แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 1
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ก่อนทีน กั เรียนจะทํางานบ้าน ควรทําสิง ใดเป็ นอันดับแรก
ก. วางแผนการทํางาน
ข. ตรวจดูความเรียบร้อย
ค. เตรียมร่างกายให้พร้อม
ง. เตรียมเครืองมือและอุปกรณ์

6. เพราะเหตุใดจึงควรจัดห้องนอนให้มอี ากาศถ่ายเทได้สะดวก
ก. เพราะเป็ นสถานทีท สี าํ คัญทีส ดุ ในบ้าน
ข. เพราะร่างกายต้องการออกซิเจนมาก
ค. เพือไม่ให้รสู้ กึ อึดอัดในเวลาพักผ่อน
ง. เพือช่วยให้นอนตืนได้เช้าขึน0

2. การทําความสะอาดพืน0 บ้านทุกประเภทจะต้องทําสิง ใด
เป็ นอันดับแรก
ก. ใช้แปรงพลาสติกขัดบริเวณพืน0
ข. ใช้ผา้ ชุบนํ0าหมาดๆ ถูพน0ื
ค. ทานํ0ามันขัดพืน0
ง. กวาดพืน0

7. นักเรียนมีวธิ กี ารดูแลรักษาจอบอย่างไร
ก. ล้างให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
ข. แช่น0ําสะอาดทิง0 ไว้ 1-2 วัน
ค. ใช้ผา้ ชุบนํ0ายาขัดเงาเช็ด
ง. ใช้ผา้ ชุบนํ0าเช็ด
8. เครืองใช้ไฟฟ้าชนิดใดต้องเสียบปลักตลอดเวลา
C
ก. โทรทัศน์
ข. พัดลม
ค. ตูเ้ ย็น
ง. เตารีด

3. ถ้านักเรียนพบว่า มีสงิ ของในบ้านชํารุด นักเรียนควรทํา
อย่างไร
ก. นําไปทิง0
ข. นํามาซ่อมแซม
ค. นําไปให้ผอู้ นื
ง. วางทิง0 ไว้เฉยๆ

9. ใครดูแลรักษาเครืองใช้ไฟฟ้า ไม่ถูกต้อง
ก. ฝ้ายเลือกซือ0 เตาอบทีม สี ญ
ั ลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
ข. ส้มวางโทรทัศน์ห่างจากผนัง 20 เซนติเมตร
ค. โอ๋ปิดโทรทัศน์และดึงปลักออกเมื
C
อดูรายการจบ
ง. นงเปิ ดตูเ้ ย็นทิง0 ไว้ เพือให้เกิดความเย็นแทนการใช้
เครืองปรับอากาศ

4. เพราะเหตุใดจึงต้องสวมถุงมือยางและรองเท้ายาง
ขณะทําความสะอาดห้องนํ0า
ก. เพือป้องกันนํ0ายาล้างห้องนํ0าถูกผิวหนัง
ข. เพือไม่ให้สมั ผัสโดนเชือ0 โรค
ค. เพือไม่ให้มอื และเท้าเปี ยก
ง. เพือป้องกันการลืนหกล้ม

10. ใครไม่มีมารยาทในการทํางาน
ก. ออยกล่าวชมเพือนในกลุ่ม
ข. เจียC บทํางานด้วยความตัง0 ใจ
ค. นกฟงั ความคิดเห็นของเพือนในกลุ่ม
ง. น้อยทํางานคนเดียวโดยไม่คุยกับเพือนในกลุ่มเลย

5. เครืองเรือนทีท าํ จากไม้และหนัง ไม่ตอ้ งใช้สงิ ใดในการ
ทําความสะอาด
ก. ผ้าขีร0 ว0ิ
ข. นํ0ามันจักร
ค. นํ0ายาขัดเงา
ง. ไม้กวาดขนไก่

ตัวชีวดั ว 1.1 ข้อ 1, 3
1. ก

2. ง

3. ข

4. ก

5. ค

6. ค

7. ก

8. ค

9. ง

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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การงานอาชีพฯ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 2
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. การเลือกซือ0 อาหาร ควรพิจารณาสิง ใดเป็ นสําคัญ
ก. ราคา
ข. ผูข้ าย
ค. คุณภาพ
ง. ความนิยม

6. การปรุงอาหารชนิดใดทีต อ้ งทําให้อาหารสุกจนเปื อย
ก. การนึง
ข. การต้ม
ค. การทอด
ง. การตุ๋น
7. ข้อใดจัดเป็ นมารยาททีด ใี นการนังบนโต๊

ะอาหาร
ก. นกนังเท้
 าข้อศอกบนโต๊ะ
ข. นุ้ยเคีย0 วอาหารเสียงดัง
ค. นงสนทนาระหว่างเคีย0 วอาหาร
ง. ส้มรวบช้อนส้อมหลังรับประทานอาหาร

2. ข้อใดจัดเป็ นอาหารทีม คี ุณค่าทางโภชนาการน้อย
ก. กาแฟ
ข. ผัดผัก
ค. ข้าวสุก
ง. ถัวเขี
 ยวต้มนํ0าตาล

8. การทําอาหารควรทําให้พอดีและเพียงพอกับผูร้ บั ประทาน
เพืออะไร
ก. ได้กนิ อาหารอิม พอดี
ข. ได้สารอาหารครบถ้วน
ค. ประหยัดและไม่สน0ิ เปลือง
ง. ไม่ตอ้ งกินอาหารซํ0าในมือ0 ต่อไป

3. เหตุใดจึงควรเลือกซือ0 อาหารตามฤดูกาล
ก. ราคาถูก
ข. คนนิยม
ค. รสชาติดี
ง. ปรุงได้ง่าย

9. ขณะปรุงอาหาร ผูป้ รุงอาหารต้องระวังเกีย วกับเรืองใด
มากทีส ดุ
ก. การชิมรสชาติอาหาร
ข. ท่าทางการปรุงอาหาร
ค. การไอ-จามรดอาหาร
ง. การแต่งกาย

4. ในการต้มผัก ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. ใช้น0ําอุ่น
ข. ใช้ไฟแรง
ค. ใช้น0ําเดือด
ง. ใส่ผกั ลงทัง0 ต้น
5. สิง สําคัญทีส ดุ ในการประกอบอาหาร คืออะไร
ก. ความสะอาด
ข. ความประหยัด
ค. ความสวยงาม
ง. ความรวดเร็ว

10. การใช้ชอ้ นกลางในการรับประทานอาหารจะมีผลดีในด้านใด
มากทีส ดุ
ก. การอยู่ร่วมกัน
ข. ความมีมารยาท
ค. สุขภาพกาย
ง. สุขภาพจิต
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-3

1. ค

2. ก

3. ก

4. ค

5. ก

6. ง

7. ง

8. ค

9. ค

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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การงานอาชีพฯ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 3
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดนํามาปลูกเป็ นไม้แขวนได้
ก. หงอนไก่
ข. พลูด่าง
ค. ชวนชม
ง. บอนสี

6. การขยายพันธุโ์ ดยวิธใี ด ไม่ตอ้ งใช้ตน้ ตอ
ก. การตอน
ข. การต่อกิง
ค. การติดตา
ง. การทาบกิง

2. พืชผักชนิดใดทีใ ช้เป็ นอาหารได้ทงั 0 ต้น
ก. โหระพา
ข. คะน้า
ค. ชะอม
ง. พริก

7. หลักสําคัญในการติดตา ต่อกิง และทาบกิง คือข้อใด
ก. เป็ นต้นทีม อี ายุใกล้เคียงกัน
ข. เป็ นพืชตระกูลเดียวกัน
ค. มีขนาดเท่ากัน
ง. เป็ นพืชพันธุด์ ี

3. ปุ๋ยอินทรีย์ มีแหล่งทีม าจากสิง ใด
ก. ซากพืช
ข. ทราย
ค. หิน
ง. แร่

8. พืชชนิดใด ควรขยายพันธุโ์ ดยการปกั ชํา
ก. ชบา
ข. ต้นหอม
ค. กุหลาบ
ง. สะระแหน่

4. ดินทีเ หมาะสมกับการปลูกพืชส่วนใหญ่ คือดินชนิดใด
ก. ดินร่วน
ข. ดินทราย
ค. ดินเหนียว
ง. ดินร่วนปนทราย

9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย วกับการคัดเลือกพันธุพ์ ชื
ก. เลือกพันธุท์ ใี ห้ผลผลิตสูง
ข. เลือกพันธุท์ ที นต่อศัตรูพชื
ค. เลือกพันธุท์ ตี รงกับความต้องการของตลาด
ง. เลือกพันธุท์ ตี อ้ งการการดูแลรักษามากเป็ นพิเศษ

5. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. พรวนดินบ่อยๆ
ข. ใส่ป๋ ุยครัง0 ละมากๆ
ค. รดนํ0าจนท่วมกระถาง
ง. เปลีย นกระถางเมือดินแน่น

10. ไม้ดอกชนิดใด ทีข ยายพันธุโ์ ดยการตอนกิง
ก. หน้าวัว
ข. กุหลาบ
ค. ดาวเรือง
ง. ทานตะวัน
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1

1. ข

2. ข

3. ก

4. ก

5. ง

6. ก

7. ข

8. ง

9. ง

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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การงานอาชีพฯ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 4
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. การคัดเลือกพันธุส์ ตั ว์ จะทําให้เกิดผลอย่างไร
ก. สัตว์เกิดน้อยลง
ข. เลีย0 งง่ายราคาดี
ค. ได้ลกู สัตว์ทมี คี ุณภาพดี
ง. ไม่ตอ้ งระวังเรืองโรคสัตว์

6. สัตว์เลีย0 งชนิดใดไม่จาํ เป็ นต้องปลูกโรงเรือน
ก. แมว
ข. วัว
ค. ม้า
ง. หมู

2. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที
เลีย0 งสัตว์
ก. ทําให้สตั ว์ตนื ตกใจ
ข. อาจนําเชือ0 โรคมาแพร่
ค. อาจมาลักขโมยสัตว์ออกไป
ง. อาจมาแหย่สตั ว์ให้โกรธได้

7. เมือสัตว์เลีย0 งเสียชีวติ ควรทําอย่างไร
ก. นําซากไปขาย
ข. นําเนื0อมารับประทาน
ค. นําไปทิง0 คลองหรือแม่น0ํา
ง. นําไปฝงั ให้มดิ ชิดแล้วโรยปูนขาวเพือฆ่าเชือ0 โรค

3. ข้อใดไม่เกีย วข้องกับสุขภาพของสัตว์เลีย0 ง
ก. นํ0า
ข. วัคซีน
ค. อาหาร
ง. เสียงเพลง

8. การให้อาหารสัตว์ควรยึดหลักใด
ก. ให้ตรงเวลา และให้เป็ นเวลา
ข. ให้ทุกครัง0 เมือสัตว์รอ้ ง
ค. รอจนสัตว์หวิ จัดจึงให้
ง. แยกให้ทลี ะตัว
9. ถ้าต้องการแม่ไก่พนั ธุไ์ ข่มาผสมพันธุค์ วรคัดเลือกอย่างไร
ก. มีไข่ดก
ข. เสียงไพเราะ
ค. ขนเป็ นมันสวย
ง. รูปร่างอ้วนท้วน

4. เมือนําสัตว์มาเลีย0 งใหม่ ควรทําอย่างไร
ก. แยกขังต่างหากเพือดูอาการก่อน
ข. อาบนํ0าทําความสะอาดสัตว์
ค. นํามารวมกับสัตว์เลีย0 งเดิม
ง. นําไปฉีดยาป้องกันโรค

10. ในช่วงฤดูหนาวสัตว์เลีย0 งมักมีอาการอย่างไร
ก. ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
ข. ระบบทางเดินหายใจผิดปกติ
ค. มีโรคระบาดเกิดขึน0 ได้ง่าย
ง. ขนร่วง

5. ถ้าจะคัดเลือกแม่พนั ธุโ์ คนมทีจ ะนํามาใช้ในการผสมพันธุ์
ควรพิจารณาสิง ใด
ก. ดูทสี ผี วิ
ข. ดูทแี ววตา
ค. ดูลกั ษณะเต้านม
ง. ดูลวดลายตามลําตัว

ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-2
1. ค

2. ข

3. ง

4. ก

5. ง

6. ก

7. ง

8. ก

9. ง

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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การงานอาชีพฯ ป.6

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 5
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นวัสดุสงั เคราะห์
ก. ก้อนหิน
ข. เมล็ดพืช
ค. เปลือกไข่
ง. ไหมพรมญีป ุน่

6. การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชู สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในห้องใด
ก. ห้องรับแขก
ข. ห้องนํ0า
ค. ห้องพระ
ง. ห้องทํางาน

2. ข้อใดไม่ใช่วสั ดุธรรมชาติ
ก. หยวกกล้วย
ข. เมล็ดถัวเขี
 ยว
ค. กะลามะพร้าว
ง. ฝาขวดนํ0าอัดลม

7. ในการประดิษฐ์ของใช้ ควรพิจารณาจากสิง ใดเป็ นหลัก
ก. สิง ของนัน0 ทําได้หรือไม่
ข. สิง ของนัน0 ขายได้หรือไม่
ค. สิง ของนัน0 ใช้ประโยชน์ได้หรือไม่
ง. สิง ของนัน0 หาวัสดุมาตกแต่งได้หรือไม่

3. ข้อใดเป็ นงานประดิษฐ์ทปี ระเภทต่างจากข้ออืน
ก. งานแกะสลักงานประตู
ข. งานแกะสลักผักและผลไม้
ค. งานประดิษฐ์บายศรีจากใบตอง
ง. งานประดิษฐ์กรอบรูปจากไม้ไอศกรีม

8. การประดิษฐ์สงิ ต่างๆ ผูป้ ระดิษฐ์จะต้องมีความสามารถใน
ด้านใด
ก. การตลาด
ข. ความรวดเร็ว
ค. มนุษยสัมพันธ์
ง. ความคิดสร้างสรรค์

4. ข้อใดจัดเป็ นงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย
ก. กระเป๋าผ้า
ข. หน้ากากเสือ
ค. กระเป๋าย่านลิเภา
ง. ตุ๊กตาดินเผาประดับสวน

9. ถ้าต้องการประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็ นของใช้ จะต้องศึกษา
เรืองใดก่อน
ก. การหาวัสดุมาตกแต่ง
ข. การนําไปใช้ประโยชน์
ค. อุปกรณ์เครืองใช้ต่างๆ
ง. การออกแบบสิง ประดิษฐ์

5. การประดิษฐ์ของใช้ ควรคํานึงถึงข้อใดมากทีส ดุ
ก. ความสะอาด
ข. ความประณีต
ค. ความสวยงาม
ง. ประโยชน์ในการใช้สอย

10. ข้อใดเป็ นขัน0 ตอนแรกของกระบวนการออกแบบเทคโนโลยี
ก. การรับรูป้ ญั หา
ข. การรวบรวมข้อมูล
ค. การวางแผนและออกแบบ
ง. การประเมินผลกระบวนการสร้างผลงาน
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-2, ง 2.1 ข้อ 1-3

1. ง

2. ง

3. ง

4. ค

5. ง

6. ก

7. ค

8. ง

9. ข

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 6
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นงานทีน กั เรียนสามารถทําด้วยตนเองได้
ก. ซ่อมตูเ้ ย็น
ข. เดินสายไฟในบ้าน
ค. ทําความสะอาดบ้าน
ง. เปลีย นหลอดไฟภายในบ้าน
2. การใช้เครืองมือช่างในการทํางานช่าง ควรคํานึงถึงเรืองใด
ก. คงทน
ข. สะอาด
ค. ประหยัด
ง. ปลอดภัย
3. ของใช้ภายในบ้านประเภทใด เมือ ซือ0 มาต้องนํามาประกอบ
ก่อนนําไปใช้งาน
ก. เตารีด
ข. โทรทัศน์
ค. ราวตากผ้า
ง. เครืองซักผ้า
4. การปฏิบตั ติ นในข้อใด อาจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
ก. นุ่นนําตะปูมาอมไว้ในปากขณะทํางาน
ข. ส้มไม่สวมใส่เครืองประดับขณะทํางาน
ค. นงทํางานด้วยความระมัดระวัง
ง. โอ๋ทาํ งานด้วยความตัง0 ใจ

6. ถ้าพบว่าเครืองปรับอากาศชํารุดจนไม่อาจทําความเย็นได้
นักเรียนควรทําอย่างไร
ก. พยายามซ่อมเอง
ข. เรียกช่างมาซ่อม
ค. นําไปทิง0 แล้วซือ0 ใหม่
ง. นํานํ0าแข็งมาใส่เพือเพิม ความเย็น
7. ข้อใดเป็ นการปฏิบตั ติ นเพือป้องกันอุบตั เิ หตุในการทํางาน
ช่าง
ก. ออยแต่งกายให้รดั กุม
ข. อ้อมเก็บวัสดุเหลือใช้ให้เป็ นที
ค. เจียC บจัดให้มรี ายงานเรืองอุบตั เิ หตุ
ง. แนนจัดสภาพห้องปฏิบตั กิ ารให้มอี ากาศถ่ายเท
8. ข้อใด ไม่ควรปฏิบตั ใิ นขณะทํางานช่าง
ก. ทํางานด้วยความตัง0 ใจ
ข. ทํางานด้วยความระมัดระวัง
ค. ใช้เครืองมือเหมาะสมกับงาน
ง. ใส่แหวนและสร้อยข้อมือยาวๆ
9. ขณะประดิษฐ์งาน ถ้าไม่มคี วามรูใ้ นการใช้เครืองมือต่างๆ
ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. สอบถามจากผูร้ แู้ ละทดลองปฏิบตั จิ ริง
ข. หลีกเลีย งการใช้เครืองมือชนิดนัน0
ค. ใช้เครืองมือจนกว่าจะชํานาญ
ง. ให้คนอืนทํางานแทน

5. ใครปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสมในการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ในการทํางานช่าง
ก. ตาลนําไขควงพกใส่กระเป๋ากางเกง
ข. พลอยไม่ใช้เครืองมือช่างทีช าํ รุดและเป็ นสนิม
ค. แก้วถอดสร้อยและนาฬิกาออกในขณะทํางานช่าง
ง. เบนซ์เก็บวัสดุและเครืองมือช่างต่างๆ ลงในกล่อง
ให้เป็ นระเบียบ

10. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการทํางานช่าง
ก. ทําให้เกิดความสามัคคี
ข. ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ค. ยืดอายุการใช้งานของสิง ของต่างๆ
ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-2

1. ค

2. ง

3. ค

4. ก

5. ก

6. ข

7. ก

8. ง

9. ก

10. ก

ได้คะแนน
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คะแนนเต็ม

10

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 7
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ร้านเสริมสวย เป็ นการทําธุรกิจประเภทใด
ก. ธุรกิจด้านการเงิน
ข. ธุรกิจเกษตรกรรม
ค. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ง. ธุรกิจการให้บริการ

6. สิง ทีไ ม่จาํ เป็ นในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย คือข้อใด
ก. วันที
ข. เวลา
ค. รายการ
ง. รายจ่าย
7. ข้อใดไม่ใช่ ปจั จัยทีจ าํ เป็ นในการประกอบธุรกิจ
ก. มีทดี นิ
ข. แรงงานคน
ค. มีญาติมาก
ง. การประกอบการ

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีข องธุรกิจ
ก. การผลิต
ข. การให้กเู้ งิน
ค. การจําหน่าย
ง. การให้บริการ

8. การบันทึกรายรับ-รายจ่ายมีประโยชน์ต่อนักเรียน ยกเว้น
ข้อใด
ก. มีความละเอียดรอบคอบในการใช้เงิน
ข. ทําให้ทราบจํานวนรายรับ -รายจ่าย
ค. ทําให้สามารถควบคุม รายจ่าย
ง. ทําให้ได้ค่าขนมเพิม

3. ความต้องการสูงสุดในการทําธุรกิจ คืออะไร
ก. ความมันคงของกิ

จการ
ข. ผลประโยชน์ หรือกํา ไร
ค. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ง. การเจริญเติบโตของธุรกิจ

9. วิธกี ารจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ ยกเว้นข้อใด
ก. แยกประเภทของเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่
ข. เก็บเอกสารไว้ในซองให้เรียบร้อย
ค. เก็บเอกสารรวมไว้ในซองเดียวกัน
ง. เขียนชือเอกสารบนซอง

4. ข้อใดเป็ นงานธุ รกิจประเภทอุ ตสาหกรรม
ก. ทําอาหารกระป๋ อง
ข. เปิ ดร้านอาหาร
ค. ทําประมง
ง. ให้กู้เงิน

110. ข้อใด คือเอกสารทางธุรกิจ
ก. ธนาณัติ
ข. จดหมาย
ค. เช็คของขวัญ
ง. กรมธรรม์ประกันภัย

5. ธุรกิจประเภทใด ส่งเสริมให้เกิดความรักและความ
ภาคภูม ิใจในท้องถินมากทีสุด
ก. ธุรกิจการท่ องเทียว
ข. ธุรกิจอุตสาหกรรม
ค. ธุรกิจการเกษตร
ง. ธุรกิจบริการ

ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-2
1. ง

2. ข

3. ง

4. ก

5. ก

6. ข

7. ค

8. ง

9. ค

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 8
คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้อ งทีสุดเพียงข้อ เดียว
1. ข้อใดจัดเป็ นการประกอบอาชีพอิสระ
ก. หมอ
ข. วิศวกร
ค. นักเขียน
ง. แอร์โฮสเตส

7. ข้อใดเป็ นลักษณะของการประกอบอาชีพอิส ระ
ก. มีรายได้แน่ นอนประจําทุก เดือ น
ข. มีรายได้ไม่แน่ นอน ขึ0นอยู่ก บั การดํา เนิ นการ
ค. มีรายได้แน่ นอนทุ กวัน เพราะมีการซื0อขายตลอด
ง. มีรายได้ไม่แน่ นอน ขึ0นอยู่ก บั ดอกเบี0ยเงินฝาก
ธนาคาร

2. อาชีพใดจัด เป็ น อาชีพทีม ีรายได้ไม่แน่ นอน
ก. แม่คา้
ข. ทหาร
ค. ตํารวจ
ง. พนักงานบริษทั เอกชน
3. การเลือกประกอบอาชีพในข้อ ใดไม่เหมาะสมสําหรับการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ก. ความชอบ
ข. ความสามารถ
ค. ความสนใจ หรือความถนัด
ง. ความนิยมของสัง คมในการประกอบอาชีพ
4. การประกอบอาชีพ มีประโยชน์ อย่างไร
ก. เป็ นทีรู้จ ักของคนในสัง คม
ข. เป็ นทียอมรับนับถือของคนในสังคม
ค. มีตําแหน่ งหน้ าที และมีเงินเดือนประจํา
ง. มีรายได้เ ลี0ยงตนเองและสมาชิกในครอบครัว

8. ผู้ทปี ระกอบอาชีพรับจ้าง จะมีการทํางานในลักษณะใด
ก. จะสามารถทํางานได้อย่า งหลากหลาย
ข. มีความสามารถในการทํางานเฉพาะด้า น
ค. ใช้แรงกายเป็ นหลักในการประกอบอาชีพ
ง. กําหนดรูปแบบการทํางานของตนเองได้อย่ างอิสระ
9. ข้อใดไม่จดั เป็ นคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
ก. ตัง0 ใจทํางาน
ข. ซือสัตย์สุจริต
ค. อดทนอดกลัน0
ง. ยึดถือประโยชน์ ส่ว นตนเป็ นใหญ่
10. หากนัก เรียนอยากเป็ น นักบัญ ชี จะต้องมีคุณ สมบัติ
อย่างไร
ก. ชอบคํานวณ จัดการข้อมูล ได้อย่างเป็ นระบบ
ข. ชอบเข้าสังคม และเรีย นรู้สงิ ใหม่ๆ ตลอดเวลา
ค. มีความคิดริเ ริมสร้างสรรค์ จัดเก็บ เอกสารต่ างๆ
ได้เป็ นระเบียบ
ง. มีความเป็ นผู้นํา มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี และชอบทดลอง
ทําสิง ต่ างๆ ด้วยตนเอง

5. การสํารวจตนเองก่ อนการเลือ กประกอบอาชีพ
มีประโยชน์ อย่างไร
ก. ทําให้ม ีรายได้สูง
ข. ทําให้ม ีเพือนร่วมงานมาก
ค. ทําให้ได้งานทีชอบและถนัด
ง. ทําให้ม ีความรับผิดชอบต่ องาน
6. หากนัก เรียนมีความสนใจเรือ งเครืองยนต์ก ลไก
นักเรียนควรเลือกประกอบอาชีพใด
ก. ครู
ข. ช่างยนต์
ค. นักเขียน
ง. นักวิทยาศาสตร์

ตัวชีวดั ง 4.1 ข้อ 1-2
1. ค

2. ก

3. ง

4. ง

5. ค

6. ข

7. ข

8. ข

9. ง

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 9
คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดจัดเป็ นข้อมูลตัวอักษร
ก. ราคาสินค้า
ข. คะแนนสอบ
ค. หมายเลขโทรศัพท์
ง. บันทึกรายรับ-รายจ่าย

5. การใช้กระบวนการแก้ปญั หา มีประโยชน์ อย่างไร
ก. สามารถแก้ปญั หาได้อย่างเป็ นระบบ
ข. สามารถแก้ปญั หาด้วยตนเองในทุกปญั หา
ค. สามารถวางแผนการแก้ป ญั หาทุกอย่างได้
ง. สามารถสร้างเงือนไขในการแก้ปญั หาของตนเองได้

2. กระบวนการแก้ปญั หาจะต้องเริมจากขัน0 ตอนใดเป็ น
อันดับแรก
ก. ดําเนิ นการแก้ปญั หา
ข. วางแผนการแก้ปญั หา
ค. ตรวจสอบและปรับปรุง
ง. วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปญั หา

6. เว็บไซต์ทไี ด้รบั ความนิยมมากทีสุดในการค้นหาข้อมูล
คือเว็บไซต์ใด
ก. www.ask.com
ข. www.yahoo.com
ค. www.google.co.th
ง. www.looksmart.com

3. การจัดลําดับ ความเป็ นไปได้ของการแก้ปญั หา
อยู่ในขัน0 ตอนใดของกระบวนการแก้ปญั หา
ก. ดําเนิ นการแก้ปญั หา
ข. วางแผนการแก้ปญั หา
ค. ตรวจสอบและปรับปรุง
ง. วิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปญั หา

7. อุปกรณ์ ในการจัด เก็บข้อมูลในข้อใดทีไม่นิยมใช้ใน
ปจั จุบนั
ก. แผ่นซีดี
ข. แผ่นดิสก์
ค. ฮาร์ดดิสก์
ง. แฟลชไดรฟ์

4. หากนัก เรียนจําชือและแหล่ง เก็บข้อมูลไม่ได้เ ลย แต่ จาํ
คําสําคัญของโฟลเดอร์งานได้ จะมีวิธกี ารค้นหาข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์อย่ างไร เพือให้สะดวกรวดเร็วมากทีสุด
ก. ค้นหาผ่า นมุมมอง List
ข. ค้นโดยเปิ ดหน้ าต่ างทุกไดรฟ์
ค. ค้นผ่า นตัวช่วยค้นหา Search
ง. ค้นหาโดยดับ เบิลคลิกทีไดรฟ์เ ก็บข้อมูล

8. อุปกรณ์ ในการจัด เก็บข้อมูลในข้อใดทีสามารถถ่ ายโอน
ได้ง่ายและพกพาสะดวก
ก. แผ่นซีดี
ข. แผ่นดิสก์
ค. ฮาร์ดดิสก์
ง. แฟลชไดรฟ์
10. เพราะเหตุ ใดจึงนิยมบันทึกข้อ มูลลงในซีดีร อม
ก. เพราะเปิ ดค้นหาจากคอมพิว เตอร์ได้ง่ าย
ข. เพราะเก็บข้อมูลได้เป็ นจํานวนมากและมีราคาถูก
ค. เพราะสามารถจัด เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและ
คงทน
ง. เพราะมีอายุก ารใช้งานสัน0 ใช้ง่าย และสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

9. เทป เป็ นอุ ปกรณ์ ในการจัด เก็บข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลเสียง
ข. ข้อมูลภาพ
ค. ข้อมูลภาพและเสียง
ง. ข้อมูลตัวอักษร

ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 1-3
1. ค

2. ง

3. ข

4. ค

5. ก

6. ค

7. ข

8. ง

9. ก

10. ข
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ได้คะแนน

10

คะแนนเต็ม

แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 10
คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. หากนักเรียนต้องการนําเสนอข้อมูลในลักษณะ
การเปรียบเทียบ การหาค่าเฉลีย ควรใช้โปรแกรมใด
ก. อินเทอร์เน็ต
ข. ไมโครซอฟต์เวิรด์
ค. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ง. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

6. เครืองมือในภาพ
ก. ลบแถว
ค. แทรกคอลัมน์

7. ถ้าออยต้องการแทรกรูปภาพ ออยจะต้องทําอย่างไร
ก. เมนู แก้ไข (Edit) > ตัด (Cut)
ข. เมนู แทรก (Insert) > รูปภาพ
ค. เมนู เครืองมือ (Tool) > คอลัมน์ (Column)
ง. เมนู รูปแบบ (Format) > คอลัมน์ (Column)

2. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2007 เป็ นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมกราฟิ ก
ข. โปรแกรมมัลติม ีเดีย
ค. โปรแกรมประมวลคํา
ง. โปรแกรมตารางคํานวณ
3. Formula Bar มีหน้าทีอ ะไร
ก. พิมพ์สตู รในการคํานวณ
ข. เปลีย นมุมมองการแสดงผล
ค. ย่อหรือขยายการแสดงผลข้อมูล
ง. เป็ นแถบเครืองมือทีจ ดั เก็บปุม่ คําสังที
 ต อ้ งการใช้งานด่วน
4. การแทรกคอลัมน์ จะต้องใช้คาํ สังใดบนแถบเมนู

คาํ สัง
ก. เมนู แก้ไข (Edit) > ตัด (Cut)
ข. เมนู แทรก (Insert) > คอลัมน์ (Column)
ค. เมนู เครืองมือ (Tool) > คอลัมน์ (Column)
ง. เมนู รูปแบบ (Format) > คอลัมน์ (Column)
5. ไฟล์งานไมโครซอฟต์เอ็กเซลทีบ นั ทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
ก. .xls
ข. .ppt
ค. .doc
ง. .html

ใช้สาํ หรับทําอะไร
ข. แทรกภาพ
ง. ผสานเซลล์

8. การเพิม worksheet ทําได้โดยวิธีใด
ก. คลิกขวาที cell  แทรก  แผ่นงาน
ข. คลิกขวาที worksheet  แทรก  แผ่นงาน
ค. คลิกซ้ายที worksheet  แทรก  แผ่นงาน
ง. ดับเบิลคลิกที worksheet  แทรก  แผ่นงาน
9. การสร้างแผนภูมิ ทําได้โดยวิธใี ด
ก. เมนูรปู แบบ > แทรก > แผนภูม ิ
ข. เมนูรปู แบบ > ปรับ > ความสว่าง
ค. เมนูรปู แบบ > ปรับ > ความคมชัด
ง. เมนูรปู แบบ > ปรับ > ตัง0 ค่ารูปภาพ
10. การออกแบบชิน0 งานจะต้องคํานึงสิง ใดเป็ นอันดับแรก
ก. การร่างต้นแบบ
ข. การกําหนดแหล่งข้อมูล
ค. การกําหนดโปรแกรมทีจ ะใช้
ง. การกําหนดประเภทของชิ0นงานทีจะทํา

ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 4
1. ค

2. ง

3. ก

4. ข

5. ก

6. ง

7. ข

8. ข

9. ก

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที 11
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2007
ก.

ข.

ค.

ง.

2. พืน0 ทีก ารทํางานของ Microsoft PowerPoint เรียกว่าอะไร
ก. สไลด์
ข. หน้าจอ
ค. เดสก์ทอ็ ป
ง. การนําเสนอผลงาน
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็ นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมตารางคํานวณ
ข. โปรแกรมกราฟิก
ค. โปรแกรมการประมวลคํา
ง. โปรแกรมนําเสนอข้อมูล
4. ถ้าไม่ม ี
ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวธิ กี าร
เรียกใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint อย่างไร
จ. Start All Programs Microsoft Office
Microsoft Office Word 2007
ฉ. Start All ProgramsMicrosoft Office
Microsoft Office Excel 2007
ช. StartAll ProgramsMicrosoft Office
Microsoft Office PowerPoint 2007
ซ. StartAll ProgramsMicrosoft Office
Microsoft Office Publisher 2007

5.

หมายถึงข้อใด
ก. การแทรกวัตถุ
ค. การแทรกภาพยนตร์

ข. การแทรกเสียง
ง. การแทรกข้อคิดเห็น

6. หากต้องการนํามัลติมเี ดียเข้าสูโ่ ปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2007 ควรเลือกเมนูใด
ข. แทรก (Insert)
ข. หน้าแรก (Home)
ค. รูปแบบ (Format)
ง. มุมมอง (View)
7. ถ้าต้องการใส่เทคนิคการเปลีย นภาพนิง จะต้องเลือกคําสังใด

ก. แท็บ แทรก
ข. แท็บ ออกแบบ
ค. แท็บ ภาพเคลือนไหว
ง. แท็บ การนําเสนอภาพนิง
8. การจัดรูปแบบพืน0 หลังทําได้โดยวิธใี ด
ก. มุมมอง => จัดรูปแบบพืน0 หลัง
ข. แทรก => จัดรูปแบบพืน0 หลัง
ค. แก้ไข => จัดรูปแบบพืน0 หลัง
ง. ออกแบบ => จัดรูปแบบพืน0 หลัง
9. การเชือมโยงหลายมิติ หมายถึงอะไร
ก. การกําหนดทีอ ยูข่ องภาพนิง
ข. การนําเสนอภาพนิงแบบกําหนดเอง
ค. การใส่เทคนิคการเปลีย นภาพนิง ให้กบั ภาพนิง
ง. การเชือมต่อจากภาพนิง หนึงไปยังอีกภาพนิงหนึง
110. ไฟล์งาน PowerPoint 2007 ทีบ นั ทึกแล้วจะมีนามสกุลใด
ก. *.exe
ข. *.doc
ค. *.ppt
ง. *.pdf
ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 4

1. ข

2. ก

3. ง

4. ค

5. ข

6. ก

7. ง

8. ง

9. ข

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 12

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ในการสร้างแผ่นพับควรตัง0 ค่าหน้ากระดาษอย่างไร
ค. ตัง0 เป็ นแนวตัง0
ง. ตัง0 เป็ นแนวนอน
จ. ตัง0 เป็ น 3 คอลัมน์
ฉ. ตัง0 เป็ น 4 คอลัมน์

6. ถ้าต้องการแทรกเชิงอรรถต้องใช้แท็บเครืองมือใด
ก. หน้าแรก
ข. แทรก
ค. มุมมอง
ง. การอ้างอิง
7. ถ้าต้องการใส่รปู ภาพในชิน0 งาน ต้องคลิกทีป ุม่ ใดตรงเมนู
คําสัง
ก. แทรก
ข. แก้ไข
ค. รูปแบบ
ง. ออกแบบ

2. ข้อใดกล่าวถึงแถบสถานะไม่ถูกต้อง
ก. บอกจํานวนคํา
ข. บอกหมายเลขหน้า
ค. บอกเปอร์เซ็นต์มุมมอง
ง. บอกวันทีข ณะทีใ ช้ปจั จุบนั

8. ก่อนใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิน0 งานควรทําสิง ใดเป็ นอันดับแรก
จ. วางแผน
ฉ. เข้าโปรแกรม
ช. เตรียมอุปกรณ์
ซ. เปิ ดคอมพิวเตอร์

3. รูปแบบตัวอักษรจะอยู่ในแท็บเครืองมือใด
ก. หน้าแรก
ข. มุมมอง
ค. รูปแบบ
ง. หน้าสุดท้าย

9. การจัดคอลัมน์จะต้องไปทีแ ท็บเครืองมือใด
ก. แทรก
ข. หน้าแรก
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. การส่งจดหมายเวียน

4. คําสังใดที
 ไ ม่ได้อยู่ในแท็บเครืองมือแทรก
ก. ใบปะหน้า
ข. บรรณานุกรม
ค. ตัวแบ่งหน้า
ง. หมายเลขหน้า

10. การออกแบบชิน0 งานจะต้องคํานึงสิง ใดเป็ นอันดับแรก
ก. การร่างต้นแบบ
ข. การกําหนดแหล่งข้อมูล
ค. การกําหนดโปรแกรมทีจ ะใช้
ง. การกําหนดประเภทของชิ0นงานทีจะทํา

5. สร้างข้อความศิลป์ ใช้คาํ สังใด

ก. เมนูแทรก อักษรศิลป์
ข. เมนูแทรก ภาพตัดปะ
ค. เมนูแทรก แผนภูม ิ
ง. เมนูแทรก รูปร่างอัตโนมัติ

ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 5
1. ข

2. ง

3. ก

4. ข

5. ก

6. ข

7. ก

8. ก

9. ค

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
12

การงานอาชีพฯ ป.6

