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ค าชี้แจง  เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านเครื่องมือ มีจุดประสงค์หลักเพ่ืออะไร 
 1.  เพ่ือสร้างฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้านต่างๆ 
 2.  เพ่ือปรับปรุงฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการศึกษา 
 4.  เพ่ือน าชิ้นงานหรือผลลัพธ์ไปใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน 
2.  การประเมินผลโครงงานมีหลักการในด้านใด 
 1.  ด้านพุทธิพิสัยด้านคุณลักษณะ     ด้านความคิด 
 2.  ด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะพิสัย     ด้านจิตพิสัย 
 3.  ด้านทักษะพิสัยด้านคุณลักษณะ    ด้านความคิด 
 4.  ด้านจิตพิสัย   ด้านเทคโนโลยี     ด้านความคิด 
 
3.  สัญลักษณ์ผังงานนี้                               มีความหมายตรงกับข้อใด 
 1.  การปฏิบัติงาน 
 2.  เริ่มต้นและจบ 
 3.  การแสดงผล 
 4.  การตัดสินใจ 
4.  ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ 
     ประเภทใดเหมาะสมที่สุด 

1.  ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database) 
2.  ซอฟต์แวร์น าเสนอ (presentation) 
3.  ซอฟต์แวร์ตารางท างาน (spread sheet) 
4.  ซอฟต์แวร์ประมวลค า (word processing) 

5.  ข้อใดคือ  วิธีท ารายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง 
1.  ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาท าเป็นรายงาน 
2.  ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาท ารายงานพร้อมอ้างอิงเอกสาร 

               ต้นฉบับ 
 3.  ค้นข้อมูลเพ่ือท ารายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงานพร้อมอ้างอิง search  
                engine 
 4.  ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความรายงาน พร้อมอ้างอิง 
               เอกสารต้นฉบับ 
6.  ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด 

1.  ใช้เครื่องส ารองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจ า 
2.  รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย 
3.  เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็น 

               ระยะ 
4.  ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องท่ีอุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่อง 

               คอมพิวเตอร์ 
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7.  ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน 

1.  เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย 
2.  ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
3.  ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
4.  ใช้งานเมื่อท างานที่มีประโยชน์และจ าเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ 

8.  ท าไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้นในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
1.   อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก 
2.  หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย 
3.  ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบสื่อสาร 
4.  สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสาร 

9.  ในการถักนิตติ้ง พลอยชอบช่วยเหลือเพ่ือนๆ ที่ท าไม่เป็นจะคอยขึ้นต้นและคอยสอนให้เพื่อนจนเพ่ือนท าได้    
    แสดงว่าพลอยมีคุณธรรมด้านใด 

1. ความสามัคคี                                         2. ความมีระเบียบวินัย 
3. ความมีน้ าใจ                                      4. มีสติสัมปชัญญะ 

10.  การท างานให้ส าเร็จโดยไม่ค่ังค้างสับสนควรยึดหลักปฏิบัติตามข้อใด 
1. อริยสัจ   4                                              2. อิทธิบาท  4 
3. สังคหวัตถุ  4                                      4. พรหมวิหาร  4    

11.  แม่ไปชื้อองุ่นที่ตลาดพอมาถึงบ้านรู้สึกว่าได้องุ่นน้อย เลยเอากิโลที่บ้านลองชั่งดูปรากฎว่าได้องุ่น 9 ขีด 
      ไม่ครบกิโลขาดไป 1 ขีด  แสดงว่าพ่อค้าแม่ค้า ขาดคุณธรรมข้อใด 

1. ความเมตตา                                              2. กล่าววาจาดี 
3. ความมีน้ าใจ                                              4.  ความซื่อสัตย์ สุจริต 

12.  ต ารวจจับคนเมายาบ้าท่ีจับเด็กเป็นตัวประกันได้โดยเด็กปลอดภัยดี  จากสถานการณ์นี้   สาเหตุที่คนเมา 
       ยาบ้าจับเด็กเป็นตัวประกันเกิดจากอะไร 

1. ขาดสติสัมปชัญญะ                                       2. ขาดความมีระเบียบวินัย 
3. ขาดความรับผิดชอบ                                     4. ขาดความซื่อสัตย์ 

 
จงน าค าตอบต่อไปนี้ไปตอบในข้อ  13-14 

1. ปฏิบัติตามกฎจราจร                                      2. มีน้ าใจ มีมารยาท 
3. มีระเบียบวินัย                                              4. มีความรับผิดชอบ 
 

13.  พ่อขับรถไปส่งลูกท่ีโรงเรียน เห็นคนแก่จะข้ามถนนพ่อจึงหยุดรถให้ คนแก่ข้ามถนนแล้วพ่อจึงขับรถต่อไป   
       แสดงว่าพ่อมีคุณธรรม จริยธรรมในข้อใด 
14.  พ่อขับรถต่อไปเห็นสัญญาณไฟสีเหลืองพ่อจึงเตรียมหยุดรถเมื่อสัญญาณไฟแดงพ่อก็หยุดรถพอดี 
      แสดงว่าพ่อมีคุณธรรมในข้อใด 
 
15.  ในวันลอยกระทง รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนโฟมในการประดิษฐ์กระทง 
       อะไรไม่ใช่สาเหตุในการรณรงค์ในครั้งนี้ 

1. น้ าไม่เน่าเสีย                                                   2.  เป็นอาหารปลา 
3. ความสวยงาม                                                  4. ย่อยสลายง่าย 
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16.  รัฐบาลได้ปรับราคาน้ ามันท าให้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 กับ  น้ ามันเบนซิน 91   มีราคาเท่ากัน 
       ถ้านักเรียนเป็นผู้ใช้รถนักเรียนจะเลือกใช้น้ ามันอะไร  เพ่ือลดมูลพิษในอากาศ 

1. เบนซิน 91   เพราะมีสารตะกัวน้อยกว่า แก๊สโซฮอล์ 95                
2. แก๊สโซฮอล์ 95   เพราะมีสารตะกัวน้อยกว่า เบนซิน 91 
3. เบนซิน 91   เพราะมีสารตะกัวมากกว่าแก๊สโซฮอล์ 95                 
4. แก๊สโซฮอล์ 95  เพราะมีสารตะกัวมากกว่า เบนซิน 91 

17.  ยุงและแมลงก่อให้เกิดความร าคาญและเป็นสาเหตุของโรคภัยได้ เราจะหาวิธีไล่ยุง แมลงไม่ให้มารบกวน   
     ได้อย่างไรที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 

1. ใช้สมุนไพรไล่ยุงตะไคร้หอมใช้ยากันยุง                     2. ใช้ยาฉีดฆ่ายุงและแมลง 
3. ใช้ยากันยุง                                                      4. ใช้ควันจากการก่อไฟ 

18.  โรงงานทอผ้าค านึงถึงการปล่อยน้ าเสียลงท่อ โดยการผ่านกรรมวิธีกรองน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง  แสดงว่า 
      โรงงานนี้ค านึงถึงหลักการใดมากที่สุด 

1.  วัตถุประสงค์ของการน ามาใช้                                
2.  วัตถุประสงค์ด้านจริยธรรม 
3.  ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น                               
4.  ความปลอดภัยต่อผู้อื่นและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

จงน าค าตอบต่อไปนี้ไปตอบในข้อ  19 – 20 
 1.การผลิตของโรงงาน                2.ช่วยปิดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้            3. เปิดแอร์  23  องศา 
         4. ช่วยกันปลูกป่า                    5.  งดใช้ถุงพลาสติก                     6. ตึกสูงใช้กระจกสะท้อนแสง 
19.  สาเหตุหลักท่ีท าให้โลกร้อน 

1.  1 – 2 - 3                                                     2.   2 – 4 - 5 
3.  1 – 3 - 6                                                     4.  4 – 5 - 6 

20.  ถ้าเราจะช่วยลดโลกร้อน ได้อย่างไร 
1.  1 – 2 - 3                                                     2.   2 – 4 - 5 
3.  1 – 3 - 6                                                     4.   4 – 5 - 6 

 

21. บุคคลใดปฎิบัติหน้าที่และบทบาทของตนได้เหมาะสม 
1. กิ่งมาโรงเรียนสายเพราะช่วยแม่ล้างจาน 
2. ก้านช่วยแม่เลี้ยงน้องโดยพาน้องไปเล่นน้ าในคลอง 
3. เกสรช่วยแม่ท าความสะอาดบ้านหลังจากกลับจากโรงเรียน 
4. เก๋ ตั้งใจเรียนโดยอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าถึงค่ า 

22.  นิดชอบเล่นเกมส์ชอบซื้อของกิน ของใช้ที่มีราคาแพง นิดมีพฤติกรรมอย่างไร 
1. หมกหมุ่นอบายมุข         2.  กระเหม็ดกระแหม่ 

           3.  ใช้จ่ายสุรุยสุร่าย         4.  เห็นแก่ตัว 
23. ข้อใดหมายถึงการวิเคราะห์งาน 

 1.   ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นบริเวณที่มีน้ าขัง 
   2.   การเลือกซื้ออาหารประเภทกล่อง ควรพิจารณาสภาพกล่องส่วนประกอบ และวันหมดอายุ 
   3.   เมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องไม่มีรอยกัดกินของแมลง 
    4.   การเลือกซื้อบ้านควรเลือกแบบสวยงามทันสมัย 
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24. การท าความสะอาดโซฟาหนัง โดยใช้ผ้าชุบน้ าพอหมาดเช็ดถูแล้วใช้ผ้าส าลีชุบน้ ายาท าความสะอาดทา

ให้ทั่วแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดออก ตรงกับกระบวนการท างานข้อใด 
1. การสังเกต 
2. การวิเคราะห์งาน 
3. การสร้างทางเลือก 
4. การปฎิบัติงาน 

25. ถ้านักเรียนจะซื้อผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งที่แผนกซุปเปอร์มาร์เกตสิ่งแรกที่นักเรียนต้องท าเมื่อไปถึงแผนก
ซุปเปอร์มาร์เกตคือพิจารณา การจัดหมวดหมู่ของสินค้าว่าจัดอย่างไร สิ่งที่ท านั้นตรงกับข้อใด 

1. การวิเคราะห์งาน 
2. การวางแผนปฎิบัติงาน 
3. การปฎิบัติงาน 
4. การตรวจสอบการปฎิบัติงาน 

26. กุ๊กได้วางแผนในการท างานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยก าหนดเวลาไว้ว่าจะตื่นนอน  ทานอาหาร    
ซักผ้า  ล้างจาน  ท าการบ้าน  ดูหนังสือ   ในการวางแผนในการท างานมีประโยชน์อย่างไร 

1. ท างานได้ส าเร็จตามท่ีต้องการ  2.  ท างานได้มากในเวลาจ ากัด 
3. ท างานได้อย่างรวดเร็ว   4.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

27. อาชีพในข้อใดที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุน 
1. พ่อของจุกท างานก่อสร้าง 
2. ลุงของก้อยท าโฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยว 
3. แม่ของอ้อยเพาะเห็ดขายที่บ้าน 
4. ป้าของอ้อมเลี้ยงหมูด้วยเศษอาหาร 

28.  การศึกษาข้อมูลของปัญหาอย่างละเอียด เพ่ือก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายอยู่ในขั้นตอน   
      ใดของทักษะกระบวนการ 

1.  การสังเกต                                           2.  การวิเคราะห์ 
3.   การสร้างทางเลือก                                 4.   การประเมินทางเลือก 

29.  จากโฆษณาที่มีเด็กผู้หญิงพูดว่าอยากมีพ่อที่สมบูรณ์กว่านี้ ไม่เป็นใบ้ พูดรู้เรื่องแล้วประชดชีวิตไป 
      ในทางท่ีผิดจนผิดหวังคิดฆ่าตัวตาย เด็กผู้หญิงมีพฤติกรรมอย่างไร 

1. รักและเข้าใจ                                        2.  ไม่รู้จักให้อภัย ไม่เข้าใจ 
3.   ไม่รอบคอบ ด่วนตัดสินใจ                         4.  น้อยใจ อายคนอ่ืน หลงผิด 

30.  พ่อพาลูกสาวไปส่งโรงพยาบาลเพราะลูกคิดฆ่าตัวตายพ่อพูดกับหมอว่า คุณหมอครับช่วยลูกผมด้วย 
      ผมมีเงิน ผมมีบ้าน คุณหมอเอาไปให้หมดเลย พ่อมีพฤติกรรมอย่างไร 
          1.   ความรัก ความห่วงใย                        2.  รู้จักให้อภัยและเข้าใจ 

               3.   พ่อกลัวหมอไม่รักษาลูก                             4.  รักลูกในทางที่ผิด  
31. กบไปซื้อนมกล่อง UHT มาดื่มปรากฏว่านมเสียมีรถเปรี้ยวน้ าสีข้น นักเรียนจะแก้ปัญหาในการเลือก 
     ซ้ือครั้งต่อไปอย่างไร 
          1.  ต้องไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้า 

               2.  ต้องตรวจภาชนะท่ีใส่ต้องดูดีสวย 
               3.   ต้องตรวจดูสภาพกล่องไม่บุบ และดูวันที่ผลิตวันหมดอายุ 
               4.   ต้องดูยี่ห้อดูประโยชน์ที่ได้รับ 
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จงเลือกข้อมูลในหมวดอุปกรณ์เครื่องมือ หมวดสถานที่ หมวดการดูแลรักษาทั้งหมด 3 หมวด 
มาหมวดละ 1 ข้อ   มาตอบค าถามในข้อ  32 – 34 

 

อุปกรณ์เครื่องมือ (A) สถานที่ (B) การดูแลรักษา (C) 
1. ไม้กวาดเสี้ยนตาล 
2. ไม้กวาดไม้ไผ่ 
3. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
4. ไม้กวาดดอกหญ้า 
5. ไม้กวาดขนไก่ 
6. ไม้ถูพ้ืน 

1. พ้ืนเพดาน 
2. ห้องนอนและห้องรับแขก 
3. ลานหน้าบ้าน 
4. โต๊ะเก้าอ้ี ชั้นหนังสือ 
5. พ้ืนซีเมนต์ 

1. น าไปแขวน 
2. วางด้ามไม้ลงปลายชี้ขึ้น 
3. วางปลายลงด้ามไม้ขึ้น 

32.  การท าความสะอาดภายในบ้าน    
33.  การท าความสะอาดที่ใช้ปัดฝุ่นบริเวณท่ีมีฝุ่นไม่มาก 
34.  การท าความสะอาดบริเวณท่ีสูง 
 
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุด 
พิจารณาค าตอบข้อ 1 – 4  แล้วน าไปตอบค าถาม  ข้อ 35 – 38 

1.  ทักษะการจัดการ 
2.  ทักษะการท างานร่วมกัน  
3.  ทักษะการแสวงหาความรู้ 
4.  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

35.  กลุ่มท่ี 1 จ าลองอาชีพเกษตรกร แต่พวกเขายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะปลูกพืชอะไรดี กลุ่มนี้ควรน าทักษะใด
มาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

36.  กลุ่มท่ี 2 จ าลองอาชีพซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาชิกกลุ่มนี้ควรน าทักษะใดมาใช้มากที่สุด 
37.  กลุ่มท่ี 3 จ าลองอาชีพรับซักรีดเสื้อผ้า โดยมีมาลินีเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่ม 4 คน มาลินีควรน า

ทักษะใดมาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
38.  กลุม่ที่ 4 จ าลองอาชีพขายอาหารจานเดียว  เมื่อส ารวจอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารพบว่า  
ขาดเครื่องปรุงรสบางอย่าง  กลุ่มนี้ควรน าทักษะใดมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
39.  การเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองมีความชอบหรือสนใจจะมีผลดีอย่างไร 

1.  ท าให้มีความขยัน    2.  ท าให้ท างานได้เร็ว 
3.  ท าให้ได้รับเงินเดือนสูง    4.  ท าให้มีความสุขในการท างาน 

40.  สถานที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช ได้แก่ข้อใด 
       1.  เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้สะดวก 
       2.  เป็นพื้นที่ท่ีมีดินทรายปนอยู่มาก 
       3.  เป็นพื้นที่ลาดเทเล็กน้อย ระบายน้ าได้ดี 
       4.  เป็นพื้นที่ราบแนวระดับ ไม่มีความลาดเท 
41.  ข้อใดเป็นหลักการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช  

1.  วางให้เป็นระเบียบริมแปลงผัก 
2.  ไม่ควรหยอกล้อในขณะเก็บเครื่องมือ 
3.  ขณะเก็บเครื่องมือควรแต่งกายให้มิดชิด 
4.  จัดท าบัญชีรายการเครื่องมือ และเก็บให้เป็นระเบียบ 
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42.  บรรจภุัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทย มีลวดลายใดที่บ่งบอกความเป็นไทย 
1.  ครุฑ 
2.  หงส ์
3.  กินร ี
4.  นกยูง 

43.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronics Commerce ) หมายถึงข้อใด 
1.  การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า 
2.  การส่งแฟกส์ติดต่อการค้า 
3.  การใช้บัตรเครดิตช าระเงินค่าสินค้า 
4.  การค้าขายที่กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

44.  การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่ง 
      เข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย"สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ใน 
      ระบบเทคโนโลย ี

1.  ท่อนไม้ 
2.  เครื่องปอกเปลือก 
3.  เครื่องสับไม้ 
4.  น้ าที่ใช้ล้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 

 

^--^-----ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี----^--^ 
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