ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว จานวน 10 ข้อ (ข้อ 1-10)
ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตัวชี้วดั บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 1

A. สวมชุดชั้นใน

C. สวมกางเกง
1. ขั้นตอนในภาพใดต้องติดกระดุมหรื อรู ดซิป
1 A
2 B
3 C
4 D

B. สวมเสื้ อ

D. สวมรองเท้า

ตัวชี้วดั บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยูใ่ กล้ตวั (ง 3.1 ป.1/1)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 2

ก.
ข.
ค.
ง.

ข้ อมูล
ราคาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อาวุธของมนุษย์ยคุ หิน
พลังงานแสงอาทิตย์
โรคมือ เท้า ปาก

แหล่ งข้ อมูล
A. แพทย์
B. เกษตรกร
C. ตลาดสด
D. พิพิธภัณฑ์
E. เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุ ข

2. ข้อใดจับคู่ขอ้ มูลและแหล่งข้อมูลได้ถูกต้อง
1 ง, A และ E
2 ก, C และ D
3 ข, B และ E
4 ค, A และ C
ตัวชี้วดั บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ป.1/2)
3. หนูออ้ มต้องการทารายงานเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตของถัว่ งอกซึ่ งปลูกด้วยตนเอง โดยมีภาพประกอบ
ตั้งแต่เริ่ มปลูกจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว หนูออ้ มควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
1 สแกนเนอร์ โทรทัศน์
2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ
3 โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
4 กล้องดิจิทลั คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดั บอกประโยชน์ของสิ่ งของเครื่ องใช้ในชีวิตประจาวัน (ง 2.1 ป.2/1)
4. สิ่ งของเครื่ องใช้ในข้อใดเมื่อใช้แล้วช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
1

2

3

4

ตัวชี้วดั สร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยกาหนดปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล (ง 2.1 ป.2/2)
5. แบบจาลองชิ้นงาน ซึ่ งใช้เป็ นแนวทางสร้างของเล่นของใช้เกิดขึ้นในขั้นตอนใด
1 การออกแบบ
2 การลงมือสร้าง
3 การประเมินผล
4 การรวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วดั บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พ้นื ฐานที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ป.2/3)
6. ข้อใดบอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ช้ ีได้ถูกต้อง
1 เคส-จัดเก็บข้อมูล
2 ซีพีย-ู ประมวลผลข้อมูล
3 เมาส์-แสดงผลข้อมูลเป็ นภาพ
4 ปุ่ มเพาเวอร์ -เปิ ด-ปิ ดคอมพิวเตอร์
ตัวชี้วดั ทางานอย่างเป็ นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 7
หนูนกและเพื่อนในกลุ่มช่วยกันวางแผนปลูกผักชีในภาชนะ แล้วลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนที่
วางไว้ โดยเลือกใช้กะละมังที่มีรอยแตกเล็กน้อยมาปลูกผักชี ใช้ดิน ปุ๋ ยคอก และเศษใบไม้แห้งเป็ นวัสดุ
ปลูก หลังจากปลูกเสร็ จแล้วจึงรดน้ าบนวัสดุปลูกให้ชุ่มชื้น แล้วเก็บวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างได้เรี ยบร้อย
เมื่อทางานเสร็ จ
7. หนูนกและเพื่อนในกลุ่มมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางานตรงกับข้อใด
1 การทางานแบบประชาธิปไตย 2 ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3 ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
4 การทางานอย่างมีกระบวนการ

ตัวชี้วดั สร้างของเล่น ของใช้อย่างง่ายโดยกาหนดปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล (ง 3.1 ป.3/1)
8. ข้อใดเป็ นขั้นตอนที่ทาให้ชิ้นงานที่สร้างมีความสมบูรณ์มากที่สุด
1 การรวบรวมข้อมูล
2 การลงมือสร้าง
3 การประเมินผล
4 การออกแบบ
ตัวชี้วดั เลือกใช้สิ่งของเครื่ องใช้ในชี วติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ (ง 2.1 ป.3/2)
9. ถ้าต้องการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรี ยนจะเลือกใช้สิ่งของเครื่ องใช้ที่มีเครื่ องหมายใด
1

2

3

4

ตัวชี้วดั บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ป.3/2)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 10
A. ปัดฝุ่ นเป็ นประจา
B. วางใกล้ปลัก๊ ไฟ
C. ปิ ดทุกครั้งหลังใช้งาน

D. เช็ดด้วยน้ ายาขัดเงา
E. ติดฟิ ล์มกรองแสงทุกครั้ง
F. วางห่างจากแสงอาทิตย์

10. การดูแลรักษาจอภาพอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อใด
1 B C E
2 C D F
3 A D E
4 A C F

ส่ วนที่ 2 : คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ข้อ 11 แบบปรนัยหลายตัวเลือก จานวน 1 ข้อ มีคาตอบที่ถูกต้อง 3 คาตอบ
(คาตอบละ 1 คะแนน) รวม 3 คะแนน
ข้อ 12 และ 13 แบบเลือกคาตอบที่สัมพันธ์กนั จานวน 2 ข้อ
ตอบถูก 1 คู่ได้ 1 คะแนน
ข้อ 12 คะแนนเต็ม 4 คะแนน
ข้อ 13 คะแนนเต็ม 3 คะแนน
ตัวชี้วดั ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด (ง 1.1 ป.2/2)
คาสั่ ง ระบายคาตอบที่ถูกต้อง 3 คาตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)
11. ข้อใดเป็ นการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
1 ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะและเป็ นแนวขีดเส้น
2 ใช้กระดาษทรายตกแต่งผิวกระดาษให้เรี ยบ
3 ใช้คอ้ นและตะปูเจาะรู ขวดนมพลาสติกทาที่หยอดเหรี ยญ
4 ใช้กรรไกรตัดกระดาษแข็งโดยให้มีส่วนเหลือทิ้งน้อยที่สุด
5 ใช้ไขควงเจาะรู แผ่นไม้อดั
6 ใช้คตั เตอร์ ตดั แผ่นสังกะสี
7 ใช้สกอตเทปติดกระดาษห่ อของขวัญตกแต่งชิ้นงาน
8 ใช้กาวทากระดาษนิตยสารนาไปปะติดบนหน้ากาก
ตัวชี้วดั บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่ อถือได้ (ง 3.1 ป.2/1)
12. ให้เลือกประโยชน์และแหล่งข้อมูลให้สัมพันธ์กบั ข้อมูลที่กาหนดให้
ประโยชน์
A. เลือกซื้ อเสื้ อผ้า
B. ปรับปรุ งผลการเรี ยน
C. วางแผนการเดินทาง
D. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข้ อมูล
1. ขนาดตัว
2. สภาพอากาศ
3. ราคาสิ นค้า
4. คะแนนสอบ

ก.
ข.
ค.
ง.

แหล่ งข้ อมูล
ข่าวประจาวัน
ซูเปอร์มาร์เกต
ตัวบุคคล
แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน

ประโยชน์
_________
_________
_________
_________

แหล่ งข้ อมูล
_________
_________
_________
_________

ตัวชี้วดั ค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ นั ตอน และนาเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ (ง 3.1 ป.3/1)
13. ให้เลือกวิธีการนาเสนอข้อมูลให้สัมพันธ์กบั ข้อมูล
วิธีการนาเสนอข้ อมูล

ข้ อมูล

A. การนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรี ยน ก. วัฏจักรของน้ า
B. การจัดทาสื่ อนาเสนอด้วย
ข. เชิญส่ งผลงานเข้าประกวด
คอมพิวเตอร์
C. การจัดทาป้ ายประกาศ
ค. ตาแหน่งที่ต้ งั ของประเทศไทย

วิธีการนาเสนอข้ อมูล
1. _________
2. _________
3. _________

ข้ อมูล
_________
_________
_________

ชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ข้ อ
1
2

เฉลย
3
1

3

4

4

4

5

1

6

2

7
8

4
3

9

1

10

4

11

1, 4, 8

เหตุผล
เพราะเป็ นขั้นตอนการสวมกางเกงซึ่ งมีซิปและกระดุมเป็ นเครื่ องเกาะเกี่ยว
เพราะข้อมูลโรคมือ เท้า ปาก สามารถสอบถามได้จากแพทย์ซ่ ึงมีความเชี่ยวชาญในการ
รักษาโรค และสื บค้นได้จากเว็บไซต์ของสานักโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน
หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุ ข
เพราะกล้องดิจิทลั มีประโยชน์ในการถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์ในการพิมพ์
รายงาน จัดรู ปแบบภาพและข้อความในรายงานให้สวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
เพราะถุงผ้าสามารถใช้ซ้ าได้หลายครั้งจนกว่าจะขาด จึงช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริ มาณขยะในสิ่ งแวดล้อมได้
เพราะการออกแบบเป็ นขั้นตอนการร่ างภาพ 2 มิติหรื อทาแบบจาลองเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างชิ้นงาน
เพราะอุปกรณ์ดงั กล่าวมีชื่อเรี ยกว่าซี พียู และเป็ นส่ วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ที่
ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล
เพราะมีการวางแผนการทางาน และปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้จนสาเร็ จ
เพราะเป็ นขั้นตอนการตรวจสอบ ทดลองใช้ชิ้นงานเพื่อหาข้อบกพร่ องและปรับปรุ ง
แก้ไขชิ้นงานให้สมบูรณ์
เพราะเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงว่าสิ่ งของเครื่ องใช้น้ นั สามารถนาไปแปรรู ปแล้วนา
กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่กลายเป็ นขยะที่สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
เพราะเป็ นลาดับขั้นตอนการดูแลรักษาจอภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และยืดอายุการใช้งาน
จอภาพให้ยาวนาน
เพราะ 1. ไม้บรรทัดมีประโยชน์ในการวัดระยะและเป็ นแนวขีดเส้น
4. กรรไกรมีประโยชน์ในการตัดกระดาษและเมื่อตัดให้เหลือทิง้ น้อยที่สุด
จึงเป็ นการประหยัดทรัพยากรในการทางาน
8. กาวมีประโยชน์ในการติดวัสดุประเภทกระดาษ และเมื่อใช้กระดาษนิตยสาร
ที่มีอยูแ่ ล้วจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้ อ
12

เฉลย
1. A-ค
2. C-ก
3. D-ข
4. B-ง

13

1. A-ค
2. B-ก
3. C-ข

เหตุผล
เพราะ ข้อมูลขนาดตัวสามารถนามาใช้เลือกซื้ อเสื้ อผ้าได้พอดีกบั ตนเอง
เพราะ ข้อมูลสภาพอากาศจากข่าววิทยุจะช่วยให้วางแผนการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้
เพราะ ข้อมูลราคาสิ นค้าจากซูเปอร์ มาร์ เกตจะช่วยให้เปรี ยบเทียบซื้ อสิ นค้าได้ในราคาถูก
เพราะ ข้อมูลคะแนนสอบจะช่วยให้นกั เรี ยนมีแรงจูงใจปรับปรุ งการเรี ยนวิชาที่ทา
คะแนนไม่ดีได้
เพราะ การแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของประเทศไทย นาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรี ยนในรู ปแบบ
โปสเตอร์ จะชัดเจนมีขนาดใหญ่
เพราะ การนาเสนอวัฏจักรของน้ าต้องมีลาดับการนาเสนอที่น่าสนใจจึงใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างงานนาเสนอให้ภาพเคลื่อนที่ได้และมีเสี ยง
เพราะ เป็ นการแจ้งให้ทุกคนทราบ ซึ่ งถ้าติดป้ ายประกาศไว้บริ เวณใดก็จะมีผสู ้ นใจ
มาอ่านได้ตลอดเวลา

