ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ส่ วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
จานวน 20 ข้อ (ข้อ 1-20) ข้อละ 1 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตัวชี้วดั ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า (ง 1.1 ป.4/4)
1. การทางานในข้อใดเป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
1 จัดหนังสื อเรี ยนตามตารางเรี ยน
2 ล้างแก้วน้ าด้วยน้ าสะอาดเพียงครั้งเดียว
3 เก็บเอกสารส่ วนตัวทุกอย่างไว้ในถุงเดียวกัน
4 ใช้น้ าที่เหลือจากการซักผ้า ถูบา้ น มารดน้ าต้นไม้
ตัวชี้วดั ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อการทางาน (ง 3.1 ป.4/4)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 2
A. พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการ
B. คลิกเมาส์ซา้ ยที่โฟลเดอร์
C. คลิกเมาส์ขวาที่โฟลเดอร์
D. เลือก Properties
E. พิมพ์ชื่อเดิม
F. เลือก Rename

2. ข้อใดเป็ นขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ที่ถูกต้อง
1 E
B
D
2 C
F
A
3 B
D
A
4 C
D
E

ตัวชี้วดั อธิบายความหมายและความสาคัญของอาชีพ (ง 4.1 ป.4/1)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 3
A. มีสุขภาพแข็งแรง
C. มีความภาคภูมิใจ
E. มีจานวนประชากรลดลง
G. มีสาธารณูปโภคที่รัฐจัดให้เพิ่มขึ้น

B. มีรายได้
D. มีความร่ ารวย
F. มีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึน
H. มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

3. ข้อใดเป็ นผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพทั้งหมด
1
2
3
4

B, C, F, G
A, D, E, H
B, E, G, H
A, E, G, H

ตัวชี้วดั ใช้ทกั ษะการจัดการในการทางานอย่างเป็ นระบบ ประณี ต และมีความคิดสร้างสรรค์ (ง 1.1 ป.5/2)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 4
4. เอกสารในข้อใดมีวธิ ี การจัดเก็บเหมือนกัน
1 ข และ ค
2 ค และ ง
3 ก และ ง
4 ก และ จ

ก. บัตรประจาตัวประชาชน
ข. ใบเสร็ จค่าไฟฟ้ า
ค. ใบรับประกันสิ นค้า
ง. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
จ. บัญชีครัวเรื อน

ตัวชี้วดั อธิบายความหมายและวิวฒั นาการของเทคโนโลยี (ง 2.1 ป.5/1)
5. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
1 ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษและถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นหลัง
2 วัตถุนอกโลกซึ่ งเป็ นจุดกาเนิ ดของสิ่ งมีชีวติ ในโลก
3 สิ่ งของเครื่ องใช้ที่สามารถนามาแปรรู ปกลับมาใช้ใหม่ได้
4 การนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้และวิธีการแก้ปัญหา
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 6

ช่างฝี มือ

.

อดีต

ช่างกล

ระบบเครื่ องจักร

เครื่ องจักร

โรงงาน

อัตโนมัติ

สมองกล

.

ปัจจุบนั

6. สิ่ งของเครื่ องใช้ในข้อใดเป็ นวิวฒั นาการขั้นเครื่ องจักรอัตโนมัติของเทียนไข
1 ไฟฉาย
2 ไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์
3 ตะเกียงเจ้าพายุ
4 หลอดฟลูออเรสเซนต์

อนาคต

ตัวชี้วดั สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัยโดยกาหนดปั ญหาหรื อความต้องการ รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 3 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล (ง 2.1 ป.5/2)
7. ข้อใดเป็ นภาพร่ าง 3 มิติ ซึ่ งใช้เป็ นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน
1

2

3

4

ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 8

A. กรรไกร

B. สี เมจิก

C. หุ่นแบบ

D. ปื นยิงกาว

E. ขวดพลาสติก

F. ไม้บรรทัด

G. คัตเตอร์

H. เลื่อยฉลุ

I. ดินสอ

8. การประดิษฐ์กระเช้าแขวนปลูกไม้ดอกจากขวดพลาสติก
ไม่ จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด
1 A B E D
2 C D H I
3 B F G H
4 D E G I

ตัวชี้วดั เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชี วติ สังคม และมีการจัดการสิ่ งของ
เครื่ องใช้ดว้ ยการแปรรู ปแล้วนากลับมาใช้ใหม่ (ง 2.1 ป.5/5)
9. ครอบครัวของนักเรี ยนจะประหยัดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่ งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ โดยปฏิบตั ิตามข้อใด
1 ติดตั้งกังหันลมในบ้านเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ า
2 ติดตั้งเซลล์สุริยะบนหลังคาบ้านและรอบบริ เวณบ้าน
3 นามูลสุ กรที่เลี้ยงมาผลิตแก๊สชีวภาพใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในการหุงต้ม
4 ซื้ อแกลบ ชานอ้อย และซังข้าวโพดมาผลิตเป็ นเชื้ อเพลิงจาหน่าย
10. นักเรี ยนจะมีส่วนร่ วมจัดการสิ่ งของเครื่ องใช้ในกระบวนการแปรรู ปนากลับมาใช้ใหม่ได้ตามข้อใด
1 ไปทางานในร้านรับซื้ อของเก่าช่วงปิ ดภาคเรี ยน
2 จัดป้ ายนิเทศเรื่ องการแปรรู ปนากลับมาใช้ใหม่ในโรงเรี ยน
3 รับบริ จาคขยะจากบ้านเรื อนใกล้เคียงมาเก็บไว้ที่บา้ นตนเอง
4 แยกขยะประเภทกระดาษ แก้ว โลหะที่บา้ น ทิง้ ลงในถังขยะที่มีเครื่ องหมายรี ไซเคิล
ตัวชี้วดั ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (ง 3.1 ป.5/1)
11. กวีตอ้ งการสร้างงานนาเสนอเรื่ องโรคมือ เท้า ปาก เพื่อเผยแพร่ ความรู ้แก่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในงาน
เปิ ดโลกความรู ้ของโรงเรี ยน ขั้นตอนใดที่จะทาให้กวีสามารถเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดมาสร้างงานนาเสนอนี้ได้
1 การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
2 การพิจารณา เปรี ยบเทียบ ตัดสิ นใจ
3 การกาหนดหัวข้อของข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา 4 การสรุ ปผลและจัดทารายงาน
ตัวชี้วดั ระบุความแตกต่างของอาชีพ (ง 4.1 ป.5/2)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 12
ก. รายได้
ค. ประเภทกิจการ
จ. การยอมรับนับถือจากสังคม

ข. ลักษณะงาน
ง. เครื่ องแบบ
ฉ. ความเสี่ ยงภัย

12. ข้อใดเป็ นความแตกต่างของอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้ อผ้ากับอาชีพรับราชการครู ท้ งั หมด
1 ค, ง, จ, ฉ
2 ก, ค, จ, ฉ
3 ข, ค, ง, จ
4 ก, ข, ง, จ

ตัวชี้วดั ใช้ทกั ษะการจัดการในการทางาน และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน (ง 1.1 ป.6/2)
13. การปฏิบตั ิงานในข้อใดช่วยประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร
1 อ่านวิธีการประกอบอาหารในตาราก่อนลงมือทา
2 วางเครื่ องปรุ งไว้อีกห้องหนึ่งแล้วประกอบอาหารอีกห้องหนึ่ง
3 ชัง่ ตวงเครื่ องปรุ งอาหารให้เรี ยบร้อยก่อนลงมือประกอบอาหาร
4 จัดโต๊ะอาหารไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือประกอบอาหาร
14. ถ้าเพื่อนในกลุ่มกาลังระดมความคิดช่วยกันเลือกวัสดุนามาประดิษฐ์ของใช้หรื อของตกแต่ง 1 ชิ้น
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
1 ร่ วมแสดงความคิดเห็น
2 ชวนเพื่อนคุยข่าวที่น่าสนใจ
3 ทาการบ้านวิชาอื่น
4 นัง่ เฉย ๆ
ตัวชี้วดั ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผูอ้ ื่น (ง 1.1 ป.6/3)
15. เมื่อน้องตั้งใจทางานบ้านที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็ จ และนักเรี ยนต้องการให้นอ้ งทาเช่นนี้ อีก
จนกลายเป็ นนิสัยที่ดี นักเรี ยนจะปฏิบตั ิตามข้อใด
1 ให้นอ้ งทางานมากขึ้น
2 ชื่นชมน้อง
3 ให้นอ้ งทางานที่ยากขึ้น
4 ตาหนินอ้ ง
ตัวชี้วดั อธิ บายส่ วนประกอบของระบบเทคโนโลยี (ง 2.1 ป.6/1)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 16
สถานการณ์
ปั จจุบนั ขยะภาชนะพลาสติกที่ยอ่ ยสลายไม่ได้มีมากขึ้นและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ภูภูมิซ่ ึงเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ จึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชชนิ ดต่าง ๆ ที่สามารถขึ้นรู ปเป็ นภาชนะ
ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลาย แล้วคิดค้นทาภาชนะจากมันสาปะหลังที่สามารถย่อยสลายได้
ขึ้นมาใช้เองและจาหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ

16. จากสถานการณ์ สิ่ งใดเป็ นตัวป้ อน กระบวนการ และผลลัพธ์ตามระบบเทคโนโลยี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และลงมือทาภาชนะ
จากมันสาปะหลัง

1

ปัญหาภาวะ
โลกร้อน

2

ความต้องการ
ของภูภูมิ

3

ภาชนะจาก
มันสาปะหลัง

ความต้องการของภูภูมิ

4

แหล่งข้อมูล
คุณสมบัติของ
พืชชนิดต่าง ๆ

ความต้องการของภูภูมิ

การลงมือทาภาชนะ
จากมันสาปะหลัง

ภาชนะจาก
มันสาปะหลัง

ภาชนะจาก
มันสาปะหลัง

รายได้จากการ
จาหน่ายภาชนะ
จากมันสาปะหลัง

ความ
ภาคภูมิใจ

ตัวชี้วดั สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกาหนดปั ญหาหรื อความต้องการ
รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 3 มิติ หรื อแผนที่ความคิด
ลงมือสร้าง และประเมินผล (ง 2.1 ป.6/2)
17. ถ้าไม่ ร่างภาพ 3 มิติ นักเรี ยนจะใช้สิ่งใดถ่ายทอดความคิดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองออกแบบ
1 เสี ยงเพลง
2 ภาษาใบ้
3 แผนที่ความคิด
4 สุ ภาษิต คาพังเพย

ตัวชี้วดั นาความรู ้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ (ง 2.1 ป.6/3)
18. สิ่ งของเครื่ องใช้ในข้อใดเกิดจากการนาความรู ้ดา้ นกลไกและการควบคุมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
1

2

3

4

ตัวชี้วดั บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา (ง 3.1 ป.6/1)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 19
มีกระเป๋ าสตางค์ ท้งั หมด 8 ใบ
กระเป๋ าสตางค์ 5 ใบ
มีธนบัตรใบละยีส่ ิ บบาท
กระเป๋ าสตางค์ 3 ใบ
มีธนบัตรใบละห้าสิ บบาท
กระเป๋ าสตางค์ 2 ใบ
มีธนบัตรทั้งสองชนิด
กระเป๋ าสตางค์กี่ใบ
ไม่มีธนบัตรเลย
19. ถ้าต้องการทราบคาตอบของโจทย์น้ ี ต้องใช้หลักการแก้ปัญหาตามข้อใด
1 การขจัด
2 การใช้ข้ นั ตอนวิธีหรื ออัลกอริ ทึม
3 การลองผิดลองถูก
4 การใช้ขอ้ มูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล
ที่มีเหตุผลซึ่ งกันและกัน
ตัวชี้วดั ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล (ง 3.1 ป.6/2)
20. อุปกรณ์ใดสาคัญที่สุดในการค้นหาข้อมูลจากแผ่นซี ดีรอม
1 เครื่ องอ่านซี ดี
2 แผงแป้ นอักขระ
3 เมาส์
4 หูฟัง

ส่ วนที่ 2 : คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ข้อ 21 แบบเลือกคาตอบที่สัมพันธ์กนั จานวน 4 ข้อ
ตอบถูก 3 หมวด ได้ 1 คะแนน รวม 4 คะแนน
ตัวชี้วดั บอกหลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ (ง 3.1 ป.4/2)
ข้ อมูลนีใ้ ช้ ตอบคาถามข้ อ 21
หมวดหน่ วยต่ าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
A. หน่วยรับเข้า
B. หน่วยความจา
C. หน่วยประมวลผล
D. หน่วยแสดงผล

หมวดอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ก. เมาส์
ค. แรม
จ. เครื่ องอ่านซี ดี
ช. จอภาพ

ข. แผงแป้ นอักขระ
ง. ลาโพง
ฉ. ซีพียู
ซ. เครื่ องพิมพ์

หมวดหน้ าทีข่ องหน่ วยต่ าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
1. คานวณและเปรี ยบเทียบผลลัพธ์
2. แสดงผลข้อมูล
3. จัดเก็บข้อมูล
4. รับเข้าข้อมูล
21. ให้นกั เรี ยนเลือกหน่วยต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ
ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้สัมพันธ์กนั ลงในตาราง
ข้ อ
1
2
3
4

หน่ วยต่ าง ๆ
_______________
_______________
_______________
_______________

อุปกรณ์
_______________
_______________
_______________
_______________

หน้ าที่
_______________
_______________
_______________
_______________

ข้อ 22 แบบปรนัยหลายตัวเลือก จานวน 1 ข้อ
มีคาตอบที่ถูกต้อง 3 คาตอบ (คาตอบละ 1 คะแนน)
รวม 3 คะแนน
ตัวชี้วดั มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า (ง 1.1 ป.5/4)
22. การทางานในข้อใดใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
1 นากระดาษหนังสื อพิมพ์ที่เหลือใช้มาพับถุงกระดาษขายให้คนขายกล้วยทอด
2 เปิ ดก๊อกน้ าตลอดเวลาที่ลา้ งผักและผลไม้
3 นากระดาษสมุดที่เหลือจากการเขียนหนังสื อเรี ยนมาทากระดาษทดเลข
4 เก็บอาหารบนโต๊ะอาหารแทนเก็บในตูก้ บั ข้าว
5 ไม่พรมน้ าบนเสื้ อผ้าจนเปี ยกแฉะก่อนรี ดผ้า
6 ไม่ตอ้ งใช้ผา้ ปูโต๊ะและผ้ารองจานเมื่อจัดโต๊ะอาหาร
7 ล้างตูเ้ ย็นขณะที่เสี ยบปลัก๊ อยู่
8 นาน้ าสุ ดท้ายของการซักผ้าและถูบา้ นมารดน้ าต้นไม้
ข้อ 23 แบบเลือกคาตอบที่สัมพันธ์กนั จานวน 1 ข้อ
ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 1 คะแนน
รวม 3 คะแนน
ตัวชี้วดั ระบุความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กบั อาชีพที่สนใจ (ง 4.1 ป.6/2)
23. ให้เลือกอาชีพที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ความสามารถที่กาหนดให้
A. นักแสดง
C. วิศวกร
E. นักวิชาการ
G. พนักงานธุรการ

B. บรรณาธิการ
D. นักวิทยาศาสตร์
F. ประชาสัมพันธ์
H. ครู -อาจารย์

ความรู้ ความสามารถ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้
ถูกต้องรวดเร็ ว และถ่ายทอดความคิดเห็น
ด้วยการขีดเขียน

อาชีพ
________________________

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ข้ อ
1

เฉลย
4

2

2

3

1

4
5

3
4

6

2

7

1

8

2

9

3

10

4

เหตุผล
เพราะเป็ นการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุม้ ค่าในหลายงานทั้งใช้ซกั ผ้า ถูบา้ น และนาน้ า
จากการซักผ้าถูบา้ นมารดน้ าต้นไม้ โดยไม่ทิง้ ให้สูญเปล่า
เพราะการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตอ้ งคลิกเมาส์ดา้ นขวาที่โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนชื่อ
เลือกคาสั่ง Rename แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ที่ตอ้ งการโดยให้แตกต่างจากชื่อเดิม
เพราะ B การประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้
C การประกอบอาชีพทาให้ผปู ้ ระกอบอาชีพภาคภูมิใจว่าตนเองมีคุณค่า
F การประกอบอาชีพทาให้มีรายได้มาซื้ อสิ่ งอานวยความสะดวกในชีวติ
G การประกอบอาชีพต้องเสี ยภาษีและรัฐนาภาษีน้ นั มาพัฒนาประเทศ
ด้านจัดสร้างสาธารณูปโภค
เพราะต้องเก็บในกระเป๋ าสตางค์พกติดตัวไว้ตลอดเหมือนกัน
เพราะเทคโนโลยีเกิดจากการที่มนุษย์นาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องต่าง ๆ เช่น แรง
การเคลื่อนที่ พลังงาน มาสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ
เพราะไฟสนามพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งทางานร่ วมกันในการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้ าในเวลากลางคืนโดยอัตโนมัติ
เพราะเป็ นภาพร่ างจากการใช้ดินสอ ปากกา หรื อสี ร่างภาพชิ้นงานให้เห็นความกว้าง
ยาว สู ง มองดูลึก มีมิติ
เพราะ C ขวดพลาสติกมีความแข็งอยูแ่ ล้วจึงมีโครงร่ างด้วยตนเองโดยไม่ตอ้ งใช้หุ่นแบบ
D กระเช้าแขวนพลาสติกไม่มีชิ้นส่ วนต้องเชื่ อมต่อหรื อปะติด
H เลื่อยฉลุใช้ตดั หรื อฉลุไม้
I ดินสอไม่จาเป็ นต้องใช้เพราะมีสีเมจิกทาเครื่ องหมายเป็ นแนวตัดแล้ว
เพราะมูลสุ กรสามารถนามาใช้เป็ นพลังงานหมุนเวียนผลิตเชื้อเพลิงใช้ในครัวเรื อน
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อเชื้อเพลิงมาใช้ และลดกลิ่นเหม็นที่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลสุ กรอีกด้วย
เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการแปรรู ปวัสดุที่สามารถนาไปผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ
เพื่อผลิตสิ่ งของเครื่ องใช้ที่นากลับมาใช้ได้อีกครั้ง

ข้ อ
11
12

เฉลย
2
4

13

3

14

1

15

2

16

1

17

3

18

4

19

1

20

1

21

22

23

เหตุผล
เพราะเป็ นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้หลักเหตุและผลในการพิจารณาเปรี ยบเทียบข้อมูลทั้งหมดที่
รวบรวมมาได้ เพื่อเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดมาใช้งาน
เพราะอาชีพรับจ้างตัดเย็บเสื้ อผ้ากับอาชีพรับราชการครู มีรายได้ ลักษณะงาน
เครื่ องแบบ และการยอมรับนับถือจากสังคมแตกต่างกัน
เพราะเทเครื่ องปรุ งลงภาชนะเพื่อประกอบอาหารได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเติมบ่อยครั้งเพื่อให้ได้
รสชาติพอดี จึงประหยัดเวลา
เพราะเป็ นการแสดงมารยาทที่ดีในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยให้ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรม เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมาย
เพราะการชื่นชมเป็ นการเสริ มแรงจูงใจให้นอ้ งอยากทาสิ่ งนั้นต่อไปเรื่ อย ๆ ด้วยตนเอง
โดยไม่ตอ้ งขอร้องหรื อบังคับให้ทา
เพราะถ้าไม่เกิดปั ญหาภาวะโลกร้อน ภูภูมิก็จะมองไม่เห็นแนวทางการสร้างสิ่ งของ
เครื่ องใช้เพื่อแก้ปัญหา ส่ วนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ลงมือทาภาชนะจากมันสาปะหลัง
เป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดภาชนะจากมันสาปะหลังที่สาเร็ จเป็ นผลลัพธ์ในที่สุด
เพราะแผนที่ความคิดเป็ นการลาดับความคิดให้เห็นเป็ นขั้นตอนและเป็ นการถ่ายทอด
ความคิดหรื อจินตนาการรู ปแบบหนึ่ง
เพราะกล่องดนตรี จะมีอุปกรณ์กลไกที่ทาให้เกิดเสี ยงเพลง และการหมุนของตุก๊ ตา
ด้านบน เช่น ฟันเฟื อง สปริ ง
เพราะเป็ นการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ได้มากที่สุด แล้วพยายาม
ขจัดสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องออก จนได้คาตอบที่ตอ้ งการ
เพราะถ้าไม่มีเครื่ องอ่านซี ดีก็ไม่สามารถเปิ ดแผ่นซี ดีรอมเพื่อดูขอ้ มูลที่บนั ทึกไว้ได้

1. A, ก, ข, จ, 4 เพราะเมาส์ แผงแป้ นอักขระ และเครื่ องอ่านซี ดีเป็ นอุปกรณ์ในหน่วยรับเข้าที่ทาหน้าที่
รับเข้าข้อมูล
2. B, ค, 3
เพราะแรมเป็ นหน่วยความจาที่ทาหน้าที่จดั เก็บข้อมูลที่รับเข้ามา
3. C, ฉ, 1
เพราะซี พียเู ป็ นหน่วยประมวลผลที่ทาหน้าที่คานวณและเปรี ยบเทียบผลลัพธ์
4. D, ง, ช, ซ, 2 เพราะลาโพง จอภาพ และเครื่ องพิมพ์เป็ นหน่วยแสดงผลที่ทาหน้าที่แสดงผลข้อมูล
3, 5, 8
3 เพราะเป็ นการนากระดาษเหลือใช้มาใช้ต่ออย่างคุม้ ค่า
5 เพราะประหยัดไฟฟ้ าในการรี ดผ้า
8 เพราะช่วยประหยัดน้ าได้
B, E, H
B เพราะบรรณาธิการต้องสื บค้นข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นจริ งแล้วนามาตรวจงานเขียน
E เพราะนักวิชาการต้องสื บค้นข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นจริ งแล้วนามาเขียนผลงาน
H เพราะครู -อาจารย์ตอ้ งสื บค้นข้อมูลที่ถูกต้องเป็ นจริ งแล้วนามาสอนนักเรี ยน

