รหัสวิชา

06

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สอบวันเสาร์ท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 - 17.30 น.
ชือ่ -นามสกุล................................................................. เลขทีน่ ง่ั สอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย
1. ข้อสอบชุดนีแ้ บ่งเป็น 3 ตอน : ตอนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ตอนที่ 2 ศิลปะ
ตอนที่ 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ ( 46 หน้า ) ข้อละ 2 คะแนน รวม 300 คะแนน
3. ก่อนตอบคำถาม ให้เขียนชือ่ -นามสกุล เลขทีน่ ง่ั สอบ สถานทีส่ อบและห้องสอบ ในข้อสอบ
4. ให้เขียนชือ่ -นามสกุล วิชาทีส่ อบ สถานทีส่ อบ ห้องสอบ เลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชาทีส่ อบ ด้วยปากกา
ในกระดาษคำตอบ พร้อมทัง้ ระบายเลขทีน่ ง่ั สอบและรหัสวิชา ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B ทับตัวเลข
ในวงกลม ให้ตรงกับตัวเลขทีเ่ ขียน
5. ในการตอบ ให้ใช้ดนิ สอดำเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก 1 2 3 หรือ 4
ในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ในแต่ละข้อมีคำตอบทีถ่ กู ต้องหรือ
เหมาะสมทีส่ ดุ เพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง
ถ้าตัวเลือก
เป็นคำตอบทีถ่ กู ต้อง ให้ทำดังนี้
2

1

3

4

ถ้าต้องการเปลีย่ นตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ให้สะอาดหมดรอยดำ
เสียก่อน แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนเวลาสอบผ่านไป 2 ชัว่ โมง 30 นาที
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิข์ องสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รบั อนุญาต
สถาบันฯ จะย่อยทำลายข้อสอบและกระดาษคำตอบทัง้ หมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
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ตอนที่ 1 : วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข้อ 1 - 50
1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น
1. ตับอ่อน ม้าม
2. ต่อมใต้สมอง รังไข่
3. ต่อมหมวกไต ตับอ่อน
4. ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์
2. อาการเยือ่ หุม้ สมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชือ้ ไวรัส ยกเว้นข้อใด
1. โรคคางทูม
2. โรคปอดบวม
3. โรคอีสกุ อีใส
4. โรคหัดเยอรมัน
3. หูนำ้ หนวกเกิดจากการติดเชือ้ อะไร
1. เชือ้ รา
3. ติดเชื้อไวรัส

2. เชื้อพยาธิ
4. เชื้อแบคทีเรีย

4. เมือ่ ใกล้วนั สอบนักเรียนมีความหงุดหงิดวิตกกังวลเนือ่ งจากร่างกายหลัง่ สารใด
ลดน้อยลง
1. ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟนิ
2. ซีโรโทนิน อินซูลนิ
3. เอ็นดอร์ฟนิ กลูคากอน
4. เมลาโทนิน โตปามีน
5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรูจ้ กั ตนเองและการยอมรับตนเอง
1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน
2. การเผชิญกับปัญหาได้
3. การรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ตนเอง
4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
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6. คำกล่าวทีว่ า่ "มนุษย์ทกุ คนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" นักเรียนสามารถ
เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด
1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน
2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้
3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ
4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว
7. เมือ่ ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ ตอนต้น วัยรุน่ ชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุน่
หญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รบั อิทธิพลจากข้อใด
1. ยีน
2. สมอง
3. สิ่งแวดล้อม
4. ต่อมไร้ทอ่
8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพือ่ ให้มสี ขุ ภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่
และออกกำลังกายด้วยการเดิน จะได้ประโยชน์มากทีส่ ดุ ข้อใด
1. กระดูกยาวขึน้
2. มวลกระดูกมากขึน้
3. กล้ามเนือ้ แข็งแรงขึน้
4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น
9. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับการดำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
1. การอบรมเลีย้ งดู
2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
3. ระดับการศึกษาของครอบครัว
4. ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต
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10. จากคำกล่าวทีว่ า่ "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" นักเรียนจะแปลความหมายให้ถกู ต้องทีส่ ดุ
คือข้อใด
1. การอบรมเลีย้ งดู
2. สติปัญญา
3. สิ่งแวดล้อม
4. กรรมพันธุ์
11. การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี ควรยึดหลักปฏิบตั ขิ อ้ ใด
1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน
2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
3. ยกตนข่มท่าน
4. เข้าเมืองตาหลิว่ ต้องหลิว่ ตาตาม
12. วิธกี ารระบายอารมณ์ทางเพศทีเ่ หมาะสม คือข้อใด
1. ออกกำลังกาย
2. อ่านหนังสือ
3. ฟังเพลง
4. ดูภาพยนตร์
13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย
2. การมีประจำเดือนของเด็กผูห้ ญิง
3. มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึน้
4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย
14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสีย่ งต่อการมีเพศสัมพันธ์มากทีส่ ดุ
1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามและดืม่ ของมึนเมา
2. การได้เห็นภาพและสือ่ เกีย่ วกับเพศสัมพันธ์
3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว
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15. วัฒนธรรมต่างชาติทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุน่ เกิดจาก
สาเหตุใดมากที่สุด
1. หนังสือและสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
2. การสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดน
3. ความเจริญทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์
16. ข้อใด เป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมือ่ มีเพศสัมพันธ์
1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ
2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
3. หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร
4. ไม่สำส่อนทางเพศ
17. การออกกำลังกายวิธใี ด ทำให้หวั ใจแข็งแรงขึน้ ดีทส่ี ดุ
1. วิง่ 100 เมตร
2. ยกน้ำหนัก
3. เดินเร็ว
4. กระโดดสูง
18. เมือ่ มนุษย์ออกกำลังกาย ด้วยการวิง่ เหยาะ ๆ ทุกวัน ๆ ละ 30 นาที
ร่างกายจะพัฒนาเส้นใยกล้ามเนือ้ สีใดมากทีส่ ดุ
1. สีขาว
2. สีแดง
3. สีชมพู
4. สีดำ
19. อาการเหนือ่ ยล้า ทีเ่ กิดจากการออกกำลังกายอย่างหนัก ทำให้เกิดของเสียใด
ในร่างกาย
1. กรดแลกติก
2. กรดกำมะถัน
3. กรดเกลือ
4. กรดอะมิโน
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20. การฝึกออกกำลังกายแบบ วิง่ ไป - กลับ ระยะทาง 5 เมตร เป็นประจำ
จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด
1. ความแข็งแรง
2. ความทนทาน
3. ความคล่องแคล่ว ว่องไว
4. ความอ่อนตัว
21. การออกกำลังกายแบบใด เป็นการออกกำลังกายด้วยวิธกี ารเคลือ่ นไหวอยูก่ บั ที่
1. การเต้นแอโรบิก
2. การฝึกยิมนาสติก
3. การวิ่งอยู่กับที่
4. การฝึกวิดพื้น
22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด
1. กล้ามเนือ้ คอ
2. กล้ามเนือ้ หลัง
3. กล้ามเนือ้ ต้นขา
4. กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาทีม่ คี วามหนัก 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจ
สูงสุด จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจ เท่าใด
1. 156 ครัง้ ต่อนาที
2. 160 ครัง้ ต่อนาที
3. 166 ครัง้ ต่อนาที
4. 172 ครัง้ ต่อนาที
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24. ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญทีส่ ดุ ในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
1. อาหาร
2. อาหารเสริม
3. ยาบำรุง
4. การออกกำลังกาย
25. ในการเล่นกีฬา เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุขอ้ เท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฏิบตั อิ ย่างไร
1. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
2. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึน้ สูง
3. หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึน้ สูง
4. หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง
26. การแข่งขันเซปักตะกร้อ ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ ชนะ ทีถ่ กู ต้อง
1. 11 : 9 , 11 : 8
2. 15 : 13 , 15 : 12
3. 21 : 19 , 21 : 18
4. 25 : 23 , 25 : 21
27. การเล่นประเภทคู่ กีฬาใดมีวธิ ีการเล่นทีแ่ ตกต่างจากกีฬาอืน่
1. เทนนิส
2. แบดมินตัน
3. เทเบิลเทนนิส
4. วอลเลย์บอลชายหาด
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28. การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส เมือ่ คูแ่ ข่งตีลกู ทอปสปิน เราควรตัง้ หน้าไม้อย่างไร
เพือ่ ให้ลกู กระดอนกลับไปลงบนโต๊ะคูแ่ ข่งขัน
1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย
2. ตีกลับไปโดยการหงายหน้าไม้เล็กน้อย
3. ตีกลับไปโดยการตัง้ หน้าไม้ ตัง้ ฉากกับโต๊ะ
4. ตีกลับไปโดยการเอียงหน้าไม้เล็กน้อย
29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิง่ ผลัด 4 x 100 ม.
1. การรับ - ส่ง ไม้ผลัด จะต้องทำการรับ - ส่งไม้ ภายในระยะทาง 10 เมตร
2. นักกีฬาทีว่ ง่ิ ทางโค้งได้ดี จะต้องประจำทีไ่ ม้ 1 และไม้ 3
3. นักกีฬาทีว่ ง่ิ ช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วง่ิ แค่ระยะทาง 90 เมตร
4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
30. รายการแข่งขันใด ไม่มใี นการแข่งขันทศกรีฑา
1. วิง่ 400 เมตร
2. วิง่ 200 เมตร
3. วิง่ กระโดดไกล
4. พุ่งแหลน
31. เครือ่ งดนตรีทใ่ี ช้ในการบรรเลงเพลง
มีอะไรบ้าง
1. ปี่ชวา
กลองแขก
2. ปี่ชวา
กลองแขก
3. ฉิง่
ปีช่ วา
4. กลองแขก ระนาด

ประกอบการแสดงกระบีก่ ระบอง
ฉิง่
ระนาด
ระนาด
ฉิง่
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32. ข้อใดไม่ถกู ต้อง เกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1. ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น
2. ช่วยส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันกันมากขึน้
3. ช่วยส่งเสริมให้มกี ารอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
4. ช่วยส่งเสริมให้มสี มรรถภาพทางกายดีขน้ึ
33. นักกีฬาทีด่ ี จะต้องไม่ปฏิบตั ติ นในข้อใด
1. เมือ่ ออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รบี อาบน้ำจะได้เย็นสบาย
2. แต่งกายในชุดวอร์ม เพือ่ ให้รา่ งกายอบอุน่
3. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น
4. ออกกำลังกาย จากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก
34. การแข่งขันประเภทคูห่ รือประเภททีม เมือ่ มีการเล่นผิดพลาดเกิดขึน้
ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร
1. พูดกับตัวเอง หรือเพือ่ นร่วมทีม
2. พูดตำหนิเพือ่ นร่วมทีม
3. เฉย ๆ ต่างคนต่างเล่น
4. พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม
35. หากมีผถู้ ามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่
นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต
2. ให้สงั เกตอาการตนเองว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยหรือไม่
3. ให้สงั เกตอาการตนเองว่ามีเลือดกำเดาออกบ่อย ๆ หรือไม่
4. ให้สงั เกตอาการตนเองว่าปวดศีรษะเป็นประจำหรือไม่
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36. เมือ่ ต้องการซือ้ โทรทัศน์นกั เรียนควรปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ เป็นการรักษาสิทธิ
ของผูบ้ ริโภค
1. เลือกโทรทัศน์ทม่ี ยี ห่ี อ้ ทีค่ นนิยมมาก ไม่เลือกตามโฆษณา
2. ตรวจสอบสินค้าให้ถถ่ี ว้ น เก็บใบรับประกันสินค้า
3. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย
4. ซื้อโทรทัศน์จากร้านค้าที่คุ้นเคย
37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด
1. มีความชืน้ สูงและอุณหภูมติ ำ่
2. มีความชืน้ ต่ำและอุณหภูมสิ งู
3. มีความชืน้ ต่ำและอุณหภูมติ ำ่
4. มีความชืน้ สูงและอุณหภูมสิ งู
38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กจิ กรรมนันทนาการ
1. การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
2. การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
3. การประกวดเต้นรำ
4. การชนไก่
39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด
1. รับประทานอาหารมากกว่าปกติ
2. ท้องเสีย
3. นอนไม่หลับ
4. ถูกทุกข้อ
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40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
1. นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่
2. เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
3. นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ
4. นายโตมีบา้ นอยูใ่ กล้ถนนทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น
41. นางดวงพรมีนำ้ หนักตัว 58.5 กิโลกรัม สูง 150 เซนติเมตร อยากทราบว่า
นางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไร
1. 22.0
2. 24.0
3. 26.0
4. 28.0
42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด
1. กำจัดไข่และตัวเหา
2. ลดอาการไอ
3. รักษาอาการท้องเสีย
4. ใช้ขับพยาธิตัวตืด
43. บุคคลใดทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด
1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม
2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก
3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์
4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บเสื้อยืด
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44. การปฏิบตั ติ นในข้อใดของนายเอกทีจ่ ดั เป็นพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ
1. การเข้านอนหลังเวลา 21.00 น. ทุกวัน
2. การนวดตนเองเมือ่ มีอาการปวดกล้ามเนือ้
3. การซือ้ ยาแก้ทอ้ งเสียมารับประทานเมือ่ มีอาการท้องร่วง
4. การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา
45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. เพราะประชาชนเกิดการรวมกลุม่ กันแก้ปญ
ั หาของตนเอง
2. เพราะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมากในชุมชน
3. เพราะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
4. เพราะชาวบ้านไม่ตอ้ งพึง่ รัฐอีกต่อไป
46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังนี้
1. ถูกคน ถูกเวลา ถูกทาง ถูกขนาดและถูกโรค
2. ถูกขนาน ถูกคน ถูกสถานการณ์ และ ถูกปริมาณ
3. ถูกหลัก ถูกเวลา ถูกชนิดและถูกคน
4. ถูกฉลาก ถูกวิธกี าร และถูกต้องกับอาการ
47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร
1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร
2. ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป
3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี
4. ปฏิเสธโดยขอเลือ่ นการทดลองสูบบุหรีไ่ ปก่อน
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48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
สามารถทำได้อย่างไร
1. พ่อแม่ตอ้ งพูดสอนให้ลกู รูจ้ กั การแก้ปญ
ั หาด้วยการมีสติ
2. พ่อแม่และลูกต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
3. ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา
4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ
49. ถ้านักเรียนจะช่วยผูไ้ ด้รบั อุบตั เิ หตุทห่ี วั ใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุน้
หัวใจไปพร้อมกันเพือ่ ช่วยฟืน้ คืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบตั อิ ย่างไร
1. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 2 : 15 ครัง้
2. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 5 : 12 ครัง้
3. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 6 : 15 ครัง้
4. ผายปอด: กระตุน้ หัวใจ เป็น 8 : 14 ครัง้
50. ถ้ามีผปู้ ระสบอุบตั เิ หตุรถชนนอนอยูบ่ นถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร
1. เรียกเบา ๆ จับชีพจร สังเกตการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
2. สังเกตการหายใจ รอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
3. เอามือแตะตัวผูป้ ว่ ยเพือ่ วัดอุณหภูมขิ องร่างกาย และ สังเกตการหายใจ
4. จับตัวเขย่าเบา ๆ สังเกตม่านตา การหายใจ และ ลักษณะของสีผวิ
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ตอนที่ 2 : วิชาศิลปะ ข้อ 51 - 100
51. ข้อใดคือภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุด
1.

2.

3.

4.

52. ทัศนธาตุ ( Visual Element ) ข้อใดมีเพียง 2 มิติ
1. จุด
2. เส้น
3. รูปร่าง
4. รูปทรง
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53. ถ้าต้องการเขียนภาพให้ความรูส้ กึ เคลือ่ นไหวต่อเนือ่ งและสะเทือนใจ
ควรเลือกใช้เส้นแบบใด
1. เส้นคด ( Winding Lines )
เส้นฟันปลา ( Zigzag Lines )
2. เส้นฟันปลา ( Zigzag Lines )
เส้นประ ( Jagged Lines )
3. เส้นตรง ( Straight Lines )
เส้นประ ( Jagged Lines )
4. เส้นโค้ง ( Curve Line )
เส้นตรง ( Straight Lines )
54. ถ้าต้องการเขียนภาพสีนำ้ รูปทรงเรขาคณิตให้ได้เหลีย่ มมุมชัดเจน
ควรเลือกใช้เทคนิคข้อใด
1. เปียกบนเปียก
2. เปียกบนแห้ง
3. แห้งบนแห้ง
4. แห้งบนเปียก
55. ข้อใดเรียงลำดับความแห้งช้าของสีจากน้อยไปหามากให้ถูกต้อง
1. สีนำ้
สีนำ้ มัน
สีอะคริลคิ
2. สีนำ้
สีอะคริลคิ
สีนำ้ มัน
3. สีอะคริลคิ
สีนำ้
สีนำ้ มัน
4. สีอะคริลคิ
สีนำ้ มัน
สีนำ้
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56. สีในข้อใดมีคุณสมบัติในการเขียนทับซ้อนแล้วโปร่งใสได้ดีที่สุด
1. สีนำ้
2. สีโปสเตอร์
3. สีอะคริลคิ
4. สีนำ้ มัน
57. ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นศิลปินในยุคใด
1. CLASSIC
2. RENAISSANCE
3. ROCOCO
4. NEO - CLASSIC
58. การวาดภาพโดยเน้น กายวิภาค ( anatomy ) ทีถ่ กู ต้องเริม่ ต้นขึน้ ในยุคสมัยใด
1. CLASSIC
2. RENAISSANCE
3. ROCOCO
4. NEO - CLASSIC
59. ศิลปินไทยท่านใดทีไ่ ม่เคยศึกษาร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาใด แต่สามารถสร้างสรรค์
ผลงานจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
1. ถวัลย์ ดัชนี
2. ชลูด นิม่ เสมอ
3. ประเทือง เอมเจริญ
4. เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
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60. ศิลปินไทยทีม่ ผี ลงานประติมากรรมติดตัง้ อยูบ่ ริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ติ์
1. ชลูด นิม่ เสมอ
2. นนทิวรรธ์ จันทนผลิน
3. ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
4. มณเฑียร บุญมา
61. ข้อใดเป็นแม่สขี น้ั ที่ 2
1. เหลือง แดง
2. เขียว
ม่วง
3. เขียว
แดง
4. เขียว
ส้ม

ฟ้า
แดง
ส้ม
ม่วง

62. ตามระบบทฤษฎีสสี ากล ข้อใดต่อไปนีค้ อื ความหมายของคำว่า Hue
1. สีแท้ที่ผสมด้วยสีขาว
2. สีแท้ที่ผสมด้วยสีกลาง
3. สีแท้ที่ยังไม่ได้ผสมด้วยสีอื่น
4. สีแท้ที่ผสมด้วยสีดำ
63. ประติมากรรมไทยเป็นศิลปะแบบ
1. นามธรรม
2. เหมือนจริง
3. กึง่ นามธรรม
4. อุดมคติ
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64. ปฏิมากรรม หมายถึง
1. รูปปัน้ ภาพประกอบ
2. รูปปัน้ พระประธาน
3. รูปปั้นลวดลาย
4. รูปปั้นบุคคลสำคัญ
65. แม่พิมพ์ชนิดใดใช้หล่อรูปได้มากครั้งที่สุด
1. แม่พิมพ์ทุบ
2. แม่พิมพ์ชั้น
3. แม่พิมพ์ยาง
4. แม่พมิ พ์ตอ่ ย
66. ท่านใดมีชอ่ื เสียงทางด้านงานประติมากรรม
1. ศิลป พีระศรี
2. ประเทือง เอมเจริญ
3. ถวัลย์ ดัชนี
4. เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์
67. ข้อใดเป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปกรรมของชาติ
1. ไม่ทำลาย ขีดเขียน หรือนำสิง่ ใดออกจากโบราณสถาน
2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3. ช่วยกันเป็นหูเป็นตา รักษาโบราณสถานโบราณวัตถุ
4. ถูกทุกข้อ
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68. เครื่องดนตรีในข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน
1. Clarinet , Tuba , French Horn
2. Piccolo , Trombone , Trumpet
3. Oboe , Flute , Saxophone
4. Violin , Cello , Bassoon
69. ปัจจุบนั การผสมวงมโหรี มีเครือ่ งดนตรีในข้อใดทีแ่ สดงให้เห็นว่าวงดนตรีดงั กล่าว
เป็นวงมโหรี
1. จะเข้
2. ซอสามสาย
3. กระจับปี่
4. ขลุย่ เพียงออ
70. ถ้าสมโชคได้รับการไหว้วานให้ไปนำวงดนตรีมาบรรเลงในงานสวด
พระอภิธรรม สมโชคควรนำวงดนตรีในข้อใดมาบรรเลง
1. ปี่พาทย์มอญ
หรือ ปีพ่ าทย์ดกึ ดำบรรพ์
2. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ ปีพ่ าทย์ชาตรี
3. ปี่พาทย์มอญ
หรือ ปีพ่ าทย์เสภาเครือ่ งใหญ่
4. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ ปีพ่ าทย์มอญ
71. การขับร้องในข้อใดที่ใช้เทคนิคในการขับร้องใกล้เคียงกันมากที่สุด
1. การขับร้องโอเปราและการขับร้องประสานเสียง
2. การขับร้องเพลงพืน้ บ้านและการขับร้องประสานเสียง
3. การขับร้องเพลงไทย (เดิม) และการขับร้องเพลงพืน้ บ้าน
4. การขับร้องเพลงแจ๊สและการขับร้องโอเปรา
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72. เอกลักษณ์สำคัญของการขับร้องเพลงไทย (เดิม) น่าจะเป็นข้อใด
1. การใช้สว่ นต่าง ๆ ของปากและลำคอ
2. การเอือ้ น
3. ปัน้ เสียงให้กลมกล่อม
4. การผ่อนและถอนลมหายใจ
73. เทคนิคการบรรเลงดนตรีในข้อใดทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันมากทีส่ ดุ
1. กรับพวง และ Timpani
2. ปี่ใน
และ Flute
3. จะเข้
และ Guitar
4. ซอสามสาย และ Harp
74. บทเพลงในข้อใดที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรี
ในเรื่องสีสันได้อย่างเด่นชัดที่สุด
1. เพลงลาวสมเด็จ โดยวงเครือ่ งสายเครือ่ งคู่
2. เพลงปฐม โดยวงปีช่ วากลองชนะ
3. String Quartet in E flat Major , Op. 71 No. 3 by Haydn
4. Symphony No. 9 in D minor , Op. 125 by Beethoven
75. เครื่องดนตรีพื้นบ้านในข้อใดที่เป็นเครื่องดนตรีในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมด
1. ปี่ พิณ โปงลาง แคน และโหวด
2. พิณ สะล้อ โหวด โปงลาง และซึง
3. รำมะนา ฆ้องคู่ กลองโนรา และพิณ
4. โทนชาตรี ปี่ ตะโพน และฆ้องวง
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76. ก่อนการเล่นเครือ่ งสาย ผูเ้ ล่นจะใช้วสั ดุชนิดหนึง่ ถูทส่ี าย วัสดุนน้ั คืออะไร
และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อะไร
1. ยางรัก เพือ่ ทำให้สายไม่ขาดง่าย
2. ยางสน เพือ่ ให้ฝดื และมีเสียงไพเราะขึน้
3. ยางรัก ให้ฝดื และมีเสียงไพเราะขึน้
4. ยางสน เพือ่ ทำให้สายไม่ขาดง่าย
77. เสียงเพลงในข้อใดที่ชาวบ้านร้องเล่นกัน โดยมีลูกคู่ร้องรับช่วงหนึ่งว่า
“เอ้า ฮ้า ไฮ้ เชีย้ บ เชีย้ บ เชีย๊ บ”
1. เพลงโคราช
2. เพลงซอ
3. เพลงเรือ
4. เพลงอีแซว
78. บทเพลงเดียวกัน แต่มผี นู้ ำไปขับร้องสองคน ความไพเราะของบทเพลงดังกล่าว
แตกต่างกันด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด
1. การใช้เทคนิคการขับร้องทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัยและประเภทของบทเพลง
ของผู้ขับร้องแต่ละคน
2. การแสดงลีลาท่าทางประกอบการขับร้องที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน
3. การขับร้องที่ถูกต้องทั้งจังหวะและทำนองของผู้ขับร้องแต่ละคน
4. การเล่นลีลาและน้ำเสียงที่แตกต่างกันของผู้ขับร้องแต่ละคน
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79. บทเพลงหนึ่งมีการขับร้องในตอนหนึ่งที่แสดงออกทางอารมณ์ที่นุ่มนวลหวานซึ้ง
ด้วยเสียงร้องที่แผ่วเบา ในจังหวะที่ค่อนข้างช้า ข้อใดที่แสดงถึงการขับร้องดังกล่าว
1. Vivo , p , largo
2. Cantabile , pp , andante
3. Dolce , p , andantino
4. Appassionato , mp , allegretto
80. ถ้าต้องการประพันธ์เพลงให้มลี กั ษณะคล้ายเพลงลาวดวงเดือน ข้อใดเป็นคำตอบ
ที่ถูกต้องที่สุด
1. ระดับเสียงทีใ่ ช้ คือ โด เร มี ซอล ลา
2. ผสมสำเนียงเพลงล้านนาเข้าไปด้วย
3. ควรใช้หน้าทับพิเศษเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น
4. ควรใช้เสียงปี่มอญผสมวงในการบรรเลง
81. ฉากหนึง่ ในละครโรงเรียนทีแ่ สดงถึงบรรยากาศทีน่ า่ เคารพ มีความขลังควรใช้เพลง
ในข้อใดบรรเลงประกอบ
1. นกเขามาระปี
สร้อยเพลง คุกพาทย์
2. ปฐม
กราวนอก
มหาฤกษ์
3. สาธุการ
เวสสุกรรม มหาชัย
4. ทยอย
เชิด
นางนาค
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82. วิวัฒนาการสำคัญในการจัดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แสดงถึงการติดต่อ
กับต่างชาติ คือวงดนตรีลักษณะใดและเกิดขึ้นในสมัยใด
1. วงเครือ่ งสายประสมขิม สมัยรัชกาลที่ 5
2. วงปีพ่ าทย์นางหงส์ สมัยรัชกาลที่ 5
3. แตรวง สมัยรัชกาลที่ 6
4. วงเครือ่ งสายประสมไวโอลิน สมัยรัชกาลที่ 6
83. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดุริยกวีได้สร้างสรรค์
ไว้อย่างเด่นชัดที่สุด
1. การนำเพลงไทย (เดิม) มาดัดแปลงเป็นเพลงไทยประยุกต์
2. ความไพเราะของบทเพลงทีม่ สี ำเนียงภาษาต่าง ๆ ซึง่ เรียกว่า เพลงภาษา
3. ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงให้กับวงดนตรีสากลบรรเลง
4. การบรรเลงบทเพลงไทยด้วยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น
84. วัฒนธรรมดนตรีของไทยทีม่ กี ารสร้างสรรค์แตกต่างไปจากชาติตะวันตก คือ
ดนตรีคลาสสิกที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด
1. การมีทำนองหลักและการแปรทำนองได้อย่างหลากหลาย บนรากฐานของ
หลักการประพันธ์เพลงไทย
2. การจัดวงดนตรีทเ่ี น้นเครือ่ งสาย เรียกว่า วงเครือ่ งสาย ซึง่ มีลกั ษณะต่าง ๆ
หลากหลาย
3. การจัดวงดนตรีทม่ี เี ครือ่ งดนตรีประเภทดีด สี ตี เป่า ครบถ้วนทำให้ได้ความ
หลากหลายของสีสนั เครือ่ งดนตรี
4. การขับร้องเพลงทีล่ ลี าช้าและเร็วทีห่ ลากหลาย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความ
รู้สึกได้อย่างน่าสนใจ
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85. ในการวิจารณ์วรรณกรรม/ละคร ควรคำนึงถึงหลักการใด
1. ทราบวัตถุประสงค์ในการประพันธ์
2. ควรมีพน้ื ฐานในการประพันธ์
3. รูจ้ กั ผูป้ ระพันธ์เป็นการส่วนตัว
4. ถูกทุกข้อ
86. เอกลักษณ์อนั สะท้อนความงามของนาฏศิลป์ไทยคืออะไร
1. เครือ่ งแต่งกายและศิราภรณ์
2. องค์ประกอบในการปฏิบัติท่ารำ
3. วงดนตรีและการบรรเลง
4. ถูกทุกข้อ
87. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง
1. สะท้อนวิถีชีวิต
2. เน้นความประณีต
3. ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่น
4. ถูกทุกข้อ
88. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของระบำที่ปรับปรุงใหม่
1. ยังคงยึดแบบและลีลาความสวยงามไว้ แต่จัดรูปแบบแถวใหม่
2. คิดประดิษฐ์จากแนวทางพืน้ บ้าน เพือ่ ให้เห็นเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่
3. ลักษณะท่ารำจะไม่ตายตัว สามารถปรับเปลีย่ นไปตามสถานการณ์ได้
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
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89. ข้อใดไม่ใช้หลักในการวิจารณ์ การแสดงชุดระบำอัศวลีลา
1. ผูแ้ สดงต้องรำให้ออ่ นช้อย งดงาม ตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย
2. ผู้แสดงควรถ่ายทอดกิริยาอาการของม้าให้ชัดเจน
3. ควรคงรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการแสดงและการแปรแถว
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
90. ในการวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ไม่ควรพูดถึงเรื่องใด
1. บทและดนตรีประกอบการแสดง
2. ท่าทางการแสดงและการแต่งกาย
3. หน้าตาและนิสัยของผู้แสดง
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
91. ผลงานนาฏศิลป์และการละครให้สิ่งใดต่อผู้ชม
1. แง่คิดที่เรียนรู้ชีวิตผ่านบทบาทของตัวละคร
2. สะท้อนค่านิยมและสภาพสังคมในยุคสมัยนัน้ ๆ
3. กล่อมเกลานิสยั ด้วยสุนทรียะ
4. ถูกทุกข้อ
92. ทำไมละครดึกดำบรรพ์จึงไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
1. รูปแบบการแสดงไม่น่าสนใจ
2. เรื่องที่แสดงซ้ำซาก
3. ผู้แสดงต้องมีทักษะทั้งร้องและรำเป็นอย่างดี
4. ขาดผู้อุปถัมภ์
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93. นาฏศิลป์ที่จัดว่าเป็นนาฏศิลป์สากลนั้นจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
1. เป็นการแสดงเอกลักษณ์ประจำชาติตา่ ง ๆ
2. มีลกั ษณะเฉพาะทีท่ กุ ชาติเข้าใจ ยอมรับ ฝึกหัด และเผยแพร่ไปทัว่ โลก
3. เป็นการแสดงทีร่ จู้ กั กันดี เปิดแสดงไปทัว่ โลก
4. ถูกทุกข้อ
94. นาฏศิลป์นานาชาติของชาติใดที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากที่สุด
1. อินเดีย
2. จีน
3. ฮาวาย
4. เกาหลี
95. ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ทางด้านจิตรกรรม
1. การออกแบบอุปกรณ์การแสดงโขน
2. การสร้างฉากการแสดงตามยุคสมัย
3. การสร้างศีรษะโขน
4. การเขียนลวดลายไทยบนศีรษะโขน
96. การผสมผสานองค์ประกอบในการแสดงต้องคำนึงถึงอะไรน้อยที่สุด
1. ความสมดุลของสีสันบนเวทีการแสดง
2. ความชื่นชอบของสมัยนิยมในปัจจุบัน
3. แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
4. งบประมาณในการจัดการแสดง
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97. เอกลักษณ์ของความงามในศิลปะการแสดงที่พิเศษจากความงาม
ของศิลปะอืน่ ๆ คืออะไร
1. เป็นความงามที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว
2. เป็นผลงานศิลปะที่รวบรวมการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน
3. เป็นการแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ทีผ่ ชู้ มสามารถมีสว่ นร่วมได้ในขณะทีช่ มเลย
4. ไม่มขี อ้ ใดถูก
98. เซิง้ ของภาคอีสานมีจงั หวะรวดเร็วและเร่งรีบเพราะได้รบั อิทธิพลจากอะไร
1. ดนตรีทร่ี วดเร็ว สนุกสนาน
2. เครือ่ งแต่งกายทีส่ น้ั เคลือ่ นไหวได้งา่ ย
3. ภูมอิ ากาศ และวิถชี วี ติ ของชาวอีสาน
4. ภาษาพูดท้องถิ่นของชาวอีสาน
99. การแสดงในชุดใดเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1. ฟ้อนภูไท
2. ฟ้อนเล็บ
3. ฟ้อนเทียน
4. ฟ้อนสาวไหม
100. ข้อใดเป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและศิลปะการแสดงของไทย
1. ปู่พาหลานเดินผ่านโรงเรียนสอนนาฏศิลป์
2. แม่อธิบายเรื่องราวในการแสดงโขนให้ลูกฟัง
3. พี่กับน้องเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เมื่อมีข่าวการแสดงนาฏศิลป์
4. ป้ากับลุงชอบจ้างรำแก้บนมาแก้บนอยู่เป็นประจำ
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ตอนที่ 3 : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อ 101 - 150
101. การเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าต้องใช้หลักการข้อใด
1. ทันสมัย
2. ทนทาน
3. ตราสินค้ามีชอ่ื เสียง
4. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
102. การตัดเย็บเสือ้ ผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวธี กี ารอย่างไร
1. ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง
2. ทำงานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
3. เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังการตัดเย็บ
4. วางแผนขัน้ ตอนการทำงานและจัดเตรียมเครือ่ งมือให้พร้อม
103. เพราะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารมือ้ เย็นน้อยกว่ามือ้ เช้าและมือ้ กลางวัน
1. เพราะกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในเวลานอน
2. เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเนือ่ งจากอาหารไม่ยอ่ ย
3. เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างเต็มทีใ่ นเวลากลางคืน
4. เพราะอาหารมือ้ เย็นเป็นส่วนเกินทีไ่ ปสะสมเปลีย่ นเป็นไขมันในร่างกาย
104. ผลไม้ชนิดใด เมือ่ นำมาอบแห้งแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิม่ มากกว่าชนิดอืน่
1. แอปเปิล้ อบแห้ง เพราะมีผนู้ ยิ มบริโภค
2. อินทผาลัมอบแห้ง เพราะเป็นของแปลก
3. ลำไยอบแห้ง เพราะเป็นผลไม้ในประเทศ
4. สตรอเบอรีอ่ บแห้ง เพราะขายได้ราคาแพง
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105. พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดทีท่ ำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
1. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
2. หมกมุน่ อบายมุข
3. กระเหม็ดกระแหม่
4. มีความระแวงต่อกัน
106. ในกรณีทค่ี รอบครัวมีผสู้ งู อายุ ต้องใช้หลักการข้อใดดูแลท่าน
1. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผูม้ พี ระคุณ
2. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ
3. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
4. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า
107. การเลือกซือ้ บ้านเพือ่ อยูอ่ าศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
1. รูปแบบสวยงามทันสมัย
2. ราคาพอเหมาะกับรายได้
3. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน
4. การใช้งานตรงตามความต้องการ
108. แสงแดดตอนกลางวันทำให้บา้ นร้อนระอุ ต้องแก้ปญ
ั หาอย่างไร
1. ติดม่านบังแดด
2. ทำกันสาดบังแดด
3. ติดวัสดุกันความร้อน
4. ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด
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109. ไส้เดือนดินมีประโยชน์ตอ่ การเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
1. ไม่มี เพราะนำเชือ้ โรคมาสูพ่ ชื
2. ไม่มี เพราะทำให้ดนิ เป็นกรด
3. มี เพราะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศในดิน
4. มี เพราะทำให้รากพืชเจริญเติบโต
110. สุดาทำฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสียและผลพลอยได้
จากสุกร ทีส่ ดุ าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
1. กระดูกสุกรและปุย๋ อินทรีย์
2. มูลสุกรสดและอาหารเลีย้ งปลา
3. สุกรพ่อพันธุแ์ ละสุกรแม่พนั ธุ์
4. ลูกสุกรและหมูหนั
111. ข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ
1. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้ความทันสมัยในการผลิต
มากทีส่ ดุ
2. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. การเลีย้ งสัตว์ถกู ต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือ
จากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
4. การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้จำนวน
มากทีส่ ดุ
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112. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชวี ภาพ ทีน่ ำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุพ์ ชื
1. สมดุลชีวภาพ
2. กระบวนการเพาะพันธุ์
3. พันธุวศิ วกรรม
4. เทคโนโลยีโมเลกุลเครือ่ งหมาย
113. ข้อใดเป็นขัน้ ตอนการเตรียมอาหารเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ทีถ่ กู ต้อง
1. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุน้ สภาพกึง่ แข็ง
2. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุน้ สภาพกึง่ เหลว
3. ช่วงแรกใช้อาหารวุน้ สภาพกึง่ เหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุน้ สภาพกึง่ แข็ง
4. ช่วงแรกใช้อาหารวุน้ สภาพกึง่ แข็ง ช่วงหลังใช้อาหารเหลว
114. ตามทางแยกถนน ใช้หลอดชนิดใดทีท่ ำให้ตาของมนุษย์มองเห็นได้ชดั เจนกว่า
1. หลอดอินแคนเดสเซนต์
2. หลอดปรอทความดันสูง
3. หลอดโซเดียมความดันสูง
4. หลอดฮาโลเจน
115. การต่อสายดิน สำหรับตูเ้ ย็น เครือ่ งซักผ้า และเครือ่ งทำน้ำอุน่ ต้องต่อเข้ากับแท่ง
หรือแผ่นโลหะชนิดใด
1. ทองเหลือง
2. ทองแดง
3. อลูมเิ นียม
4. สแตนเลส
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116. เพือ่ ป้องกันไม่ให้นทั คลายจากสกรู เมือ่ ได้รบั การสัน่ สะเทือน นักเรียนจะต้อง
ทำอย่างไร
1. เชือ่ มหรือบัดกรีนทั ทีป่ ลายสกรู
2. งอปลายสกรู
3. ใส่แหวนสปริงรองนัท
4. ใส่แหวนสปริงรองสกรู
117. ในการตัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว้ จะต้องตัดด้วยวิธใี ด
ถึงจะทำให้เสียเนือ้ เหล็กน้อยทีส่ ดุ
1. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก
2. ใช้เลือ่ ยมือตัดเหล็ก
3. ใช้เครือ่ งเชือ่ มไฟฟ้าตัดเหล็ก
4. ใช้กา๊ ซตัดเหล็ก
118. เครือ่ งมือใช้วดั ก๊าซไอเสียรถยนต์ในปัจจุบนั นีก้ ฎหมายให้ตรวจวัดก๊าซอะไร
1. ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ (CO)
2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
3. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
4. ก๊าซสารตะกัว่ (Pb)
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119. เมือ่ นำแบตเตอร์รท่ี ม่ี ขี นาดความจุและแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 2 ลูก มาต่อพ่วงแบบ
อนุกรมกันจะมีผลเช่นใด
1. ความจุเท่าเดิม แรงดันไฟฟ้าเพิม่ เป็น 2 เท่า
2. แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม ความจุเพิม่ เป็น 2 เท่า
3. แรงดันไฟฟ้าเพิม่ เป็น 2 เท่า
4. ความจุเพิม่ เป็น 2 เท่า
120. วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถัว่ เขียวและเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับ
ตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด
1. ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก
2. ภาพพระพุทธรูปเพื่อไว้เคารพบูชา
3. ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
4. ภาพทิวทัศน์ภเู ขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะเพือ่ ให้หอ้ งรูส้ กึ เย็น
121. ดอกมะลิ นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ เพราะคุณสมบัตขิ อ้ ใด
1. มะลิหมายถึงความรักทีล่ กู มอบให้แม่
2. สีขาวของดอกมะลิ แสดงถึงคุณธรรมของแม่
3. รูปทรงดอกมะลิเป็นทรงกลม จึงประดิษฐ์ได้งา่ ย
4. กลิน่ หอมของดอกมะลิแสดงถึงความสะอาดของแม่
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122. วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาสานเป็นปลาตะเพียน
1. ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหีย่ ว
2. พลาสติก เพราะลดการใช้วสั ดุธรรมชาติ
3. ใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุทห่ี าได้ทว่ั ไป
4. กระดาษ เพราะสามารถระบายสีได้สวยงาม
123. บรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทย มีลวดลายใดทีบ่ ง่ บอก
ความเป็นไทย
1. ครุฑ
2. หงส์
3. กินรี
4. นกยูง
124. ข้อใดถูกต้องทีส่ ดุ สำหรับบรรจุภณ
ั ฑ์ผา้ ไหมไทยเพือ่ การส่งออก
1. เป็นรูปลายไทย เพือ่ บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. เป็นรูปดอกกล้วยไม้ไทย เพือ่ บ่งบอกสีสนั ของผ้าไหมไทย
3. เป็นรูปหญิงสาวไทย เพือ่ บ่งบอกความนุ่มนวลของผ้าไหมไทย
4. เป็นรูปเรือนไทย เพือ่ บ่งบอกความสบายในการสวมใส่ผา้ ไหมไทย
125. ธนาคารทีม่ สี าขาทัว่ ประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
1. ตามตัวเลข
2. ตามตัวอักษร
3. ตามภูมศิ าสตร์
4. ตามชื่อสาขา
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126. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพราะอะไร
1. เกิดการแข่งขันกันเพือ่ การส่งออก
2. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด
3. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชมุ ชน
4. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทย
ได้อย่างดีเยี่ยม
127. การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด
1. การส่งโทรเลข สัง่ ซือ้ สินค้า
2. การส่งแฟกซ์ตดิ ต่อการค้า
3. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า
4. การค้าขายทีก่ ระทำผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
128. การสือ่ สารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผูข้ ายไปสูล่ กู ค้า
เป็นธุรกรรมข้อใด
1. E-Mail
2. E-Banking
3. E-Exhibition
4. E-Advertising
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129. ข้อใดคือการสัง่ ซือ้ สินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1. E-News
2. E-Payment
3. E-Learning
4. E-Sourcing
130. เอเย่นต์ขายรถยนต์ คือใคร
1. ตัวแทน
2. พ่อค้าส่ง
3. นายหน้า
4. พ่อค้าปลีก
131. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะสูร้ า้ น Supermarket ได้
1. ขายราคาถูก มีสถานทีจ่ อดรถสะดวก
2. มีสนิ ค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด
3. มีสถานทีจ่ อดรถสะดวก ราคายุตธิ รรม
4. ราคายุตธิ รรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซือ้ ได้เอง
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132. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม
และคุม้ ค่าต่อการลงทุน
1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง
2. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม
4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน
133. "การเตรียมวัตถุดบิ ในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ดว้ ยเครือ่ ง
ปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสูเ่ ครือ่ งสับให้มขี นาดเล็ก แล้วคัดขนาด
ก่อนเข้าสูก่ ารแยกเส้นใย" สิง่ ใดทีจ่ ดั เป็นตัวป้อน (Input) ในระบบเทคโนโลยี
1. ท่อนไม้
2. เครือ่ งปอกเปลือก
3. เครือ่ งสับไม้
4. น้ำที่ใช้ล้าง
134. การใช้งานคอมพิวเตอร์ตอ้ งกำหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี (ASCII)
เนือ่ งจากเหตุผลหลักข้อใด
1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง
2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
3. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตอ้ งประมวลชุดคำสัง่ ทีเ่ ขียนโดยภาษาโปรแกรม
4. เพือ่ ให้การแลกเปลีย่ นข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไป
ในแนวเดียวกัน
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135. "บริษทั ผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึง่ ได้ศกึ ษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพือ่ ใช้เป็น
แนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน"
การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขัน้ ตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
1. กำหนดปัญหา
2. รวบรวมข้อมูล
3. เลือกวิธกี าร
4. ปรับปรุงแก้ไข
136. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวฒ
ั นาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
1. หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , ทรานซิสเตอร์ , วงจรรวมความจุสงู
2. ทรานซิสเตอร์ , หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสงู
3. หลอดสุญญากาศ , ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสงู
4. ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , หลอดสุญญากาศ , วงจรรวมความจุสงู
137. ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จงึ ใช้ระบบเลขฐานสอง
1. เนือ่ งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครือ่ ง
2. เนือ่ งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์
3. เนือ่ งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทท่ี ำงาน
แบบแอนะล็อก
4. เนือ่ งจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทท่ี ำงานแบบดิจทิ ลั
โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ
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139. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึน้ เป็นสิง่ แรกเมือ่ เปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์
1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก
แบบแก้ไขได้ (RAM)
4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก
แบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
140. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
1. ภาษามนุษย์ทใ่ี ช้สอ่ื สารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที
3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาทีม่ คี วามใกล้เคียงกับภาษาเครือ่ งหรือทีเ่ รียกว่า ภาษาอิงเครือ่ ง
(machine-oriented language)
141. สือ่ กลางทีใ่ ช้มากในการสือ่ สารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
1. สายคู่บิดเกลียว
2. สายโคแอกเชียล
3. สายเส้นใยนำแสง
4. สายโทรศัพท์
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142. ไมโครโฟนชนิดใดต่อไปนีท้ ใ่ี ช้อธิบายและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกัน
ได้สะดวกทีส่ ดุ
1.

2.

3.

4.
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143. นักออกแบบคนหนึง่ ได้ออกแบบผ้ากันเปือ้ นรูปแบบใหม่ ให้มถี งุ มือจับวัตถุตดิ อยูก่ บั
ผ้ากันเปือ้ น ดังรูป

กอนใชงาน

แนวคิดของการออกแบบผ้ากันเปือ้ นนี้ เป็นอย่างไร
1. แทนที่การใช้งานโดยใช้วัสดุใหม่
2. ปรับขนาดเล็กใหญ่ของการใช้งานได้
3. ดัดแปลงการใช้งานบางส่วนจากของเดิม
4. แยกส่วนการใช้งานจากของเดิมที่ไม่จำเป็น

ขณะใชงาน
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144. ทำไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสือ่ สารไร้สายเพิม่ มากขึน้ ในประเทศ
ทีก่ ำลังพัฒนา
1. อุปกรณ์เชือ่ มต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก
2. หาซือ้ อุปกรณ์เชือ่ มต่อเครือข่ายไร้สายได้งา่ ย
3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร
4. สะดวกในการเคลือ่ นย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทเ่ี ชือ่ มต่อกับ
เครือข่ายการสือ่ สาร
145. ข้อใดเป็นระบบปฏิบตั กิ ารทัง้ หมด
1. Unix , Mac OS , Microsoft Office
2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian
3. PDA , WWW , Linux , Windows
4. BIOS , Symbian , IPX , RAM
146. ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ดว้ ยปัจจัยในข้อใด
1. CRT
2. Dot pitch
3. Refresh rate
4. Color quality
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147. กลุม่ แม่บา้ นแห่งหนึง่ ได้สำรวจวัสดุ 4 ชนิดเพือ่ ใช้เป็นวัตถุดบิ ของการผลิตสินค้า
เป็นดังนี้
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สูง

วัสดุ C
วัสดุ A

0

วัสดุ D
วัสดุ B
อายุการใชงาน

สูง

กลุ่มแม่บ้านควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดเพื่อผลิตสินค้าที่เกิดมลพิษต่ำ
และมีอายุการใช้งานนาน
1. วัสดุ A
2. วัสดุ B
3. วัสดุ C
4. วัสดุ D
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148. การทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์ 4 รูปแบบได้ผลดังนี้
สมบัติของ
บรรจุภัณฑ์
รูปแบบ

ความแข็งแรง การย่อยสลายได้ ความสวยงาม ราคา(บาท) / กล่อง

A

15

B

15

C

15

D

16
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้อย
ปานกลาง
มาก

จากข้อมูล บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดใดต่อไปนี้ ทีป่ อ้ งกันการแตกหักของสิง่ ทีบ่ รรจุได้
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มีรปู ลักษณ์สวยงามและราคาไม่แพง
1. รูปแบบ A
2. รูปแบบ B
3. รูปแบบ C
4. รูปแบบ D
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149. ใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
1. ปิดเครือ่ งเมือ่ ไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมือ่ จำเป็น
2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
3. ใช้คอมพิวเตอร์วนั ละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ
4. ไม่เชือ่ มต่อระบบเครือข่ายและ ใช้เครือ่ งพิมพ์แบบ inkjet เท่านัน้
150. ข้อใดคือวิธที ำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทีถ่ กู ต้อง
1. ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมา
เป็นรายงาน
2. ค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำรายงาน
พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ
3. ค้นข้อมูลเพือ่ ทำรายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงาน
พร้อมอ้างอิง search engine
4. ค้นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความ
รายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

