แนวคำถามสอบสัมภาษณ์
บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แนวคำถามสอบสัมภาษณ์ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หมวด ๑ ศาสตร์พระราชา
๑. โครงการพระราชดำริทางด้านชลประทานแห่งแรก คือ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างขึ้นเพื่ออะไร
ตอบ - บรรเทาความแห้งแล้งในพื้นที่
- ให้ประชาชนทำการเกษตร ฯ เป็นการให้พึ่งพาตนเองได้
- ให้ประชาชนไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานที่อื่น
๒. ลักษณะของโครงการพระราชดำริ มี ๒ ลักษณะ อะไรบ้าง
ตอบ ๑. โครงการที่มีลักษณะศึกษาและค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์
๒. โครงการที่มีลักษณะเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร
๓. โครงการแกล้งดิน เป็นโครงการพระราชดำริที่ถูกพูดถึงมาก ท่านพอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแกล้ง
ดินหรือไม่ จงอธิบาย
ตอบ การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยใช้การขังน้ำไว้ในพืน้ ที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้ดิน
เปรี้ยวจัด จนถึงที่สุด แล้วจึงระบายน้ำออก และปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้
ในการเพาะปลูกได้
๔. การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
ตอบ ๑. ยึดความประหยัด
๒. ยึดความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต
๓. ละเลิกการแก่งแย่งหรือแข่งขัน ทางผลประโยชน์
๔. หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ยึดความพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ
๕. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๕. หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“ระเบิดจากข้างใน” พระองค์ท่านต้องการสื่อความหมายอย่างไร
ตอบ การสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน ให้พร้อมรับการพัฒนา แล้วค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่การ
นำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปชุมชน หมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือ ตั้งตัว
๖. การพึ่งตนเอง หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ความสามารถในการดำรงตนอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคง สมบูรณ์ ทั้งในระดับบุคคล และชุมชน

๗. แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะของการ “ไม่ยึดติดตำรา” หมายถึง
ตอบ เป็นการพัฒนาที่อนุโลมหรือรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ ซึ่งการผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่แข็งตัว
จะทำให้ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่
๘. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานทางสายกลาง และความไม่ประมาท ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง รวมถึงความรู้และคุณธรรม มีสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคือ
ตอบ สติ, ปัญญา และความเพียร
๙. โครงการแก้มลิงตามพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร อธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปลอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้
ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวี หรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืน
ภายหลัง” โครงการนี้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ เป็นการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้รอการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง เพื่อแก้ปัญหา
๑. น้ำท่วม เมื่อมีฝนตกมาก มีน้ำมากจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำและปล่อยน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ง าน
โดยไม่มากจนเกินไป
๒. ภัยแล้ง เมื่อถึงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้ำน้อย จะมีน้ำในพื้นที่กักเก็บน้ำ จากช่วงที่มีปริมาณน้ำมากไว้ใช้
ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
๑๐. การดำเนินงานของโครงการพระราชดำริมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ตอบ มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การศึกษาข้อมูล
๒. การหาข้อมูลในพื้นที่
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำโครงการ
๔. การดำเนินงานตามโครงการ
๕. การติดตามผลงาน
๑๑. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ตอบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดนาน
กว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญต้องมี “ สติ ปัญญา
และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง

๑๒. กังหันน้ำชัยพัฒนา มีหลักการทำงานและประโยชน์อย่างไร
ตอบ เป็นกังหันวิดน้ำ วิดตักขึ้นไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้ำตามเดิม โดยที่กังหันน้ำดังกล่าวจะ
หมุนช้า ด้วยกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน ๒ แรงม้า หรืออาจจะใช้พลังงานน้ำไหลก็ได้ มีประโยชน์ใน
การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ
๑๓. ศาสตร์แห่งพระราชา หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้และภูมิปัญญาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอื่น ๆ
ในทุกมิติ ศาสตร์แห่งพระราชาไม่ใช่ศาสตร์ที่นิ่งและตายตัว หากแต่เป็นปรัชญาทฤษฎีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม สภาพบุคคล และสถานการณ์ ที่มีความทันสมัยเหนือกาลเวลา จึงสรุป
สาระสำคัญของศาสตร์แห่งพระราชา คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตร์แห่งการครองตนเพื่อเป็นแบบปฏิบัติ
และตัวอย่างที่ดี และศาสตร์แห่งการอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุข
๑๔. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นรากฐานในการ
พัฒนา และก่อให้เกิดสังคมที่สงบร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต โดยมี ๓ กิจกรรม อะไรบ้าง
ตอบ ๑. การส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง
๒. การส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อโภชนาการที่ดี
๓. การส่งเสริมสำหรับมารดาเพื่อเพิ่มรายได้
๑๕. ให้ท่านร้องเพลงสุดดีจอมราชา
ตอบ ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชั น ธ อนั น ต์ ป รี ช าชาญ ขอพระองค์ ท รงเกษมสำราญ งามตระการสมขัต ติ ย ะไทย
อุ่ น ไอรั ก จากฟ้ า เรื อ งรอง แสงทองส่ อ งมา ไพร่ ฟ้ า ต่ า งสดใส มหาวชิ ร าลงกรณ มิ่ ง ขวั ญ ปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี
ถวายบังคมจอมราชา พระบุญญาเกริกฟ้าไกล ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน
ถวายพระพรจอมราชัน ธ อนัน ต์ป รีช าชาญ ขอพระองค์ ท รงเกษมสำราญ งามตระการสมขัต ติ ยะไทย
อุ่ นไอรั ก จากฟ้ าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้ า ต่ างสดใส มหาวชิร าลงกรณ มิ่ง ขวัญ ปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

แนวคำถามสอบสัมภาษณ์ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หมวด ๒ ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑๖. จงอธิบายสาเหตุที่พระยาตาก ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าไปยังเมืองจันทบุรี
ตอบ ๑. พระยาตากได้มองเห็นความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยา
๒. หนทางที่จะเอาชนะข้าศึกได้ เป็นไปได้ยาก
๓. ขออนุญาตใช้ปืนใหญ่ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาไม่อนุญาตจึงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้กรุงศรีอยุธยาจะต้องแตกแน่
๑๗. จงยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองที่สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอบ ๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีบางประการ เช่นมีรับสั่งให้เลิกประเพณีเข้าเฝ้าตัวเปล่าไม่ใส่เสื้อ
๒. การปรับปรุงบ้านเมืองตามแบบตะวันตก เช่นการส่งเสริมศึกษาภาษาอังกฤษ, การจ้างชาวต่างชาติเข้ารับ
ราชการ
๓. ด้านกวี และวรรณกรรม ศิลปกรรม เช่นการก่อสร้างของทางฝ่ายราชการบ้านเมืองได้แก่ พระราชวังสราญ
รมย์ พระราชวังนันทอุทยาน การก่อสร้างตามแบบตะวันตก
๑๘. จงยกตัวอย่างการหารายได้ของแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี มาพอสังเขป
ตอบ ๑. ส่วย คือ เงินหรือสิ่งของที่ไพร่เอามาเสียภาษีหรือแรงงานถ้าไม่ต้องการชำระเป็นเงินค่าธรรมเนียมก็จะ
ทดแทนเป็นผลิตผลได้
๒. ฤชา คือ การเสียค่าธรรมเนียมที่ประชาชนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการบริการ
๓. อากรคือ ส่วนที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎรทำมาหาได้ในการประกอบการต่างๆ เช่น ทำนา ทำไร่ ทำ
สวน ฯลฯ หรือการได้รับสิทธิจากรัฐบาลไปกระทำการ เช่น ต้มกลั่นสุรา เก็บของในป่า จับปลาในน้ำ ฯลฯ เช่น
อากรค่านา อากรสวน อากรสุรา อากรค่าน้ำ เป็นต้น การเก็บอากรอาจจัดเก็บเป็นตัวเงินหรือเป็นสิ่งของ ถือเป็น
ภาษีที่จัดเก็บตามหลักผลประโยชน์ที่ได้รับจากรัฐไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
๔. จังกอบคือค่าผ่านด่านซึ่งเรียกเก็บจากสินค้า และขนาดของพาหนะที่บรรทุก
๑๙. แนวความคิดในการปฏิบัติรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอยู่ ๓ ประการ
ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ๑. การรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อมิให้ชาติตะวันตกอ้างเอาดินแดนไปยึดครองอีก
๒. การศาลและกฎหมายที่มีมาตรฐาน จากการยอมเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในรัชกาลที่ ๔ เป็นเพราะ
ประเทศอาณานิคมอ้างว่าศาลไทยไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน
๓. การพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ พัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่นสร้างถนน ขุด
คลอง ไฟฟ้า โทรเลข

๒๐. การเสียกรุงครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๒ กรุงศรีอยุธยาตกเป็นของพม่า นักเรี ยนคิดว่ามีสาเหตุจากอะไร และ
สอนให้คนรุ่นหลังนำไปใช้ได้อย่างไร
ตอบ ๑. คนไทยแตกความสามัคคี
๒. พระยาจักรีเป็นไส้ศึกโดยเห็นแก่ทรัพย์ที่พระเจ้าบุเรงนองประทานให้ แต่สุดท้ายก็ถูกประหาร
๓. กรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นว่างเว้นจากการศึกสงครามมานาน ทำให้อ่อนแอเรื่องการศึก
๒๑. การกอบกู้เอกราชเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ นั้นกษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้กอบกู้ และทรงดำเนินการอย่างไร
อธิบายมาพอสังเขป
ตอบ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงรวบรวมไพร่พลรวม ๕๐๐ คน ตีฝ่าทัพพม่าออกจากวงล้อม
กรุงศรีอยุธยา มุ่ง หน้าไปเมืองจันทบุรี ยึดเป็นที่มั่นและรวบรวมไพร่พล และอาวุธแล้วจึงกลับมาตีทัพพม่ากอบกู้
กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ แต่กรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักหนาจึงทรงเลือกที่ตั้งเมืองใหม่ ณ กรุงธนบุรี
๒๒. สงครามเกาหลี ซึ่งประเทศไทยเป็นฝ่ายพันธมิตร ได้ส่งกำลังเข้าร่วมรบ ๑ กองพัน และได้รับสมญานามว่า
“Iittle tiger” กองพันพยัคฆ์น้อย โดยมีวีรกรรมที่สำคัญได้แก่สมรภูมิใด จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ สมรภูมิฮิวพอร์ดช็อปฮิลล์ โดยในการรบนั้นได้รับข่าวว่า เกาหลีเหนือเตรียมจะบุกฮิวพอร์ดช็อปฮิลล์อันเป็น
ชัยภูมิสำคัญ โดยกองพันทหารใหม่ได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปพิทักษ์เนินแห่งนี้ซึ่งได้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดรวม ๑๐ วัน
โดยในคืนวันที่ ๑๐ ถูกถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่ ๒๖๙๐ นัด และถึงขั้นตะลุมบอนด้วยดาบปลายปืน
เช้าวันที่ ๑๑
การรบยุติ ทหารไทยเสียชีวิต ๒๕ นาย เกาหลีเหนือและจีน ทิ้งศพไว้บนยอดเขา ๑๖๐ นาย คาดว่าเสียชีวิต ๒๖๔ นาย
ซึ่งผู้บัญชาการสหรัฐได้กล่าวยกย่องการต่อสู้ของทหารไทย
๒๓. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค คือ อะไรและมีมาตั้งแต่สมัยใด
ตอบ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินพระมหากษัตริย์ไทย พระราชดำเนินไปในการต่างๆ ทางบก ทั้งเป็นการส่วน
พระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี ซึ่งได้ ประกอบการมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบทอดต่อมาใน สมัย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีมาจนถึงปัจจุบัน
๒๔. ท่านเข้าใจถึงการทำยุทธหัตถี ว่าอย่างไร จงอธิบาย และยกตัวอย่างการทำยุทธหัตถีที่สำคัญ
ตอบ การทำยุทธหัตถี คือ การทำสงครามบนหลังช้าง ตามประเพณีโบราณของกษัตริย์ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้ เป็นการทำสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศ เพราะช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ และเป็นการปะทะกันซึ่งหน้า ผู้แพ้อาจ
ถึงกับชีวิตได้ตัวอย่างการทำยุทธหัตถีได้แก่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช มังสามเกียรติ
๒๕. มหาราช หมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับ สมัญญานาม “มหาราช” มีด้วยกัน ๘ พระองค์ มีพระองค์ใดบ้าง
ตอบ ๑. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๒. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๔. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๖. พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช
๗. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช
๘. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒๖. ในสงคราม ๙ ทั พ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬาโลก มหาราชได้ ม อบหมายให้ ใ ครเป็ นแม่ทัพ
ในการรับทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตอบ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
๒๗. ขอให้ท่านบอกพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
ตอบ ๑. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
๔. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๕. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๘. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
๙. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๐. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘. ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทย ท่านทราบหรือไม่ว่าธงไตรรงค์ มีลักษณะอย่างไร และมีความหมายอย่างไรบ้าง
ตอบ ธงไตรรงค์มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สีหลักในธง ๓ สี คือสีแดงขาวและสีน้ำเงินขาบ ภายในแบ่งเป็น
แถบ ๕ แถบ แถบในสุดสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้ งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสี แดงตามลำดับแถบสีน้ำเงิน มี
ขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น ๒ เท่าความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศ
ไทย คือชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่า
ธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)
๒๙. ปัจจุบันการนับปีทางราชการไทย ใช้คำว่า พุทธศักราช ท่านเคยได้ยินคำว่า รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) หรือไม่
ท่านทราบความหมายหรือไม่ ปัจจุบันคือ รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) อะไร จงอธิบายมาพอสังเขป
ตอบ รัตนโกสินทรศก ตัวย่อ ร.ศ. คือ รูปแบบของศักราชบอกปีชนิดหนึ่ง ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์เป็นปีแรก รัตนโกสินทรศกเริ่มมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ และวันเริ่มต้นปีคือวันที่
๑ เมษายน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้เป็นวันขึ้นปีใหม่และประกาศใช้
รัตนโกสินทรศก อย่างเป็นทางการ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็น

ประโยชน์และสะดวกในการใช้พุทธศักราชอ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงได้มีการยกเลิกการใช้งานรัตนโกสินทรศกตาม
ประกาศเมื่อวันที่-/กุมภาพันธ์รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) โดยหนังสือราชการทั้งหมดได้เปลี่ยนมาใช้
พุทธศักราชแทนที่ ปัจจุบันคือ รัตนโกสินทรศก ๒๓๗
๓๐. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโคลง “สยามานุสติ”ให้กับคนไทยในเหตุการณ์ใด
ตอบ ทรงแสดงความยินดีและอวยพรต่อทหารอาสา เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๒๔๖๑ ก่อนเดินทางไปร่วมรบกับฝ่าย
สัมพันธมิตรที่ยุโรป

แนวคำถามสอบสัมภาษณ์ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หมวด ๓ ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก
๓๑. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนั้น แยกออกเป็น ภัยคุกคามทางทหาร (Traditional
Threat ) และภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร (Non Traditional Threat) สำหรับภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารนั้น
ประกอบด้วย ดังนี้
๑. ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๓. ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง และการค้ามนุษย์
๔. ภัยคุกคามไซเบอร์
๕. ปัญหายาเสพติด
๖. ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ
๘. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงจากความเชื่อมโยงในศตวรรษที่ ๒๑
๙. ภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ถามว่า ภัยคุกคาม หรือปัญหาใด ที่สามารถแสดงบทบาทที่ส่งผลด้านบวกในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กองทัพบกมากที่สุด
ตอบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นภัยคุกคามสำคัญที่กองทัพบกเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ
(HA/DR) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อกองทัพบก เป็นอย่างมาก
๓๒. ท่านคิดว่า ประเทศไทยต้องการ ทหารและกองทัพบก เพื่ออะไร ให้ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักเคารพยิ่งของคนไทย
๒. ป้องกันประเทศเพื่อรักษาผืนแผ่นดิน ๕๐๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร ไว้ให้เป็นมรดกตกทอด แก่ลูกหลาน
ไทยสืบไป
๓. พัฒนาประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
๔. เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทันที เมื่อภัยพิบัตินั้นคุกคาม ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
๕. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างผาสุก
๓๓. ท่านทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบัน กองทัพบกไทยมีการฝึกร่วมระหว่าง กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ
ภายใต้ชื่อรหัสการฝึกอะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๑ ข้อ
ตอบ ๑. หนุมานการ์เดียน (Hanuman Guardian )
๒. บาลานซ์ ทอร์ช (BALANCE TORCH)
๓. เวกเตอร์ บาลานซ์ ทอร์ช (Vector BALANCE TORCH)

๓๔. ท่านทราบหรือไม่ว่า กองบัญชาการกองทัพบก มีที่ตั้งอยู่ที่ใด และมีหน้าที่อะไร
ตอบ กองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐ มีหน้าที่เตรียม
กำลังกองทัพบก เพื่อการป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตามอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓๕. วิสัยทัศน์ของกองทัพบก คืออะไร
ตอบ เป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค
(Capable Modern ReIiabIe and one of the Leading Armies in the Region)
๓๖. ผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบัน ชื่ออะไร
ตอบ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
๓๗. วิสัยทัศน์ของกองทัพบก คือ “เป็นกองทัพบกที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่ง
ในกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาค” ถามว่า ทำอย่างไรทหารถึงจะเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
ตอบ ความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อถือ (Reliability) และความไว้วางใจ (Trust) ในตัวบุคคล หรือองค์กรซึ่ง
ต้องมีฐานรองรับ ซึ่งก็คือ ผลงานการกระทำ และพฤติกรรม ของบุคคล และองค์กรที่มีความเชื่อถือและไว้วางใจ
อันเกิดมาจาก การบริหารงานด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพ ใช้หลักธรรมภิบาล ในการบริหารและปฏิบัติราชการ
ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนรวม, หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ , หลักความคุ้มค่า
และหลักคุณธรรม อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย
๓๘. คำนิยามกองทัพบก “เป็นทหารอาชีพ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม น่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา
และพึ่งพาของประชาชนได้เสมอ” ถามว่า การปฏิบัติใดบ้าง ที่ ท่านเคยเห็นหรือรับรู้มาจากการสัมผัสด้วยตัวเอง
หรือการรับรู้จากสื่อต่างๆ ที่แสดงออกให้เห็นถึง นิยามของกองทัพบก ตอบมาพอสังเขป
ตอบ กองทัพบกมีภารกิจในการป้องกันประเทศ ซึ่งมีกองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆ กองกำลังที่ดูแลความ
เรียบร้อยตามแนวชายแดน คอยปกป้องอธิปไตย ของประเทศไทย รวมถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆ
ไม่ให้เกิดความวุ่นว่ายเกิดขึ้นในบ้านเมือง ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ กองทัพบกยังเป็นกำลังหลักใน
การช่วยเหลือดูแลประชาชน แม้บางครั้งก็ต้องเสี่ยงกับการสูญเสียแต่ก็ต้องปฏิบัติ เพราะเป็นหน้าที่ซึ่ง จะต้องดูแล
ความสงบสุ ข ของประชาชน และที ่ ส ำคั ญ กองทั ก บกยั ง จะต้ อ งพิ ท ั ก ษ์ ร ั ก ษาไว้ ซ ึ ่ ง สถาบั น พระมหากษั ตริย์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓๙. เหตุการณ์สำคัญใดที่บ่งบอกว่ากองทัพบกมีหน้าที่ในการดูแลปกป้อง อธิปไตย การรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตอบมาอย่างน้อย ๒ ข้อ
ตอบ ๑. เหตุการณ์ปะทะกับกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. เหตุการณ์รักษาความสงบเรียบร้อยทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔๐. คำปรัชญา ของ กองทัพบก คือเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ให้ท่านสรุปความหมายขอบสังเขป
ตอบ ๑. เพื่อชาติ - ปกป้องอธิปไตยของชาติ
๒. ศาสน์ - การทำนุบำรุงศาสนา
๓. กษัตริย์ - การปกป้อง และเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์
๔. ประชาชน - การช่วยเหลือประชาชน
๔๑. ท่านคิดว่าจะทำอย่างไรให้กองทัพบกมีความทันสมัย
ตอบ ๑. เสริมสร้างให้กำลังพลมีความรู้
๒. เสริมสร้างเทคโนโลยีทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทหาร
๓. เสริมสร้างการฝึกให้ทันสมัย เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน
๔๒. ความหมายของผู้นำทางทหารคืออะไร อธิบายพอสังเขป
ตอบ ความเป็นผู้นำทางทหารคือ ศิลปะการจูงใจ และอำนวยการให้ทหารปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ โดยมีความ
เชื่อใจไว้วางใจ และได้รับความร่วมมืออย่างภักดีจากทหาร
๔๓. การจัดดินแดนของกองทัพบก ยามปกติ แบ่งความรับผิดชอบของประเทศ ออกเป็นกี่กองทัพภาค อย่างไรบ้าง
อธิบายพอสังเขป
ตอบ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน หรือ ๔ กองทัพภาค ดังนี้
๑. กองทัพภาคที่ ๑ รับผิดชอบ ภาคกลาง
๒. กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. กองทัพภาคที่ ๓ รับผิดชอบ ภาคเหนือ
๔. กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบ ภาคใต้
๔๔. จงอธิบายคำว่า“วินัยทหาร”มาพอสังเขป
ตอบ วินัยทหาร คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งทหารทุกคนต้องรักษาวินัยทหาร
โดยเคร่งครัดเสมอ
๔๕. กองทัพบกมีเหล่าทหารทั้งหมด ๑๗ เหล่า ให้ยกตัวอย่าง เหล่าทหารที่รู้จักมาอย่างน้อย ๕ เหล่า
ตอบ ทหารราบ, ทหารม้า, ทหารปืนใหญ่, ทหารช่าง, ทหารสื่อสาร, ทหารขนส่ง, ทหารพลาธิการ, ทหาร
สรรพาวุธ, ทหารสารวัตร, ทหารการเงิน, ทหารการข่าว, ทหารแพทย์, ทหารสารบรรณ, ทหารพระธรรมนูญ, ทหาร
ดุริยางค์, ทหารแผนที่, ทหารการสัตว์

แนวคำถามสอบสัมภาษณ์ บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หมวด ๔ บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย
๔๖. สิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญคืออะไร
ตอบ สิทธิ คือ อำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง
กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปี มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หน้าที่ คือ ภาวะรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว , บิดาที่มีต่อบุตร, บุตรที่มี
ต่อบุพการี
สรุป เมื่อประชาชนได้สิทธิมากขึ้นก็ควรปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนแผ่นดินให้มากขึ้นเช่นกัน เพราะสิทธิกับ
หน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยกันเสมอ
๔๗. กฎหมายมีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร ในความคิดของท่าน
ตอบ ๑. เป็นบรรทัดฐานทางสังคมอย่างหนึ่ง
๒. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบ เกิดความสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมือง
๓. เพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิ และทรัพย์สินของประชาชน
๔๘. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคคลมีหน้าที่อะไรบ้าง (เลือกมา ๓ ข้อ)
ตอบ ๑.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
๒. ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
๕. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิด ความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
๗. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชาชาติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ
๘. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
๙. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑๐. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๔๙. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ กำหนดให้กองทัพบกมีหน้าที่
อะไร
ตอบ เตรียมกำลังกองทัพบก การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพบก ตาม
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๕๐. จงอธิบาย คุณลักษณะของพลเมืองดีที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น และช่วย
จรรโลงให้สังคมประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้า (จงยกตัวอย่าง ๓ ข้อ)
ตอบ ๑. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย
๒. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
๓. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
๔. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นเสมอ
๕. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาส่วนรวม
๖. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจ และกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อการเมือง
และประเทศชาติ
๕๑. อธิบายความแตกต่างระหว่าง จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ตอบ ๑. จริยธรรม คือ หลักในการประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง
๒. คุณธรรม คือ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
๓. ศีลธรรม คือ หลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้อื่นด้วย
๕๒. ขอให้ท่านอธิบายความหมายของคำว่ าวัฒนธรรมมาพอสัง เขป และนักเรียนคิดว่าในความเป็น คนไทย
วัฒนธรรมใดที่งดงามและติดตัวมากับคนไทยจงยกตัวอย่าง
ตอบ ๑. วัฒนธรรมคือ แบบแผนการกระทำหรือผลการกระทำที่พัฒนาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามยั่งยืน
จนเป็นที่ยอมรับของสังคม อย่างเช่น กริยา มารยาท การพูด การแต่งกาย การรับประทานอาหาร
๒. วัฒนธรรมที่สำคัญ ลำดับแรกของคนไทย คือการไหว้ การกราบ การแต่งกายแบบไทย การทำบุญ การ
แสดงถึงความกตัญญูกตเวที
๕๓. จงอธิบายคำว่า “หน้าที่” มาพอสังเขป
ตอบ กิจที่ต้องทำหรือควรทำเป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำหรือห้ามมิให้กระทำ ถ้าทำกิจก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่เว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสีย
โดยตรง

๕๔. อำนาจตุลาการของไทย ปัจจุบันตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ศาลมีกี่ศาล อะไรบ้าง
ตอบ จำนวน ๔ ศาล
๑. ศาลรัฐธรรมนูญ
๒. ศาลยุติธรรม
๓. ศาลปกครอง
๔. ศาลทหาร
๕๕. จงเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายในระบบกฎหมายไทย
ตอบ ๑. รัฐธรรมนูญ
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๓. พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย
๔. พระราชกำหนด
๕. พระราชกฤษฎีภา
๖. กฎกระทรวง
๗. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
๕๖. หลักสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอะไรบ้าง
ตอบ ๑. ผู้สนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ
๒. ผู้ใดจะกล่าวโทษฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
๓. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมือง
๕๗. ค่านิยมพื้นฐานเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยมี ๕ ประการ อะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. การพึ่งพาตนเอง
๒. ความขยันหมั่นเพียร
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. ประหยัด และอดออม
๕. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕๘. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพรับราชการ จะต้องมีความพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้อธิบาย
ด้านคุณธรรม สำคัญ ๗ ประการ มีอะไรบ้าง ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ซื่อสัตย์สุจริต
๒. ขยันหมั่นเพียร
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. มีความละเอียดรอบคอบ
๕. ตรงต่อเวลา

๖. ตัดสินใจอย่างฉลาดและมีเหตุผล
๗. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๕๙. หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ
๒. เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด
๓. ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล
๔. รับราชการทหารเมื่ออายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ชาย)
๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย
๖. หน้าที่ในการช่วยเหลือราชการ
๖๐. พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ผู้ที่ยึดในหลักศีลธรรม และคุณธรรมของศาสนามีหลักการทางประชาธิปไตยใน
การดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม หลักการทางประชาธิปไตย ที่สำคัญที่สุด
ได้แก่อะไรบ้าง ให้ตอบมาอย่างน้อย ๓ ข้อ
ตอบ ๑. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
๒. หลักความเสมอภาค
๓. หลักนิติธรรม
๔. หลักเหตุผล
๕. หลักการถือเสียงข้างมาก
๖. หลักประนีประนอม

