
แบบทดสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34   
วิชา ง30205  การออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  คะแนนเต็ม  20 คะแนน  เวลา 30 นาที 

ค าชี้แจง    แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด  2  ตอน  ดังนี้ 
1.  ตอนที่  1  แบบปรนัย  30  ข้อ ๆละ  1  คะแนน  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  x  (ตัว x ในแป้นภาษาอังกฤษ)    
     ลงบนข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  ลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้ 

 2.  ตอนที่  2  อัตนัย 2 ข้อๆละ 5 คะแนน 
ตอนที่ 1  ปรนัย 20 ข้อ 
1.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี(Technology) 
  ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา 
  ข.  เป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
       ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ 
  ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 
       ในการด ารงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและแก้ปัญหา 
  ง.  เป็นการน าเอาเทคโนโลยีชั้นสูงที่มนุษย์สร้างเองไม่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. ข้อใดที่ไม่ใช่ความส าคัญของเทคโนโลยี. 
  ก.  เพ่ือความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหาร 
      ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
  ข.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 
  ค.  เพ่ือแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา 
  ง.  เพ่ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 
3. การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
  ก.  วิทยาศาสตร์         ข.  ศิลปศาสตร์ 
  ค.  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์   ง.  พยาบาลศาสตร์ 
4. สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้าม 
    กดน้ าลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะท าให้ลูกลอยเคลื่อนที่ใน 
    ทิศทางข้ึนท าให้ระบบปล่อยน้ าท างาน หมายถึงข้อใด. 
  ก.  เครื่องท าน้ าอุ่น           ข.  ถังน้ าซักโครก 
  ค.  เตาไมโครเวฟ              ง.  ปั้มน้ าอัตโนมัติ 
5. เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงานคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ าใน 
    อาหารจะส่งผลให้อาหารสุก  (ใช้ตัวเลือกข้อ  4)   
6. การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพา 
    สะดวกมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด. 
  ก.  วิทยาศาสตร์              ข.  ศิลปศาสตร์ 
  ค.  มนุษยศาสตร์             ง.  สังคมศาสตร์ 
7. การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน  
    การน าข้อมูลมาพิจารณาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงาน 
    มีความสัมพันธ์กับข้อใด.   (ใช้ตัวเลือกข้อ 6)   
 
8. การท าแบบส ารวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้วพลาสติก ของประชากรในประเทศแล้ว 

น าข้อมูลจากแบบส ารวจมาท าการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มีความ สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.  (ใช้
ตัวเลือกข้อ 6)  
 



9. เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ต้องอาศัยการท างาน    
    ร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ  5 ส่วนในข้อใด. 
  ก.  ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เก่ียวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา 
  ข.  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา 
  ค.  ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  ปัจจัยที่เอ้ือหรือ 
               ขัดขวางต่อเทคโนโลย ี เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
 10. ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยี. 
  ก.  สินค้าเกษตรกรรม  พืชผักผลไม้  สัตว์เศษฐกิจ 
  ข.  คน  ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศ  วัสด  
  ค.  พลังงาน  ทุน  และทรัพย์สิน  เวลา 
  ง.  เครื่องมือ  เครื่องจักร    อุปกรณ์ 
11. การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการข้อใด 
  ก.  มีประโยชน์             ข.  ประหยัด 
  ค.  ปลอดภัย                 ง.  จิตส านึก 
12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียของเทคโนโลยีเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
      เลือกใช้ 
  ก.  ไม้กวาดผลดีราคาประหยัดผลเสียสิ้นเปลืองแรงงานและเวลาส าหรับเครื่องดูดฝุ่นราคา 
       แพงสิ้นเปลืองพลังงาน 
  ข.  เครื่องบดผลดีประหยัดเวลาแรงงานใช้งานง่ายและราคาถูกกว่าเขียงและมีด 
  ค.  หลอดตะเกียบประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอด 
       แบบไส้แต่ราคาแพง  
  ง.  ถุงพลาสติกหูหิ้วธรรมดาราคาประหยัดหาซื้อง่ายสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถุงพลาสติก 
      ชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแต่หาซื้อยากราคาแพง 
13. กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความส าคัญอย่างไร. 
  ก.  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ข.  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ช ารุด 
  ค.  ช่วยสร้างความส าคัญในหมู่คณะ 
  ง.  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้ 
14. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี  7 ขั้นตอน. 
  ก.  การก าหนดปัญหาหรือความต้องการเพ่ือให้มองเห็นเป้าหมายการท างาน 
  ข.  การรวบรวมข้อมูล  การเลือกวิธีการ  การออกแบบและปฏิบัติการ 
  ค.  การทดสอบ  การปรับปรุงแก้ไข  การประเมินผล 
  ง.  การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล 
15. การเขียนภาพ  3  มิติของชิ้นงานส าเร็จตรงกับขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี 
  ก.  การปรับปรุงและแก้ไข   ข.  การก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
  ค.  การออกแบบและปฏิบัติการ  ง.  การรวบรวมข้อมูล 
 16. ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องท าอย่างไร. 
  ก.  ประเมินผล                           ข.  ปรับปรุงและแก้ไข 
  ค.  ออกแบบและปฏิบัติการ       ง.  การรวบรวมข้อมูล 



 

17. ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนท าให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด. 
  ก.  การประเมินผล              ข.  การเลือกวิธีการ 
  ค.  การก าหนดปัญหาและความต้องการ ง.  การรวบรวมข้อมูล 
18.  เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีข้ันตอนการเลือกวิธีการ. 
  ก.  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน 
  ข.  เพราะแหล่งเรียนรู้มีมากมาย 
  ค.  เพราะต้องการได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
  ง.  เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างาน 
19. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย. 
  ก.  ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร      ข.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
  ค.  มีดพกขนาดเล็ก                             ง.  โทรทัศน์เคลื่อนที่ 
 20. วิธีท าฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในด้านใด. 
  ก.  ด้านความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ข.  ด้านสนองตอบด้านความต้องการ 
  ค.  ด้านความปลอดภัย   ง.  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
21. ข้อใดคือการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิต. 
  ก.  การสร้างเครื่องจักรส าหรับท าการเกษตรเพ่ือสร้างอาหาประหยัดแรงงาน 
      ได้ผลผลิตที่มากข้ึน 
  ข.  การสร้างเครื่องทอผ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือทอผ้าท าเครื่องนุ่งห่มสะดวก รวดเร็ว 
       ประหยัดเวลาและแรงงานในการทอผ้า 
  ค.  การพัฒนารูปแบบของชาสมุนไพรไทยให้อยู่ในรูปแบบแคปซูลที่สามารถ 
      รับประทานได้ง่าย 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
22. ข้อใดคือการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย 
  ก.  การติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พัฒนาโทรศัพท์ให้มีลักษณะเบา 
      สามารถท าหน้าที่ได้หลายอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
  ข.  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลและใช้ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
       จึงพัฒนารูปแบบให้มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก 
  ค.  การใช้เครื่องอ านวยความสะดวกในบ้านซึ่งออกแบบให้ใช้งานได้รวดเร็ว 
       ประหยัดแรงงาน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้า 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
23. ข้อใดไม่ใช่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สนองตอบความต้องการ. 
  ก.  เลือกใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในร้านค้าเพ่ือป้องกันการโจรกรรม 
  ข.  เลือกใช้รถไฟฟ้าโดยสารไปท างานแทนรถบัสโดยสารประจ าทาง 
  ค.  เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่นและเครื่องซักผ้าในการท างานบ้านแทนไม้กวาด 
      และกะละมังเพ่ือประหยัดแรงงานและเวลา 
  ง.  เลือกใช้วิธีการสร้างเด็กหลอดแก้วเพ่ือการมีบุตรในกรณีที่มีบุตรยาก 
      และเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนโทรศัพท์สาธารณเพ่ือความสะดวดสบาย 
 
 



 
24. ข้อใดคือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย. 
  ก.  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มี   
        เครื่องหมายรับรองคุณภาพ มอก.และคู่มือการใช้ 
  ข.  เลือกใช้รถยนต์ที่วิ่งขึ้นเนินเขาได้ดีส าหรับชาวเขาที่อาศัยอยู่บนภูเขา 
  ค.  เลือกใช้รถไฟฟ้าในการโดยสารไปท างานแทนรถบัสประจ าทาง 
  ง.  เลือกใช้สารฆ่าแมลงที่สกัดจากพืชสมุนไพร 
25. ข้อใดคือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น. 
  ก.  เลือกท าการเกษตรผสมผสานในท้องถิ่นที่มีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ แต่มีพ้ืนที่การเกษตรน้อย 
  ข.  เลือกใช้วิธีการแกล้งดินเพ่ือปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด 
  ค.  บริเวณพ้ืนที่โล่งกว้างมีลมแรงมีการน ากังหันลมมาติดตั้งและใช้ผลิต 
       เป็นไฟฟ้าแจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านใช้ 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
26. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม. 
  ก.  เลือกใช้สารฆ่าแมลงที่สกัดจากพืชสมุนไพร 
  ข.  เลือกใช้ถุงพลาสติกชนิดย่อยสลาย หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัด  ก๊อกน้ า 
       แบบประหยัดน้ า  เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์ 
  ค.  ก๊าซธรรมชาติส าหรับเป้นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถยนต์แทนน้ ามัน 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
27. นภาสร้างกล่องไม้มีเสียงดนตรี  สิ่งใดเป็นกระบวนการ 
      ก.  วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างกล่องไม้มีเสียงดนตรี 
     ข.  ความต้องการสร้างกล่องไม้มีเสียงดนตรี  
      ค.  ขั้นตอนการสร้างกล่องไม้มีเสียงดนตรี 
      ง.  กล่องไม้มีเสียงดนตรี 
28. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  แสดงถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ใด 
      ก.  สังคมศาสตร์    ข.  ศิลปศาสตร์   
      ค.  มนุษยศาสตร์    ง.  วิทยาศาสตร์ 
29. สิ่งของเครื่องใช้ในข้อใดใช้กลไกและการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 
      ก.  กล่องใส่อุปกรณ์งานช่าง  โคมไฟแบบกด 
      ข.  กล่องดนตรีแบบไขลาน  ที่เลาะด้าย 
      ค.  รถจักรยาน  ไขควงปากแฉก 
      ง.  ดินสอกด  ไม้บรรทัด 
30. ข้อใด "ไม่ใช่" เทคโนโลยี 
      ก.  กาวพลังช้าง    ข.  โทรศัพท์เคลื่อนที่    

ค.  ต้นหญ้า    ง.  วิธีการย้อมผ้าไม่ให้สีตก 
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