
แบบประเมินผลตนเอง 

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

1. เง่ือนไขขั้นต ่ำสุดของประชำธิปไตยในมุมมองของโจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. สิทธิเสรีภำพ 

 ข. กำรมีส่วนร่วม 

 ค. หลกันิติรัฐ 

 ง. กำรเลือกตั้ง 

2. ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นองคป์ระกอบของแนวคิด “คุณภำพของประชำธิปไตย (quality of democracy)” ท่ีแลร์ร่ี 

ไดมอนด ์(Larry Diamond) และนกัรัฐศำสตร์คนอ่ืนๆ น ำเสนอ 

 ก. ควำมเท่ำเทียมกนั 

 ข. หนำ้ท่ีของรัฐ 

 ค. หลกันิติธรรม 

 ง. กำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ 

3. ประชำธิปไตยของประเทศในแถบยโุรปกลำงและตะวนัออก เช่น โปแลนด ์ฮงักำรี มีกำรพฒันำไปในทำง

ใดภำยหลงักำรพงัทลำยของก ำแพงเบอร์ลิน 

 ก. ประชำธิปไตยใตร่้มเงำลทัธิคลัง่ชำติ  

 ข. ประชำธิปไตยไร้เสถียรภำพภำยใตค้วำมไม่ลงรอยกนัของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง  

 ค. ประชำธิปไตยมัน่คงบนเศรษฐกิจกระท่อนกระแท่น 

 ง. ประชำธิปไตยท่ีลม้เหลว ตอ้งกลบัไปใชร้ะบอบกำรปกครองเดิม 

4. ขอ้ใดเป็นรูปแบบหรือวธีิกำรปกครองในปัจจุบนัท่ีตรงกบัควำมหมำยของค ำวำ่ “ประชำธิปไตยทำงตรง 

(direct democracy)” 

ก. กำรเลือกนำยกรัฐมนตรีของสมำชิกรัฐสภำ 

ข. กำรเลือกตั้ง 

ค. กำรลงประชำมติ 

ง. กำรรัฐประหำร 

5. ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยระบบใด 

 ก. ระบบรัฐสภำ 



 ข. ระบบประธำนำธิบดี 

 ค. ระบบก่ึงประธำนำธิบดี 

 ง. ระบบก่ึงรัฐสภำ 

6. ประเทศใดเป็นประเทศแม่แบบของระบอบประชำธิปไตยระบบก่ึงประธำนำธิบดี 

 ก. สหรำชอำณำจกัร 

 ข. สหรัฐอเมริกำ 

 ค. เยอรมนี 

 ง. ฝร่ังเศส 

7. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีประชำชนท ำไดเ้ม่ือกล่ำวถึงกำรควบคุมโดยประชำชนในฐำนะกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  

 ก. ประชำชนสำมำรถติดตำมตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆ ท่ีร่วมกนัคิดข้ึนมำได ้

 ข. ประชำชนมีกลไกในกำรตรวจสอบผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

 ค. ประชำชนเขำ้ถึงขอ้มูลภำครัฐไดโ้ดยไม่มีอุปสรรค 

 ง. ประชำชนไดรั้บทรำบข่ำวสำรจำกรัฐบำลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8. ชนชั้นน ำนิยมประชำธิปไตยเป็นรูปแบบหน่ึงของประชำธิปไตยหรือไม่ 

 ก. เป็นประชำธิปไตยท่ีชนชั้นน ำมีบทบำทส ำคญั 

 ข. เป็นประชำธิปไตยคร่ึงใบท่ีนำยกรัฐมนตรีไม่ไดเ้ป็น ส.ส. 

 ค. ไม่เป็นประชำธิปไตยเลย 

 ง. เป็นระบอบเผด็จกำรท่ีอ ำนำจกำรปกครองอยูท่ี่ผูน้  ำสูงสุด 

9. อ ำนำจกำรปกครองอยูท่ี่ใครตำมแนวคิดพหุนิยมประชำธิปไตย 

 ก. รวมศูนยอ์ยูท่ี่ชนชั้นปกครอง 

 ข. ตวัแทนของประชำชนในฝ่ำยบริหำร 

 ค. กระจำยอยูใ่นกลุ่มต่ำงๆ 

 ง. ไม่ไดอ้ยูท่ี่ใครเลย 



10. ขอ้ใดไม่ตรงกบัคุณลกัษณะของกระบวนกำรภำยใตแ้นวคิดประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ 

ก. กำรตกลงร่วมกนัดว้ยเหตุผล 

ข. กำรตดัสินใจท่ีเป็นขอ้ผกูมดั 

ค. ควำมเป็นพลวตั 

ง. ควำมสงบสุขของสังคม 

 

เฉลย 

1. ง 2. ข 3. ค 4. ค 5. ก  

6. ง 7. ก 8. ก 9. ค 10. ง 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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2. ขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นองคป์ระกอบของแนวคิด “คุณภำพของประชำธิปไตย (quality of democracy)” ท่ีแลร์ร่ี 

ไดมอนด ์(Larry Diamond) และนกัรัฐศำสตร์คนอ่ืนๆ น ำเสนอ 

 ก. ควำมเท่ำเทียมกนั 

 ข. หนำ้ท่ีของรัฐ 

 ค. หลกันิติธรรม 

 ง. กำรตรวจสอบอ ำนำจรัฐ 

3. ประชำธิปไตยของประเทศในแถบยโุรปกลำงและตะวนัออก เช่น โปแลนด ์ฮงักำรี มีกำรพฒันำไปในทำง

ใดภำยหลงักำรพงัทลำยของก ำแพงเบอร์ลิน 

 ก. ประชำธิปไตยใตร่้มเงำลทัธิคลัง่ชำติ  

 ข. ประชำธิปไตยไร้เสถียรภำพภำยใตค้วำมไม่ลงรอยกนัของอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง  



 ค. ประชำธิปไตยมัน่คงบนเศรษฐกิจกระท่อนกระแท่น 

 ง. ประชำธิปไตยท่ีลม้เหลว ตอ้งกลบัไปใชร้ะบอบกำรปกครองเดิม 

4. ขอ้ใดเป็นรูปแบบหรือวธีิกำรปกครองในปัจจุบนัท่ีตรงกบัควำมหมำยของค ำวำ่ “ประชำธิปไตยทำงตรง 
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ค. กำรลงประชำมติ 
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5. ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยระบบใด 

 ก. ระบบรัฐสภำ 

 ข. ระบบประธำนำธิบดี 

 ค. ระบบก่ึงประธำนำธิบดี 

 ง. ระบบก่ึงรัฐสภำ 

6. ประเทศใดเป็นประเทศแม่แบบของระบอบประชำธิปไตยระบบก่ึงประธำนำธิบดี 

 ก. สหรำชอำณำจกัร 

 ข. สหรัฐอเมริกำ 

 ค. เยอรมนี 

 ง. ฝร่ังเศส 

7. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีประชำชนท ำไดเ้ม่ือกล่ำวถึงกำรควบคุมโดยประชำชนในฐำนะกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  

 ก. ประชำชนสำมำรถติดตำมตรวจสอบโครงกำรต่ำงๆ ท่ีร่วมกนัคิดข้ึนมำได ้

 ข. ประชำชนมีกลไกในกำรตรวจสอบผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 

 ค. ประชำชนเขำ้ถึงขอ้มูลภำครัฐไดโ้ดยไม่มีอุปสรรค 

 ง. ประชำชนไดรั้บทรำบข่ำวสำรจำกรัฐบำลอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8. ชนชั้นน ำนิยมประชำธิปไตยเป็นรูปแบบหน่ึงของประชำธิปไตยหรือไม่ 



 ก. เป็นประชำธิปไตยท่ีชนชั้นน ำมีบทบำทส ำคญั 

 ข. เป็นประชำธิปไตยคร่ึงใบท่ีนำยกรัฐมนตรีไม่ไดเ้ป็น ส.ส. 

 ค. ไม่เป็นประชำธิปไตยเลย 

 ง. เป็นระบอบเผด็จกำรท่ีอ ำนำจกำรปกครองอยูท่ี่ผูน้  ำสูงสุด 

9. อ ำนำจกำรปกครองอยูท่ี่ใครตำมแนวคิดพหุนิยมประชำธิปไตย 
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10. ขอ้ใดไม่ตรงกบัคุณลกัษณะของกระบวนกำรภำยใตแ้นวคิดประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ 
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ข. กำรตดัสินใจท่ีเป็นขอ้ผกูมดั 

ค. ควำมเป็นพลวตั 

ง. ควำมสงบสุขของสังคม 

 

เฉลย 

1. ง 2. ข 3. ค 4. ค 5. ก  
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