
 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เตรียมสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

 
สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ  1 

1. รีดผ้าขาวก่อนผา้สีต่าง ๆ 
2. ฉีดพรมน้ าผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ 

3. รีดผา้บางก่อนรีดผ้าหนา 
4. เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้าย ถอดปลั๊กก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย 

 
1. การรีดเสื้อผา้ตอ้งใช้วิธีการใด ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด 

1. 1-2-3 
2. 2-3-4 

3. 3-4-1 
4. 1-2-4 

 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ  ข้อ  1 รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ  เป็นหลักการซักผ้า 
 
ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ  2 

1. จัดอาหารที่ย่อยง่าย ลดน้ าตาลและไขมันลง 
2. ถ้าบ้านมี 2 ชั้น จัดทีน่อนให้อยู่ชั้นบนเพื่อให้เห็นทวิทัศน์รอบ ๆ บ้าน 

3. พาไปเดินทางไกลในป่าดงดิบชมนกชมไม้ เพือ่ให้เหนือ่ยมาก ๆ จะหลับงา่ยขึน้ 
4. จัดเสื้อผา้ ของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความจ าเปน็และดูแลให้สะอาด 

2. ถ้าภายในบ้านมีคุณยายอายุ  75  ปี  ต้องดูแลท่านอย่างไร  เพือ่ให้มีสุขภาพดี  
1. 1 และ 2 
2. 2 และ 3 
3. 3 และ 4 
4. 4 และ 1 

เฉลย ข้อ 4  เพราะ  ข้อ 1 และ ข้อ 4  เป็นหลักการดูแลผู้สูงอายุ 



 

 

 

1. 1 2 และ 3 
2. 2 3 และ 4 
3. 1 3 และ 4 
4. 1 2 และ 4 
 

ข้อมูลนี้ใช้ตอบค าถามข้อ 3  
1. ขา่ ตะไคร้ มะกรูด 
2. มะม่วง มะละกอ แค 
3. โมก ไมเ้ต็ง มะฮอ็กกะนี

ooooouu 4. หมากแดง ปาล์มขวด ปาล์มน้ าพ ุ

 

3. ถ้าบ้านของ ด.ญ. มาลีมีพื้นที ่ 200 ตารางวา การปลูกต้นไม้ประดบัตกแต่งบา้น 
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ปลูกป่า 3 อย่าง  ประโยชน์ 4 อย่าง 
ตองปลูกพชืชนิดใดบ้าง 
 
 
 
 

 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ ข้อ 3  เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ไม่เหมาะพื้นที่  
 
ข้อมูลนีใ้ชต้อบค าถามข้อ  4 

1. มีประโยชน์ 
2. มีรายได้เพิ่มขึ้น 

3. กระบวนการผลิตงา่ย 
4. กระบวนการผลิตตอ้งปลอดภัย 

  
4. การท างานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคลิเป็นของใช้ตกแตง่บ้าน ต้องมีหลักการ ประดิษฐ์

ตามข้อใด 

1. 1 และ 2 2. 2  และ  3 
3. 2 และ  4 4. 4  และ  1 

 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ หลักการประดิษฐ์วั้สดุรีไซเคิลเน้นประโยชน์ใช้สอยและกระบวนการผลิตง่าย 
 
ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 5   

1. ขันน้ า ใบไม้ต่าง ๆ  ดอกไม้  ธูปเทยีน 

2. ต้นกล้วย  ใบตอง  ดอกไม้  ธูปเทยีน 



 

 

 

1. กุ้ง หอย ปู ปลา 4. ร า ปลายข้าว 7. อาหารเม็ด 

2. แพลงค์ตอน ตะไคร้น้ า แหน 5. กากถั่วเหลือง กากมะพร้าว 8. อาหารผง 
3. หญ้า เศษผัก 6. เศษเนื้อ ปลาป่น 9. อาหารน้ า 
 

3. ขนมปัง ผักต่าง ๆ  ดอกไม้  ธูปเทยีน 

4. ไม้ไผ่  แผ่นยาง  ดอกไม้  ธูปเทียน 
 
5. ถ้านักเรียนจะประดิษฐก์ระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทงต้องน าวัสดชุนดิใดมาท ากระทง เพื่อช่วย

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
1. 1 และ 2 2. 2  และ  3 

3. 3 และ  4 4. 4  และ  1 
 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ วัสดุในข้อ 2 และ 3 เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ข้อมูลนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ  6 

ชนดิของพชื สรรพคุณ  
1. หัวหอมแดง 6. แก้เจ็บคอ 
2. มะขามป้อม 7. ลดไข้ 
3. เมด็มะรุมตากแห้ง 8. แก้ไอ 
4. ตะไคร้   

5. ฟา้ทะลายโจร   

 

6. จากข้อมูลที่ก าหนดให้ เมื่อหนูปอมตากแดด ตากฝน ท าให้เป็นไข้  ไอ  เจ็บคอ 
จะตอ้งรับประทานพชืชนิดใด  ที่มีสรรพคุณแก้อาการดังกล่าว 

1. (1, 8) (4, 6) (3, 7) 
2. (4, 7) (2, 8) (5, 6) 
3. (2, 8) (5, 7) (3, 6) 
4.     (5, 6)     (1, 7)      (4, 8) 

 
เฉลย ข้อ 3  เพราะ  มะขามป้อมมีสรรพคุณแก้อาการไอ  ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณลดไข้  ส่วนมะรุมตาก
แห้งมีสรรพคุณแก้เจ็บคอ  ส่วนข้ออ่ืน ๆ  ชนิดของพืชไม่สอดคล้องกับสรรพคุณของพืช 

 
 

 

ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ  7 
อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อาหารสมทบ อาหารสาเร็จรูป 

 



 

 

 

7. จากข้อมูลที่ก าหนดให้  ลุงกอบเกียรตปิระกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในร่องสวนต้อง 
วางแผนให้อาหารอย่างไร จึงประหยัดต้นทนุ  
1. 1 4 7 
2. 4 5 6 
3. 3 6 9 
4. 1 2 3 

 
 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ  เป็นของเหลือใช้ในครัวเรือน และมีสารอาหารที่ท าให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี   
และราคาไม่แพง 

8. ป้าศรีนวลมีต้นเฟื่องฟา้  1  ต้น ซึ่งมี 10  กิ่ง  ปาศรีนวลต้องการให้แต่ละกิ่ง 
มีแต่ละพันธุ์ที่แตกต่างกัน ป้าศรีนวลควรใชวิ้ธีการขยายพนัธุ์พชืวิธีใด 

1. การตอนกิ่ง 
2. การทาบกิ่ง 

3. การเสียบกิ่ง 
4. การโน้มกิ่ง 

เฉลย ข้อ 3  เพราะ เป็นไปตามหลักการขยายพันธุ์พืช 

9. ลงุประยูรปลูกตน้กล้วยทั้งแปลงให้ออกเครือไปในทศิทางเดียวกันได ้ เพราะลุงประยูร มีความ

เข้าใจหลักการข้อใด 
1. ต้นกล้วยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน 

2. ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับหน่อกล้วยที่ถูกตัด 
3. ต้นกล้วยจะออกผลใกล้แหล่งน้ า 

4. ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับยอดอ่อน 

เฉลย ข้อ   เพราะ 
ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ  10  

พื้นที ่ เคร่ืองมือการเกษตร ปรมิาณน้ าฝน ลักษณะการไถ 
1. ลาดเท 4. ไถเดินตาม 7. มาก 10. ไถขวางการลาดเท 

2. ที่ราบ 5. คันไถ 8. ปานกลาง 11. ไถตามการลาดเท 

3. ที่ลุ่มน้ าขัง 6. รถแทรกเตอร์เล็ก 9. น้อย 12. ไถเป็นแนวตามแนวราบ 



 
 

 

1. (1, 7) (4, 10) 
2. (2, 8) (6, 11) 
3. (3, 7) (6, 12) 
4. (1, 9) (5, 11) 
 

 

10. จากข้อมูลที่ก าหนดให้ ท่านจะเตรียมดนิอย่างไรจึงจะอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน 

 

 

 

 

เฉลย ข้อ 1  เพราะ เป็นหลักการที่สอดคล้องและเหมาะสมที่สุดข้อมูลนีใ้ชต้อบค าถามข้อ  11 
หลักการปลูก 
1. เลือกพันธุ์ดีตามผู้บริโภคตอ้งการ 

2. เลือกพันธุ์ราคาแพงเพื่อขายได้ก าไร 
3. เลือกพันธุ์ลูกผสมราคาไม่แพง 

4. เลือกพันธุ์ดีเหมาะกับสภาพแวดล้อม 
5. วางแผนปลูกตามฤดูกาลปกติของการปลูก 

6. วางแผนปลูกในช่วงที่คนไม่ค่อยปลูก 
7. วางแผนปลูกตามความพร้อมของผูป้ลูก 

8. วางแผนปลูกตามความพร้อมของต้นทุน 
การบริหารจัดการ 

9. หาจุดด้อยของตนเอง 
10. หาจุดแข็งของตนเอง 
11. หาจุดคุม้ทุนในการผลิต 

12. หาจุดสมดุลในการผลิต 
กลุ่มเปา้หมาย 

13. ผู้บรโิภคภูมิใจในผลผลิต 
14. ผู้บรโิภคพึงพอใจในผลผลิต 

15. ผู้บรโิภคมั่นใจในผลผลิต 



 
 

 

11. จากขอ้มูลที่ก าหนดให้ ข้อใดเปน็หลักการปลูกผักให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน  
1. 1 + 7 + 9 14 
2. 2 + 8 + 12 13 
3. 3 + 5 + 11 14 
4. 4 + 6 + 10 15 

 
เฉลย ข้อ 3  เพราะ มีความสอดคล้องกับหลักการปลูกผักอย่างยั่งยืน 
12. รถยนต์ที่ใช้นามันเบนซินออกเทน 95  เมื่อจ าเปน็ตอ้งเปลี่ยนใชน้้ ามัน 

เบนซินออกเทน 91 ท าไมต้องมกีารปรับตัง้ระบบไฟจุดระเบดิ 
1. เพือ่ให้เคร่ืองยนต์เดนิเรียบขึ้น 

2. เพือ่ไม่ให้สิ้นเปลืองนามันเชื้อเพลิง 
3. เพือ่ยืดอายุการใช้งานของหัวเทยีน 

4. เพือ่ไม่ให้เกิดการชิงจดุระเบิดของเคร่ืองยนต์ 
 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ ออกเทน 91  กับ ออกเทน 95  ใช้เวลาในการเผาไหม้ต่างกัน 
13. การตอ่สายดินตูเ้ย็น เคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองท าน้ าอุ่น  จะตอ้งตอ่เข้ากับแทง่หรือ แผ่นโลหะ

ชนิดใดที่ตอกอยู่ในพื้นดนิ 

1. ทองเหลือง 
2. ทองแดง 

3. อลูมิเนียม 
4. สแตนเลส 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ  ทองแดงมีคุณสมบัติน าไฟฟ้าได้ดีและมีราคาถูก 

 
14. เพราะเหตุใดต้องมกีารบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล หลังการใชง้าน 
1. เพราะอยู่ในระยะเวลาการรับประกันสินคา้ 
2. เพราะเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายจากการท างาน 

3. เพราะอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา การซื้อ – ขายสินคา้ 
4. เพราะต้องการรักษาความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพการท างาน 
 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ  ข้ออ่ืนไม่เป็นการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 



 
 

 

 

15. อุปกรณ์พื้นฐานที่ส าคัญในการออกแบบให้ตัดวงจรไฟฟ้าออก  เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรคือ 
1. ฟวิส์ 

2. สวติช ์
3. เซฟตีค้ัท 

4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
เฉลย ข้อ 1  เพราะ  ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการตัดไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนข้อ 3  และ 4  
เป็นอุปกรณ์ตัดไฟขั้นสูง 
 

16. ถ้าทรายเปียก นักเรียนจะมีวิธีการร่อนทรายอย่างไรเพื่อน าไปใช้งานที่เร่งด่วน 
1. น าทรายไปร่อนในน้ า 

2. น าทรายไปตากแห้ง แล้วจงึน าไปร่อน 
3. น าทรายไปร่อนในน้ าที่มีปูนขาวผสมอยู่ 

4. น าทรายไปผสมปูนขาวให้แห้งแล้วจงึน าไปร่อน 

 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ  ปูนขาวมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น 

17. นักเรียนจะเลือกใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแบบใดติดต้ังในรถยนต์ที่มีความปลอดภัยมากที่สุด 
1. เลือกใช้ก๊าซ LPG  เพราะเมื่อร่ัวจะลอยต่ าเปน็อันตรายน้อย 

2. เลือกใช้ก๊าซ  LPG  เพราะเมื่อร่ัวจะลอยสู่ที่สูงเป็นอันตรายน้อย 
3. เลือกใช้ก๊าซ NGV เพราะเมื่อร่ัวจะลอยต่ าเป็นอันตรายน้อย 

4. เลือกใช้ก๊าซ NGV เพราะเมื่อร่ัวจะลอยสู่ที่สูงเป็นอันตรายน้อย 
เฉลย ข้อ 4  เพราะ ก๊าซ NGV มีคุณสมบัติเบา  และลอยตัวสูง  มีอันตรายน้อย 

18. เมื่อลงทุนซื้อหุ้นบริษัทจ ากัด  นักเรียนจะได้รับประโยชน์ใดเป็นสิ่งตอบแทน  
1. เงนิโบนัส 2. เงนิเดือน 

3. เงนิปนัผล 4. เงนิก าไรจากการซื้อขายหุ้น 

    

เฉลย ข้อ 4  เพราะ สิ่งตอบแทนจากการลงทุนซื้อหุ้นคือเงินก าไรจากการซื้อขายหุ้น 
 

 



 
 

 

19. นักเรียนคนใดได้ประโยชน์มากที่สดุจากการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
1. เด็กชายปีใหม่บันทกึบัญชีแล้ว  น าไปแสดงให้บิดามารดาทราบ 
2. เด็กชายสงกรานต์บันทกึบัญชีแล้ว  ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายที่แท้จริง 

3. เด็กหญงิวันวิสาข์บันทกึบัญชีแล้ว  ท าให้มีนิสัยใชจ่้ายอย่างประหยัดและเก็บออม 
4. เด็กหญงิพรรษาบันทกึบัญชีแล้ว  ทราบจ านวนเงนิทีใ่ช้จ่ายในแต่ละวัน 

 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ ถ้าเราทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายแล้วเราจะสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
20. นักเรียนมีเงนิเหลือใช้สะสมไว้ได้จ านวน  3,000  บาท  และจะเก็บเอาไว้เผื่อฉุกเฉิน หรือ

เจ็บป่วย  นกัเรียนจะน าเงินจ านวนนั้นไปฝากเข้าบัญชธีนาคารประเภทใด 

1. ประจ า 2. ออมทรัพย์ 
3. สินมัธยะ 4. กระแสรายวัน 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ การฝากออมทรัพย์สามารถเบิกถอนได้ตามต้องการ 
 

21. เอกสารในข้อใดจัดเป็นเอกสารลับ  
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสินคา้ 2. รายงานการประชุม 

3. เอกสารการด าเนินธุรกิจ 4. ประวติัพนักงาน 

เฉลย ข้อ 3  เพราะ เป็นการป้องกันคู่แข่งทางธุรกิจ 
 
 

ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 22 
ตัวอย่างเชค็ 

A/C Payee Only 
วันที่.............................. 

ธนาคารบางกอก 
สาขาคลองตัน  
กทม. 
จา่ย ...............นายแสนดี บุญมาก.............................................................
หรือ ผู้ถือ 
จ านวนเงิน (บาท)  หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ……………………..10,000 บาท 

 



 
 

 

 
22. ค าว่า  A/C Payee Only  หมายถึง 

1. เข้าบัญชี นายแสนดี บุญมาก  เทา่นัน้ 
2. นายแสนด ี บุญมากสามารถถอนเงินสดได้ทันที 

3. นายแสนด ี บุญมากไม่สามารถโอนให้ผู้อ่ืนได้ 
4. ไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีต้องเข้าบัญชีนายแสนดี  บุญมาก  เทา่นัน้ 
 

เฉลย ข้อ 4  เพราะ A/C PAYEE ONLY หมายถึงเช็คสั่งจ่าย ให้น าเข้าบัญชีเท่านั้น ห้ามเบิกเช็คเป็นเงินสด 

23. หนูป้อมท าสวนทุเรียน และอยากเพิ่มมูลค่าทุเรียน โดยสามารถเก็บไว้ขายได้นานที่สุด ดังน้ันหนูป้อม

ควรท าอย่างไร 

 1.แปรรูปทุเรียนแช่แข็ง 

 2. แปรรูปทุเรียนฉาบ 

 3. แปรรูปทุเรียนกรอบ 

 4. แปรรูปทุเรียนแช่อิ่ม 

เฉลย  ข้อ 3. เพราะทุเรียนมีความหวานและมันจากทุเรียนอยู่แล้ว และสามารถเก็บไว้ได้นาน 

24. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร 

 1. ควบคุมโรคพืชและแมลง 

 2. ผลิตปุ๋ยคอก 

 3. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

 4. ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

เฉลย ข้อ 2 เพราะการผลิตปุ๋ยคอกไม่มีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ส่วนการควบคุมโรคพืชและแมลง 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการน าประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ 

 

 



 
 

 

25. ขั้นตอนการผลิตโต๊ะท าด้วยโครงเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ปูพื้นด้วยไม้อัด มี

วิธีการอย่างไร 

 1. ออกแบบตัดเหล็กเชื่อมประกอบตกแต่งท าสีประกอบไม้อัด 

 2. ออกแบบตัดเหล็กเชื่อมประกอบตกแต่งประกอบไม้อัด ท าสี 

 3. เขียนแบบตัดเหล็กเชื่อมประกอบท าสีตกแต่งประกอบไม้อัด 

 4. เขียนแบบตัดเหล็กเชื่อมประกอบประกอบไม้อัดท าสีตกแต่ง 

เฉลย ข้อ 2 เพราะ เป็นวิธีการผลิตโต๊ะที่ท าด้วยโครงเหล็กที่ถูกต้อง 

ส่วนที ่ 2  :  แบบระบายค าตอบที่สัมพนัธ์กัน   :   จ านวน   3 ข้อ   :  (ข้อ  26 - 28) 
ข้อละ 3 คะแนน 

 
ข้อมลูนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 26 - 28 
ค าอธิบายจุดมุ่งหมายและลักษณะข้อสอบ ข้อสอบส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์  ตีความ 
และสังเคราะห์ความเชื่อมโยง  ความสมพันธ์ขององค์ประกอบทางการประดิษฐ์ชิ้นงาน ประดิษฐ์ 
การใช้สี การเลือกใช้วัสดุ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ เพื่อสื่อความหมายในการ ออกแบบให้เกิด
งานประดิษฐ์ ที่สร้างสรรค์  ใช้วัสดุในท้องถิ่น และเป็นเอกลักษณ์ตามที่ ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม 

  
ค าสั่ง 

 
 
จากหมวดองค์ประกอบในการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์ 4 หมวด ที่ก าหนดให้ 

ผู้สอบเลือกองค์ประกอบทางการออกแบบงานประดิษฐ์จากตัวเลือกใน 3 หมวด ตามที่ โจทย์แต่

ละข้อก าหนด มาใช้ร่วมกันตามล าดับ (เลือก 1 อย่างจากแต่ละหมวดรวม 3 อย่าง) 
เพื่อออกแบบประดิษฐ์ ชิ้นงานประดิษฐ์ ที่สามารถสื่อถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย และสนองตามความต้องการของโจทย์ได้ดีที่สุด ซึ่งผู้สอบ จะต้องเลือก
องค์ประกอบให้ครบทั้ง  3 หมวด มิฉะนั้นจะไม่ได้คะแนนข้อนั้น ๆ  



 
 

 

รหัส 2) ตัวเลือกหมวดสี 
A สีของวัสดุ 
B สีแดง สีชมพู 

C สีเขียว  สีเหลือง 

D สีขาว สีน้้าตาล 

E สีแสด สีด้า 

F สีม่วง  สีขาว 

G สีด้า สีขาว 

H สีต่าง ๆ เลียนแบบธรรมชาต ิ

 

ตัวอย่าง  โจทย์ก าหนดให้เลือกตวัเลือกจากหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดวัสดุ และหมวดสี 
มาใช้ตามล าดับโดยดูข้อมูลจากหมวดที่  1  2  3  และ  4  ถ้าผู้สอบต้องการเลือกหมวด 
ชิ้นงานประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาหมีแพนด้าบรรจุใยโพลีเอสเตอร์ (หมายเลข 6) โดยใช้หมวด วัสดุเป็น
ผ้าขนสัตว์เทียม (หมายเลข 7) และใช้หมวดสีเป็นสีด าสีขาว (อักษร G)  ผู้สอบ 

จะตอ้งกรอกรหัสค าตอบ  6 7 G   ลงในกระดาษค าตอบ   
 

หมวดที่ 1 หมวดที่  2  
รหัส 1) ตัวเลือกหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ 

0 เทยีนเจล 
1 สบู่สมุนไพรมังคุด 
2 ไม้ขนไก่ 
3 มาลัยสองชาย 
4 ดอกไม้ประดษิฐ์จากใบบาง 
5 ดอกกุหลาบประดิษฐจ์าก 

เกล็ดปลา 

6 ตุก๊ตาหมีแพนด้าบรรจุใย 
โพลีเอสเตอร์ 

7 มาลัยคล้องมือ 



 
 

 

รหัส 4) ตัวเลือกหมวดเครื่องมืออุปกรณ์ 
A กระดาษแข็งสีขาว มันเทศ มีด 

แกะสลักเครื่องมือระบายสี 

B เข็มมาลยั กรรไกร ด้าย อุบะแขก 
ใบตอง 

C เข็มสอย กรรไกร โครงตาขาย 

D เข็มมาลยั กรรไกร ด้าย อุบะพู ่
ใบตอง 

E จักรเย็บผ้า ด้าย ใยโพลีเอสเตอร์ 

F เล่ือย มีด เหลก็หมาด อุปกรณ์ 
ตกแต่ง เช่น แลก็เกอร์ 

G ไส้เทียน เทียนเจล แก้ว เตาไฟฟ้า 

H ปืนกาว แทง่กาว กรรไกร 
เกสรดอกไม้ 

 

หมวดที ่3 หมวดที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส 3) ตัวเลือกหมวดวัสดุ 

 ขนไก่ 
1 ใบบางจากใบยางพารา 
2 ดอกพุด ดอกรัก 

3 เปลือกมังคดุ 

4 ดอกมะลิตูม  ดอกรัก 
5 เกล็ดปลาตะเพยีน 

6 ทรายสีต่าง ๆ  หิน  เปลือกหอย 
7 ผ้าขนสตัว์เทยีม 



 
 

 

 

26. นุชนารถเป็นนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนวิทยาราษฎร์ซึ่งอยู่ใกล้ทะเล นุชนารถและ 
เพือ่น ๆ ชอบเก็บเศษเปลือกหอยที่ตายแล้วมาเล่นเป็นประจ า  เดือนหน้าโรงเรียนจะมี 
นิทรรศการทางวิชาการ  คุณครูให้นักเรียนแบง่กลุ่มช่วยกันระดมความคิดจัดท าของ ที่ระลึก
จากวัสดทุี่มีในท้องถิ่นเพื่อจ าหน่าย  ถ้านักเรียนเป็นนุชนารถและเพื่อนจะท า สิ่งประดิษฐ์ชนดิ
ใด เพือ่ให้ประหยัดและใช้วัสดใุนท้องถิ่น  โดยเลือกตอบในหมวด ชิ้นงานประดิษฐ์  หมวด
วัสด ุ และหมวดเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
เฉลย ข้อ      0 6 G  เพราะ  วัสดุที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัสดุที่มีในท้องถิ่น 

 
 
27. ภรณ์ชนกเปน็นักเรียนชั้น ม.3  ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในหมู่บา้นใกล้ๆ  โรงเรียน ชาวบ้านปลูก

ไมด้อก เช่น  บานไม่รู้โรย  ดอกรัก มะลิ ดาวเรือง  และกุหลาบมอญ เพื่อบริโภคและจ าหน่าย  
ทางโรงเรียนจะจดงานวันแม่  เชญิผู้ปกครองหรือแม่มาร่วมงาน และให้นักเรียนชั้น ม.3 จัดหา
ของที่ระลึกแบบไทยเพื่อมอบให้แม่ในวัน ดงักล่าว  ถ้านักเรียนเป็นภรณ์ชนกจะประดิษฐ์สิ่งใด
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์  
หมวดวัสด ุ และหมวด เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

 
เฉลย ข้อ      7 4 B  เพราะ วัสดุที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัสดุที่มีในท้องถิ่น และเหมาะที่สมกับ
กิจกรรมวันแม่ 

 
28. สายสวรรค์เปน็นักเรียนชั้น ม.3  ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ในหมู่บ้านตรงข้ามโรงเรียน ชาวบ้าน

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านจะปลูกพืช ผัก ผลไม้ เลี้ยงเป็ด เลี้ยง
ปลาตะเพียน ปลาดุก ถ้านักเรียนเป็นสายสวรรค์จะน าเศษวัสดุพื้นบ้าน มาท าสิ่งประดิษฐ์ชนิด
ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดวัสดุ และหมวดสี 
เฉลย ข้อ     5 5 H  เพราะ  วัสดุที่ใช้มีความสอดคล้องกับวัสดุที่มีในท้องถิ่น  

 

29. ให้เลือกเทคนิคการโฆษณาให้สัมพันธ์กับตัวอย่างการโฆษณา รวม 5 คู ่

 ตอบถูก  2 คู่   ได้  1  คะแนน 

 ตอบถูก  3 คู่   ได้  2  คะแนน 

 ตอบถูก  4 คู่ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 

 



 
 

 

เทคนิคการโฆษณา ตัวอย่างการโฆษณา 
1. ประหยัด 
 
2. ใช้แล้วมีเสน่ห์เป็นคนน่าสนใจ 
 
3. รวยทันตา รวยทางลัด 
 
4. แก้ปัญหาหนี้สินได้ 
 
5.  คนเด่น คนดังเป็นคนแนะน า 

A. รับสมัครบุคคลที่ต้องการมีรายได้เสริม ท างาน Part time 
สามารถท างานอยู่ที่บ้าน มีรายได้สูงถึง 5,000 บาทต่อสัปดาห์ 
 
B. ราคาลด 50% จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น หรือจนกว่า
ของจะหมด 
 
C. น้ าหอมกลิ่นหอมต้องห้ามจากฝรั่งเศสใช้แล้วคนเหลียวมอง 
 
D. ดร.เสรี ยังใช้ Slim-Up  
 
E. เงินมีปัญหาเชิญปรึกษาเรา “ชาวช่วย” 

 

เฉลย  ข้อ 1 คู่   B เพราะ  ถ้าเราซื้อสินค้าลดราคาจะท าให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น 

 ข้อ 2 คู่  C เพราะ  ถ้าเราใช้น้ าหอมจะท าให้เรามีเสน่ห์และน่าสนใจมากขึ้น 

 ข้อ 3 คู่  A เพราะ  ถ้าเราท างานที่มีค่าตอบแทนสูงและใช้เวลาน้อยจะท าให้รวยทันตา และ

รวยทางลัดได้ 

  ข้อ 4 คู่  E เพราะ  ถ้าเรามีปัญหาเร่ืองหนี้สินสามารถปรึกษาบริษัทที่รับปรึกษาและ

แก้ปัญหาทางการเงินได้ 

  ข้อ 5 คู่  E เพราะ  ดร.เสรี  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สาระที่ 3  การออกแบบและเทคโนโลยี   

30. ถ้าตอ้งการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องดิจิทัลที่มีพอร์ตยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ต้องใช้สาย 
เชือ่มใด 

 

1.                     2.  

 
 
 

3.                    4.  

 
 

เฉลย ข้อ 1  เพราะ  เป็นพอร์ตยูเอสบี 
 
 
31. ด.ญ.สมหญงิท าการทดลองทางเคมีและตอ้งวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสร้างแผนภูมิ จากข้อมูลที่

ได้  โดยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน ด.ญ.สมหญงิ  ต้องเลือก ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปใดให้เหมาะสมกับงาน 

1. Excel  และ   Word 
2. Excel  และ   PowerPoint 

3. Equation  และ   Word 
4. Equation  และ   PowerPoint 
 
เฉลย ข้อ 2  เพราะ โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการค านวณ และสร้างแผนภูมิ  ส่วน
โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 

 

 

 

 



 
 

 

32. ข้อใดเลือกใช้โปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตไดเ้หมาะสมกับงาน 
1. ส่งข้อความหาเพื่อนด้วย  FTP 
2. อ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย  Bit Torrent 

3. แสดงไฟล์สกุล html ด้วย  web browser 
4. สั่งงานคอมพวิเตอร์ที่ห่างไกลด้วย  instant messaging 

เฉลย ข้อ 3  เพราะ  ไฟล์สกุล html ใช้กับโปรแกรม  web browser 
 
33. ข้อใดแสดงการไหลของข้อมูลได้ถูกตอ้ง 

  
ซีพียู 

1. 
 
 

แป้นพิมพ์                   ฮาร์ดดิสก ์ มอนิเตอร์ 
 
 
 
 

แรม 
 

2. 

ฮาร์ดิสก์  
 
 
 

เมาส์ ซีพยี ู สแกนเนอร์ 
 
 
 
 

แรม 



 
 

 

3. 
ซีพียู  

 
 
 

แป้นพิมพ์                 ฮาร์ดดิสก ์ เคร่ืองพิมพ์ 
 
 
 
 

แรม 
 
 
 
 

4. 
ฮาร์ดดิสก์  

 
 
 

เมาส์ ซีพยี ู ล าโพง 
 
 
 
 

แรม 
 
 

เฉลย ข้อ 4  เพราะ  เป็นหลักการการท างานของคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง คือ เมาส์เป็นอุปกรณ์ในการ
รับข้อมูล ซีพียูใช้ประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดดิสก์เป็นหน่วยเก็บข้อมูล แรมเป็นหน่วยความจ าหลัก 
และ ส่งออกข้อมูลที่ล าโพง



 
 

 

34. ด.ช.สมชาย  มีกิจวตัรตอนเช้าตามล าดับดังนี้  อาบน้ า  รับประทานอาหาร 
ถ้ารับประทานอาหารเสร็จก่อน 7 นาฬิกา  ด.ช.สมชายจะเดินไปโรงเรียน 
ถ้าสายกว่านั้นคณุพ่อไปส่งที่โรงเรียน  ข้อใดเป็นผงังานแสดงกิจวตัร ของ  
ด.ช.สมชาย 

 
 

1. 2. 
 
  

เริ่ม เร่ิม 
 
  

อาบน้ า อาบน้ า 
 
 
                          ทานอาหาร 

 
ทานอาหาร 
จริง 

เท็จ 

 
 
                       ก่อน 7 นาฬิกา 
 

จริง 
เดินไปโรงเรียน 

เดินไปโรงเรียน พ่อไปส่งที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 

จบ

                               จบ 



 
 

 

3. 4. 
 
 
 

เริ่ม เร่ิม 
 
 

อาบน้ า อาบน้ า 
 
 
 

ทานอาหาร ทานอาหาร 
 
 
 
         ก่อน 7 นาฬิกา 
 

เท็จ 

จริง  
ก่อน 7 
นาฬิกา 

 
หลัง 7 นาฬิกา 

 
พ่อไปส่งที่โรงเรียน เดินไปโรงเรียน เดินไปโรงเรียน พ่อไปส่งที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 

จบ จบ 
 

 
เฉลย ข้อ 3  เพราะ เป็นผังงานที่ใช้สัญลักษณ์และทิศทางการไหลของข้อมูลตรงกับกิจวัตร
ประจ าวันของ ด.ช.สมชาย



 
 

 

35. ข้อใดในรูปภาพต่อไปนี้ หมายถึงสัญญาณดิจิทัล (Digital) 

                

                

เฉลย ข้อ 4 เพราะ ในระบบคอมพิวเตอร์จะมีเลขฐาน 2 อยู่ 2 ตัว คือเลข 1 และ 0 และ 

ในภาพที่ 4 จะเป็นภาพของระบบสัญญาณดิจิทัลที่เป็นระบบเลข 0 และ 1 ที่ถูกต้อง 

36. ข้อใดเป็นมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องที่สุด 

 1. ส่งต่อจดหมายลูกโซ่ 

 2. กระจายข้อมูลให้เพื่อนให้มากที่สุด 

 3. ตรวจสอบการใช้ภาษาก่อนส่งข้อความ 

 4. คิดอย่างไรก็เขียนตอบบนกระดานสนทนาอย่างนั้น 

เฉลย ข้อ 4 เพราะมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องนั้น นักเรียนต้องมีการตรวจสอบ 

ว่าภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความสุภาพ ของการใช้ภาษาก่อนส่งข้อความ 

 

 

 

 

 



 
 

 

สาระที่ 4    การอาชีพ 

37. ข้อใดกล่าวถึงการหารายได้เสริมที่มีศีลธรรมและสุจริตได้ถูกต้อง 

 1. พรพรรณไปรับจ้างเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าให้เด็กในห้างสรรพสินค้า ช่วงปิดเทอม 

ภาคฤดูร้อน 

 2. ในฤดูฝน สมบัติจับปลาย กบ อึ่งอ่าง ไปขายให้ร้านขายข้าวแกงที่ปากซอย ท าให้มีรายได้

สบาย ๆ 

 3. บัญชาใช้ช่วงเวลาเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ หารายได้พิเศษด้วยการเปิดบริการให้เช่า

เบ็ดตกปลาย ขายอาหารเลี้ยงปลา 

  4. นิดา หารายได้เสริมหลังเลิกเรียน ด้วยการไปรับจ้างเป็นพนักงานเสิร์ฟ 

ในร้านอาหารที่มีบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ถึงเที่ยงคืนทุกคืน 

เฉลย ข้อ 1 เพราะ ข้อ 2 และ 3 เป็นอาชีพที่ผิดศีลข้อ 5 คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ข้อ 4 เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อ

การเสพของมึนเมา 

 


