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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

แบบทดสอบอิงมาตรฐาน

เนนการคิด
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนอานออก เขียนได คิดคํานวณเปน มุงใหเกิดทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

เตรียมตัวเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดในอนาคต การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายดังกลาว

จึงควรใหผูเรียนฝกฝนการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได ดังน้ันเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

ของผูเรียน ทางโครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด จึงไดจัดทําแบบทดสอบอิงมาตรฐาน เนนการคิด

โดยดําเนินการวิเคราะหสาระการเรียนรูที่สําคัญตามท่ีระบุไวในมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นป แลวนํามากําหนดเปนระดับพฤติกรรมการคิด 

เพื่อสรางแบบทดสอบที่มีคุณสมบัติ ดังน�้

 แบบทดสอบอิงมาตรฐาน เนนการคิด ที่จัดทําโดยโครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด ประกอบดวย 

แบบทดสอบประจําภาคเรียนที่ 1 และแบบทดสอบประจําภาคเรียนที่ 2 ซึ�งแตละภาคเรียนจะมีแบบทดสอบ 2 ชุด แตละชุดมีทั้ง

แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบอัตนัย โดยวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด และระดับพฤติกรรมการคิดท่ีสัมพันธกับแบบทดสอบไวอยาง

ชัดเจน เพื่อใหผูสอนนําไปใชเปนเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดชั้นปทุกขอ

ตามระดับพฤติกรรมการคิด
ที่ระบุไวในตัวชี้วัด

วัดผลการเรียนรู เนนใหผูเรียนเกิดการคิด1 2
 ผูสอนสามารถนําแบบทดสอบน�้ไปใชเปนเครื่องมือวัด
และประเมินผล รวมทั้งเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จและรายงาน
คุณภาพของผูเรียนแตละคน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
นักเรียนใหมีความสามารถในดานการใชภาษา ดานการคิด
คํานวณ และดานเหตุผล สําหรับรองรับการประเมินผลผูเรียน
ในระดับประเทศ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) ตอไป

ตารางวิเคราะหแบบทดสอบ  ภาคเรียนที ่1

ชุดที่

ตารางวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด ตารางวิเคราะหระดับพฤติกรรมการคิด

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ขอของแบบทดสอบที่สัมพันธกับตัวชี้วัด
ระดับ

พฤติกรรม
การคิด

ขอของแบบทดสอบที่สัมพันธกับ
ระดับพฤติกรรมการคิด

รวม

1
ง 1.1

1 1 - 7, 20 - 26 A ความรูความจํา - -

2 9 - 19, 29 - 30, 35 - 37, 39 - 40 B ความเขาใจ 23 1

3 7, 8 C การนําไปใช 4, 7 - 9, 11, 15 - 17, 19 - 21, 24 - 28, 32, 
37 - 39

20

ง 2.1

1 27 D การวิเคราะห 1 - 3, 5 - 6, 10, 14, 18, 22, 29 - 30, 33 - 36, 40 16

2 28, 29, 30, 31, 32 E การสังเคราะห 13, 31 2

3 33, 34, 35, 36, 38, 39 F การประเมินคา 12 1

2
ง 1.1

1 1 - 8, 23 - 34 A ความรูความจํา - -

2 12 - 22, 37 - 40 B ความเขาใจ 27 1

3 9, 10, 11, 12 C การนําไปใช 1 - 5, 7, 9 - 10, 12 - 13, 20, 23 - 26, 28 - 33, 
35, 40

23

ง 2.1

1 35, 36 D การวิเคราะห 6, 8, 11, 14, 16, 21 - 22, 34, 37 - 39 11

2 37, 38 E การสังเคราะห 17 - 19, 36 4

3 39, 40 F การประเมินคา 15 1

หมายเหตุ : มีเฉลยและคําอธิบายเชิงวิเคราะห อยูทายแบบทดสอบภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
(1)
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 2. หากนักเรียนตองการแนะนําใหตูดูแลรักษาเครื่องเรือน

ใหถูกตอง จะแนะนําตามขอใด

1. เกาอี้พลาสติกใหดูแลรักษาเหมือนโซฟาหนัง

2. ชั้นหนังสือที่ทําจากไมใหดูแลรักษาเหมือน

โซฟาหนัง

3. ตูเก็บของที่ทําจากไมและโซฟาหนังใหดูแลรักษา

เหมือนเกาอี้พลาสติก

4. ชั้นวางหนังสือที่ทําจากไมและตูเก็บของที่ทําจากไม 

ใหดูแลรักษาเหมือนเกาอี้พลาสติก

 3.    ขณะที่นุชลางกระทะที่ทําจากอะลูมิเนียม พบวา

กระทะมรีอยรัว่ นชุจงึนาํเทปใสมาตดิตรงรอยร่ัว

  นุชปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเทปใสจะทําใหไมเห็นรองรอย

 การซอมแซม

2. เหมาะสม เพราะเทปใสจะปกปดรอยรั่วอยางคงทน

3. ไมเหมาะสม เพราะภาชนะที่ทําจากอะลูมิเนียม 

 ควรใชแผนตะกั่วปะตรงรอยรั่ว

4. ไมเหมาะสม เพราะภาชนะที่ทําจากอะลูมิเนียม 

 ควรใชกาวอุดตรงรอยรั่ว

 2.  2. 

D

 3.  3. 

D

  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 1. - 2.

      ตูมีวิธีดูแลรักษาเครื่องเรือนแตละประเภท 

ดังนี้

   ก.  โซฟาหนัง ใชไมกวาดขนไกปดฝุน ใชผา

ชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ดใหทั่ว แลวใชผาแหงเช็ด

จนขึ้นเงา

   ข.  ชั้นวางหนังสือที่ทําจากไม ใชไมกวาดขนไก

ปดฝุน ใชผาชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ดใหทั่ว 

แลวใชผาแหงเช็ดจนขึ้นเงา

   ค.  เกาอี้พลาสติก ใชไมกวาดขนไกปดฝุน 

แลวใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดใหทั่ว

   ง.  ตูเก็บของที่ทําจากไม มีฝาตูเปนกระจก 

ใชไมกวาดขนไกปดฝุน ใชผาชุบนํ้ายาขัดเงา

เช็ดตรงสวนที่เปนไม สวนกระจกใหใช

ผาชุบนํ้าชุมๆ เช็ดใหทั่ว

 1. ถานักเรยีนตองดแูลรกัษาสิง่ของเครือ่งใชในบาน จะเลือก

ทําตามวิธีใดของตูจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ก. และ ง. 2. ก. และ ค.

3. ข. และ ค. 4. ค. และ ง.

 1.  1. 

D

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา

A B C D E F
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โครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด

เวลาสอบ 90 นาที
ชุดที่ 1

แบบทดสอบว�ชา การงานอาช�พและเทคโนโลย ี ภาคเร�ยนท่ี 1
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 4. ถานักเรียนจะทําความสะอาดหองครัว ควรปฏิบัติตาม

  ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. เช็ดคราบนํ้ามันที่ติดตรงฝาผนังเดือนละ 1 ครั้ง

2. เก็บลางภาชนะที่ใชประกอบอาหารทันที

 ที่ใชงานเสร็จแลว

3. เช็ดทําความสะอาดเตาแกสทันทีที่ใชงานเสร็จ

4. กวาดและถูพื้นหองสัปดาหละ 1 ครั้ง

 5.    กอยลางทําความสะอาดหองนํ้าจนเสร็จ 

และทําความสะอาดอุปกรณที่ใชทําความสะอาด 

เพื่อเตรียมจะจัดเก็บแลว แตพบวาตรงมุมหองนํ้า

ยังมีคราบสกปรกเพียงเล็กนอย

  กอยควรปฏิบัติอยางไร จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ขัดทําความสะอาดตรงคราบสกปรกที่พบ

2. บอกผูท่ีจะใชหองน้ําคนถัดไป ใหชวยทําความสะอาดให

3. รอจนคราบสกปรกเพิ่มขึ้นใหมากกวานี้ 

จึงจะทําความสะอาดอีกครั้ง

4. รอจนครบ 1 สัปดาห จึงทําความสะอาดหองนํ้าใหม

อีกครั้ง

 6. จากขอ 5. นักเรียนคิดวา กอยมีความบกพรองในการ

ทําความสะอาดหองนํ้าอยางไร

1. กอยออกแรงในการทําความสะอาดนอยไป จึงทําให

มีคราบสกปรกหลงเหลืออยู

2. อุปกรณที่กอยใชทําความสะอาดมีคุณภาพไมดี 

จึงทําความสะอาดไดไมดี

3. กอยไมตรวจสอบความเรยีบรอยในการทาํความสะอาด

กอนที่จะนําเครื่องมือไปจัดเก็บ

4. กอยรีบรอนทําความสะอาดมากจนเกินไป 

จึงทําความสะอาดไมทั่ว

 7. ถานองชวยนักเรียนจัดเก็บที่นอน แตนองพับผาหม

ไมเรียบรอย นักเรียนควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสม

1. พับผาหมนั้นใหมอีกครั้งดวยตนเอง

2. ตอวานอง แลวใหนองพับผาหมนั้นใหม

3. สอนวิธีการพับผาหม แลวใหนองลองทําใหมอีกครั้ง

4. บอกนองวาไมตองชวย แลวตําหนินองที่ทํางาน

ไมเรียบรอย

 4. 

  ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

 4. 

  ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด  ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุดC  ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

 5.  5. 

D

 6.  6. 

D

 7.  7. 

C

 8. หากนักเรียนตองการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา 

นักเรียนไมควร ปฏิบัติตามแบบใคร

1. อิ๋วใชกะละมังรองนํ้า แลวตักนํ้าราดพื้นหองเพื่อลาง

คราบสกปรก

2. เพชรทําความสะอาดหองนอนตอนเชา เพื่อจะได

ไมตองเปดไฟ

3. ตั้มเก็บภาชนะที่ใชใสอาหารแลว เพื่อรวบรวมไวลาง

ในวันรุงขึ้น

4. เดอืนนาํนํา้ซกัผาขีร้ิว้นํา้สดุทายที่ไมมเีศษฝุนไปรดนํา้

ตนไม

 9. เดนตองการผัดขาวผัด เดนควรเลือกใชอุปกรณใดในการ

ประกอบอาหาร

1. ทัพพี กับ กระทะ 2. ตะหลิว กับ กระทะ

3. ทัพพี กับ หมอ 4. ตะหลิว กับ หมอ

 10.    ปุยตองการตักแกงจืด ปุยจึงใชตะหลิวตักแกงจืด

ใสจาน

  ปุยปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะควรใชตะหลิวตักแกงจืดใสชาม

2. ไมเหมาะสม เพราะควรใชทัพพีตักแกงจืดใสชาม

3. เหมาะสม เพราะควรใชจานใสอาหารที่มีนํ้า

4. เหมาะสม เพราะควรใชตะหลิวตักอาหารที่มีนํ้า

 11. การใชอุปกรณที่ใชประกอบอาหารในขอใด ไมควร ปฏิบัติ

ตามมากที่สุด

1. ออดใชหมอตมขนมบัวลอย

2. เอ็มใชชอนตักขาวจากหมอมาใสจาน

3. อุยใชตะหลิวตักไกทอดจากกระทะมาใสในจาน

4. แอนใชกระชอนลวกผักในนํ้าเดือด แลวนํามาใสจาน

 12. ถาแมใหนกัเรยีนไปซือ้ผกัมาทาํกบัขาว นกัเรยีนควรเลอืก

ซื้อผักในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ถั่วฝกยาวที่ฝกลีบ เล็ก ออกสีเหลืองๆ

2. กะหล่ําปลีทีห่วัแนน มนีํา้หนกั ใบมหีนอนเจาะเลก็นอย

3. ผักกาดหอมใบเหีย่วมรีอยชํา้เล็กนอย มรีอยหนอนเจาะ

4. ผักชีที่ใบดําเปนบางใบ และตัดรากออกจนหมดแลว

 8.  8. 

C

 9.  9. 

C

 10.  10. 

D

 11.  11. 

C

 12.  12. 

F
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 13.  ก.  ผกัคะนาใบเขยีวสด ไมเหีย่ว ไมมรีอยชํา้ ไมมี

รอยกัดกินของหนอน ใชสารเคมีสูตรพิเศษ

ฉีดพน

   ข.  ผกัคะนาใบเขยีว ไมเห่ียว มีรอยเจาะจากหนอน

เล็กนอย บํารุงดวยปุยคอก

  เกดตองการซื้อผักคะนาจึงเลือกซื้อที่ราน ก. เกดเลือกได

เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะควรเลือกผักที่ไมมีรอยกัดกินของ

หนอนเลย เปนผักที่ดูแลอยางดี

2. เหมาะสม เพราะควรเลือกผักที่ปลูกโดยใชสารเคมี 

จะใหคุณคาทางอาหารมาก

3. ไมเหมาะสม เพราะควรเลือกผักที่มีรอยชํ้า เหี่ยว 

 มีรอยกัดกินใบจากหนอนครึ่งใบ

4. ไมเหมาะสม เพราะควรเลือกผักที่ไมไดปลูกโดยใช

 สารเคมี

 14. รุงตองการซื้อเนือ้หมูไปผัดกะเพรา รุงควรเลือกเนือ้หมู

แบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. เนื้อหมูที่มีสีชมพู บางจุดเปนสีเขียว ไมมีมัน 

มีเม็ดสาคูเล็กนอย

2. เนือ้หมทูีม่สีชีมพอูอน มนัมสีขีาว มเีมด็สาคเูพยีง

เมด็เดยีว

3. เนื้อหมูที่มีสีชมพูเขม มันมีสีเหลือง ไมมีเม็ดสาคู

4. เนื้อหมูที่มีสีชมพูออน มันมีสีขาว ไมมีเม็ดสาคู

 15. ปอจะจัดงานวันเกิดเลี้ยงเพื่อน จึงไปชวยแมเลือกซื้อ

เนือ้สัตวมาประกอบอาหาร ปอควรเลือกซื้อเนือ้สัตว

ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ไกที่มีเนื้อสีขาวซีด ออกเขียวนิดๆ เนื้อแนน

2. เนื้อวัวที่มีสีแดงคลํ้านิดๆ มันเปนสีเหลืองเขม

3. กุงที่หัวติดแนนกับลําตัว เนื้อแนน เปลือกใส มันกุง

มีสีแดง

4. ปลาที่เหงือกมีสีชมพูออน มีเมือกมาก กดแลวนิ่ม

ติดมือ

 16. ถาตองการปลูกพืชเพื่อนําไปใชประกอบอาหาร ควรเลือก

ปลูกพืชในขอใด

1. กะหลํ่าดอก ผักบุง สะระแหน

2. ขี้เหล็ก หัวหอม พุทธรักษา

3. ฟกเขียว กวางตุง จําป

4. บวบ ชบา ชงโค

 13. 13.

E

 14.  14. 

D

 15.  15. 

C

 16.  16. 

C

 17. ถานกัเรียนตองการตอนกิง่กหุลาบ นกัเรียนควรปฏิบตัติาม

ในขอใด

1. นาํกิง่ทีต่ดัใหมคีวามยาว 5-6 นิว้ และมใีบตดิมา 3-5 ใบ 

ปกลงในดิน

2. ควัน่รอบกิง่ ลอกเปลือกออก จากนัน้หุมดวยขยุมะพราว

ที่ชุมนํ้า และหอดวยพลาสติก

3. นําลําตนที่ตัดใบออกแลวไปทาบติดกับกิ่งพันธุ

4. นําตาของกุหลาบมาติดกับพืชตนตอ

 18. กระเทยีมเปนผกัสวนครวัชนดิหนึง่ทีม่หีวัอยูใตดิน 

กระเทียมจะปลูกไดดีในดินรวนซุย ระบายนํ้าไดดี 

และชอบอากาศเย็น หากตองการใหไดผลผลิตสูง 

ควรเลือกกลีบกระเทียมที่มีขนาดใหญมาปลูก

  จากขอความ ถานักเรียนตองการขยายพันธุกระเทียม 

ควรเลือกใชวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ปกชํา 2. ตอกิ่ง

3. ตอนกิ่ง 4. แยกหัวหรือหนอ

 19. การยายตนกลามาปลูกในแปลง ขอใดไมควร ปฏิบัติตาม

1. ขุดยายตนกลาจากกระบะเพาะมาใสตะกราเตรียมไว 

1 สัปดาห กอนนําไปปลูก

2. ขดุยอยดนิ และตากดนิทิง้ไว 1 สปัดาห กอนนาํตนกลา

มาปลูก

3. เตรียมทางมะพราวและไมไวทําเพิงบังแดดใหตนกลา

4. ตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่จะปลูกตนกลา

 20.     นดิรดนํา้ตนคะนาทีป่ลกูวนัละ 3 ครัง้ ในตอนเชา 

ตอนกลางวัน และตอนเย็น แตตนคะนาของนิดเนา 

และไมเจริญเติบโต 

  นิดควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสม

1. ศึกษาวิธีการปลูกคะนาจากแหลงความรูเพิ่มเติม

และเริ่มปลูกใหม

2. ลดการรดนํ้าตนคะนาลงใหเหลือวันละ 2 ครั้ง คือ 

ในตอนเชาและเย็น

3. พรวนดินรอบๆ โคนตน วันละ 3 ครั้ง เพื่อชวยระบาย

นํ้าที่ขัง 

4. ใสปุยสูตรเรงใบในปริมาณที่มากๆ

 17.  17. 

C

 18.  18. 
D

 19.  19. 

C

 20.  20. 
C
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 21. แปวตองการดูแลรักษาผักสวนครัวที่ตนเองปลูก แปวควร

ปฏิบัติตามในขอใดจึงเหมาะสม

1. ใชจอบพรวนดินใหชิดโคนตน

2. ใชชอนปลูกตักปุยโรยใสรอบๆ โคนตน

3. ใชสายยางรดนํ้าใหชุมจนนํ้าขังในแปลงทุกวัน 

 วันละ 3 ครั้ง

4. ใชกรรไกรตดักิง่ตดัใบตรงทีห่นอนเกาะอยู เพือ่นาํไปทิง้

 22.    ปุยอนินทรียที่มีธาตุฟอสฟอรัสจะชวยบํารุงดอก

และผลของพืช ตายปลูกกุหลาบ ตายจึงใสปุยนี้

   ในปริมาณมากๆ ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

  ตายปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะปุยอนินทรียเปนปุยธรรมชาติที่ไมมี

อันตราย จึงใสในปริมาณมากๆ ได

2. เหมาะสม เพราะชวยทําใหไดผลผลิตมาก

3. ไมเหมาะสม เพราะปุยอนินทรียเปนปุยเคมี 

หากใสปริมาณมากๆ อาจทําใหพืชไมเจริญเติบโตได

4. ไมเหมาะสม เพราะควรใสปุยทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

 เพื่อชวยเรงดอกมากยิ่งขึ้น

 23. จนิตองการเลีย้งสตัวไวดเูลน จินควรเลอืกเลีย้งสัตวในขอใด

1. เปด ไก มา 

2. วัว สุนัข ปลาดุก

3. ปลาทอง นกแกว สุกร 

4. แมว กระตาย ปลาหางนกยูง

 24. เพราะเหตใุด เมือ่นําสตัวมาเลีย้งใหมจะตองแยกใหอยูหาง

จากสัตวเลี้ยงเดิมกอน

1. เพื่อปองกันสัตวเลี้ยงทะเลาะกัน

2. เพื่อสังเกตลักษณะอาการวาเจ็บปวยหรือไม

3. เพื่อใหสัตวเลี้ยงใหมสรางความคุนเคยกอน

4. เพื่อไมใหสัตวเลี้ยงใหมไปแยงอาหารสัตวเลี้ยงเดิม

 25.  ถาในระยะน้ีกรมปศุสัตวประกาศวามีโรคระบาดของแมว 

หากนกัเรยีนเลีย้งแมว ควรปฏบิตัอิยางไรจึงจะเหมาะสม

1. นําแมวไปฉีดวัคซีนปองกัน

2. ขังแมวไวในกรงไมใหออกไปไหนได

3. ใหอาหารบํารุงรางกายแมวใหแข็งแรง

4. ใชผาชบุนํา้เชด็ตวัแมวบอยๆ เพือ่ปองกนัเชือ้โรคมาตดิ

 21.  21. 

C

 22.  22. 

D

 23.  23. 

B

 24.  24. 

C

 25.   25.  

C

 26. การดูแลสุนัขในขอใดไมควร ปฏิบัติตามมากที่สุด

1. ใหเฉพาะอาหารที่สุนัขชอบกินในปริมาณมากๆ

2. ทําความสะอาดกรงสุนัขทุกสัปดาห

3. หมั่นพาสุนัขไปวิ่งออกกําลังกาย

4. พาสุนัขไปรับวัคซีนปองกันโรค

 27. ขอใดเปนการปฏบิตัใินขัน้กระบวนการหรอืการดาํเนนิงาน

โดยใชกระบวนการทาํงานเบือ้งตนของการออกแบบ

และเทคโนโลยี

1. ตรวจสอบกลองเอนกประสงคที่ประดิษฐเสร็จแลว

พบวากระดาษที่ใชตกแตงหลุด จึงทากาวใหติดแนน

2. นํากลองเอนกประสงคที่ปรับปรุงจนเรียบรอยแลว 

ไปใสของ

3. ออกแบบกลองใสของตามความตองการโดยรางแบบ

อยางคราวๆ

4. คนหาวิธีทํากลองใสของจากแหลงขอมูลตางๆ

 28. เมื่อจอยกําหนดแลววาตองการจะประดิษฐกระเปาใสของ 

ขั้นตอนตอไปจอยควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ลงมือทํากระเปาใสของ

2. เตรียมอุปกรณที่ใชทํากระเปาใสของ

3. ออกแบบกระเปาใสของตามที่ตองการ

4. คนหาวิธีการทําและรูปแบบกระเปาใสของ

 29.    กุงประดษิฐตุกตาหุนเชดิเสรจ็ แลวทดลองดึงเชอืก

ที่ใชเชิด ปรากฏวาเชือกหลุด จึงแกไขจนหุนเชิดได

  กุงปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะควรตรวจสอบกอนนําไปใชงานจริง

2. เหมาะสม เพราะตุกตาหุนเชิด จะตองเปลี่ยนเชือก

อยูเสมอ เพื่อใหเชือกมีความแนน ดึงไมหลุด

3. ไมเหมาะสม เพราะควรนาํไปใหผูอืน่ดกูอน แลวจึงแกไข

4. ไมเหมาะสม เพราะการทํางานประดิษฐจะตองไมมี

การแกไข

 30. การเลือกใชวัสดุในการทํางานประดิษฐขอใด

ไมควร ปฏิบัติตาม

1. ใชแกลลอนนํ้ายาเคลือบเงารถทํากระถางตนไม

2. ใชไมไอศกรีมทํากรอบรูป

3. ใชเสื้อเกาทําถุงใสของ

4. ใชถุงขนมทําดอกไม

 26.  26. 

C

 27.  27. 

C

 28.  28. 

C

 29.  29. 

D

 30.  30. 

D
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 31.  ครูกําหนดใหนักเรียนชั้น ป.6 ทํางานประดิษฐที่เปน

เอกลกัษณไทยจากวสัดธุรรมชาตคินละ 1 ชิน้ นกัเรยีนควร

เลอืกประดษิฐในขอใด เพือ่ใหเปนไปตามเง่ือนไขทีค่รูกาํหนด

1. กระทงทําจากขนมปงผสมกาว

2. โคมไฟทําจากขวดพลาสติก

3. กระปุกออมสินทําจากกลองนม

4. ผอบใสอาหารทําจากผลฝรั่งแกะสลัก

 32. นุยตองการตดิไหมพรมบนเปลอืกไข เพือ่ทาํเปนผมตุกตา

นุยควรเลือกใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ใชกาวอเนกประสงคทาบนเปลอืกไข แลวนาํไหมพรม

มาติด

2. ใชลวดเย็บกระดาษเย็บไหมพรมติดกับเปลือกไข

3. ใชเข็มและดายเย็บไหมพรมติดกับเปลือกไข

4. ใชเทปใสติดไหมพรมกับเปลือกไข

 33.    มุกใชคีมตัดลวดเสร็จแลว จึงใชผาเช็ดทําความ

สะอาด แลวทานํ้ามันกันสนิม

  มุกปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะควรลาง และผึ่งแดดใหแหง

2. ไมเหมาะสม เพราะควรทานํา้มนักนัสนมิกอน แลวจงึ

ใชผาเช็ดนํ้ามันใหแหง

3. เหมาะสม เพราะคมีตดัลวดมสีวนเปนโลหะ จงึควรทา

นํ้ามันกันสนิม

4. เหมาะสม เพราะเครื่องมือชางทุกชนิดจะตองเช็ดให

สะอาด และทานํ้ามันกันสนิม

 34.    ตุมตองการแกะสลกัไมเปนรปูทรงตางๆ ตุมจงึใช

เลื่อยในการทํางาน

  ตุมเลือกใชเครื่องมือในการทํางานไดเหมาะสมหรือไม 

เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเลื่อยใชเลื่อยไมใหเปนรูปทรงตางๆ

ไดงาย

2. ไมเหมาะสม เพราะควรใชขวานจามไมใหเปนรูปทรงตางๆ

3. ไมเหมาะสม เพราะควรใชมดีตดัไมใหเปนรูปทรงตางๆ

4. ไมเหมาะสม เพราะควรใชสิว่เซาะไมใหเปนรูปทรงตางๆ

 31.  31. 

E

 32.  32. 

C

 33.  33. 

D

 34.  34. 

D

 35. การทํางานชางในขอใด อาจทําใหเกิดอันตรายได

1. นาถใชสวานที่ตนเองไมเคยใชงานมากอน เจาะไมอัด

ใหเปนรู

2. ทศใชลวดเย็บกระดาษที่ยังไมไดทําความสะอาด

เย็บแผนพลาสติกบางๆ

3. ปุมซอมแซมไขควงทีห่ลวมจนเรยีบรอย จงึนาํไปใชงาน

4. จิ๊บใชประแจขันนอตของตูหนังสือใหแนนขึ้น

 36.    ทินซื้อชั้นวางของมาใหม เมื่อแกะกลองใสของ 

และสํารวจอุปกรณวามีครบแลว ทินลงมือประกอบ

ชัน้วางของทนัท ีแตไมสาํเรจ็ จงึอานคูมอืการประกอบ

   ชั้นวางของนั้น และประกอบอีกครั้งจนสําเร็จ

  ทินปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะควรอานคูมือไปพรอมๆ 

 กับการประกอบชั้นวางของ

2. ไมเหมาะสม เพราะควรอานคูมือการประกอบ

 ชั้นวางของใหเขาใจกอนลงมือประกอบ

3. เหมาะสม เพราะควรประกอบชั้นวางของทันที

หลังตรวจสอบอุปกรณเสร็จ

4. เหมาะสม เพราะควรประกอบชั้นวางของ

 ดวยตนเองกอน หากทําไมไดจึงอานคูมือทีหลัง 

 37.    จอมกําลังใชสวานไฟฟาเจาะไมอัดใหเปนรู 

เพื่อใสตะขอจนใกลจะเสร็จแลว แตจอมเกิดรูสึก

เวียนศีรษะขึ้นมา

  จอมควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. รีบทํางานตอจนเสร็จ แลวจึงไปพักผอน

2. นั่งพักตรงบริเวณนั้นจนอาการดีขึ้น แลวทํางานตอ

จนเสร็จ

3. ดึงปลั๊กไฟของสวานออกกอน และกองเครื่องมือ

รวมกันไว แลวจึงไปพักผอน

4. หยุดทํางาน และเก็บเครื่องมือเขาที่ใหเรียบรอย 

แลวจึงไปพักผอน

 35.  35. 

D

 36.  36. 

D

 37.  37. 

C
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 38. การประกอบของใชในขอใด นักเรียนจะตองมีความรู

เกี่ยวกับกลไก

1. การประกอบกลองใสของ 

2. การประกอบบานสุนัข

3. การประกอบนาฬกา 

4. การประกอบโคมไฟ

 39. ถานักเรียนตองการใชเครื่องมือชางในการทํางาน 

  นักเรียนไมควร ปฏิบัติตามแบบใคร

1. เอกใชตลับเมตรวัดขนาดของบานหนาตาง

2. ฟาใชคอนหงอนงัดตะปูออกจากแผนไม

3. แยมใชกบไสไมไสไมจนเรียบ

4. บอยใชเหล็กแหลมเจาะผนังปูน

 38.  38. 

C

 39. 

  นักเรียน

 39. 

  นักเรียน  นักเรียนC  นักเรียน

 40.  เมื่ออนประกอบชั้นวางหนังสือเสร็จแลว จึงนําหนังสือ

มาวางทันที อนปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเมือ่ประกอบเสร็จควรนาํไปใชงานเลย

2. ไมเหมาะสม เพราะควรตั้งทิ้งไว 2 วัน แลวจึง

ขันนอตตางๆ ใหแนนอีกครั้ง จากนั้นจึงนําไปใชงาน

3. ไมเหมาะสม เพราะควรตรวจสอบความแนนหนา

และทดลองวางหนังสือกอนนําไปใชงานจริง

4. ไมเหมาะสม เพราะควรนําผลงานไปใหผูอื่นชวย

ตรวจสอบกอน แลวจึงนําไปใชงาน

 40.  40. 

D
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. เพราะเหตุใด เราจึงตองหมั่นทําความสะอาดหองนํ้าอยูบอยๆ

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. นักเรียนคิดวา หากเราเลือกรับประทานอาหารที่ไมมีประโยชน จะเกิดผลอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. นักเรียนคิดวา การเลือกซื้อสวนประกอบในอาหารอยางถูกวิธี มีความสําคัญอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. การเรียนรูวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวอยางถูกตอง มีประโยชนตอนักเรียนหรือไม อยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. “งานประดิษฐที่ดี และสวยจะตองทําจากวัสดุราคาแพง” นักเรียนเห็นดวยกับขอความนี้หรือไม อยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   
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ตอนที่  2  ตอบคําถามใหถูกตอง จํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 3. ปอนดตองการทําความสะอาดตูเก็บรองเทาที่ทําจากไม 

ปอนดควรทําความสะอาดเหมือนขอใด

1. ใชผาชุบนํ้าผสมผงซักฟอกบิดหมาดๆ เช็ด 

 แลวใชผาแหงเช็ดอีกครั้ง

2. ใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ด แลวใชผา

ชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ดจนขึ้นเงา

3. ใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใชผาชุบนํ้า

บิดหมาดๆ เช็ด

4. ใชไมกวาดขนไกปดฝุน ใชผาชุบนํ้าผสม

ผงซักฟอกบิดหมาดๆ เช็ด และใชผาแหงเช็ดอีกครั้ง

 4. ถานักเรียนตองดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาภายในบาน 

ควรปฏิบัติตามแบบใด

1. ใชผาเปยกเช็ดโทรทัศน เพื่อใหโทรทัศน

คลายความรอน

2. มวนเก็บสายเตารีดทุกครั้ง หลังใชงานเสร็จแลว 

โดยรอใหเตารีดคลายความรอนกอน

3. ใชเทปใสพันสายไฟของเครื่องซักผาที่ขาด

4. เช็ดทําความสะอาดตูเย็น ขณะเปดเครื่องใชงาน

 3.  3. 

C

 4.  4. 

C

 1. ถานักเรียนจะทํางานบานโดยใชทักษะการจัดการในการ

ทํางาน ควรปฏิบัติตามแบบใครจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. อิว๋วางแผนทาํความสะอาดหองนอนไวลวงหนา 1 เดอืน

2. ติ๋วเตรียมอุปกรณที่ใชทําความสะอาด แลวจึง

วางแผนวาจะทําความสะอาดหองใดในบาน

3. แกวตรวจสอบความสะอาดของหองรับแขก

หลังจากทําความสะอาดเสร็จ แลวจึงจัดเก็บอุปกรณ

ที่ใชทําความสะอาด

4. ภูมิวางแผนไววาจะจัดเก็บที่นอน แลวจึงกวาดพื้น 

แตภูมิตื่นสายจึงกวาดพื้นหองเพียงอยางเดียว

 2. หากแมใหนักเรยีนชวยทาํความสะอาดโซฟาหนงั นกัเรียน

ควรปฏิบัติตามขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใชผาเปยกเช็ดใหทั่ว

2. ใชผาเปยกเชด็ แลวใชผาชบุน้ํายาขดัเงาเชด็จนขึน้เงา

3. ใชไมกวาดขนไกปดฝุน ใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ด

และใชผาแหงเช็ดอีกครั้ง

4. ใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใชผาชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด

ใหทั่ว และใชผาแหงเช็ดอีกครั้ง

 1.  1. 

C

 2.  2. 

C

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา

A B C D E F

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
40

ตอนที่  1  1.  แบบทดสอบฉบับน�้มีทั้งหมด 40 ขอ 40 คะแนน
   2.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

ชื่อ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. นามสกลุ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. 

เลขประจําตัวสอบ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  . โรงเรียน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .

สอบวันที ่…  …  …  …  …  …  …  …  ..  เดือน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   พ.ศ. …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

โครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด

เวลาสอบ 90 นาที
ชุดที่ 2

แบบทดสอบว�ชา การงานอาช�พและเทคโนโลย ี ภาคเร�ยนท่ี 1
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 5. ถานักเรยีนตองทาํความสะอาดหองรบัแขก ควรปฏบิตัติาม

ขอใด

1. จดัเกบ็หนังสอืนิตยสารตางๆ อยางนอยเดอืนละ 2 ครัง้

2. กวาดหยากไยบนเพดานเดือนละ 1 ครั้ง

3. นําหมอนอิงไปผึ่งแดดเดือนละ 1 ครั้ง

4. กวาดและถูพื้นทุกวัน

 6.    แอมปดฝุนบนช้ันวางของ แลวจัดวางของใชบนชัน้

จนเรียบรอย จากนั้นจึงกวาดพื้นและถูพื้น

  แอมปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะควรปดฝุนกอนที่จะกวาดพื้น

2. เหมาะสม เพราะควรจดัวางของใชบนชัน้กอนกวาดพืน้

3. ไมเหมาะสม เพราะควรกวาดพืน้กอน แลวคอยปดฝุน

บนชั้นวางหนังสือ

4. ไมเหมาะสม เพราะควรจดัเกบ็ของใชเพยีงอยางเดยีว 

ไมจําเปนตองปดฝุน

 7. การดูแลทําความสะอาดเครื่องนอนแบบใคร นักเรียน 

ไมควร ปฏิบัติตาม

1. วินพับผาหมหลังจากตื่นนอนทุกวัน

2. ชัยเปลี่ยนผาปูที่นอนทุกๆ 2 เดือน

3. นุชนําหมอนไปผึ่งแดดทุกสัปดาห

4. ธีรซักผาหมเดือนละ 2 ครั้ง

 8.    ตอยจัดเก็บเครื่องใชตางๆ ในหองนํ้าสัปดาหละ 

1 ครั้ง และลางทําความสะอาดพื้นหองนํ้าเดือนละ

1 ครั้ง

  ตอยปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเครื่องใชในหองน้ําเปนสิ่งที่ตองใช

เปนประจํา จึงควรจัดเก็บทุกสัปดาห

2. เหมาะสม เพราะควรลางทาํความสะอาดพืน้หองนํา้

เดอืนละครัง้กเ็พยีงพอ เพือ่ไมใหพืน้หองนํา้สกึกรอน

3. ไมเหมาะสม เพราะควรจัดเก็บเครื่องใชและลาง

ทําความสะอาดพื้นหองนํ้าหลังใชงานเสร็จทุกครั้ง

4.  ไมเหมาะสม เพราะควรจัดเก็บเครื่องใชทุกวัน

หลังใชงานเสร็จ และลางทําความสะอาดพื้นหองนํ้า

สัปดาหละ 1 ครั้ง

 5.  5. 

C

 6.  6. 

D

 7.  7. 

C

 8.  8. 

D

 9.  การทํางานรวมกับผูอื่นจะตองมีมารยาทในการทํางาน 

นักเรียนควรปฏิบัติตามแบบใคร จึงจะมีมารยาทในการ

ทํางานบาน

1. อุษาตําหนินองที่ชวยเช็ดเตาแกสแตไมสะอาด

2. พาทียังทํางานที่จะสงครูไมเสร็จ จึงส่ังใหนองจัดเก็บ

ที่นอนแทน

3. เพชรฟงแมอธิบายวิธีการทําความสะอาดหองนํ้า

ดวยความตั้งใจ

4. เดอืนรบีทาํความสะอาดโซฟาใหเสรจ็กอนนอง เพือ่จะ

ไดรับคําชม

 10.  ถาแมบอกวา นักเรียนกับนองทําความสะอาดหองครัว

ไมสะอาด นักเรียนควรปฏิบัติอยางไรจึงจะเหมาะสม

1. รับฟง แลวชวยกันกับนองทําความสะอาดอีกครั้ง

2. รบัฟง แลวบอกแมวาตอไปจะทาํใหสะอาดกวานี้

3. รับฟง แลวใหนองไปทําความสะอาดแทน

4. รับฟง แลวใหแมทําความสะอาดแทน

 11.    มาลนีาํกะละมงัพลาสตกิทีแ่ตกเปนร ูไมสามารถ

ซอมแซมไดอีก ไปทําเปนกระถางปลูกตนกุหลาบ

  มาลีปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเปนการใชสิง่ของอยางคุมคา

2. เหมาะสม เพราะเปนการใชความคิดสรางสรรค

3. ไมเหมาะสม เพราะกะละมังพลาสติกมีสารอันตราย 

ทําใหตนกุหลาบไมเจริญเติบโต

4. ไมเหมาะสม เพราะกะละมังพลาสติกที่แตกแลว

 ตองนําไปรีไซเคิลทําเปนกะละมังใหมเทานั้น

 12. “เลือกอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ” ใครปฏิบัติตาม

ขอความขางตน

1. จอยรับประทานผักและผลไมที่มีประโยชนแทนขาว

2. หญิงรับประทานอาหารทุกมื้อในปริมาณมากๆ

3. นกรับประทานเฉพาะอาหารที่ทําสดใหมเสมอ

4. แพรวรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู

 9.   9.  

C

 10.  10. 

C

 11.  11. 

D

 12.  12. 

C
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 13. ถานักเรียนตองเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี

ประโยชน ควรเลือกตามแบบใคร

1. แหมมรับประทานขนมกรุบกรอบกับนมสด

2. ออรับประทานมะมวงดองกับสลัดผัก

3. กุยรับประทานขาวผัดไกกับนํ้าสมคั้น

4. รุงรับประทานหมูปงกับนํ้าชา

 14.    จุมรบัประทานอาหารรวมกบัสมาชกิในครอบครัว 

ในวนันีม้ผีดัผกัซึง่เปนอาหารทีจุ่มชอบรบัประทานมาก 

จุมจงึเลอืกตกัแตผดัผกัมาใสจานตวัเองไวกอน แลวจงึ

เลือกตักอาหารอื่นๆ ทีหลัง

  จุมปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะไมควรกนิอาหารอืน่ทีเ่ราไมชอบกอน

2. เหมาะสม เพราะควรตกัอาหารทีต่นเองชอบมาเกบ็ไว 

เพื่อไมใหอาหารที่ชอบหมด

3. ไมเหมาะสม เพราะไมควรเลือกตักเฉพาะอาหาร

 ทีต่นเองชอบมาเกบ็ไว ควรแบงใหผูอ่ืนรบัประทานดวย

4. ไมเหมาะสม เพราะควรตักอาหารทุกอยางมาเก็บไว

ในจานของตนเอง

 15. ใครเปนผูมีมารยาทในการรับประทานอาหารมากที่สุด 

เพราะอะไร

1. นารีเลาเรื่องตลกใหพี่ที่นั่งขางๆ ฟง เพราะพี่จะได

มีความสุขและรับประทานอาหารไดมาก

2. ศศิบอกใหนองชวยตักอาหารที่อยูดานหนาของนอง 

มาใหตนเอง เพราะจะไดไมตักอาหารขามหนานอง

3. ธิดาจามโดยไมหันหนาออกนอกวงอาหาร แตใชผา

ปดปาก เพราะจะไดปองกนัเศษอาหารกระเดน็ออกมา

4. ฤทัยใชมือหยิบนองไกใหแม เพราะทําใหหยิบถนัด 

และอาหารไมหกเลอะเทอะ

 13.  13. 

C

 14.  14. 

D

 15.  15. 

F

 16.    ก. ลังถึง  จ. นํ้าพริกกะป

    ข. กระชอน  ฉ. ไกยาง

    ค. กระทะ ตะหลิว ช. ซาลาเปา

    ง. ครก สาก  ซ. แกงจืด

  หากนักเรียนตองเลือกใชอุปกรณในการประกอบอาหาร

เพื่อประกอบอาหาร 1 อยาง นักเรียนควรเลือกขอใด

จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ขอ ก. และ ซ. 2. ขอ ค. และ ฉ.

3. ขอ ง. และ จ. 4. ขอ ข. และ ช.

 17.    ลลิตานํานํ้ามันใสกระทะเล็กนอย แลวตั้งไฟ

ใหนํ้ามันรอนพอประมาณ จึงใสหมูและผักลงใน

กระทะ และพลิกอาหารไปมาจนสุก

  อาหารในขอใด มวีธิปีระกอบอาหารเหมอืนของลลิตา

1. ไขเจียว 2. ไกทอด

3. ผัดกะเพราไก 4. แกงจืดเตาหู

  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 18. - 19.

   •  อุษานําผักใสในนํ้าเดือด ทิ้งไวประมาณ 3 นาที 

จึงนําผักขึ้นจากนํ้าในหมอมาใสจาน

   •  ภาษิตนํานํ้าใสหมอ เปดเตาแกสใหไฟแรงพอ

ประมาณ รอจนนํ้าเดือด จากนั้นใสหมูสับลงไป 

รอจนนํ้าเดือดอีกครั้ง จึงใหใสผักกาดขาว จากนั้น

ปรุงรส และรอใหนํ้าเดือดอีกครั้ง จึงตักใสชาม

   •  มณนีาํเนือ้หมทูีป่รุงรสแลวใสลงในหมอ แลวใสนํา้

เล็กนอย เปดเตาแกสใหไฟแรงพอประมาณ รอจน

นํ้าเดือด ใหหรี่ไฟออนลง ทิ้งไวจนนํ้าในหมองวด 

และเนื้อหมูเปอย จึงตักใสชาม

   •  ธาราใสนํ้าในชั้นลางของลังถึง และนําไกใสไว

ชัน้บน จากนัน้ตัง้ไฟจนนํา้เดอืด เพือ่ใหไอรอนของ

ไอนํ้าทําใหไกสุก จึงนําไกใสจาน

 18. ถาแมใหนักเรียนประกอบอาหารประเภทตุน และลวก

ควรเลือกทําอาหารแบบใคร

1. ธารา, อุษา  2. ภาษิต, มณี

3. มณี, อุษา 4. ธารา, ภาษิต

 16. 

    ข. กระชอน  ฉ. ไกยาง

 16. 

    ข. กระชอน  ฉ. ไกยาง    ข. กระชอน  ฉ. ไกยางD    ข. กระชอน  ฉ. ไกยาง

 17.  17. 

E

 18.  18. 

E
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 19. อาหารในขอใด มีวิธีการประกอบอาหารเหมือนกันกับ

  การประกอบอาหารของภาษิต

1. ซาลาเปา 2. ตมยํากุง

3. เปดตุน 4. ผัดไทย

 20. แมใหนักเรียนชวยเลือกซื้อปลาเพื่อนํามาประกอบอาหาร 

ควรเลือกปลาในขอใด

1. ปลาที่ตาขุน มีเมือกมาก เนื้อนิ่ม

2. ปลาที่เหงือกมีสีชมพูออน ตาขุน

3. ปลาที่เหงือกมีสีแดงสด ตาใส เนื้อแนน 

กดแลวเนื้อไมบุม

4. ปลาที่ครีบเหงือกเปด ตาใส เนื้อนิ่ม 

กดแลวบุมตามมือ

 21. วารีตองการซื้อผลไมที่พรอมจะรับประทานไดทันที 

  วารีไมควร เลือกซื้อผลไมในขอใด

1. ฝรั่งที่ผิวเรียบ ผลกลมแปน

2. เงาะที่ผิวเปลือกสด มีสีแดง ขนไมแหง

3. มะละกอที่เปลือกมีสีเขียวเขม ผิวเรียบ

4. สมเขียวหวานที่ผลกลมแปน เปลือกบาง

 22.  ถาวันนี้เปนวันที่ 5 มกราคม 2557 นทีตองการซื้อผลไม

กระปองเพื่อนําไปใสบาตรในวันพรุงนี้ นทีควรเลือกซื้อ

  ผลไมกระปองในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. กระปองทีม่สีนมิเพยีงเลก็นอย ระบวุนัหมดอายุ 

080914

2. กระปองสะอาด มเีครือ่งหมาย อย. ระบุ EXP. 050114

3. กระปองบุบเบี้ยว มีเครื่องหมาย อย. ระบุวันผลิต 

051113

4. กระปองปดมิดชิด สะอาด ระบุวันผลิต 010114

 23. นุยตองการไมประดับมาตกแตงบนอาคารเรียน นุยควร

เลือกปลูกพืชในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. กลวยไม กะหลํ่าดอก สาวนอยประแปง

2. เฟรน วาสนา เศรษฐีเรือนนอก

3. บัวหลวง ลีลาวดี กุหลาบหิน

4. กระเจี๊ยบ บอนสี ดาวเรือง

 19. 

  การประกอบอาหารของภาษิต

 19. 

  การประกอบอาหารของภาษิต  การประกอบอาหารของภาษิตE  การประกอบอาหารของภาษิต

 20.  20. 

C

 21. 

  วารี

 21. 

  วารี  วารีD  วารี

 22.  22. 

D

 23.  23. 

C

 24. เดนตองการปลูกไมดอกเพื่อจําหนาย เดนควรคัดเลือก

พันธุไมดอกที่มีลักษณะแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ไมดอกที่ปลูกไดในดินทุกชนิด

2. ไมดอกที่ทนตอสภาพอากาศรอนไดดี

3. ไมดอกที่ตรงกับความตองการของตลาด

4. ไมดอกที่ไมตองรดนํ้า และไมตองดูแลมาก

  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 25. - 27.

     มะลิเปนไมดอกที่นิยมปลูกกันมากอีกชนิดหนึ่ง 

นิยมนําดอกมารอยเปนพวงมาลัย ทําดอกไมแหง 

หรือสกัดทํานํ้ามันหอมระเหย

     มะลิปลูกไดดีในดินรวนซุย ที่มีการระบายนํ้าดี มี

อินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารสมบูรณและไดรับแสงแดด

เต็มที่ เพื่อใหออกดอกดก เมื่อมะลิมีดอกตูมโตเต็มที่ 

สขีาวนวล ใหเกบ็เกีย่วโดยเดด็ตรงกานดอกใตกลบีเลีย้ง 

และควรเก็บดอกมะลิในเวลาเชาตรู

 25. การปลูกและดูแลรักษามะลิในขอใดไมถูกตอง

1. ปลูกมะลิในที่กลางแจง

2. ใชดินรวนในการปลูกมะลิได

3. ใสปุยคอกในปริมาณที่พอเหมาะ

4. รดนํ้าปริมาณมากๆ ใหนํ้าขังแปลงมะลิอยูเสมอ

 26. หากตองการเก็บเกี่ยวมะลิ ควรปฏิบัติตามในขอใด

  จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. เก็บดอกมะลิเวลา 05.00 น. โดยใชมือเด็ด

ตรงกานดอกตูม

2. เก็บดอกมะลิเวลา 07.00 น. โดยใชกรรไกรตัดกิง่

ตดัตรงกิง่ดอกทีต่มู

3. เก็บดอกมะลิเวลา 10.00 น. โดยใชมดีตอนกิง่

ตดัตรงกิง่ดอกทีต่มู

4. เก็บดอกมะลิเวลา 10.00 น. โดยใชมือเด็ด

ตรงกานดอกตูม

 27. มะลิจะปลูกไดดีใน ดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ

ขอใดมีความหมายตรงกับคําที่ขีดเสนใต

1. ดนิทีม่นีํา้ขงัตลอดเวลา

2. ดนิทีม่เีศษอาหารปนอยูมากๆ

3. ดนิทีม่ธีาตเุหล็ก และแมงกานสีมากๆ

4. ดนิทีท่ีม่ธีาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม

 24.  24. 

C

25. 

C

 26. 

  จึงจะเหมาะสมที่สุด

 26. 

  จึงจะเหมาะสมที่สุด  จึงจะเหมาะสมที่สุดC  จึงจะเหมาะสมที่สุด

 27.  27. 

B
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  อานขอความที่กําหนดแลวตอบคําถามขอ 28. - 30.

     กะเพราเปนผักสวนครัวที่ใชใบสดใบออนในการ

ประกอบอาหาร เพื่อชวยดับกลิ่นคาวและทําให

อาหารมีกลิ่นหอม

     กะเพราปลูกไดดีในดินทุกชนิด และปลูกไดทุก

ฤดูกาล แตถาปลูกในชวงฤดูฝนจะทําใหเจริญเติบโต

ไดดีกวาในฤดูอ่ืน กะเพราที่ปลูกตามบานเรือน 

มักนิยมขยายพันธุโดยการนํากิ่งปกลงในดิน 

     เมือ่กะเพราเจรญิเตบิโตจนสามารถยายไปปลกูใน

แปลงปลกูแลว จะตองดแูลโดยรดนํา้ทกุวนัในตอนเชา

และเย็น เพราะกะเพราเปนพืชที่ตองการความชื้นสูง

และสมํ่าเสมอ แตไมควรใหนํ้าทวมขังแปลงปลูก 

ในระยะแรกควรพรวนดินและกําจัดวัชพืชทุก 1-2 

สัปดาห และโรยปุยขางๆ ตนกะเพรา แลวพรวนดิน

และรดนํา้ตามเสมอ   เมือ่กะเพรามอีายไุด  30-35  วนั 

หลังจากปลูก ใหเก็บเกี่ยวกะเพราโดยตัดลําตนที่มี

ยอดออนไปประกอบอาหาร

 28. ถานักเรียนตองการปลูกกะเพราใหไดผลผลิตที่ดีมากๆ 

ควรปลูกในเดือนใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. มกราคม - มีนาคม

2. เมษายน - พฤษภาคม

3. กันยายน - ตุลาคม

4. พฤศจิกายน - ธันวาคม

 29. การดูแลรักษากะเพราในขอใด ควรปฏิบัติตามมากที่สุด

1. หวานปุยใหทั่วๆ แปลงกะเพรา แลวรดนํ้าตามใหชุม

และขังทั่วทั้งแปลง

2. ใชจอบถากวชัพชืทีข่ึน้รอบๆ ตนกะเพราใหรากกะเพรา

ติดมาดวย

3. ใชสอมพรวนพรวนดินใหชิดโคนตนมากที่สุด โดยทํา

สัปดาหละ 1 ครั้ง

4. ใชบัวรดนํ้ารดนํ้าตนกะเพราใหชุมทุกเชาและเย็น 

แตตองไมใหมีนํ้าขังในแปลง

 28.  28. 

C

 29.  29. 

C

 30. ใครเก็บเกี่ยวกะเพราไดอยางเหมาะสมที่สุด

1. นิดใชมือเด็ดใบออนจากลําตนทีละใบ

2. นุชใชกรรไกรตัดกิ่งตัดกิ่งที่มียอดออน

3. นันใชกรรไกรตัดกิ่งตัดใบออนจากลําตนทีละใบ

4. นลิใชเสยีมขดุตนทีม่ยีอดออนมากๆ ใหรากติดมาดวย

  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 31. - 32.

 ก. ไก เปด วัว ปลาดุก

 ข. ควาย ชาง วัว มา

 ค. กระตาย นกขุนทอง ปลาทอง แมว

 ง. สุนัข ปลาสอด นกเขา กระรอก

 31. ถาปาลมตองการเลี้ยงสัตวไวดูเลน ควรเลือกเลี้ยงสัตว

ในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ก., ข. 2. ข., ค.

3. ค., ง. 4. ง., ข.

 32. ถานักเรียนจะแนะนําใหเพื่อนเลี้ยงสัตวไวเปนอาหาร 

ควรเลือกเลี้ยงสัตวชนิดใด

1. ก. 2. ข.

3. ค. 4. ง.

 33.  ปอมตองการเลี้ยงไกเพื่อนําไขมาขาย ปอมจึงคัดเลือก

พันธุของไกที่จะนํามาเลี้ยง โดยปฏิบัติดังตอไปนี้ ยกเวน 

ขอใด

1. ตรวจดรูะยะเวลาในการออกไขวาใหปรมิาณมากเทาใด

2. ตรวจสอบประวัติของสายพันธุ

3. ดูความสวยงามของสีขนของไก

4. ดูไกที่รางกายสมบูรณ แข็งแรง

 34. ใครดูแลสัตวเลี้ยงไมเหมาะสม เพราะอะไร

1. ออยนําแมวที่มีอาการเซื่องซึมไปพบสัตวแพทย 

เพราะจะไดรักษาอาการปวยใหหาย

2. แตวใหกระตายทีเ่ซือ่งซมึกนิผกับุงในปรมิาณมากๆ 

เพราะจะทาํใหรางกายแขง็แรง และหายเซ่ืองซมึ

3. วีลางทําความสะอาดอางปลาสัปดาหละ 1 ครั้ง 

เพราะทําใหอางสะอาด

4. พรอาบนํา้ใหสุนขัสัปดาหละ 1 คร้ัง เพราะชวยปองกนั

เห็บ หมัด มาอาศัยอยูบนตัวสุนัข

 30.  30. 

C

 31.  31. 

C

 32.  32. 

C

 33.  33. 

C

 34.  34. 

D

(13)
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 35.    แพทไมมกีลองสาํหรบัเกบ็โบผกูผม แพทจงึอยาก

ประดิษฐกลองสําหรับเก็บโบผูกผม

  การกระทําของแพทจัดอยูในขั้นตอนใดของกระบวนการ

ออกแบบและเทคโนโลยี

1. การประเมินผล

2. การดําเนินงาน

3. การวิเคราะหระบบ

4. ขอมูลวัตถุดิบหรือตัวปอน

 36.    เตยใชใบตองและดอกไมประดิษฐพานดอกไม

สําหรับไหวครู

  ขอใดจัดเปนงานประดิษฐประเภทเดียวกันกับที่เตยทํา

1. โมบายจากกิ่งไมและกอนหิน

2. กระเปาสานจากยานลิเภา

3. ตุกตาปนจากเซรามิก

4. มูลี่จากไมไผ

 37.    สินียดูและเลือกวิธีการประดิษฐกระปุกออมสิน

เปนรูปสัตว จากวิธีการประดิษฐกระปุกหลายๆ แบบ

  ขั้นตอนตอจากนี้ สินียควรปฏิบัติอยางไร

1. ลงมือทํากระปุกออมสินรูปสัตว

2. หาวิธีการทํากระปุกออมสินแบบตางๆ เพิ่ม

3. ออกแบบกระปุกออมสินที่จะทําอยางคราวๆ 

4. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการทํากระปุกออมสิน

 35.  35. 

C

 36.  36. 

E

 37.  37. 

D

 38.    นภิาตองการใหตนเองเกดิความเขาใจ และทาํงาน

ประดษิฐของตนเองไดงายขึน้ จงึเขยีนแผนทีค่วามคดิ

ในการทํางานประดิษฐของตนเองเปนขั้นตอนการทํา

อยางคราวๆ กอนที่จะลงมือทํางานประดิษฐ

  นิภาปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะทําใหเสียเวลาในการทํางาน

ประดิษฐ

2. ไมเหมาะสม เพราะควรเขียนแผนที่ความคิด 

พรอมกับวาดภาพงานที่จะประดิษฐอยางชัดเจน

3. เหมาะสม เพราะการเขียนขั้นตอนการทํางาน

อยางคราวๆ จะทําใหทราบวาควรทําสิ่งใดกอนหลัง

4. เหมาะสม เพราะการเขียนแผนที่ความคิดจะทําใหได

ผลงานที่ไมผิดพลาดเลย และผลงานมีคุณภาพดีกวา

ของคนอื่น

 39. ติ๊กใชคัตเตอรกรีดผา เพื่อจะนําผาไปเย็บเปนผาปูโตะ 

ติ๊กใชเครื่องมือชางไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะคัตเตอรใชกรีดไมและกระดาษ

เทานั้น

2. ไมเหมาะสม เพราะคัตเตอรใชกรีดพลาสติก 

กระดาษ โฟม แตไมเหมาะที่จะกรีดผา

3. เหมาะสม เพราะคัตเตอรใชกรีดสิ่งของทุกอยาง

 ใหขาดออกจากกันได

4. เหมาะสม เพราะคัตเตอรใชกรีดกระดาษ ผา 

 และพลาสติกบางๆ ไดสะดวก

 40. ในการประดิษฐโคมไฟ นักเรียนควรมีความรูและทักษะ

  ในดานใดมากที่สุด

1. ความชํานาญในการใชเครื่องมือชาง

2. ความรูในขั้นตอนการประกอบโคมไฟ

3. ความรูและความชํานาญเกี่ยวกับวงจรไฟฟา

4. ความคิดสรางสรรคในการออกแบบโคมไฟ

 38.  38. 

D

 39.  39. 

D

 40. 

  ในดานใดมากที่สุด

 40. 

  ในดานใดมากที่สุด  ในดานใดมากที่สุดC  ในดานใดมากที่สุด
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. นักเรียนคิดวา เครื่องเรือนในบานทุกชนิด ควรดูแลรักษาเหมือนกันหรือไม เพราะอะไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. ในการทํางานบาน นักเรียนมีวิธีการใชพลังงานใหประหยัดอยางไรบาง

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. ถานักเรียนเลือกใชอุปกรณในการประกอบอาหารที่ไมเหมาะสม จะเกิดผลอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. ในการดูแลสัตว หากเราใหอาหารเฉพาะที่สัตวเลี้ยงชอบ จะเกิดผลอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. นักเรียนคิดวา การประกอบหรือติดตั้งของใชภายในบานจะตองมีความรูอยางไร จึงจะทํางานไดสําเร็จ และปลอดภัย

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
10

ตอนที่  2  ตอบคําถามใหถูกตอง จํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน

(15)
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. ตอบ ขอ 2. การดแูลเครือ่งเรอืนทีม่สีวนทีเ่ปนหนงั ควรใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใชผาชบุนํา้ยาขดัเงาเชด็ใหทัว่ จากนัน้

ใชผาแหงเช็ดจนขึ้นเงา สวนเคร่ืองเรือนที่ทําจากพลาสติก ควรใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใชผาชุบนํ้า

บิดหมาดๆ เช็ดใหสะอาด ซึ่งตูดูแลโซฟาหนังและเกาอี้พลาสติกไดถูกตองและเหมาะสม

 2. ตอบ ขอ 4. การดูแลเครื่องเรือนที่ทําจากไม และเครื่องเรือนพลาสติก มีวิธีการเหมือนกัน คือ ใชไมกวาดขนไก

ปดฝุนละออง แลวใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ดใหสะอาด

 3. ตอบ ขอ 3. การซอมภาชนะอะลูมิเนียมที่มีรอยรั่ว ควรใชแผนกระดาษตะกั่วปะที่รอยรั่ว แลวกดใหเรียบรอย ไมควรใช

เทปใส เพราะเทปใสเมื่อโดนความรอนจะละลายได

 4. ตอบ ขอ 2. เราควรทําความสะอาดหองครัวอยูเสมอ โดยกวาดและถูพื้นทุกวัน ทําความสะอาดเตาแกสทุกครั้งหลังจาก

ใชงานเสร็จ โดยรอใหเตาคลายความรอนแลว เช็ดคราบนํ้ามันที่ติดตรงผนังสัปดาหละ 1 ครั้ง และตองทํา

ความสะอาดเครื่องครัวตางๆ ทุกคร้ังเม่ือใชงานเสร็จแลว เพื่อปองกันไมใหมีสัตวที่เปนพาหะนําโรค เชน 

หนู แมลงสาบ มากินเศษอาหาร

 5. ตอบ ขอ 1. หลังจากทําความสะอาดเสร็จแลว แตยังพบคราบสกปรกที่หองนํ้า ควรรีบทําความสะอาดทันที เพื่อไมให

คราบสกปรกฝงตัวนานจนทําความสะอาดยาก และเปนการสะสมเชื้อโรค

 6. ตอบ ขอ 3. การที่กอยกําลังจะเก็บอุปกรณทําความสะอาดหองนํ้าแลวพบคราบสกปรกที่มุมหองนํ้า แสดงวากอยไมได

ตรวจสอบผลการทําความสะอาดใหเรียบรอยกอนจัดเก็บอุปกรณ

 7. ตอบ ขอ 3. หากนองพบัผาหมไมเรยีบรอย ควรสอนวธิกีารพบัผาหม แลวใหนองลองทาํใหมอกีครัง้ เพือ่ใหนองสามารถ

ทําไดอยางถูกตอง

 8. ตอบ ขอ 3. ภาชนะตางๆ เมื่อใชแลว ควรเก็บลางทันที เพื่อไมใหคราบอาหารติดแนนอยูที่ภาชนะ และยังทําใหภาชนะ

มีเชื้อโรคจากเศษอาหารที่ตกคางอยู ดังนั้น วิธีการของตั้มจึงไมใชการประหยัดนํ้าที่เหมาะสม

 9. ตอบ ขอ 2. การทําอาหารประเภทผัด ควรใชอุปกรณ คือ กระทะ และตะหลิว

 10. ตอบ ขอ 2. การตกัอาหารประเภทแกง ควรใชทพัพตีกัใสชามหรอืถวย เพราะอาหารประเภทแกงจะมนีํา้เปนสวนประกอบ

สวนใหญ หากตักใสจานอาจหกเลอะเทอะไดงาย

 11. ตอบ ขอ 2. การตักขาวจากหมอมาใสจาน จะตองตักในปริมาณที่มากพอสมควร หากใชชอนตักจะทําใหตักไดนอย 

และตองตักหลายครั้ง จึงไมสะดวกเทาใชทัพพีตักขาวตัก

 12. ตอบ ขอ 2. การเลือกซื้อผัก ควรเลือกที่สดใหมไมมีรอยชํ้าหรือเหี่ยว โดยอาจมีรอยของแมลงกัดบาง เพราะแสดงวา 

ผักนั้นปลอดภัย ไมมีสารเคมี

 13. ตอบ ขอ 4. การเลือกซื้อผัก อาจเลือกผักที่มีรอยของแมลงกัดบาง เพราะแสดงวา ผักนั้นปลอดภัย ไมมีสารเคมี และ

ไมควรเลอืกผกัทีป่ลกูดวยสารเคมี เม่ือเรากนิผักเขาไปสารเคมีอาจไปตกคางในรางกาย ทาํใหเกดิอนัตรายได

ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบ  ภาคเร�ยนท่ี 1 

ตอนที่  1
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 14. ตอบ ขอ 4. การเลือกซื้อเนื้อหมู ควรเลือกที่เนื้อมีสีชมพูออน มันมีสีขาว ไมมีเม็ดแข็งๆ คลายเม็ดสาคู ซึ่งเปนตัวออน

ของพยาธิตัวตืด

 15. ตอบ ขอ 3. การเลือกซื้อเนื้อสัตว ควรเลือกที่สะอาด สด เนื้อแนน ไมมีกลิ่นเหม็น และไมเขียวชํ้า หรือมีสีดําคลํ้า

 16. ตอบ ขอ 1. กะหลํ่าดอก ผักบุง สะระแหน เปนพืชสวนครัวที่ใชประกอบอาหารได สวนขอ 2. พุทธรักษา เปนไมดอก 

ขอ 3. จําป เปนไมประดับ ขอ 4. ชบา ชงโค เปนไมดอก

 17. ตอบ ขอ 2. การตอนกิ่งสามารถทําไดโดยใชกิ่งพันธุดีมาควั่นรอบๆ กิ่ง แลวลอกเปลือกออก จากนั้นหุมดวยดินรวน

หรือขุยมะพราวที่ชุมนํ้า จากนั้นหอดวยพลาสติก ทิ้งไวจนรากงอกออกมา สวนขอ 1. เปนการปกชํา  

ขอ 3. เปนการทาบกิ่ง และขอ 4. เปนการติดตา

 18. ตอบ ขอ 4. จากขอความ กระเทียมเปนผักสวนครัวที่มีหัวอยูใตดิน และการปลูกควรเลือกกลีบกระเทียมที่มีขนาดใหญ

จึงควรขยายพันธุโดยการแยกหัวหรือหนอ ซึ่งเปนการตัดหัวหรือหนอของพันธุพืชไปปลูก

 19. ตอบ ขอ 1. การยายตนกลามาปลกูในแปลงปลกู ควรขดุยอยดนิในแปลงปลกูและรดนํา้ใหชุม จากนัน้จงึขดุตนกลาใหมดิีน

ตดิมากบัราก แลวปลกูลงในแปลงปลกู รดนํา้ใหชุม ทาํรมหรอืเพงิกนัแดดจนกวาตนกลาทีป่ลกูจะแขง็แรง แต

ไมควรยายตนกลาจากกระบะเพาะมาใสตะกราเตรยีมไวรอปลกู เพราะตนกลาจะเหีย่วเฉาตายเนือ่งจากขาดนํา้

 20. ตอบ ขอ 1. การรดนํ้าพืชผักสวนครัว ไมควรรดมากเกินไป เพราะพืชอาจเนาตายได เมื่อผักเกิดเนา ควรศึกษาวิธีการ

ปลูกจากแหลงความรูเพิ่มเติมมากขึ้นจนเขาใจ แลวจึงเริ่มปลูกผักใหมอีกครั้ง

 21. ตอบ ขอ 2. การดูแลรักษาผักสวนครัว ควรรดนํ้าในปริมาณที่เหมาะสม ไมมากเกินไปจนนํ้าขังแปลงปลูกซึ่งอาจทําให

ผกัเนาตายได การพรวนดนิ ควรพรวนรอบๆ โคนตน แตไมควรพรวนใหชดิโคนตน เพราะจะโดนรากพชืขาด 

ทาํใหพชืตายได การใสปุยรอบๆ โคนตน โดยเลือกปุยใหเหมาะกบัพชื และหมัน่กาํจดัศตัรูพชืโดยฉดีพนดวยยา

กาํจดัศตัรพูชืจากสมนุไพร หรือเกบ็ศตัรูพชืไปทิง้ และถอนวชัพชืทิง้อยูเสมอ

 22. ตอบ ขอ 3. การใสปุยเพ่ือบํารงุพืชใหเจรญิงอกงาม ควรใสเปนชวงๆ ไดแก ชวงทีเ่ปนตนกลา ชวงทีพ่ชืมกีารเจริญเตบิโตอยาง

รวดเรว็ และชวงสรางเมลด็ ดอก ผล การใสปุยทกุวนัจงึไมเหมาะสม เพราะจะทาํใหพชืไมเจริญเตบิโตและตายได

23. ตอบ ขอ 4. เพราะเปนชนิดของสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อความเพลิดเพลินหรือดูเลน และมีขนาดตัวที่ไมใหญโตมาก สวนขอ 1.

เปด ไก เลี้ยงไวเปนอาหารหรือเล้ียงไวดูเลน มาเล้ียงไวเพื่อใชงาน  ขอ 2. วัว เล้ียงไวใชงาน ปลาดุก

เลี้ยงไวเปนอาหาร  ขอ 3. สุกร เลี้ยงไวเปนอาหาร 

 24. ตอบ ขอ 2. เมื่อเรานําสัตวเลี้ยงมาใหม ควรแยกจากสัตวเลี้ยงเดิมกอน เพื่อดูลักษณะอาการวาเปนโรคหรือไม 

หากเปนโรคจะไดรีบนําไปรักษา และปองกันไมใหแพรเชื้อไปยังสัตวเลี้ยงเดิม

 25. ตอบ ขอ 1. เมื่อพบวามีโรคระบาดของสัตว ควรนําสัตวที่เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคระบาดดังกลาว

 26. ตอบ ขอ 1. การเลี้ยงสัตวควรดูแลรักษาความสะอาดของกรงสัตว พาสัตวไปออกกําลังกาย ฉีดวัคซีนปองกันโรค 

ใหอาหารและนํา้สะอาดแกสตัวในปรมิาณทีเ่หมาะสม ไมควรใหเฉพาะอาหารทีส่ตัวเลีย้งชอบในปริมาณมาก

เพราะอาจทําใหสัตวเลี้ยงเปนโรคเกี่ยวกับการยอยอาหารได

 27. ตอบ ขอ 3. การวาดภาพกลองใสของอยางคราวๆ เปนการออกแบบงานประดิษฐตามความตองการ จัดอยูในขั้น

กระบวนการหรือการดําเนินงาน ซึ่งเปนขั้นที่นําความตองการในการทํางานประดิษฐมาจัดการทําใหเกิดผล 

สวนขอ 1. เปนขั้นวิเคราะหระบบ  ขอ 2. เปนการนํางานประดิษฐไปใชงาน  ขอ 4. เปนขั้นขอมูลวัตถุดิบ

หรือตัวปอน
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 28. ตอบ ขอ 4. การกําหนดวาจะทําสิ่งประดิษฐอะไร เปนการวางแผนการทํางาน ซึ่งขั้นตอนตอไป คือ สืบคนวิธีทํา แลวจึง

ออกแบบ จากนั้นเตรียมอุปกรณที่จะใชทํา แลวจึงลงมือทํางานประดิษฐ

 29. ตอบ ขอ 1. เมื่อทํางานประดิษฐเสร็จแลว ควรตรวจสอบผลงาน เพื่อหาขอผิดพลาดและแกไขกอนนําไปใชงานจริง 

เพื่อใหไดงานประดิษฐที่สมบูรณ

 30. ตอบ ขอ 1. การเลือกวัสดุในการทํางานประดิษฐ ควรเลือกวัสดุหรือเศษวัสดุที่หางาย ราคาไมแพง และไมกอใหเกิด

อันตรายเมื่อนํามาใชงาน ซึ่งแกลลอนนํ้ายาเคลือบเงารถ เมื่อนํามาทํากระถางตนไมอาจมีสารเคมีตกคาง

ที่แกลลอน และทําใหพืชที่ปลูกไมเจริญเติบโตได

 31. ตอบ ขอ 4. งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย ไดแก งานแกะสลัก งานรอยดอกไม และงานใบตอง ซึ่งผอบใสอาหาร

ที่แกะสลักจากผลฝรั่ง จัดเปนงานแกะสลัก จึงเปนงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

 32. ตอบ ขอ 1. เปลือกไขมีคุณสมบัติแข็ง แตเปราะงาย ผิวล่ืน หากตองการติดวัสดุตางๆ ที่เปลือกไข จึงควรใชกาวทา 

เพื่อใหวัสดุติดไดดี ไมลื่นหลุด และเปลือกไขไมแตก

 33. ตอบ ขอ 3. การดูแลรักษาเครื่องมือชางที่มีโลหะเปนสวนประกอบ เชน คีมตัดลวด เมื่อใชเสร็จแลว ควรใชผาแหงเช็ด

ทําความสะอาด แลวทานํ้ามันตรงสวนที่เปนโลหะเพื่อปองกันสนิม ไมควรใหสวนของเครื่องมือที่เปนโลหะ

เปยกนํ้า เพราะจะทําใหเปนสนิมได

 34. ตอบ ขอ 4. การแกะสลักไมเปนรูปทรงตางๆ ควรใชสิ่วในการเซาะไมใหเปนรูปทรงตางๆ ไมควรใชเลื่อย เพราะเลื่อยใช

สําหรับเลื่อยไมใหเปนทอนๆ

 35. ตอบ ขอ 1. กอนใชเครือ่งมอืชางทกุชนดิ ควรศกึษาวธิกีารใชงาน และฝกใชใหเปนกอนใชงานจริง เพือ่ใหทาํงานไดสาํเรจ็

ตามเปาหมาย และปลอดภัยในการทํางาน

 36. ตอบ ขอ 2. กอนทํางานชาง เชน การประกอบของใช ควรศึกษาวิธีการกอน แลวจึงคอยประกอบ เพื่อจะไดทํางานชาง

ไดสําเร็จตามที่ตองการ ไมเสียเวลาในการทํางาน และปลอดภัยในการทํางาน

 37. ตอบ ขอ 4. ขณะทํางานชาง หากรูสึกไมสบายควรหยุดทํา ไมควรทําตอทั้งที่ไมสบาย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุในขณะ

ทํางานได และควรเก็บเครื่องมือเขาที่ใหเรียบรอย กอนไปพักผอน เพื่อชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุจาก

เครื่องมือชาง และเปนการดูแลรักษาเครื่องมือไมใหสูญหายดวย

 38. ตอบ ขอ 3. นาฬกาเปนสิง่ของที่ใชระบบกลไกควบคมุการทาํงาน หากตองการประกอบนาฬกา จงึตองมคีวามรูเกีย่วกบั

ระบบกลไก

 39. ตอบ ขอ 4. หากตองการเจาะผนังปูน ควรใชสวาน ซึง่เปนเคร่ืองมอืทีท่าํจากวสัดทุีม่คีวามแขง็แรง ทนทานกวาเหลก็แหลม 

จึงไมควรใชเหล็กแหลมเจาะปูน เพราะจะตองใชแรงมากจึงจะเจาะเขา และหากเหล็กแหลมหัก เปนการ

ทําใหเครื่องมือชางเสียหาย และอาจทําใหเกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่นได

 40. ตอบ ขอ 3. เมื่อประกอบสิ่งของตางๆ เสร็จแลว สิ่งสําคัญ คือ ตองตรวจสอบผลงานและทดลองใชกอน เพื่อหา

ขอผิดพลาด และปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชงานจริง

(18)
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. แนวตอบ เพราะหองนํ้าเปนสถานที่ที่ใชขับถายของเสีย อาบนํ้าชําระลางรางกาย และมีผูใชงานเปนประจํา จึงควร

หมั่นทําความสะอาดอยูบอยๆ เพื่อใหสะอาด นาใช และไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค

 2. แนวตอบ ทาํใหรางกายไดรบัสารอาหารไมครบถวน รางกายจะไมเจริญเตบิโตอยางเตม็ที ่และอาจทาํใหเกดิโรคตางๆ ได 

เชน ถาเราดื่มนํ้าอัดลมมากจนเกินไป อาจทําใหปวดทองได เปนตน

 3. แนวตอบ การเลือกซื้อสวนประกอบของอาหารอยางถูกวิธี มีดังนี้

    • ทําใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

    • เมื่อนํามาประกอบอาหารทําใหไดอาหารที่มีคุณภาพ 

    •  เมื่อเรารับประทานอาหารเหลานี้เขาไป ทําใหเกิดประโยชนตอรางกาย รางกายเจริญเติบโต แข็งแรง

และมีภูมิตานทานโรคตางๆ

 4. แนวตอบ มปีระโยชน เพราะทาํใหปลกูผกัไดเจรญิเตบิโต สามารถนาํผลผลติมาใชประกอบอาหาร ชวยประหยดัคาใชจาย 

และไดรับประทานผักที่ปลอดสารพิษ หากผลผลิตที่ไดมีปริมาณมาก อาจนําไปขาย ทําใหมีรายไดอีกดวย

 5. แนวตอบ ไมเห็นดวย เพราะงานประดิษฐที่ดี และสวยงาม ไมจําเปนตองใชวัสดุราคาแพง แตขึ้นอยูกับการวางแผน

ในการทํางาน การเลือกวัสดุที่เหลือใชมาคิดออกแบบสรางสรรค ประยุกตใชใหเปนงานประดิษฐที่สวยงาม 

และนําไปใชประโยชนได จึงจะเปนงานประดิษฐที่ดี

ตอนที่  2
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. ตอบ ขอ 3. ทกัษะการจัดการในการทาํงานเปนกระบวนการดาํเนนิงานทีท่าํอยางเปนระบบเปนขัน้ตอน โดยมกีารสาํรวจ

และวเิคราะหงาน วางแผนการทาํงาน ปฏบิตังิาน และสรุปผล ซึง่แกวปฏบิตัตินตามทกัษะการจดัการในการ

ทํางาน คือ ทํางานอยางเปนขั้นตอน

 2. ตอบ ขอ 4. การทําความสะอาดเครื่องเรือนที่เปนหนัง ควรใชไมกวาดขนไกปดฝุนละออง แลวใชผาชุบนํ้ายาขัดเงาเช็ด

ใหทั่วโซฟา จากนั้นจึงใชผาแหงเช็ดอีกครั้งจนขึ้นเงา ไมควรใชผาเปยกเช็ด เพราะอาจทําใหหนังชํารุดได

 3. ตอบ ขอ 3. การทําความสะอาดเครื่องเรือนที่เปนไม ควรใชไมกวาดขนไกปดฝุนละออง แลวใชผาชุบนํ้าบิดหมาดๆ เช็ด

จนสะอาด และผึ่งใหแหง

 4. ตอบ ขอ 2. การดแูลรกัษาเครือ่งใชไฟฟา ควรทาํความสะอาดเคร่ืองใชไฟฟาโดยใชไมกวาดขนไกปดฝุนอยูเสมอ ไมควร

ใชผาเปยก เพราะอาจทาํใหเครือ่งชอ็ตได เมือ่เลกิใชงานควรมวนเกบ็สายไฟของเครือ่งใชไฟฟาใหเรียบรอย  

ไมควรพับสายไฟใหหักหรืองอเพราะจะทําใหสายไฟชํารุดได และหากพบเครื่องใชไฟฟาชํารุด ควรแจงให

ผูปกครองทราบทันที เพื่อจะไดนําไปซอมแซมตอไป ไมควรซอมแซมเอง

 5. ตอบ ขอ 4. การดูแลรักษาหองรับแขก ควรกวาดหยากไยอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง นําหมอนอิงไปผึ่งแดดอยางนอย

เดือนละ 2 ครั้ง กวาดและถูพื้นทุกวัน จัดวางสิ่งของตางๆ เชน หมอนอิง นิตยสารใหเปนระเบียบ 

และทําความสะอาดอยูเสมอ

 6. ตอบ ขอ 1. การทําความสะอาดหองนอนควรปดฝุนละอองที่เคร่ืองเรือนตางๆ กอน แลวจึงกวาดและถูพื้น หากกวาด

และถูพื้นกอน แลวจึงปดฝุนละออง ฝุนละอองจะตกลงบนพื้น ทําใหตองกวาดและถูพื้นใหมอีกครั้ง เปนการ

ทํางานซํ้า ทําใหเสียเวลาในการทํางาน สวนการจัดของบนชั้น อาจทํากอนการกวาดและถูพื้น หรือทําหลัง

จากกวาดและถูพื้นเสร็จแลวก็ได

 7. ตอบ ขอ 2. เราควรทําความสะอาดเครื่องนอนอยูเสมอๆ เชน ที่นอน หมอนขาง หมอน ควรนําไปผึ่งแดด และควรซัก

ทําความสะอาดเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 8. ตอบ ขอ 4. เราจดัเกบ็เครือ่งใชตางๆ ทกุคร้ังหลังใชงานเสร็จ และควรทาํความสะอาดหองนํา้อยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้ 

เพราะหองนํ้าเปนแหลงสะสมและแพรเชื้อโรคไดงาย จึงตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ

 9. ตอบ ขอ 3. การทาํงานรวมกบัผูอืน่ หากมผูีอธบิายวธิกีารทาํงาน ควรฟงอยางตัง้ใจ และควรกลาวชมเชยเพือ่นรวมงาน

ในบางครั้งตามความเหมาะสม

 10. ตอบ ขอ 1. หากมีคนบอกถงึขอบกพรองในการทาํงาน ควรยอมรับในขอบกพรองนัน้ แลวรีบปรับปรุงแกไขการทาํงานใหดขีึน้

 11. ตอบ ขอ 1. กะละมังที่ชํารุดจนซอมแซมไมได จึงไมสามารถนําไปใชงานไดแลว แตยังนําไปใชประโยชนอยางอื่นได 

กะละมังมีลักษณะรูปทรงคลายกระถางตนไม จึงนําไปใชแทนกระถางตนไมได เปนการใชทรัพยากรอยาง

คุมคา ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอนที่  1

ชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบ  ภาคเร�ยนท่ี 1 
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 12. ตอบ ขอ 4. อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ คือ อาหารหลัก 5 หมู ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 ประเภท ไดแก โปรตีน 

คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร และไขมัน

 13. ตอบ ขอ 3. ขาวผัดไกและนํ้าสมคั้น จัดเปนอาหารที่มีประโยชน และมีคุณคาทางโภชนาการครบถวนทั้ง 5 หมู สวนขอ 

1. ขนมกรุบกรอบ  ขอ 3. มะมวงดอง มีประโยชนตอรางกายนอย  ขอ 4. หมูปง ถารับประทานมากๆ อาจ

ไดรับสารกอมะเร็งได และนํ้าชาเปนเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุนประสาท ซึ่งเด็กๆ ไมควรดื่ม

 14. ตอบ ขอ 3. มารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น ไมควรตักแตอาหารที่ตนเองชอบเทานั้น ควรแบงใหผูอื่นได

ตักบาง

 15. ตอบ ขอ 2. ถาอาหารที่ตองการอยูไกลเกินไป ควรบอกใหผูอื่นชวยตักใหดวยถอยคําที่สุภาพ และกลาวขอบคุณทุกครั้ง

เพื่อจะไดไมตักอาหารขามหนาผูอื่น ซึ่งเปนมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูอื่นที่ควรปฏิบัติ

สวนขอ 1. ไมควรเลาเรื่องตลก เพราะอาจทําใหหัวเราะจนสําลักอาหารได  ขอ 3. ขณะจามควรใชผาปดปาก 

และหันหนาออกนอกวงอาหาร เพราะจะชวยปองกันไมใหเศษอาหารกระเด็นออกมา  ขอ 4. ไมควรใชมือ

หยิบอาหารใหผูอื่น เพราะมือของเราอาจจะมีเชื้อโรค ควรใชชอนจึงจะเหมาะสมกวา

 16. ตอบ ขอ 3. ครกและสาก เปนอุปกรณที่ใชตําอาหารใหแหลกหรือละเอียด ซึ่งนํ้าพริกกะปเปนอาหารที่นําสวนประกอบ

ของอาหารทั้งหมดมาตํา และคลุกเคลาใหเขากัน  ดังนั้น ขอ 3. จึงเปนการเลือกใชอุปกรณในการประกอบ

อาหารไดเหมาะสมกับประเภทของอาหาร

 17. ตอบ ขอ 3. การปรงุอาหารโดยนาํนํา้มนัเพยีงเลก็นอยใสกระทะ ตัง้ไฟใหรอน แลวใสอาหารลงในกระทะพลกิไปมาจนสกุ 

เปนการผัด จึงตรงกับผัดกะเพราไก  สวนขอ 1., 2. เปนการทอด  และขอ 4. เปนการตม

 18. ตอบ ขอ 3. การตุน เปนการนําอาหารใสหมอที่ใสนํ้าเล็กนอย ตมจนเดือด จากนั้นตมตอดวยไฟออนๆ จนนํ้างวด

และอาหารเปอย ตรงกับการประกอบอาหารของมณี สวนการลวก เปนการนําอาหารใสในนํ้าเดือด

แลวทิ้งไวสักครู ตรงกับการประกอบอาหารของอุษา

 19. ตอบ ขอ 2. จากขอมูลที่กําหนด ภาษิตประกอบอาหารโดยการตม ซึ่งตมยํากุงมีวิธีประกอบอาหารแบบเดียวกับภาษิต 

สวนขอ 1. เปนการนึ่ง  ขอ 3. เปนการตุน  และขอ 4. เปนการผัด

 20. ตอบ ขอ 3. การเลือกซื้อปลา ควรเลือกที่เหงือกมีสีแดงสด ครีบเหงือกปดสนิท ตาใส เนื้อแนน ไมมีเมือก กดลงไปแลว

เนื้อตองไมบุมตามรอยมือ

 21. ตอบ ขอ 3. การเลือกซ้ือผลไมควรเลือกที่สดใหม ไมมีรอยชํ้าหรือเหี่ยว และหากตองการรับประทานทันที ควรเลือก

ผลไมที่สุกพอดี จึงจะไดผลไมที่มีรสชาติดี แตมะละกอที่เปลือกมีสีเขียวเขม แสดงวายังไมสุก จึงไมเหมาะ

ที่จะนํามารับประทานทันที

 22. ตอบ ขอ 4. การเลือกซื้ออาหารกระปอง ควรเลือกที่กระปองปดมิดชิด สะอาด กระปองไมบุบเบี้ยว และไมเปนสนิม 

ตองไดรบัอนญุาตจาก อย. อกีทัง้ตองระบวุนัผลติ และวนัหมดอายใุหชดัเจน โดยไมควรเลอืกอาหารกระปอง

ที่หมดอายุแลว เพราะหากนําไปรับประทานอาจเกิดอันตรายได

 23. ตอบ ขอ 2. เฟรน วาสนา เศรษฐีเรือนนอก จัดเปนไมประดับทั้งหมด  สวนขอ 1. กลวยไม เปนไมดอก กะหลํ่าดอก 

เปนผักสวนครัว  ขอ 3. บัวหลวง ลีลาวดี กุหลาบหิน เปนไมดอก  และขอ 4. กระเจี๊ยบ เปนผักสวนครัว

ดาวเรือง เปนไมดอก
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 24. ตอบ ขอ 3. หากตองการปลูกไมดอกเพื่อจําหนาย ควรเลือกพันธุไมดอกที่ตลาดตองการเพื่อจะไดขายไดดี

 25. ตอบ ขอ 4. การปลูกมะลิ ควรปลูกในดินรวนซุยที่มีการระบายนํ้าดี มะลิจึงเจริญเติบโตไดดี ดังนั้น จึงไมควรรดนํ้า

ตนมะลิในปริมาณมากๆ จนนํ้าขัง เพราะอาจทําใหตนมะลิไมเจริญเติบโตได

 26. ตอบ ขอ 1. การเก็บดอกมะลิควรเก็บในเวลาเชาตรู ซึ่งหมายถึง เวลาฟาสาง รุงอรุณ ซึ่งเวลา 05.00 น. จัดเปนเวลา

เชาตรู และควรใชมือเด็ดอยางเบามือ เพื่อไมใหดอกชํ้า

 27. ตอบ ขอ 4. ดินที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ คือ ดินที่มีธาตุอาหารหลักที่พืชตองการ ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม แตในดินบางชนิดมีธาตุอาหารเหลานี้นอย จึงตองผสมกับปุยที่มีธาตุอาหารเหลานี้ ซึ่งทําให

ดินมีธาตุอาหารที่สมบูรณ

 28. ตอบ ขอ 3. กะเพราปลูกไดทุกฤดูกาล แตถาปลูกในฤดูฝนจะเจริญเติบโตไดดีกวาฤดูอื่น ซึ่งเดือนกันยายน-ตุลาคม 

ยังอยูในชวงฤดูฝน หากปลูกกะเพราในชวงนี้ กะเพราจะเจริญเติบโตไดดีกวาเดือนอื่นที่กําหนด

 29. ตอบ ขอ 4. กะเพราเปนพืชที่ตองการความชื้นสูง แตไมชอบน้ําขัง จึงควรรดน้ําทุกเชาเย็น โดยไมรดมากจนนํ้าขัง 

เพื่อใหกะเพราเจริญเติบโตไดดี

 30. ตอบ ขอ 2. การเก็บเกี่ยวกะเพรา เก็บเกี่ยวโดยตัดลําตนที่มียอดออน โดยใชกรรไกรตัดกิ่ง เพราะจะทําใหเก็บเกี่ยวได

รวดเร็ว และกะเพราไมชํ้า

 31. ตอบ ขอ 3. กระตาย นกขุนทอง ปลาทอง แมว สุนัข ปลาสอด นกเขา และกระรอก จัดเปนสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวดูเลน

ทั้งหมด สวน ไก เปด วัว ปลาดุก เลี้ยงไวเปนอาหาร ควาย ชาง วัว มา เลี้ยงไวใชแรงงาน

 32. ตอบ ขอ 1. ไก เปด วัว ปลาดุก จัดเปนสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวเปนอาหารทั้งหมด

 33. ตอบ ขอ 3. การเลี้ยงไกเพื่อนําไขไปขาย ควรเลือกไกพันธุที่ไขดก มีรางกายสมบูรณแข็งแรง มีระยะเวลา และปริมาณ

ในการวางไขที่เหมาะสม แตไมจําเปนตองดูความสวยงามของสีขนของไก

 34. ตอบ ขอ 2. การดูแลสัตวเลี้ยง ควรใหอาหารและน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับสัตว หากสัตวมีอาการผิดปกติ เชน 

เซื่องซึม หรือปวย ควรพาไปพบสัตวแพทย และหมั่นดูแลความสะอาดของที่อยูอาศัยของสัตวดวย ดังนั้น 

การทีก่ระตายเซือ่งซมึจงึควรพากระตายไปพบสตัวแพทยจะเหมาะสมกวาการใหกนิอาหารเพือ่บาํรุงรางกาย

 35. ตอบ ขอ 4. กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยี มี 4 ขั้นตอน คือ 

 1) ขอมูลวัตถุดิบหรือตัวปอน ไดแก ความตองการสิ่งของตางๆ การหาขอมูลในสิ่งที่จะทํา

 2) การดําเนินงาน ไดแก การประดิษฐชิ้นงานตามที่ออกแบบ

 3) การประเมินผล ไดแก ผลผลิตที่ได

 4)  การวิเคราะหระบบ ไดแก การพิจารณาปรับปรุงผลงานประดิษฐ

 36. ตอบ ขอ 2. งานประดษิฐจากใบตองและดอกไมสด จดัเปนงานประดษิฐทีเ่ปนเอกลักษณไทย นอกจากนีย้งัมงีานจกัสาน 

งานแกะสลกัอกีดวย  ดงันัน้ ดงันัน้กระเปาสานจากยานลเิภาจงึจดัเปนงานประดษิฐทีเ่ปนเอกลกัษณไทยดวย
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 37. ตอบ ขอ 3. เมื่อคิดวาจะประดิษฐสิ่งใดส่ิงหน่ึง และรวบรวมขอมูลไดแลว ขั้นตอนตอไป ควรออกแบบ โดยเขียนเปน

ภาพราง 3 มิติกอน เพื่อชวยใหเห็นโครงรางงานประดิษฐที่จะทําอยางคราวๆ แลวจึงคอยลงมือทํา ดังนั้น

  เมื่อสินียดูและเลือกวิธีประดิษฐกระปุกออมสินไดแลว จึงควรออกแบบวาดภาพกระปุกออมสินที่จะทํา

อยางคราวๆ แลวคอยลงมือทํา

 38. ตอบ ขอ 3. ในการประดษิฐสิง่ตางๆ หากเราวางแผนการทาํงาน และเขยีนขัน้ตอนการทาํงานอยางคราวๆ กอนลงมอืทํา 

จะทําใหเรารูวาควรทําสิ่งใดกอนหลัง เพื่อใหไดงานประดิษฐที่ดี มีคุณภาพ

 39. ตอบ ขอ 2. คัตเตอร ใชสําหรับตัดกระดาษ โฟม หรือพลาสติกแผนบางๆ หากตองการตัดผา ควรใชกรรไกรเพราะจะตัด

ไดสะดวกกวา

 40. ตอบ ขอ 3. โคมไฟ จัดเปนสิ่งของที่ตองใชวงจรไฟฟาในการทํางานไฟฟา การประดิษฐโคมไฟจึงควรมีความรูในดาน

วงจรไฟฟาดวย

 1. แนวตอบ ไมเหมือนกนั เพราะเครือ่งเรอืนในบานอาจจะทาํจากวสัดทุีต่างกนั เชน ทาํจากไม ทาํจากหนงั ทาํจากพลาสตกิ 

เปนตน  ซึ่งวัสดุแตละชนิดมีวิธีดูแลที่แตกตางกันไป เราจึงควรดูแลเครื่องเรือนแตละชนิดใหเหมาะสม เพื่อ

เปนการถนอมเครือ่งเรอืนไวใชงานไดยาวนาน เชน เครือ่งเรอืนทีท่าํจากหนงั ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใช

นํ้ายาขัดเงาขัด และใชผาแหงขัดจนขึ้นเงา สวนเครื่องเรือนที่ทําจากไม ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุน แลวใช

ผาชุบนํ้าปดหมาดๆ เช็ด ไมตองใชนํ้ายาขัดเงาเช็ดเหมือนเครื่องเรือนที่เปนหนัง เปนตน

 2. แนวตอบ • นํานํ้าที่ใชซักผาขี้ริ้วนํ้าสุดทายที่ไมมีเศษฝุนละอองมาก ไปรดนํ้าตนไม

 • ใชนํ้าสุดทายในการซักผาราดพื้นใหเปยกกอนที่จะขัดทําความสะอาดพื้น

 • ใชกะละมังรองนํ้าในขณะลางจาน

 3. แนวตอบ จะทําใหประกอบอาหารไมสะดวก ใชเวลาในการประกอบอาหารนาน และอาจทําใหเกิดอันตรายตอตนเอง

และผูอ่ืนได เชน ถาใชชอนตักแกงจากหมอใสในถวย ซึ่งชอนมีขนาดเล็ก กวาจะตักจนเกือบเต็มถวย 

ใชเวลานาน แกงอาจหกเลอะเทอะได เปนตน

 4. แนวตอบ สตัวไดรบัสารอาหารไมครบตามความตองการของรางกาย ทาํใหสตัวไมแขง็แรง ขาดสารอาหาร เปนโรคงาย

 5. แนวตอบ •  จะตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือชางตางๆ และเลือกใชงานไดเหมาะกับประเภทของงาน และใช

ดวยความระมัดระวัง

 •  จะตองมีทักษะในการทํางานชางตางๆ เชน ทักษะการตัด เปนความชํานาญในการใชเครื่องมือในการตัด

วัสดุ โดยเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะกับงาน เปนตน

 •  จะตองศึกษาขั้นตอนในการประกอบหรือติดตั้งของใชนั้นๆ จนเกิดความเขาใจกอน แลวจึงลงมือปฏิบัติ

ตามขั้นตอน และควรตรวจสอบผลงานทุกครั้ง เพื่อใหการทํางานสําเร็จตามเปาหมาย

ตอนที่  2
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ตารางวิเคราะหแบบทดสอบ  ภาคเรียนที่ 2

ชุดที่

ตารางวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด ตารางวิเคราะหระดับพฤติกรรมการคิด

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ขอของแบบทดสอบที่สัมพันธกับตัวชี้วัด
ระดับ

พฤติกรรม
การคิด

ขอของแบบทดสอบที่สัมพันธกับ
ระดับพฤติกรรมการคิด

รวม

1

ง 1.1 1 1 - 10 A ความรูความจํา - -

ง 3.1

1 30 - 31 B ความเขาใจ - -

2 26 - 29 C การนําไปใช 1 - 3, 5, 8 - 10, 13 - 16, 18 - 19, 21 - 23, 
25, 28 - 29, 31 - 38

27

3 21 - 25

4 32 - 37 D การวิเคราะห 4, 6 - 7, 17, 20, 24, 26 - 27, 30, 39 - 40 11

5 38 - 40 E การสังเคราะห 11 1

ง 4.1
1 11 - 15 F การประเมินคา 12 1

2 16 - 20

2

ง 1.1 1 1 - 13 A ความรูความจํา - -

ง 3.1

1 34 - 35 B ความเขาใจ 32 1

2
31 - 33 C การนําไปใช 2 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 15 , 17 - 23, 25 - 29, 

31, 33 - 37, 39
29

3 23 - 30 D การวิเคราะห 5, 9, 13, 30, 38, 40 6

4 36 - 39 E การสังเคราะห 1, 14 2

5 38 - 40 F การประเมินคา 16, 24 2

ง 4.1
1 14 -1 8

2 19 - 22
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 4.    ตูซือ้ขนมเพยีง 2 บาท ตูจงึไมเขยีนบนัทกึรายรบั-

รายจาย

  ตูปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะการทําบัญชีรายรับ-รายจาย 

จะตองบันทึกใหครบทุกรายการ

2. ไมเหมาะสม เพราะการทําบัญชีรายรับ-รายจาย

 ควรเขียนเฉพาะคาอุปกรณการเรียน

3. เหมาะสม เพราะบนัทกึรายรับ-รายจายใชเขยีนเฉพาะ

รายจายหลักๆ เทานั้น

4. เหมาะสม เพราะการบันทึกรายรับ-รายจายไมจําเปน

ตองเขียนคาขนม

 5. ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับบันทึกรายรับ-รายจาย

1. การทําบันทึกรายรับ-รายจาย สามารถนํามาใชทํา

บันทึกรายรับ-รายจายในงานธุรกิจได

2. การบันทึกรายรับ-รายจายจะชวยใหเห็นรายจายที่

ฟุมเฟอย

3. การทําบันทึกรายรับ-รายจายควรทําเปนรายวัน 

และรายสัปดาห จะทําใหวางแผนการใชเงินไดงาย

4. การทาํบนัทกึรายรับ-รายจาย ไมควรเขยีนเงนิคงเหลอื

ในยอดรวม เพื่อจะไดไมนําเงินที่เหลือไปใช

 4.  4. 

D

 5.  5. 

C

 1. เอชอบทําเคกและทําอรอย จึงอยากเปดรานขายเคก 

สิ่งที่เอควรทําตอจากนี้คือสิ่งใด

1. ลงมือทําเคก แลวนําไปขาย

2. ประกาศหาผูชวยในการทําเคก

3. เลือกสถานที่ที่จะเปดรานขายเคก

4. สํารวจวาลูกคาชอบรับประทานเคกแบบใด

 2. ถานักเรียนตองการทําธุรกิจการใหบริการ นักเรียน

ควรเลือกทําธุรกิจแบบใคร

1. ติ๊กปลูกผักสวนครัว แลวนําไปขาย

2. เอื้อยเลี้ยงวัวนม และนํานมไปขาย

3. ปุนรับจางตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปในโรงงาน

4. แอนจัดโปรแกรมทองเที่ยว และพาลูกคาไปตาม

สถานที่ตางๆ

 3. ใครมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ในการประกอบธุรกิจ

1. ธัญลดราคาใหผูที่ซื้อสินคาจํานวนมาก

2. นทีคืนเงินใหกับลูกคาที่จายเงินเกิน

3. พงศใชสมุนไพรฉีดพนในแปลงผักที่ปลูก

เพื่อจําหนาย

4. ภาใชนํ้ามันที่ใชแลวมาประกอบอาหารใหลูกคา

 1.  1. 

C

 2.  2. 

C

 3.  3. 

C

ชื่อ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. นามสกลุ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. 

เลขประจําตัวสอบ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  . โรงเรียน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .

สอบวันที ่…  …  …  …  …  …  …  …  ..  เดือน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   พ.ศ. …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

โครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด

เวลาสอบ 90 นาที
ชุดที่ 1

แบบทดสอบว�ชา การงานอาช�พและเทคโนโลยี  ภาคเร�ยนท่ี 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ 
 

¤Ðá¹¹ÃÇÁ 

 50

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา

A B C D E F

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
40

ตอนที่  1 1. แบบทดสอบฉบับน�้มีทั้งหมด 40 ขอ 40 คะแนน
   2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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 6.  ถานักเรียนทําบันทึกรายรับ-รายจายแลวพบวา แตละวัน

นักเรียนใชเงินจนหมด หากนักเรียนตองการใหแตละวัน

มเีงนิเหลือเพือ่เกบ็ออม ควรปฏบิตัอิยางไรจึงจะเหมาะสม 

เพราะอะไร

1. ขอเงินพอแมเพิ่ม เพราะทําใหใชจายไดสบาย และมี

เงินเก็บออม

2. อดอาหารกลางวัน เพราะเปนมื้ออาหารที่ไมสําคัญ 

จึงควรเก็บเงินที่จะใชซื้ออาหารไวเปนเงินออมแทน

3. งดซื้ออุปกรณเครื่องเขียน แลวขอยืมเพื่อนใช 

เพราะเปนสิ่งที่ควรแบงปนกันใช จึงไมจําเปนตอง

ซื้อใชเอง

4. สํารวจบันทึกรายรับ-รายจายวาสิ่งใดไมจําเปน 

แลวจึงลดการซื้อสิ่งนั้น เพราะสิ่งของที่ไมจําเปน 

จะทําใหเราใชจายฟุมเฟอย

 7. ถาแมใหนักเรียนชวยจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ นักเรียน

ควรปฏิบัติเหมือนใครจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. พราวเก็บสมุดเงินฝากไวใตหมอน เพื่อปองกันการ

สูญหาย

2. อนเกบ็ใบรบัประกันสนิคาไวในกลองสนิคา เพือ่สะดวก

ในการหยิบใช

3. โตงพับเช็คเก็บไวในกระเปาเสื้อ เพื่อจะไดสะดวก

ในการนําไปรับเงิน

4. แอนเก็บกรมธรรมประกันภัยใสในแฟมเอกสาร

พรอมระบุชื่อที่หนาแฟม และเก็บในชั้นเก็บเอกสาร 

เพื่อคนหาไดงาย

 8.    ยุทธนําใบเสร็จรับเงินที่เพิ่งซื้อสินคาติดไวที่

กลองสินคานั้น

  ยุทธปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะสะดวกในการตรวจสอบ

2. เหมาะสม เพราะชวยปองกันไมใหสูญหาย

3. ไมเหมาะสม เพราะควรจัดเก็บใสซองเอกสาร

4.  ไมเหมาะสม เพราะควรจัดเก็บในกลองสินคา

 6.  6. 

D

 7.  7. 

D

 8.  8. 

C

  อานขอมูลที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 9.

    เอกสารทางธุรกิจ

   ก. ตั๋วแลกเงิน

   ข. ใบเสร็จรับเงิน

   ค. สมุดเงินฝาก

   ง. ใบรับประกันสินคา

   จ. กรมธรรมประกันภัย

 9.  ถานกัเรยีนมซีองสาํหรบัใสเอกสารเพยีงซองเดยีว ควรเกบ็

เอกสารธุรกิจประเภทใดไวดวยกัน เพราะอะไร

1. ก. ข. และ ค. เพราะเปนเอกสารทางการเงนิเหมอืนกนั

2. ก. ค. และ ง. เพราะเปนเอกสารซื้อ-ขายสินคา

เหมือนกัน

3. ก. และ ค. เพราะเปนเอกสารทางการเงินเหมือนกัน

4. ง. และ จ. เพราะเปนเอกสารประกันภัยเหมือนกัน

 10.  ถาตองการจัดเก็บเอกสารการซื้อขายสินคาหรือบริการ

ตางๆ ไวรวมกัน ควรเลือกจัดเก็บเอกสารในขอใด

1. ใบรับประกันราคาสินคา กับเช็ค

2. ใบเสร็จรับเงิน กับใบรับประกันสินคา

3. ใบรับประกันสินคา กับสมุดเงินฝาก

4. สมุดเงินฝาก กับกรมธรรมประกันภัย

 11.    จิตรกร คือ นักวาดภาพ ซึ่งผูประกอบอาชีพนี้

จะดําเนินกิจการดวยตนเอง มีรายไดที่ไมแนนอน 

ขึน้อยูกบัความสามารถในการวาดภาพ จติรกรจึงเปน

อาชพีอสิระ

  อาชีพใดจัดอยูในประเภทเดียวกับอาชีพจิตรกร

1. ครู 

2. นักเขียน

3. ทันตแพทย 

4. พนักงานบัญชี

 9.  9. 

C

 10.  10. 

C

 11.  11. 

E
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 12.  ก. บุรุษไปรษณีย ข. นักดนตรี

   ค. ชางตัดผม ง. ทหาร

   ถานักเรียนตองการเลือกอาชีพที่ตองทํางานภายใตการ

บงัคบับญัชาของนายจาง และมรีายไดเปนเงนิเดอืนทีแ่นนอน

ทกุเดอืน ควรเลอืกอาชพีในขอใดจงึจะเหมาะสมทีสุ่ด

1. ก. และ ข. 

2. ข. และ ค.

3. ค. และ ง. 

4. ก. และ ง.

 13.    ดาวชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไมชอบเรียน

วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มีมนุษยสัมพันธดี ชอบพบปะพูดคุยกับผูอื่น

  ดาวควรเลือกประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. นักวิจัย

2. นักบัญชี

3. นักสังคมสงเคราะห

4. พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

 14.    ชาคริตมีนิสัยใจดี รักสัตว สนใจเกี่ยวกับการ

เลี้ยงสัตวหลายชนิด เชน ปลา แมว สุนัข เปนตน  

ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร และทําคะแนนไดดี

  ชาคริตควรเลือกประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. จิตแพทย 2. สัตวแพทย

3. ทันตแพทย 4. นักจิตวิทยา

 15.    แพรไหมชอบทองเทีย่วในสถานทีต่างๆ และชอบ

แนะนําสถานที่เที่ยวใหผูอ่ืน มีมนุษยสัมพันธดี มี

ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีทักษะในการพูดที่ดี

  แพรไหมควรเลือกประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. จิตรกร 

2. มัคคุเทศก

3. นักแสดง 

4. ประชาสัมพันธ

 12. 

   ค. ชางตัดผม ง.

 12. 

   ค. ชางตัดผม ง.   ค. ชางตัดผม ง.F   ค. ชางตัดผม ง.

 13.  13. 

C

 14.  14. 

C

 15.  15. 

C

 16.  ผูประกอบอาชีพในขอใดเปนผูมีคุณธรรมในการประกอบ

อาชีพของตน

1. ไตรนําของที่แถมจากสินคามาขายลดราคา

2. เกใหลูกคาเปลี่ยนสินคาชํารุดที่เพิ่งซื้อไป

3. นิดแถมสินคาที่ใกลหมดอายุใหลูกคาที่ซื้อของ

 จํานวนมาก

4. ยศซื้อผักที่มีรอยชํ้าเล็กนอย และเนื้อสัตวราคาถูก

 มาประกอบอาหารใหลูกคา

 17.    นอยประกอบอาชีพเปนพนักงานบัญชี ในชวงนี้ 

นอยจะตองจายคารักษาพยาบาลของแม จึงทําให

เงนิเดอืนไมพอใช นอยจงึนาํเงนิทีต่นเองทาํบญัชขีอง

บริษัทไปใชจายกอน แลวจะนํามาคืนในภายหลัง

  นอยปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะไมควรนําเงินของผูอื่นไปใช

2. ไมเหมาะสม เพราะควรบอกเจานายวาหยบิไปใชเทาไร

แลวจะเอามาคืนเมื่อไร

3. เหมาะสม เพราะเปนเงินสวนที่นอยรับผิดชอบในการ

ทําบัญชีอยู จึงสามารถนําไปใชกอนได

4. เหมาะสม เพราะนอยนําไปใชในสิ่งที่จําเปนและจะนํา

มาคืนในภายหลัง

 18. อาชีพใดจะตองมีคุณธรรมดานความซื่อสัตยมากที่สุด

1. ครู 

2. ผูพิพากษา

3. พนักงานธุรการ 

4. นักสังคมสงเคราะห

 19. การประกอบอาชีพในขอใด ไมควร ปฏิบัติตามมากที่สุด

1. ตายขายขาวตมตั้งแต 6 โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน

2. กุยซือ้เงาะจากชาวสวนมากโิลกรมัละ 10 บาท แลวนาํ

มาขายกิโลกรัมละ 13 บาท

3. หนอยเดด็ดอกมะลขิองเพือ่นบาน นาํมารอยพวงมาลยั

ขายอยางถูกๆ

4. นุชคนหาคําทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพื่อนําไปสอนนักเรียน

 16.  16. 

C

 17.  17. 

D

 18.  18. 

C

 19.  19. 

C
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 20. การประกอบอาชีพของใคร ขาดคุณธรรมดานความตั้งใจ

มากที่สุด

1. ฝายคํานวณบัญชีรายรับ-รายจายของบริษัท

พรอมคุยกับเพื่อนผานทางอินเทอรเน็ต

2. เดือนคัดลอกรูปจากเว็บไซตมาใสในงานโฆษณาของ

ตนเอง

3. ทยันาํกบัขาวทีเ่หลอืจากเมือ่วานมาอุน แลวนําไปขาย

ใหลูกคา

4. เดนพูดบรรยายขอมูลเดิมๆ โดยไมหาขอมูลเพิ่มเติม 

ใหผูเขาชมพิพิธภัณฑฟง

 21. ครูกําหนดใหหาขอมูลเกี่ยวกับการใชงานหองสมุด 

นักเรียนควรเลือกวิธีการคนหาขอมูลในขอใดจึงจะ

เหมาะสมที่สุด

1. สอบถามจากเพือ่นทีช่อบเขาหองสมดุบอยๆ

2. สังเกตจากพฤติกรรมผูที่ใชงานหองสมุด

3. คนหาจากหนังสือพิมพ

4. สอบถามจากบรรณารักษ

 22.  ก. กลองดิจิทัล  ข. สมุดและดินสอ

   ค. แถบบันทึกเสียง ง. แวนขยาย

   ถานักเรียนตองการสืบคนขอมูลเรื่องเพลงลําตัด 

โดยสอบถามจากครูเพลงลําตัด ขณะสืบคนขอมูล 

ควรเตรียมอุปกรณอะไรบางจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ข. และ ค. 

2. ข. ค. และ ง.

3. ก. ข. และ ค. 

4. ก. ข. ค. และ ง.

 23. ถาครูกําหนดใหสืบคนเรื่องประวัติวัดพระแกว โดยให

นักเรยีนไปทศันศกึษา นกัเรยีนควรเตรยีมอปุกรณ

อะไรบาง

1. ก. และ ข. 

2. ข. และ ค.

3. ข. และ ง. 

4. ก. และ ค. 

 20.  20. 

D

 21.  21. 

C

 22. 

   ค. แถบบันทึกเสียง ง. แวนขยาย

 22. 

   ค. แถบบันทึกเสียง ง. แวนขยาย   ค. แถบบันทึกเสียง ง. แวนขยายC   ค. แถบบันทึกเสียง ง. แวนขยาย

 23.  23. 

C

 24. ใครจัดการขอมูลและสารสนเทศ ไมเหมาะสม เพราะอะไร

1. เอกสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนจาก

ครูใหญ แลวพิมพลงในวารสารโรงเรียนทันที เพราะ

ขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือเพียงแหลงเดียว

ก็ทําใหไดขอมูลที่เพียงพอแลว

2. ตุลยเปรียบเทียบขอมูลที่อานจากหนังสือทั้งหมด

แลวเขียนสรุปขอมูลที่ตรงกัน เพราะการเปรียบเทียบ

ขอมูล จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง

3. ศรีนําขอมูลที่วิเคราะหแลวมาจัดเปนหมวดหมู 

เพราะการจัดหมวดหมูจะทําใหขอมูลนาสนใจ 

และอานขอมูลไดงาย

4. ออยพิมพขอมูลที่เปรียบเทียบแลวลงบนกระดาษ

ออกทางเครื่องพิมพ และจัดเก็บใสแฟม เพราะจะได

นําขอมูลไปใชงานไดงาย

 25.  ถาตองการเก็บรักษาสารสนเทศเพื่อนําไปใชและแกไข

เปลี่ยนแปลงไดทันที ควรเลือกจัดเก็บแบบใดจึงจะ

เหมาะสมที่สุด

1. จัดเก็บขอมูลเสียงลงในแถบบันทึก

2. จัดเก็บขอมูลตัวอักษรลงในแฟลชไดรฟ

3. จัดเก็บขอมูลตัวอักษรและภาพลงในแผนซีดี

4. พิมพขอมูลตัวอักษรลงบนกระดาษ แลวจัดเก็บ

เอกสารใสแฟม

  อานขอมูลที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 26. - 28.

   •  ปุก คลิก Start   เลือก All  Programs  คลิก 

Internet  Explorer  พิมพ www.google.com 

ที่ชองใส Address  พิมพคําที่ตองการคนหา

ในชองคนหา  คลิก คนหาดวย Google

   •  โดม คลิก Start  เลือก All Programs   คลิก 

Accessories  คลิก Windows Explorer   

คลิก Search  พิมพชื่อไฟลที่ตองการคนหา 

  คลิก My Documents  คลิก Search Now

   •  แพท คลิก Start  คลิก My Computer 
ดับเบิลคลิก         คลิกไฟลที่ตองการ

   •  จุม คลิก        พิมพ www.yahoo.com ที่ชอง

ใสชือ่เวบ็ไซต   พมิพคาํทีต่องการคนหาในชอง

คนหา  คลิก Search

 24.  24. 

D

25. 

C

      

ใสชือ่เวบ็ไซต  

(28)
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 26.  ถาครูกําหนดใหนักเรียนหาขอมูลเรื่องอาเซียน 

จากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต ควรเลือกคนหาแบบใคร

จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ปุก และแพท 2. โดม และจุม

3. โดม และแพท 4. ปุก และจุม

 27.  ธีระตองการคนหาไฟลภาพที่วาดจากโปรแกรมเพนต 

ซึ่งจัดเก็บไวในคอมพิวเตอร ธีระควรเลือกคนหาแบบใคร

จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ปุก 

2. โดม

3. ปุก และจุม 

4. โดม และแพท

 28. ขอใดเปนการคนหาขอมูลประเภทเดียวกันกับโดม

1. คลิก Start  คลิก Settings  คลิก Control 

Panel  คลิก Search

2. ดับเบิลคลิก  Recycle Bin ที่หนา Desktop 
คลิก Search

3. ดับเบิลคลิก My Computer ที่หนา Desktop  

คลิก Search

4. ดบัเบลิคลกิ Network ทีห่นา Desktop  คลิก Search

 29. ในการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ควรปฏิบัติเหมือน

ขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. คนหาขอมูลรูปภาพเฉพาะเว็บไซตที่เปนยอดนิยม

เทานั้น

2. นัดพบกับผูที่เพิ่งรูจักทางอินเทอรเน็ต เพื่อสอบถาม

ขอมูล

3. สนทนาสอบถามขอมูล และบอกรายละเอียดของ

ตนเองกับทุกคนอยางเปนกันเอง

4. เลือกเว็บไซตที่มีแหลงอางอิงนาเชื่อถือ ถาไมจําเปน

ไมควรบอกที่อยูของตนเองในเว็บไซต

  ใชขอมูลที่กําหนดตอบคําถามขอ 30.

   ก. ซอมแซมเสื้อที่ชายลุยดวยวิธีการเย็บ

   ข. ตรวจสอบชายเสื้อที่เย็บเสร็จเรียบรอยแลว

   ค. หาวิธีการซอมแซมเสื้อลุยจากอินเทอรเน็ต

   ง. ตรวจสอบเสื้อกอนซัก แลวพบวาชายเสื้อลุย

 26.   26.  

D

 27.  27. 

D

 28.  28. 

C

 29.  29. 

C

 30. การซักเสื้อผาหากปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหา

ตองปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนใด

1. ก.  ข.  ค.  ง.

2. ค.  ก.  ข.  ง.

3. ข.  ค.  ก.  ง.

4. ง.  ค.  ก.  ข.

 31.  โตงสอบถามวธิทีาํแผนพบัใหสวยงาม และนาสนใจจากครู 

แลวออกแบบแผนพับของตนเองอยางคราวๆ โตงปฏิบัติ

ตามขั้นตอนใดของกระบวนการแกปญหา

1. วิเคราะหปญหา

2. วางแผนแกปญหา

3. ดําเนินการแกปญหา

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

 32.  วินอยากรูวาชื่อหนาตางของงานที่เตยทําจากโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซลชื่ออะไร วินควรดูจากตรงสวนใด

ในโปรแกรม

1. กลองชื่อ 2. แถบชื่อ

3. เมนูบาร 4. ปายชื่อชีตงาน

  อานขอมูลที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 33. - 34.

    วิชาที่นักเรียนชั้น ป.6/1 - ป.6/3 ชอบเรียน 

   1) วิชาภาษาไทย  จํานวน 14 คน

   2) วิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 คน

   3) วิชาสังคมศึกษาฯ จํานวน 13 คน

   4) วิชาวิทยาศาสตร จํานวน 8 คน

   5) วิชาศิลปะ-ดนตรี จํานวน 15 คน

   6) วิชาสุขศึกษา  จํานวน 11 คน

   7) วิชาการงานอาชีพฯ จํานวน 11 คน

 33.  จากขอมูลที่กําหนด ถานักเรียนตองการนําเสนอโดยใช

โปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล ควรนําเสนอในรูปแบบใด 

จึงจะเหมาะสมที่สุด

1. แผนภูมิ 

2. ตารางภาพ

3. แผนภาพ 

4. รูปภาพ

 30.  30. 

D

 31.  31. 

C

 32.  32. 

C

 33.  33. 

C
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 34. จากขอมลู ถาตองการทาํเปนแผนภมูแิทง โดยใชโปรแกรม

ไมโครซอฟตเอ็กเซล ควรเลือกปฏิบัติตามขอใด

1. คลิกลากคลุมขอมูลที่ตองการ  คลิก แทรก 

 คลิก กระจาย

2. คลิกลากคลุมขอมูลที่ตองการ  คลกิ แทรก 

 คลกิ เสน

3. คลิกลากคลุมขอมูลที่ตองการ  คลิก แทรก

 คลิก คอลัมน

4. คลิกลากคลุมขอมูลที่ตองการ  คลิก แทรก 

 คลิก วงกลม

 35. นิดตองการใสภาพในโปรแกรมไมโครซอฟต

เพาวเวอรพอยต นิดควรปฏิบัติตามในขอใด

1. คลิกแทรก  คลิก 

2. คลิกแทรก  คลิก 

3. คลิกแทรก  คลิก 

4. คลิกแทรก  คลิก 

 36.  ถานกัเรยีนตองการพมิพขอความลงในสไลดของโปรแกรม

  ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ควรปฏิบัติตามในขอใด

1.  คลิกพื้นที่ที่ตองการพิมพขอความ  พิมพขอความ

ที่ตองการ  คลิกพื้นที่วางนอกกรอบ  คลิกคลุม

ขอความที่พิมพแลว  คลิกกําหนดรูปแบบ และ

ขนาดตัวอักษรตรงแบบอักษร

2.  คลิกพื้นที่ที่ตองการพิมพขอความ  คลิกกําหนด

รูปแบบ และขนาดตัวอักษรตรงแบบอักษร 

 พมิพขอความท่ีตองการ  คลกิพ้ืนท่ีวางนอกกรอบ

3.  คลิกพื้นที่ที่ตองการพิมพขอความ  คลิกกําหนด

รูปแบบตรงแบบอักษร  พิมพขอความที่ตองการ 

 คลิกคลุมขอความที่พิมพแลว  คลิกกําหนด

ขนาดตรงแบบอักษร  คลิกพื้นที่วางนอกกรอบ

4.  พิมพขอความที่ตองการ  คลิกคลุมขอความ

ที่พิมพแลว  คลิกกําหนดรูปแบบ และขนาด

ตรงแบบอักษร  คลิกที่วางนอกกรอบ

 34.  34. 

C

 35.  35. 

C

 36. 

  ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ควรปฏิบัติตามในขอใด

 36. 

  ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ควรปฏิบัติตามในขอใด  ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ควรปฏิบัติตามในขอใดC  ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ควรปฏิบัติตามในขอใด

 37.    อนคลิกขวาบนพื้นที่วางของสไลด  คลิก

จัดรูปแบบพื้นหลัง  คลิก เลือกสี และรูปพื้นผิว

ของสไลด  คลิก ปด จะปรากฏสีที่เลือกบนสไลด

  การกระทําของอน เปนการทําสิ่งใดจากโปรแกรม

ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต

1. ใสแผนภาพ

2. สรางสไลดเพิ่ม

3. ตกแตงพื้นหลังสไลด

4. สรางรายการแบบกราฟก

 38. หนิงตองการทําแผนพับเรื่องอาหารหลัก 5 หมู หนิงควร

ทําสิ่งใดเปนอันดับแรก

1. ดูผลงานของผูอื่น แลวนํารูปแบบมาปรับใชกับของ

ตนเอง

2. เริ่มสรางชิน้งานจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวริดทันที

3. อานขอมลูเกีย่วกบัอาหารหลกั 5 หมูจากหองสมดุ

4. ออกแบบชิ้นงานอยางคราวๆ

 39.  นกัเรยีนคดิวา ในการทาํแผนพบัจากโปรแกรมไมโครซอฟต-

เวริด จาํเปนหรอืไมทีจ่ะตองตัง้คาหนากระดาษกอนพมิพ

ขอความ เพราะอะไร

1. จําเปน เพราะถาตั้งคาหลังจากพิมพขอความเสร็จ 

อาจทําใหขอความที่จัดไวเลื่อนได

2. จาํเปน เพราะถาไมตัง้คากอน โปรแกรมจะไมสามารถ

พิมพขอความได

3. ไมจําเปน เพราะทําใหเสียเวลาในการพิมพขอความ

4. ไมจําเปน เพราะตั้งคาหลังพิมพขอความเสร็จ ทําให

จัดหนากระดาษไดงายกวา

 40. ในการสรางแผนพับจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

ไมควร ปฏิบัติตามในขอใด เพราะอะไร

1. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาพิมพลง

ในแผนพับ เพราะหากพบขอผิดพลาด จะไดปรับปรุง

จนไดผลงานที่สําเร็จตามเปาหมาย

2. อางองิแหลงขอมลูทีเ่ชือ่ถอืไดลงในแผนพบั เพราะทําให

แผนพบันาเชือ่ถอื และสามารถตรวจสอบขอมลูได

3. ดูแผนพับของผูอื่น จากนั้นนําขอความทั้งหมดใสใน

แผนพับของเรา เพราะทําใหไมเสียเวลาในการหา

ขอมูล และไดขอมูลที่นาเชื่อถือ

4. ใชถอยคําที่สุภาพในการเขียนขอความลงในแผนพับ 

เพราะทําใหแผนพับนาอาน

 37.  37. 

C

 38.  38. 

C

 39.  39. 

D

 40.  40. 

D
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. ในการประกอบธุรกิจ หากขาดปจจัยในการประกอบธุรกิจไปอยางใดอยางหนึ่ง จะเกิดผลอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. การทําบัญชีรายรับ-รายจายชวยฝกลักษณะนิสัยอยางไรใหกับนักเรียนบาง

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. การสํารวจตนเองมีความสําคัญอยางไรในการประกอบอาชีพ

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. การเก็บรักษาสารสนเทศอยางถูกวิธี และเหมาะสม มีความสําคัญอยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. นักเรียนคิดวา การคนหาขอมูลในคอมพิวเตอร สิ่งใดเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหคนหาไดงาย

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
10

ตอนที่  2  ตอบคําถามใหถูกตอง จํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1.    อรเปดรานเสริมสวย ตัดผม ออกแบบทรงผม

ใหลูกคา

  การทําธุรกิจประเภทใด จัดเปนธุรกิจประเภทเดียวกันกับ

ธุรกิจของอร

1. สวนสม 2. ประมง

3. รานอาหาร 4. กอสรางบาน

 2. ถานักเรียนตองการทําธุรกิจการใหบริการ ไมควรเลือก

ธุรกิจในขอใด

1. โรงงานผลิตอาหาร 2. รานขายเสื้อผา

3. รานทําเล็บ 4. โรงแรม  

 3.  ก.  สอบถามลกูคาวาขนมรสชาตเิปนอยางไร เพือ่นาํ

ไปปรับปรุง

   ข. ลงมือทําขนมตามที่ลูกคาตองการ

   ค.  สํารวจความตองการวาลูกคาชอบขนมแบบใด

   ง.  เตรียมเงินทุนกับอุปกรณที่ใชในการทําขนม

  จากขอความ ขอใดเรียงลําดับกระบวนการทําธุรกิจได

ถูกตอง

1. ก. ค. ง. และ ข. 2. ข. ก. ค. และ ง.

3. ค. ง. ข. และ ก. 4. ง. ข. ก. และ ค.

 1.  1. 

E

 2.  2. 

C

 3.  3. 
C

 4. การประกอบธุรกิจในขอใด ผูประกอบธุรกิจจะตองมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรคมากที่สุด

1. ธุรกิจการทองเที่ยว

2. ธุรกิจผลิตงานโฆษณา

3. ธุรกิจซอมเครื่องใชไฟฟา

4. ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว

 5.    วิภามีนิสัยรักสัตว เลี้ยงสุนัขจํานวนมาก ทุกๆ

สัปดาหวิภาจะตองนําสุนัขไปอาบนํ้าที่รานอาบนํ้า

สุนัข วิภาเห็นวามีคนนําสุนัขมาอาบนํ้าจํานวนมาก 

จงึคดิวา ธรุกจิอาบนํา้สุนขันาจะเปนธรุกจิทีม่รีายไดดี 

วิภาจึงตัดสินใจเปดรานอาบนํ้าสุนัขทันที

  วิภาปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะควรเลือกทําเฉพาะธุรกิจที่มีรายไดดี

เทานั้น

2. เหมาะสม เพราะควรเลือกทําเฉพาะธุรกิจที่รูสึกชอบ

และรีบลงมือทําทันที

3. ไมเหมาะสม เพราะควรศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ

ที่จะทํากอน

4. ไมเหมาะสม เพราะไมควรทําธุรกิจเหมือนผูอื่น

 4.  4. 

C

 5.  5. 

D

ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา

A B C D E F

ชื่อ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. นามสกลุ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .. 

เลขประจําตัวสอบ …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  . โรงเรียน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  .

สอบวันที ่…  …  …  …  …  …  …  …  ..  เดือน …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …   พ.ศ. …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ..

โครงการวัดและประเมินผล บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด

เวลาสอบ 90 นาที
ชุดที่ 2

แบบทดสอบว�ชา การงานอาช�พและเทคโนโลย ี ภาคเร�ยนท่ี 2
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ 
 

¤Ðá¹¹ÃÇÁ 

 50

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
40

ตอนที่  1 1. แบบทดสอบฉบับน�้มีทั้งหมด 40 ขอ 40 คะแนน
   2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 6. - 9.

  บันทึกรายรับ-รายจายของธิดา ตั้งแตวันที่ 3 - 4 พ.ย. 57

ว/ด/ป รายการ
รายรับ

(บาท)

รายจาย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

3 

พ.ย. 

57

- แมใหเงิน

- ซื้อขาวตม

- ซื้อนํ้าหวาน

-  ซื้ออุปกรณ

ทํางานประดิษฐ

- ซื้อของเลน

80

-

-

-

-

-

20

5

25

10

80

60

55

30

20

4 

พ.ย. 

57

- แมใหเงิน

- ซื้อโจก

- ซื้อนํ้าหวาน

- ซื้อสมุดวาดภาพ

- ซื้อของเลน

60

-

-

-

-

-

20

5

20

15

80

60

55

35

20

 6. ธิดามีเงินคงเหลือเทาไร

1. 10 บาท 

2. 20 บาท

3. 30 บาท 

4. 40 บาท

 7. ธิดามีรายรับมากกวารายจายเทาไร

1. 60 บาท 

2. 40 บาท

3. 20 บาท 

4. 5 บาท

 8. ถาธิดาตองการรูวา ธิดาใชเงินไปทั้งหมดเทาไร ธิดาควร

ปฏิบัติตามในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. นํารายจายทั้งหมดลบกัน แลวบวกกับรายรับทั้งหมด

2. นํารายรับทั้งหมดที่บวกกัน มาลบกับรายจายทั้งหมด

ที่บวกกัน

3. นํารายรับและรายจายทั้งหมดมาบวกกัน

4. นํารายจายทั้งหมดมาบวกกัน

 6.  6. 

C

 7.  7. 

C

 8.  8. 

C

 9. ถาธิดาตองการใหมีเงินเหลือเพิ่มอีก 25 บาท 

ธิดาควรปฏิบัติตามในขอใดจึงจะเหมาะสม เพราะอะไร

1. ไมซื้ออุปกรณทํางานประดิษฐ เพราะสามารถขอยืม

จากเพื่อนได

2. ขอเงินแมเพิ่มอีก 25 บาท เพราะจะไดใชเงินสวนอื่น

ไดเต็มที่ และเงินสวนนี้ใชเปนเงินเก็บออมโดยเฉพาะ

3. ไมซื้อของเลนทั้ง 2 วัน เพราะสามารถประดิษฐ

ของเลนดวยตนเองได จึงไมจําเปนตองซื้อ

4. ไมซื้อสมุดวาดภาพ เพราะสามารถใชสมุดอื่น

แทนได

 10. ถาตองการเขียนบันทึกรายรับ-รายจายอยางถูกวิธี 

ควรปฏิบัติตามแบบในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. บันทึกรายรับ-รายจายแบบวันเวนวัน และลงรายการ

เฉพาะรายจายเทานั้น

2. บันทึกรายรับ-รายจายแบบรายวัน และลงรายการ

รายรับ-รายจายที่สําคัญเทานั้น

3. บนัทกึรายรบั-รายจายแบบรายสปัดาห และลงรายการ

รายรับ-รายจายทั้งหมด

4. บันทึกรายรับ-รายจายแบบรายเดือน และลงรายการ

รายรับ-รายจายที่สําคัญเทานั้น

 11. ถานักเรียนตองการจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตอง

ที่สุด ควรจัดเก็บตามแบบใคร

1. ตุยรวมใบเสร็จรับเงินทั้งหมดไวดวยกันแลวหนีบ

ดวยคลิปหนีบกระดาษ และสอดไวในสมุดที่ใชงาน 

บอยๆ

2. อั๋นเก็บสมุดเงินฝากในซองเอกสาร แลวเขียนระบุชื่อ

ไวหนาซอง จากนั้นเก็บซองไวในชั้นเอกสาร

3. จอยนาํกรมธรรมประกนัภยัใสในแฟม และจดัเกบ็แฟม

ในกระเปาเอกสารที่นําติดตัวไวตลอด

4. บุมนําใบรับประกันสินคาใสในซองเอกสาร แลวเขียน

ระบุชื่อไวหนาซอง จากนั้นเก็บซองไวในกลองสินคา

นั้นๆ

 9.  9. 

D

 10.  10. 

C

 11.  11. 

C

(33)



โค
รง
ก
าร
บ
ูรณ

าก
าร

แบ
บ
ท
ด
ส
อ
บ

โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 12.    กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสารแสดงขอตกลง

เกี่ยวกับชีวิต และทรัพยสินของผูที่ทํากรมธรรม

ประกันภัย

  นักเรียนควรจัดเก็บเอกสารนี้อยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ใสซอง และเก็บในกระเปานักเรียน

2. ใสซอง พรอมเขียนระบุชื่อบนซอง และจัดเก็บไว

ใตหมอน

3. ใสแฟมเอกสาร พรอมเขียนระบุชื่อบนแฟม 

และจัดเก็บในตูเอกสาร

4. ใสแฟมเอกสาร และจดัเกบ็ไวกบัแฟมงานของพอ

 13.    ตอยจะตองฝากเงินกับทางโรงเรียนทุกๆ เดือน 

จึงนําสมุดเงินฝากใสซองเอกสาร พรอมเขียนบอก

ชื่อเอกสารไวที่หนาซอง และจัดเก็บไวในลิ้นชักของ

โตะตนเองที่โรงเรียน

  ตอยปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. เหมาะสม เพราะเก็บไวในลิ้นชักของโตะตนเอง 

เอกสารจะไดไมสูญหาย

2. เหมาะสม เพราะสะดวกในการหยิบใชงาน

เมื่อตองการฝากเงินกับทางโรงเรียน

3. ไมเหมาะสม เพราะควรใสในลิ้นชักของโตะครู 

 จึงจะปลอดภัยกวา

4. ไมเหมาะสม เพราะควรนําไปจัดเก็บในตูเก็บเอกสาร

ที่บาน หากตองการใชจึงนําติดตัวมาโรงเรียน

 14.    ตุมเปนนักบัญชี มีรายไดเปนเงินเดือนที่แนนอน

ทุกเดือน อาชีพของตุมจึงจัดเปนอาชีพรับจาง

  อาชีพในขอใดจัดเปนอาชีพประเภทเดียวกับนักบัญชี

1. พนักงานตอนรับในโรงแรม

2. เกษตรกร

3. นักเขียน

4. นักรอง

 12.  12. 

C

 13.  13. 

D

 14.  14. 

E

 15. ถานกัเรยีนตองการประกอบอาชพีอสิระ ควรเลอืกประกอบ

อาชีพในขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. ชางภาพ แมคาขายขนม

2. นักรอง บรรณารักษ

3. มัคคุเทศก วิศวกร

4. สถาปนิก พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน

 16. ใครมีคุณลักษณะเหมาะสมกับอาชีพนักดาราศาสตร

มากที่สุด เพราะอะไร

1. เนตรสนใจเกี่ยวกับการแสดงตางๆ โดยเฉพาะรําไทย 

มักไดรับคัดเลือกใหรําในงานปดภาคเรียนอยูเสมอ

และชอบเรียนวิชานาฏศิลป

2. ติณหชอบดูดวงดาวบนทองฟา มีความสนใจ

เกี่ยวกับการเกดิปรากฏการณตางๆ บนทองฟา 

และทาํคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรไดดี

3. โจชอบปลูกตนไม สนใจเกีย่วกบัการขยายพนัธุพชืตางๆ 

และชอบเรียนวชิางานเกษตร

4. รสาชอบวาดภาพธรรมชาติ มีทักษะในการวาดภาพ

อยางดี และชอบเรียนวิชาศิลปะ

 17.    หนองชอบชวยเหลือผูอื่น มีนิสัยเอื้อเฟอเผื่อแผ 

สามารถพูดจาโนมนาวจูงใจคนไดดี และมีปฏิภาณ

ไหวพริบในการแกปญหา

  หนองควรเลือกประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. นักแสดง 2. นักวิจัย

3. นักธุรกิจ 4. นักสังคมสงเคราะห

 18.    แพรมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเปนผูนํา มี

มนุษยสัมพันธดี มีทักษะการพูด พูดชัดถอยชัดคํา 

และมนีํา้เสยีงที่ไพเราะ มกัเปนตวัแทนในการออกมา

นําเสนอรายงานที่หนาชั้นบอยๆ

  แพรควรเลือกประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. แมคา 2. นักดนตรี

3. นักเขียน 4. นักจัดรายการวิทยุ

 15.  15. 

C

 16.  16. 

F

 17.  17. 

C

 18.  18. 

C
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 19. ถานักเรียนจะประกอบอาชีพสถาปนิก ควรมีความถนัด

ในดานใดมากที่สุด

1. มีความสามารถในดานศิลปะ และการคํานวณ

2. มีความรูในเรื่องไฟฟา

3. มีทักษะดานการเขียน

4. มีทักษะในการพูดที่ดี

 20. ทนิตองการประกอบอาชพีแพทย ควรมีคุณธรรมในดานใด

มากที่สุด

1. ความรับผิดชอบ 

2. ความยุติธรรม

3. ความซื่อสัตย 

4. ความประหยัด

 21. ใคร ไมมี  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

1. ทิวาใชปุยอินทรียใสผักที่ปลูก เพื่อใหผักเจริญเติบโต 

และนําผลผลิตมาขาย

2. อุษาเลือกวัตถุดิบอยางดีที่จะนํามาทําขนมใหลูกคา

3. โยธาชวยไกลเกลี่ยคดีใหลูกความที่ทําผิด

ดวยความตั้งใจ

4. ชบาหาความรูใหมๆ นํามาสอนนักเรียน

 22. รัตนาเห็นแมเปนพยาบาลคอยชวยเหลือดูแลคนปวย 

ถารัตนาอยากเปนพยาบาล รัตนาควรปฏิบัติอยางไร

1. ทดลองทํางานพยาบาลแบบแม

2. สํารวจตนเองเกี่ยวกับความถนัดหรือความสามารถ

ที่เหมาะกับอาชีพกอน

3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลจากเว็บไซต 

แลวจดบันทึกขอมูลไว

4. มุงมั่นและเลือกเรียนเกี่ยวกับพยาบาลอยางเดียว 

โดยไมสนใจในอาชีพอื่นเลย

 23. ฤดีไปชมการแสดงบรรเลงเพลงของวงมโหรีที่โรงละคร

แหงชาติ ฤดีจะไดขอมูลประเภทใด

1. ขอมูลตัวอักษร 2. ขอมูลรสชาติ

3. ขอมูลตัวเลข 4. ขอมูลเสียง

 19.  19. 

C

 20.  20. 

C

 21.  21. 

C

 22.  22. 

C

 23.  23. 

C

 24.    ทรายตองการขอมูลเกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม 

ราชวรมหาวิหาร ทรายจึงไปทัศนศึกษา บันทึกภาพ 

พรอมสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่ ซึ่งการสืบคน

ขอมลูดวยตนเอง การสอบถามขอมลูจากผูรู เปนการ

สืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ

  ขอใดจัดเปนแหลงขอมูลประเภทเดียวกันกับของทราย

1. ฟงขาวจากวิทยุ

2. ดูสารคดีจากโทรทัศน

3. อานวิธีทําอาหารจากเว็บไซต

4. สังเกตการขยายพันธุกลวยไมจากชาวสวน

 25. เกรทตองการคนหาขอมูลเรื่องการวาดภาพสีนํ้ามัน

ควรสอบถามขอมูลจากใครจึงจะเหมาะสมที่สุด

1. จิตรกร 2. มัคคุเทศก

3. บรรณารักษ 4. ชางภาพ

 26. ชลตองการประมวลผลขอมลูใหเปนสารสนเทศ ควรปฏบิตัิ

ตามขอใด

1. พิมพขอมูลที่เรียงลําดับแลวออกทางเครื่องพิมพ

2. นําขอมูลที่เปรียบเทียบแลวมาจัดหมวดหมู

3. สอบถามขอมูลจากผูรู และจดบันทึกขอมูลลงในสมุด

4. นําขอมูลที่สอบถามและขอมูลที่อานจากหนังสือ

มาเปรียบเทียบกัน

 27.    บอยนาํขอมลูทีต่นเองจดบนัทกึจากการสอบถาม

แมคาขายอาหาร กับขอมูลวิธีประกอบอาหารจาก

เว็บไซตมาดูวาขอมูลตรงกันหรือไม แลวขีดเสนใต

ขอมูลที่ตรงกัน

  บอยปฏบิตัขิัน้ตอนใดของการจดัการขอมลูและสารสนเทศ

1. รวบรวมขอมูล 

2. ตรวจสอบขอมูล

3. เก็บรักษาขอมูล 

4. ประมวลผลขอมูล

 24.  24. 

F

 25.  25. 

C

 26.  26. 

C

 27.  27. 

C
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 28. ถานักเรียนไปฟงวิทยากรบรรยายในงานนิทรรศการ

วนัภาษาไทยแหงชาต ิควรใชสือ่บนัทกึใดในการเกบ็ขอมลู

1. แผนซีดี 

2. แผนบันทึก

3. แฟลชไดรฟ 

4. แถบบันทึกเสียง

 29.  ไกตองการนําขอมูลเรื่องประชาคมอาเซียนออกจาก

คอมพิวเตอรของตนเอง เพื่อนําไปพิมพตอที่โรงเรียน 

ไกควรเลือกจัดเก็บขอมูลตามแบบในขอใด

1. พิมพออกทางเครื่องพิมพ และเก็บใสแฟม

2. ใชแถบบันทึกเสียงบันทึก

3. ใชแฟลชไดรฟจัดเก็บขอมูล

4. ใชแผนซีดีจัดเก็บขอมูล

 30. ถานักเรียนตองการเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบสําเนาถาวร 

ควรปฏิบัติตามแบบใครจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะอะไร

1. ศรีบันทึกเสียงการสัมภาษณนักดนตรีดวย

แถบบันทึกเสียง เพราะแถบบันทึกเสียงสามารถ

ใชงานไดเพียงครั้งเดียว และแกไขขอมูลเสียงไมได

2. แตวบนัทกึภาพการแสดงราํวงมาตรฐานลงในแผนซดีี 

เพราะการแกไขขอมลูในแผนซดีตีองทาํผานโปรแกรม

บันทึกขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซอน

3. ฝายบันทึกภาพสัตวตางๆ ที่ถายมาจากเขาดินลงใน

แฟลชไดรฟ เพราะการแกไขขอมูลในแฟลชไดรฟจะตอง

ทาํผานเครือ่งคอมพวิเตอรเทานัน้ จงึเปนสาํเนาถาวร

4. แจวพิมพผลงานแผนพับที่ตนเองทําจากโปรแกรม

ไมโครซอฟตเวิรด ออกทางเครื่องพิมพ และจัดเก็บ

ใสแฟมเอกสาร เพราะขอมูลท่ีพิมพลงบนกระดาษแลว 

จะแกไขยาก และสามารถใชเปนเอกสารหลักฐานได

 28.  28. 

C

 29.  29. 

C

 30.  30. 

D

 31. ถาตองการคนหาขอมลูทีจั่ดเกบ็ในคอมพวิเตอร ควรปฏิบตัิ

ตามแบบใดจึงจะเหมาะที่สุด

1. คลิก Start  คลิก Windows Explorer  

เลือก All Programs  เลือก Accessories  

คลิก Search

2. คลิก Start  เลือก All Programs  

คลิก Internet Explorer  คลิก Search

3. คลิก   เลือก All Programs  

เลือก Accessories   คลิก Windows Explorer

 คลิก Search

4. คลิก   เลือก Accessories   

เลือก All Programs  คลิก Internet Explorer   

คลิก Search

 32.    แนนตองการคนหาวิธีการทําความสะอาด

เครื่องเรือน จึงเลือกคนหาจากเว็บไซตทาง

อินเทอรเน็ต

  ขอใดกลาวถึงอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสมที่สุด

1. ระบบที่ใชสื่อสารสนทนากันเทานั้น

2. ระบบที่ใชคนหาขอมูลในเว็บไซตเทานั้น

3. เครือขายที่ใชเชื่อมตอหลายเครือขาย สามารถ

เชื่อมโยงกันทั่วโลก

4. เครือขายที่ใชเชื่อมตอหลายเครือขาย สามารถ

เชื่อมโยงกันไดภายในแตละประเทศ

 33. ถานักเรียนคลิก    เปนการคนหาขอมูลจาก

แหลงใด

1. ในเครื่องคอมพิวเตอร 2. อินเทอรเน็ต

3. แฟลชไดรฟ 4. แผนซีดี

 31.  31. 

C

 32.  32. 

B

 33.  33. 

C
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  อานขอความที่กําหนด แลวตอบคําถามขอ 34. - 35.

     แอมดแูลตนไมอยางด ีรดนํา้ ใสปุยอยางสมํา่เสมอ 

แตต นไมไมเจริญเติบโต แอมจึงสังเกตตนไม

แลวจดบันทึก จากนั้นจึงสืบคนวิธีการดูแลใหตนไม

เจริญเติบโต เมื่อไดวิธีการดูแลตนไมแลว จึงนําวิธี

ดูแลตนไมที่ไดมาใช เมื่อผานไป 2 สัปดาห  แอมจึง

มาดูวาตนไมเจริญเติบโตมากขึ้นหรือไม

 34. การสืบคนวิธีการดูแลตนไมของแอม จัดอยูในขั้นตอนใด

ของกระบวนการแกปญหา

1. วิเคราะหปญหา 

2. วางแผนแกปญหา

3. ดําเนินการแกปญหา 

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

 35. การสํารวจตนไมที่ใชวิธีดูแลแบบใหม มีการเจริญ-

เติบโตขึ้นหรือไม จัดอยูในขั้นตอนใดของกระบวนการ

แกปญหา

1. วิเคราะหปญหา 

2. วางแผนแกปญหา

3. ดําเนินการแกปญหา 

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

 36.    ตายตองการนําเสนอเรื่องวิธีการทํากระทงที่มี

เนื้อหาสั้นๆ และมีภาพประกอบการพูดบรรยาย

ขั้นตอนการทํา

  ตายควรเลอืกใชโปรแกรมใดในการนาํเสนอจงึจะเหมาะสม

ที่สุด

1. ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต

2. ไมโครซอฟตเอ็กเซล

3. ไมโครซอฟตเวิรด

4. เพนต

 34.  34. 

C

 35.  35. 

C

 36.  36. 

C

 37. ทนิตองการนําเสนอวชิาเรียนของตนเองทัง้สัปดาหใหแมดู 

ทนิควรเลอืกการนาํเสนอในรปูแบบใดจงึจะเหมาะสมท่ีสดุ

1. แผนภาพ 2. รูปภาพ

3. ตาราง 4. แผนภูมิ

 38.  นํ้าหวานตองการทําแผนพับเรื่องการประหยัดไฟฟา 

  จงึเลอืกใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอก็เซลในการทําแผนพบั 

นํ้าหวานปฏิบัติไดเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร

1. ไมเหมาะสม เพราะการทําแผนพับควรใชโปรแกรม 

ไมโครซอฟตเวิรด

2. ไมเหมาะสม เพราะการทําแผนพับควรใชโปรแกรม 

ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต

3. เหมาะสม เพราะโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล

ใชพิมพขอความ พรอมมีภาพประกอบ

4. เหมาะสม เพราะโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล

ใชนําเสนองานที่เนนภาพประกอบ

 39. ยุยตองการเพิ่มหนาสไลดใหม เพื่อใสภาพในโปรแกรม

ไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต ยุยควรปฏิบัติอยางไร

1. คลิกแทรก  คลิก   คลิิกภาพที่ตองการ  

 คลิกเปด

2. คลิกแทรก  คลิก   คลิกเลือก  

 ตกลง

3. คลิกหนาแรก  คลิก   คลิกเลือก 

 

4. คลิกแทรก  คลิก   คลิกเลือก 

 

 40. การสรางชิ้นงานของใคร ไมสามารถใชทําจากโปรแกรม

ไมโครซอฟตเวิรดได

1. นัทวาดภาพสุนัขที่หายลงในใบประกาศ

2. รุงใสสีตัวอักษรที่เปนหัวขอในแผนพับ

3. ยุทธใสภาพประกอบในรายงานที่สงครู

4. วีรสรางตารางรายชื่อผลไมแตละฤดูกาล

 37.  37. 

C

 38. 

  จงึเลอืกใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอก็เซลในการทําแผนพบั 

 38. 

  จงึเลอืกใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอก็เซลในการทําแผนพบั   จงึเลอืกใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอก็เซลในการทําแผนพบั D  จงึเลอืกใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอก็เซลในการทําแผนพบั 

 39.  39. 

C

 40.  40. 

D
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. นักเรียนคิดวา คุณลักษณะและคุณธรรมของผูประกอบธุรกิจ มีความสําคัญในการประกอบธุรกิจหรือไม อยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2. นักเรียนคิดวา ในการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ เราจะตองมีความรูเกี่ยวกับเอกสารธุรกิจชนิดนั้นๆ หรือไม อยางไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3. นักเรียนคิดวา คุณธรรมอะไรบางที่ทุกอาชีพจะตองมีและทําใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 4. นักเรียนคิดวา การฝกแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหาอยูเสมอ จะเกิดประโยชนอยางไรกับนักเรียนบาง

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. นักเรียนคิดวา ในการสรางชิ้นงานจากคอมพิวเตอร จําเปนหรือไมที่จะตองวางแผนการทํางาน เพราะอะไร

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¤Ðá¹¹·Õè ä´Œ   

¤Ðá¹¹àµçÁ 
10

ตอนที่  2  ตอบคําถามใหถูกตอง จํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. ตอบ ขอ 4. เพราะในการทําธุรกิจตางๆ ควรสํารวจตลาดกอน วาธุรกิจที่จะทํามีความนาสนใจมากนอยอยางไร หรือ

สาํรวจความชอบเกีย่วกบัธรุกจิทีจ่ะทาํ จากนัน้จงึคนหาขอมลูเกีย่วกบัธรุกจินัน้ๆ เมือ่นาํขอมลูท่ีไดมาศึกษา

จนเกิดความรูความเขาใจในธุรกิจที่จะทําแลว จึงลงมือทําธุรกิจนั้น และในระหวางดําเนินธุรกิจนั้นก็ควร

ตรวจสอบหาขอบกพรองของธุรกิจ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงใหธุรกิจประสบความสําเร็จ

 2. ตอบ ขอ 4. เพราะแอนทําธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งจัดเปนธุรกิจในดานการใหบริการ ขอ 1. และ 3. จัดเปนธุรกิจดาน

การเกษตร สวนขอ 2. จัดเปนธุรกิจอุตสาหกรรม

 3. ตอบ ขอ 4. เพราะขาดคุณธรรมดานความซื่อสัตย การนํานํ้ามันที่ใชประกอบอาหารหลายๆ ครั้ง มาประกอบอาหารอีก

อาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูรับประทานอาหารนั้นได

 4. ตอบ ขอ 1. เพราะการทาํบันทกึรายรบั-รายจายจะตองบนัทกึการรบัจายเงนิทกุอยางใหละเอยีด ไมวาจะเปนจํานวนมาก

หรือนอย โดยอาจบันทึกเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป

 5. ตอบ ขอ 4. เพราะการบนัทกึรายรบั-รายจายจะตองรวมยอดคาใชจายทั้งหมด เพือ่ใหรูวาเหลือเงนิจาํนวนเทาไร เพือ่จะ

ไดนํามาพิจารณา และวางแผนการใชจายเงินของตนเองไดอยางเหมาะสม

 6. ตอบ ขอ 4. เพราะในการทําบันทึกรายรับ-รายจายจะสามารถตรวจสอบไดวา เราใชจายสิ่งใดไปบาง หากพบวาใชจาย

ในสิ่งที่ฟุมเฟอย หรือสิ่งที่ไมจําเปน เชน การซื้อของเลน เปนตน จะทําใหตัดคาใชจายในสวนนั้นออกไป 

ก็จะทําใหเหลือเงินมากขึ้น

 7. ตอบ ขอ 4. เพราะการจดัเกบ็เอกสารทางธรุกจิตางๆ ควรจดัแยกหมวดหมูของเอกสารแตละประเภท แลวจดัเกบ็ใสซอง

หรือแฟม จากนั้นเขียนชื่อเอกสารที่หนาซองหรือแฟม เพื่อใหทราบวาเปนเอกสารประเภทใด และนําซอง

หรอืแฟมไปจดัเกบ็ในตูหรอืชัน้สําหรับเกบ็เอกสาร เพือ่ใหสะดวกในการหยบิใชงาน และปองกนัการสญูหาย

 8. ตอบ ขอ 3. เพราะไมควรติดไวที่กลองสินคา บางครั้งเราอาจจะเผลอทิ้งกลองสินคานั้นไป ควรจัดเก็บเอกสารใสซอง 

และเก็บไวในตูหรือชั้นสําหรับเก็บเอกสารจึงจะเหมาะกวา

 9. ตอบ ขอ 3. เพราะในการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ อาจนําเอกสารประเภทเดียวกันมาจัดเก็บรวมกันได เพื่อใหสะดวกใน

การหยิบใชงาน แตควรจําแนกแตละชนิด และเขียนระบุชนิดไว เพื่อใหเอกสารไมปะปนกัน และหยิบใชงาน

ไดสะดวก ซึ่งขอ ก. และ ค. เปนเอกสารทางการเงินเหมือนกัน สามารถจัดเก็บรวมกันได  สวน ข. และ ง. 

จัดเปนเอกสารซื้อขายสินคาสําหรับบริการตางๆ และ จ. เปนเอกสารประกันภัย

 10. ตอบ ขอ 2. เพราะใบเสร็จรับเงิน และใบรับประกันสินคาเปนเอกสารซื้อขายสินคาหรือบริการตางๆ ทั้งคูจึงสามารถ

จดัเกบ็ไวรวมกนัได  สวนเชค็และสมดุเงินฝากเปนเอกสารทางการเงิน และกรมธรรมประกนัภยัเปนเอกสาร

ประกันภัย  ขอ 1. 3. และ 4. เปนเอกสารคนละประเภทกัน จึงไมควรจัดเก็บรวมกัน

 11. ตอบ ขอ 2. เพราะนักเขียนเปนอาชีพที่เขียนหนังสือตางๆ ซึ่งรายไดของอาชีพนี้ขึ้นอยูกับความชอบของผูอาน หาก

หนังสือเลมนั้นเขียนดี มีผูอานซื้อมาก ก็จะทําใหมีรายไดมาก จึงจัดเปนอาชีพอิสระเหมือนกับอาชีพจิตรกร 

สวนขอ 1. 3. และ 4. จัดเปนอาชีพรับราชการหรืออาชีพรับจาง

ชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบ  ภาคเร�ยนท่ี 2 

ตอนที่ 1
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 12. ตอบ ขอ 4. เพราะอาชพีทีท่าํงานภายใตการบงัคบับญัชาของนายจาง และมรีายไดเปนเงนิเดอืนทีแ่นนอน จดัเปนอาชพี

รับราชการหรืออาชีพรับจาง ซึ่งขอ ก. และ ง. จัดเปนอาชีพประเภทนี้ สวน ข. และ ค. จัดเปนอาชีพอิสระ

 13. ตอบ ขอ 4. เพราะอาชีพพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตองใชภาษาในการส่ือสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และตองมี

มนุษยสัมพันธที่ีดี เพื่อคอยใหการตอนรับและบริการลูกคาตามความตองการ

 14. ตอบ ขอ 2. เพราะสัตวแพทยเปนหมอที่ดูแลรักษาสัตว ซึ่งตรงกับนิสัยของชาคริตที่รักสัตว สนใจในการเลี้ยงสัตว

 15. ตอบ ขอ 2. เพราะมัคคุเทศกเปนผูพูดแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ใหกับผูอื่น ซึ่งตรงกับแพรไหมที่ชอบทองเท่ียว 

และมีทักษะการพูดที่ดี

 16. ตอบ ขอ 2. เพราะเกมีคุณธรรมดานความซื่อสัตย ใหลูกคาเปลี่ยนสิ่งของที่ชํารุดได

 17. ตอบ ขอ 1. เพราะนอยไมมีความซื่อสัตย ไมควรนําเงินที่ไมใชของตนเองไปใช แมจะนํามาคืนภายหลังก็ตาม

 18. ตอบ ขอ 2. เพราะผูพพิากษาเปนอาชพีทีต่องพจิารณาคดตีางๆ และตดัสินคดคีวาม จงึตองมคีวามซือ่สัตย และยติุธรรม

ในการตัดสินคดีความ

 19. ตอบ ขอ 3. เพราะการนาํสิง่ของของผอ่ืูนไปโดยไมไดรบัอนญุาต ถอืเปนสิง่ผดิกฎหมายและผดิศลีธรรม จงึไมควรปฏบิติัตาม

 20. ตอบ ขอ 1. เพราะในการทํางาน ควรมุงมั่นตั้งใจทํา ซึ่งการกระทําของฝายอาจทําใหงานที่ทําอยูเกิดความผิดพลาดได

 21. ตอบ ขอ 4. เพราะบรรณารกัษเปนเจาหนาทีท่ีค่อยดแูลทกุสิง่ในหองสมดุ จงึสามารถใหขอมลูการใชงานหองสมดุไดดีท่ีสดุ

 22. ตอบ ขอ 3. เพราะการแสดงลําตัด มีทั้งการรอง และทําทารํา ในการสืบคนขอมูลจึงควรนํากลองดิจิทัลไปถายภาพ

ทาราํ ใชแถบบันทกึเสยีงบันทกึเสยีงรอง และใชสมดุและดนิสอบนัทกึรายละเอยีดของวธิกีารรองเพลงลาํตัด

ที่สัมภาษณจากผูรู จึงจะไดขอมูลครบทุกดาน

 23. ตอบ ขอ 1. เพราะใชกลองดิจิทัลถายภาพตางๆ ในวัด และใชสมุดและดินสอจดบันทึกรายละเอียดที่พบขณะทัศนศึกษา

 24. ตอบ ขอ 1. เพราะการนําขอมูลที่สืบคนมาใชจะตองมีการตรวจสอบขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง หากนําขอมูลที่มา

จากแหลงขอมูลเดียวมาใชงาน อาจไดขอมูลที่ผิดพลาดได

 25. ตอบ ขอ 2. เพราะแฟลชไดรฟเปนอุปกรณสารสนเทศที่ใชจัดเก็บขอมูลตางๆ ไดทันทีโดยไมตองจัดเก็บขอมูล

ผานโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเหมือนแผนซีดี และยังนําขอมูลที่จัดเก็บอยูในแฟลชไดรฟมาแกไข

และบันทึกขอมูลได

 26. ตอบ ขอ 4. เพราะเวบ็ไซต Google และ Yahoo เปนเวบ็ไซตทางอนิเทอรเนต็ทีช่วยในการสบืคนขอมลู (Search Engine)

 27. ตอบ ขอ 2. เพราะธีระตองการคนหาขอมูลภาพที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอร ซึ่งโดมก็คนหาขอมูลจาก My Documents 

ที่เปนที่จัดเก็บขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนกัน

 28. ตอบ ขอ 3. เพราะโดมคนหาไฟลหรือหรือโฟลเดอรในคอมพิวเตอร ซึ่งการคนหาในขอ 3. เปนขั้นตอนการหาไฟลหรือ

โฟลเดอรจากคอมพิวเตอรอีกวิธีหนึ่ง สวนขอ 1. Control Panel เปนสวนที่ใชจัดเก็บโปรแกรมหรือระบบ

ปฏิบัติการของเครื่อง ขอ 2. Recycle Bin เปนสวนที่จัดเก็บไฟล โฟลเดอร หรือโปรแกรมที่ไมตองการแลว 

หากเราตองการคนหาไฟลหรอืโฟลเดอรทีย่งัใชงานอยูจาก Recycle Bin จะไมสามารถหาได ขอ 4. Network 

เปนสวนทีจ่ดัเกบ็ขอมลูของสิง่ทีเ่ชือ่มโยงกบัคอมพวิเตอรของเรา เชน เคร่ืองพมิพทีเ่ชือ่มตอกบัคอมพวิเตอร

ของเรา เปนตน

(40)
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 29. ตอบ ขอ 4. เพราะในการคนหาขอมูลควรเลือกเว็บไซตที่มีแหลงอางอิงนาเชื่อถือ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง 

สามารถตรวจสอบแหลงขอมูลได และในการใชงานอินเทอรเน็ต เราไมควรบอกขอมูลสวนตัว หรือนัดพบ

ผูที่ไมรูจัก เพื่อปองกันการถูกหลอกลวงไปในทางที่อันตรายได

 30. ตอบ ขอ 4. เพราะกระบวนการแกปญหา มีขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา ตรงกับขอ ง.  

2. วางแผนแกปญหา ตรงกับขอ ค.  3. ดําเนินการแกปญหา ตรงกับขอ ก. และ 4. ตรวจสอบและปรับปรุง 

ตรงกับขอ ข. ดังนั้น ขอ 4. จึงปฏิบัติตามกระบวนการแกปญหาไดอยางถูกตอง

 31. ตอบ ขอ 2. เพราะการวางแผนแกปญหา คือ การกําหนดวิธีการแกปญหา และเลือกเครื่องมือที่ใชในการแกปญหา

32. ตอบ ขอ 2. เพราะแถบชื่อเปนสวนที่อยูดานบนสุด แสดงชื่อโปรแกรมและหนาตางที่เปดใชงานอยู 

33. ตอบ ขอ 1. เพราะแผนภูมิหรือกราฟจะทําใหเห็นจํานวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาตางๆ อยางชัดเจน

 34. ตอบ ขอ 3. เพราะในคอลัมนเปนแผนภูมิแทง สวนขอ 1. กระจาย เปนกราฟแบบกระจาย ขอ 2. เสน เปนกราฟ

แบบเรียงลําดับ และขอ 4. วงกลม เปนแผนภูมิวงกลม

35. ตอบ ขอ 2. เพราะ  เปนสัญรูปที่ใชเลือกเพื่อใสภาพตางๆ ลงในโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต 

สวนขอ 1. เปนสัญรูปของรูปทรงตางๆ เชน  ,  เปนตน  ขอ 3. เปนสัญรูป

คอลัมนที่เปนแผนภูมิแทง และขอ 4. เปนสัญรูปอักษรศิลปที่เปนตัวอักษรในรูปแบบตางๆ

 36. ตอบ ขอ 2. เพราะในการพมิพขอความ ควรกาํหนดรปูแบบ ขนาด หรอืลกัษณะของตวัอกัษรใหเสรจ็เรยีบรอยกอน แลว

จึงพิมพขอความ หากกําหนดภายหลังตัวอักษรที่จัดรูปแบบแลวอาจกระโดด จนตองจัดใหม ทําใหเสียเวลา

ในการทํางาน ซึ่งขอ 2. เปนขั้นตอนการกําหนดรูปแบบ ขนาดของตัวอักษรที่ถูกตอง

 37. ตอบ ขอ 3. เพราะการกระทําของอนเปนการปรับเปลี่ยนสีของพื้นหลังตามที่เลือก ซึ่งเปนขั้นตอนการตกแตงพื้นหลัง

สไลด

 38. ตอบ ขอ 3. เพราะในการสรางแผนพับจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด มีขั้นตอนดังนี้

 1. รวบรวมขอมูล คือ กําหนดวาจะทําชิ้นงานแบบใด จากนั้นคนหาขอมูล

 2.  ออกแบบ คือ นําขอมูลที่ไดมากําหนดรายละเอียดที่จะใหในชิ้นงาน โดยอาจจะรางชิ้นงานอยางคราวๆ

 3. สรางชิ้นงาน คือ ลงมือทําชิ้นงานตามที่วางแผนไว

 4.  ประเมินผล คือ ตรวจสอบชิ้นงานที่ทําเสร็จแลว หากพบขอบกพรองก็ปรับปรุงจนไดชิ้นงานที่สมบูรณ

 39. ตอบ ขอ 1. เพราะในการทาํแผนพบัจากโปรแกรมไมโครซอฟตเวริด ควรตัง้คาหนากระดาษตัง้แตกอนทีจ่ะพมิพขอความ

หรือใสภาพลงไป หากตั้งคาหลังจากพิมพเสร็จ อาจทําใหขอความและรูปภาพที่จัดวางเลื่อน จนตองจัดวาง

ขอความและรูปภาพใหมอีกครั้ง ทําใหเสียเวลาในการทํางาน

 40. ตอบ ขอ 3. ไมควรคดัลอกขอความของคนอืน่มาใสในผลงานของตนเอง เพราะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และผดิกฎหมาย

(41)



โค
รง
ก
าร
บ
ูรณ

าก
าร

แบ
บ
ท
ด
ส
อ

บ
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 1. แนวตอบ ในการทําธุรกิจประกอบดวยปจจัย ดังนี้  1. ทุน  2. ที่ดิน  3. แรงงาน  4. การประกอบการ หากขาดปจจัยใด

ปจจัยหนึ่งไป อาจทําใหการทําธุรกิจไมประสบความสําเร็จ เกิดปญหาตางๆ ในการทํางาน ดังนั้นในการทํา

ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆ เหลานี้

  2. แนวตอบ การทําบันทึกรายรับ-รายจาย จะชวยในการวางแผนการใชเงินได เลือกใชจายแตในสิ่งที่จําเปน ตัดรายจาย

ที่ฟุมเฟอยออก เปนการปลูกฝงนิสัยการใชเงินอยางประหยัด และนอกจากนี้ยังเปนการปลูกฝงความมีวินัย 

ความรอบคอบ เพราะจะตองทาํบนัทกึรายรับ-รายจายเปนประจาํ และจะตองตรวจสอบความถกูตองอยูเสมอ

 3. แนวตอบ การสํารวจตนเองทําใหเรารูจักตนเอง วาตนเองมีความชอบ มีความสามารถ และมีทักษะในดานใดบาง 

เพือ่จะไดพฒันาในสิง่ทีต่นเองสามารถทาํได ซึง่ถามคีวามชอบ และมคีวามสามารถในดานนัน้แลว กจ็ะทาํให

การประกอบอาชีพประสบความสําเร็จได และยังมีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นดวย

 4. แนวตอบ • ทําใหเลือกใชงานขอมูล ไดงาย และสะดวก

    • ชวยปองกันไมใหขอมูลบิดเบือน หรือสูญหายได

 5. แนวตอบ ชื่อไฟลหรือโฟลเดอรเปนสิ่งสําคัญมากในการคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอร เพราะชื่อจะชวยในการคนหา

ขอมูลไดงาย ดังนั้นในการตั้งชื่อไฟลและโฟลเดอร ควรตั้งชื่อเกี่ยวของกับขอมูล และเปนชื่อที่เราสามารถ

จดจําไดงาย ซึ่งจะทําใหคนหาขอมูลไดงาย

ตอนที่  2
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 1. ตอบ ขอ 3. เพราะรานเสริมสวยจัดเปนธุรกิจการใหบริการ ซึ่งจัดเปนประเภทเดียวกันกับรานอาหาร สวนขอ 1. และ 2. 

เปนธุรกิจดานการเกษตร  4. เปนธุรกิจดานการกอสราง

 2. ตอบ ขอ 1. เพราะจัดเปนธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินคาออกมาจําหนาย เพื่อใหคนใชในการดํารงชีวิต

 3. ตอบ ขอ 3. เพราะกระบวนการทําธุรกิจ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาขอมูล  2. พิจารณา  3. หาผูรวมลงทุน  4. วางแผน

ทําธุรกิจ  5. ดําเนินธุรกิจ  6. ประเมินผล ซึ่ง ค. จัดอยูในขั้นที่ 1 และ 2  ง. จัดอยูในขั้นที่ 3  ข. จัดอยูใน

ขั้น 4 และ 5  ก. จัดอยูในขั้นที่ 6

 4. ตอบ ขอ 2. เพราะการผลิตงานโฆษณาตางๆ จะตองออกแบบสรางสรรคผลงานใหผูที่ดูโฆษณาเกิดความสนใจ และจํา

โฆษณานั้นได ผูที่ทําธุรกิจดานนี้จึงตองมีความคิดสรางสรรค เพื่อใหงานโฆษณาเปนที่ถูกใจของผูวาจาง

 5. ตอบ ขอ 3. เพราะในการทําธุรกิจจะตองศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจน้ันกอน เพื่อใหมีขอมูล แลวจึงเลือกทําธุรกิจ ไมควรทํา

เพราะเห็นวารายไดดีเพียงอยางเดียวเทานั้น

 6. ตอบ ขอ 2. เพราะนํารายรับทั้งหมดที่บวกกันแลว มาลบกับรายจายทั้งหมดที่บวกกันแลว จะไดยอดเงินคงเหลือ 

(80 + 60) - (20 + 5 + 25 + 10 + 20 + 5 + 20 + 15) = 20

 7. ตอบ ขอ 3. เพราะนํารายรับทั้งหมดมาลบกับรายจายทั้งหมด

 8. ตอบ ขอ 4. เพราะการนํารายจายทั้งหมดมาบวกกัน จะทําใหรูวามีรายจายจํานวนเทาใด

 9. ตอบ ขอ 3. เพราะของเลนเปนสิง่ของทีฟุ่มเฟอย จงึไมจาํเปนตองซือ้ หากตองการลดคาใชจายเพือ่ใหมเีงินเพิม่ ควรลด

ในสวนนี้ และจากตารางถาคิดคาซื้อของเลนทั้ง 2 วัน จะมีราคารวมกันเปน 25 บาท ก็เทากับมีเงินเพิ่มอีก 

25 บาท พอดี

 10. ตอบ ขอ 3. เพราะการทาํบนัทกึรายรบั-รายจาย เปนการเขยีนบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัการใชจายเงิน และเงนิที่ไดรบั

มาจากแหลงตางๆ ซึ่งทําเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป โดยเขียนบันทึกอยางละเอียด

 11. ตอบ ขอ 2. เพราะสมุดเงินฝากเปนเอกสารทางการเงิน ควรจัดเก็บใสซองเอกสาร แลวเขียนระบุชื่อเอกสารที่หนาซอง 

และจัดเก็บไวในตูหรือชั้นวางเอกสาร

 12. ตอบ ขอ 3. เพราะเปนเอกสารที่แสดงขอตกลงเกี่ยวกับชีวิตและทรัพยสินของผูที่ทํากรมธรรม แตไมจําเปนที่จะตอง

นําเอกสารนี้ติดตัว ควรจัดเก็บใสแฟมและเก็บในตูหรือชั้นเก็บเอกสาร เพื่อใหสะดวกในการหยิบใชงาน 

และชวยปองกันการสูญหาย

 13. ตอบ ขอ 4. เพราะการจัดเก็บเอกสารสําคัญในลิ้นชักของโตะนักเรียน อาจทําใหเอกสารสูญหายได

 14. ตอบ ขอ 1. เพราะเปนอาชพีที่ใหบรกิารทาํงานตามคาํส่ังของลูกคาทีม่าใชบริการของโรงแรม โดยมหีวัหนาคอยควบคุม

ดูแล มีรายไดเงินเดือนที่แนนอน จึงจัดเปนอาชีพรับจางเหมือนนักบัญชี

ชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบ  ภาคเร�ยนท่ี 2 

ตอนที่ 1
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 15. ตอบ ขอ 1. เพราะอาชีพอิสระเปนการทํางานตามความพอใจของลูกคา ซึ่งรายไดก็มาจากความพึงพอใจของลูกคา 

เปนมีรายไดที่ไมแนนอน

 16. ตอบ ขอ 2. เพราะดาราศาสตรเปนอาชีพที่ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และพัฒนาความรูเกี่ยวกับโครงสรางวิวัฒนาการ 

ขอบเขตตางๆ เกี่ยวกับดวงดาว วัตถุทองฟา ปรากฏการณบนทองฟา ซึ่งติณหมีคุณลักษณะที่ตรงกับอาชีพ

นักดาราศาสตร

 17. ตอบ ขอ 4. เพราะนักสงัคมสงเคราะห เปนอาชพีที่ใหคาํปรึกษาแนะนาํและชวยแกไขปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึน้กบัผูทีป่ระสบ

ปญหา

 18. ตอบ ขอ 4. เพราะนักจัดรายการวิทยุจะตองมีความมั่นใจ มีทักษะการพูดที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี

 19. ตอบ ขอ 1. เพราะสถาปนิกเปนอาชีพที่ออกแบบ และวางแผนในการสรางอาคาร จึงตองมีความรูในดานศิลปะที่ใชใน

การออกแบบ และมีความรูในดานการคํานวณสัดสวนตางๆ ของอาคาร

 20. ตอบ ขอ 1. เพราะแพทยเปนผูดูแล รักษาผูปวยใหมีอาการที่ดีขึ้น จึงตองมีคุณธรรมดานความรับผิดชอบมากที่สุด

 21. ตอบ ขอ 3. เพราะโยธาประกอบอาชีพทนาย ซึ่งคุณธรรมที่สําคัญของอาชีพนี้ คือ ความซื่อสัตย ยุติธรรม หากโยธา

ชวยเหลือผูที่กระทําความผิด ถือเปนการขาดคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

 22. ตอบ ขอ 2. เพราะในการเลือกประกอบอาชีพ เราควรสํารวจตนเองเสียกอนวามีความรู ความถนัดในอาชีพนี้หรือไม 

เมื่อสํารวจตนเองแลว จึงศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ

 23. ตอบ ขอ 4. เพราะเสียงเพลงของวงมโหรีจัดเปนขอมูลเสียง

 24. ตอบ ขอ 4. เพราะการสืบคนขอมูลโดยการสอบถาม สังเกต หรือทัศนศึกษาดวยตนเอง จัดเปนการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิ

 25. ตอบ ขอ 1. เพราะจิตรกรเปนอาชีพที่วาดภาพตางๆ ตามจินตนาการ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการวาดภาพสีนํ้ามัน 

จึงควรสืบคนขอมูลจากจิตรกรจึงจะเหมาะสมที่สุด

 26. ตอบ ขอ 2. เพราะการประมวลผล คือ การนําขอมูลที่ไดวิเคราะห หรือเปรียบเทียบจนไดขอมูลที่ถูกตองแลว มาจัด

หมวดหมู เรียงลําดับขอมูล และสรุปผลใหเปนสารสนเทศ

 27. ตอบ ขอ 2. เพราะการนําขอมูลที่คนหาจากแหลงขอมูลตางๆ มาเปรียบเทียบ วิเคราะห เปนการตรวจสอบขอมูล

 28. ตอบ ขอ 4. เพราะแถบบันทึกเสียงใชบันทึกขอมูลเสียง โดยใชรวมกับเครื่องบันทึกเสียง

 29. ตอบ ขอ 3. เพราะแฟลชไดรฟเปนสื่อบันทึกที่ใชบันทึกขอมูลในปริมาณที่มากๆ ได โดยไมตองบันทึกผานโปรแกรม

เหมือนแผนซีดี

 30. ตอบ ขอ 4. เพราะเอกสารเปนสิ่งที่จดบันทึกลงบนกระดาษดวยการเขียนหรือพิมพจากคอมพิวเตอร จะแกไขขอมูล

ไดยาก และเอกสารสามารถใชเปนเอกสารหลักฐานได จึงจัดเปนสําเนาถาวร

 31. ตอบ ขอ 3. เพราะเปนขั้นตอนการคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอรที่ถูกตอง

 32. ตอบ ขอ 3. เพราะอินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ใชเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรยอยๆ ทั่วโลก

เขาไวดวยกัน
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โครงการวัดและประเมินผลโครงการวัดและประเมินผล

 33. ตอบ ขอ 4. เพราะ  เปนสัญรูปแผนซีดี หากคลิกที่สัญรูปนี้เปนการคนหาขอมูลจากแผนซีดี

 34. ตอบ ขอ 2. เพราะการวางแผนแกปญหา เปนการกําหนดวิธีการแกปญหา การหาขอมูล และเลือกใชวิธีการแกปญหา

 35. ตอบ ขอ 4. เพราะการตรวจสอบและปรับปรุง คือ เม่ือแกปญหาเสร็จแลว ตองตรวจสอบวา วิธีการที่ใชแกปญหาไป

ไดผลลัพธเปนอยางไร หากวิธีการนี้ดีควรปฏิบัติตอไป ถาไมดีควรปรับปรุงวิธีการเพื่อใหแกปญหาไดดีที่สุด

 36. ตอบ ขอ 1. เพราะโปรแกรมไมโครซอฟตเพาเวอรพอยต (Microsoft PowerPoint) เปนโปรแกรมที่ใชนําเสนองาน 

โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว พรอมใสเสียงเพลงประกอบ

 37. ตอบ ขอ 3. เพราะการนาํเสนอวชิาเรยีนทัง้สปัดาหควรทาํเปนตาราง เพือ่ใหเหน็ชดัเจนวา ในแตละวนัเรยีนวิชาอะไรบาง 

และเรียนในเวลาใด ดังนั้น ควรเลือกนําเสนอเปนตารางการเรียนจึงจะเหมาะสมที่สุด

 38. ตอบ ขอ 1. เพราะโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล (Microsoft Excel) เปนโปรแกรมที่ใชพิมพเอกสารในรูปแบบตาราง 

กราฟ และการคํานวณขอมูลตางๆ หากตองการทําแผนพับควรใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft 

Word)

39. ตอบ ขอ 3. เพราะ  สรางภาพนิง่ เปนคาํสัง่ที่ใชเพิม่หนาสไลดใหม สวนขอ 1. เปนคาํสัง่ใสภาพ ขอ 2. เปนคําสัง่

การสรางรายการแบบกราฟก และขอ 4. เปนคําสั่งการใสภาพ

 40. ตอบ ขอ 1. เพราะเปนโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับพิมพงานเอกสารตางๆ ที่ใสภาพประกอบ 

ใสภาพรูปทรงตางๆ สรางตารางอยางงายๆ ได แตไมสามารถวาดภาพไดเหมือนโปรแกรมเพนต

 1. แนวตอบ มีความสําคัญ เพราะในการประกอบธุรกิจจะตองมีความรู ความสามารถในธุรกิจที่ทํา เพื่อดําเนินการ

ในการทําธุรกิจ หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จ และนอกจากนี้ ผูประกอบ

ธุรกิจจะตองมีคุณธรรม เชน ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ความซื่อสัตย เปนตน  เพื่อทําใหธุรกิจกาวหนา 

มั่นคง และประสบความสําเร็จ

 2. แนวตอบ จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเอกสารธุรกิจนั้น เพื่อใหรูวาเอกสารนั้นเปนเอกสารประเภทใด มีวิธีการเก็บ

อยางไร และสามารถจัดเก็บกับเอกสารใดรวมกันไดบาง เชน เช็ค และตั๋วแลกเงิน เปนเอกสารที่เกี่ยวกับ

การเงินเหมือนกัน สามารถจัดเก็บรวมกันได เปนตน

 3. แนวตอบ ความรัก ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย และความอดทนตออุปสรรคในการทํางาน 

ซึง่คณุธรรมเหลานีเ้ปนสิง่ทีท่กุอาชพีควรจะมี เพือ่ใหประกอบอาชพีไดประสบความสําเร็จ และเจรญิกาวหนา

 4. แนวตอบ การฝกแกปญหาโดยใชกระบวนการแกปญหา จะทําใหมีความรู เกิดทักษะในการจัดการแกปญหา หากพบ

ปญหา อาจนําความรูมาปรับใชจนแกปญหาไดจนสําเร็จ

 5. แนวตอบ จําเปน เพราะการวางแผนการทํางานจะทําใหทราบวาจะทํางานอยางไร ผลงานที่ตองการเปนแบบไหน 

และสามารถทํางานอยางเปนกระบวนการตามขั้นตอน จนงานประสบความสําเร็จ ไดผลงานตามที่ตั้งใจ

ตอนที่  2
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