่ต่อก�รัที่ำ�ง�น้ข้�รั�ชก�รัท่ี่กคน้ เพ่�อให้สำ�มั�รัถึบริัห�รัจัด้ก�รัโครังสำร้ั�ง

ของปรัะเที่ศใหด่้้ย่ิ�งขึ�น้ไปอ่กรัะด้บัหนึ้�ง นั้บเป็น้หนึ้�งสำ�ข�ท่ี่�กว�้งขว�ง เมั่�อจบมั�

สำ�มั�รัถึไปต่อย่อด้ทัี่�งก�รัที่ำ�ง�น้ภู�ครััฐแล่ะเอกชน้ได้้ หร่ัอใครัสำน้ใจก�รับริัห�รั

น้โย่บ�ย่ภู�ครััฐ ก็แน้ะน้ำ�เชิญชวน้ให้เข้�กล่่่มัสำ�ข�น่้� 

ังคม ิทยาและมานุ ย ิทยา เน้้น้ท่ี่�ก�รัรู้ัจกัก�รัมิัติก�รัของก�รัคดิ้ คว�มัคดิ้ก�รักอ่ร่ั�งสำรั�้งตวัของแน้วที่�ง

คว�มัคิด้ของนั้กปรััชญ�ต่�งๆ ก�รัเข้�ใจโล่กแล่ะคว�มัรู้ัเก่�ย่วกับทัี่กษะใน้ก�รั

วิจัย่เบ่�องต้น้
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2
สรุุปเหตุุการุณ์์สำาคััญของไทยและรุอบโลกปี 2564-2565 (ปรุะเด็็นข่าวสั�น) Ch.

สรุุปเหตุุการุณ์์สำาคััญของไทยและรุอบโลกปี 2565 
(ปรุะเด็็นข่าวสั�น)

มกราคม 2665
1. วัันท่ี่� 5 มกราคม2565 :  การระบาดของเช้ื้�อไวัรัส Covid-19 ในประเที่ศไที่ย ประเที่ศไที่ยพบอัตราตัวัเลขผู้้�ติด

เช้ื้�อไวัรัส Covid-19 สายพันธ์ุ์�โอมิครอนมากเป็นอันดับ 13 ของโลกและเป็นอันดับ 4 ของเอเช่ื้ย โดยม่จำำานวัน

ผู้้�ติดเช้ื้�อสะสม 2,062 คน

2. วัันท่ี่� 15 มกราคม 2565 : การปะท์ี่ของภู้เขาไฟใต�ที่ะเล “ฮัังกา ตองกา-ฮัังกา ฮัาอาปาย” ปะท์ี่ ส่งผู้ลให้�เถ้�า

ถ่้านพวัยพ่์งข้�นไปในอากาศกว่ัา 20 กม. รัฐบาลตองกาประกาศเต้อนภัูยส้นามิ 

3. วัันท่ี่� 16 มกราคม 2565 : 

 ■ พบผู้้�เส่ยช่ื้วิัตจำากโรคไวัรัสโควิัด-19 สายพันธ์ุ์�โอมิครอนรายแรกในประเที่ศ

 ■ ม่การเล้อกตั�งสมาชิื้กสภูาผู้้�แที่นราษฎรแที่นตำาแห้น่งท่ี่�ว่ัางในจัำงห้วััดช์ื้มพร เขต 1 และจัำงห้วััดสงขลา เขต 6 

ผู้ลปรากฏว่ัาผู้้�สมัครจำากพรรคประชื้าธิุ์ปัตย�ชื้นะการเล้อกตั�งทัี่�ง 2 เขต

4. วัันท่ี่� 18 มกราคม 2565 : เกิดปัญห้าเน้�อห้ม้ราคาส้ง โดยห้ม้สามชัื้�น  ห้ม้เน้�อแดง  และห้ม้สันในม่ราคาส้งถ้้ง 220 

บาที่ต่อกิโลกรัม ม่การตั�งข�อสงสัยวัา่รัฐบาลปกปิดการระบาดของเช้ื้�อโรคอหิ้วัาต�แอฟริกาในส์กรเพ้�อเอ้�อต่อกล่์ม

ท์ี่นขนาดให้ญ่

5. วัันท่ี่� 20 มกราคม 2565 : ร�อยเอก ธุ์รรมนัส พรห้มเผู่้า ถ้้กขับออกจำากพรรคพลังประชื้ารัฐ พร�อมกับ ส.ส. อ่ก 

20 คน

6. วัันท่ี่� 25-26 มกราคม 2565 : ประย์ที่ธุ์� จัำนที่ร�โอชื้า นายกรัฐมนตร่ พร�อมคณะ เดินที่างเย้อนประเที่ศ

ซาอ์ด่อาระเบ่ย นับเป็นการเย้อนระดับผู้้�นำารัฐบาลสองประเที่ศครั�งแรกในรอบ 30 ปี พร�อมทัี่�งม่การยกระดับ

เป็นควัามสัมพันธุ์�ปกติ

7. วัันท่ี่� 26 มกราคม 2565 : เกิดเห้ต์การณ�นำ�ามันดิบรั�วัไห้ลกลางที่ะเล บริเวัณท่ี่าเร้ออ์ตสาห้กรรมมาบตาพ์ด 

จัำงห้วััดระยอง ส่งผู้ลกระที่บต่อสภูาพแวัดล�อมชื้ายห้าดเป็นบริเวัณกวั�าง

8. วัันท่ี่� 30 มกราคม 2565 : ม่การเล้อกตั�งสมาชิื้กสภูาผู้้�แที่นราษฎรแที่นตำาแห้น่งท่ี่�ว่ัางในกร์งเที่พมห้านคร เขต 

9 ผู้ลปรากฏว่ัาผู้้�สมัครจำากพรรคเพ้�อไที่ยชื้นะการเล้อกตั�ง

กุมภาพัันธ์์ 2565 
1. วัันท่ี่� 18 ก์มภูาพันธุ์�  2565 : การประช์ื้มรัฐสภูาวัาระอภิูปรายทัี่�วัไปโดยไม่ลงมติ : รังสิมันต� โรม ส.ส. แบบบัญช่ื้

รายช้ื้�อ ตัวัแที่นจำากพรรคก�าวัไกล อภิูปรายคำาให้�การของพลตำารวัจำตร่ปว่ัณ พงศ�สิรินที่ร� ในการดำาเนินคด่การ

ค�ามน์ษย�ในประเที่ศไที่ย โดยม่ประเด็นของเจำ�าห้น�าท่ี่�รัฐท่ี่�ม่ส่วันเก่�ยวัข�องกับการค�ามน์ษย�
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เตรีียมสอบตรีงเป็็น “สิงห์์” รัีฐศาสตร์ี ตะลุุยโจทย์ 1,000 ข้้อ มั�นใจเต็ม 100

ข้้อสอบรััฐศาสตร์ัทัั่�วไป ชุุดท่ั่� 1

1) สำำ�นัักง�นัใหญ่่ ASEAN ตัั้�งอยู่่่ท่ี่�ใด

1. กัวล�ลัมเปอร์์

2. จ�ก�ร์์ตั้�

3. เนัปิดอว์

4. มะนิัล�

2) หลักที่ศพิิธร์�ชธร์ร์ม ม่ข้้อใดบ้้�ง

1. ที่�นั

2. บ้ริ์จ�ค

3. รั์กษ�ศ่ล

4. ถู่กทัี่�งหมด

3) ปร์ะเที่ศท่ี่�ม่รั์ฐสำภ�ปร์ะกอบ้ด้วยู่สำภ�เด่ยู่ว คือปร์ะเที่ศใด

1. อินัโดน่ัเซ่ียู่

2. สิำงคโปร์์

3. ม�เลเซ่ียู่

4. เม่ยู่นัม�ร์์

4) นั�ยู่กรั์ฐมนัตั้ร่์อังกฤษ ซ่ี�งม่คว�มเป็นัผู้่้นัำ�ส่ำงม�กในัช่วงสำงคร์�มโลกครั์�งท่ี่� 2 คือใคร์

1. แธชเชอร์์

2. วินัสำตัั้นั เชอร์์ซิีลล์

3. แมค โดนััลด์

4. ลอร์์ด แอ็คตัั้นั

5) “Green Politics” สำนัใจเรื์�องใดเป็นัพิิเศษ

1. ก�ร์เพิ�ะปล่ก

2. มองโลกในัแง่ร้์�ยู่

3. ไม่ชอบ้ก�ร์พิลิกผัู้นั

4. ปร์ะเด็นัท่ี่�ว่�ด้วยู่นิัเวศวิที่ยู่�
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ข้้อสอบรััฐศาสตร์ัทัั่�วไป ชุุดท่ั่� 10

1) ข้้อใดไม่ใช่วัตั้ถุูปร์ะสำงค์ข้องก�ร์ร์วมกลุ่มที่�งเศร์ษฐกิจ

1. เป็นัฐ�นัก�ร์ผู้ลิตั้ร่์วมกันั

2. ร์วมตัั้วกันัเป็นัตั้ล�ดเด่ยู่ว

3. ส่ำงเสำริ์มก�ร์ค้�ร์ะหว่�งปร์ะเที่ศ

4. ส่ำงเสำริ์มก�ร์นัำ�เข้้�สิำนัค้�จ�กนัอกกลุ่ม 

2) ภ�วะเงินัฝืืด คนัว่�งง�นั รั์ฐบ้�ลควร์ม่นัโยู่บ้�ยู่งบ้ปร์ะม�ณและนัโยู่บ้�ยู่ก�ร์เงินัอยู่่�งไร์ 

1. สำมดุล ดอกเบ่้�ยู่ส่ำง

2. เกินัดุล ดอกเบ่้�ยู่ส่ำง

3. เกินัดุล ดอกเบ่้�ยู่ตั้ำ��

4. ข้�ดดุล ดอกเบ่้�ยู่ตั้ำ��

3) ผู้่้ใดเสำนัอว่� นัโยู่บ้�ยู่สำ�ธ�ร์ณะเป็นัแนัวที่�งท่ี่�เป็นับ้ร์ร์ทัี่ดฐ�นัในัก�ร์ดำ�เนิันัง�นัข้องหน่ัวยู่ง�นั 

1. Theodore Lowi   

2. Ira Sharkansky

3. Carl J. Friedrich  

4. William Greenwood

4) “อ�เซ่ียู่นั” หม�ยู่ถู่งข้้อใด 

1. สำม�คมปร์ะช�ช�ติั้แห่งเอเช่ยู่ตั้ะวันัออก

2. องค์กร์แห่งปร์ะช�ช�ติั้เอเช่ยู่ตั้ะวันัออก

3. ปร์ะช�ช�ติั้แห่งเอเช่ยู่ตั้ะวันัออกเฉ่ียู่งใต้ั้

4. ปร์ะช�ช�ติั้มวลร์วมแห่งที่ว่ปเอเช่ยู่ใต้ั้

5) ก�ร์ใช้หลักก�ร์ได้ที่ำ�ให้รั์ฐสำ�ม�ร์ถูดำ�เนิันัก�ร์ให้คว�มคุ้มคร์องกับ้สิำที่ธิมนุัษยู่ชนัแก่พิลเมืองได้อยู่่�งม่

ปร์ะสิำที่ธิภ�พิ

1. หลักเหตุั้ผู้ล

2. หลักนิัติั้ธร์ร์ม

3. รั์กคว�มเสำมอภ�ค

4. หลักก�ร์หน้ั�ท่ี่�ตั้�มกฎหม�ยู่
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เฉลยข้้อสอบรััฐศาสตร์ัทัั่�วไป ชุุดท่ั่� 1

ข้้อ ตอบ อธิิบาย

1 2 มาคมประชาชาติิเอเชียติะวัันออกเฉีียงใต้ิ รืออาเซีียน (ASEAN) จััดตัิ�งข้ึ้�นในปี ค. . 1967 โดย

มี มาชิกเริ�มต้ิน 5 ประเท  คือ อินโดนีเซีีย มาเลเซีีย ฟิิลิปปิน  ์ งิคโปร์ และไทย ต่ิอมามี มาชิกใ ม่ 

เพิิ่�มข้ึ้�นอีก 5 ประเท  คือ บรูไน (1984) เวีัยดนาม (1995) ลาวัและพิ่ม่า (1997) กัมพูิ่ชา (1999) 

รวัมมี มาชิกทั�ง มด 10 ประเท  โดยมี ำานักงานใ ญ่่ รือ ำานักงานเลขึ้าธิิการอาเซีียน ตัิ�งอยู่ที�กรุง

จัาการ์ติา ประเท อินโดนีเซีีย

2 4 ท พิิ่ธิราชธิรรม มายถ้ึง กิจัวััติร รือจัริยาวััติรที�พิ่ระเจ้ัาแผ่่นดินทรงประพิ่ฤติิเป็น ลักธิรรม

ประจัำาพิ่ระองค์ รือคุณธิรรมขึ้องผู้่ปกครองบ้านเมือง 10 ประการ ดังนี�

1. ทาน (การใ ้)

2. ีล (การรัก ากายวัาจัาใ ้เรียบร้อย)

3. บริจัาค (ควัามเ ีย ละ)

4. อาชชวัะ (ควัามซืี�อติรง)

5. มัททวัะ (ควัามอ่อนโยน)

6. ติบะ (การข่ึ้มกิเล )

7. อักโกระ (ควัามไม่โกรธิ)

8. อวิั ิง า (ควัามไม่เบียดเบียน)

9. ขัึ้นติิ (ควัามอดทน)

10. อวิัโรธินะ (ควัามไม่คลาดจัากธิรรม)

3 2 โครงสร้างข้องรัฐสภา อาจัออกแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

1. ภาเดียวั รือเอก ภา (Unicamera) คือ มี ภาเดียวั เช่น ิงคโปร์ วีัเดน นอร์เวัย์ ฯลฯ

2. ภาคู่ รือทวิั ภา (Bicameral) คือ ประกอบด้วัย 2 ภา ( ภา ูงและ ภาล่าง) เช่น อังกฤ  

รัฐอเมริกา อินเดีย ญี่�ปุ�น ไทย มาเลเซีีย อินโดนีเซีีย เมียนมาร์ ฟิิลิปปิน ์ ฯลฯ

4 2 วิัน ตัิน เชอร์ชิลล์ (Winston Churchill) เป็นนายกรัฐมนติรีขึ้องอังกฤ  ซ้ี�งมีควัามเป็นผู้่นำา 

ูงมากในช่วัง งครามโลกครั�งที� 2 โดยเขึ้า ามารถึปลุกและเร้าใจัใ ้คนอังกฤ มีขึ้วััญ่และกำาลังใจัใน

การต่ิอ ู้ ด้วัยการกล่าวัวัาท ิลป์ที�มีชื�อเ ียงมากที� ุด โดยเฉีพิ่าะในติอนที�ว่ัา “ทัั้�งชีีวิิตข้้าพเจ้้าไม่่มี่

อะไรจ้ะอุทิั้ศให้้พี�น้้องร่วิม่ชีาติม่ากไปกว่ิาห้ย่าโลหิ้ตสปริตแรงกล้า น้ำ�าอัสสุชีลคลอเบ้าตาและเห้ง่�อ

อาสาชีโลม่กาย”
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