
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 รหสัวชิา  06   วิชา  สขุศกึษาและพลศกึษา  ศลิปะ  การงานอาชพีและเทคโนโลยี

สอบวนัเสารท่ี์   1   มีนาคม  พ.ศ.  2551    เวลา   14.30 - 17.30  น.

ช่ือ-นามสกลุ.................................................................  เลขท่ีนัง่สอบ......................................

สถานที่สอบ.................................................................  ห้องสอบ............................................

คำอธิบาย

1. ข้อสอบชดุนีแ้บง่เปน็  3  ตอน  :  ตอนที ่1  สขุศกึษาและพลศกึษา   ตอนที ่2  ศลิปะ

ตอนที ่3  การงานอาชพีและเทคโนโลยี

2. ข้อสอบเปน็แบบปรนยั 4 ตวัเลือก  จำนวน  150  ข้อ  ( 46  หนา้ )  ข้อละ  2  คะแนน รวม   300  คะแนน

3. ก่อนตอบคำถาม ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ เลขท่ีนัง่สอบ สถานทีส่อบและหอ้งสอบ ในขอ้สอบ

4. ใหเ้ขียนชือ่-นามสกลุ วิชาทีส่อบ สถานทีส่อบ หอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบและรหสัวชิาทีส่อบ  ดว้ยปากกา

ในกระดาษคำตอบ    พรอ้มท้ังระบายเลขทีน่ัง่สอบและรหสัวชิา  ด้วยดนิสอดำเบอร ์2B  ทับตวัเลข

ในวงกลม  ใหต้รงกบัตวัเลขท่ีเขียน

5. ในการตอบ ใหใ้ชด้นิสอดำเบอร ์2B ระบายวงกลมตวัเลือก         หรอื  

ในกระดาษคำตอบใหเ้ตม็วง (ห้ามระบายนอกวง)  ในแตล่ะข้อมีคำตอบทีถ่กูตอ้งหรอื

เหมาะสมทีส่ดุเพยีงคำตอบเดยีว

ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก       เป็นคำตอบทีถ่กูตอ้ง  ใหท้ำดงันี้

 

ถา้ตอ้งการเปลีย่นตวัเลือกใหม ่ ตอ้งลบรอยระบายในวงกลมตวัเลือกเดมิ  ใหส้ะอาดหมดรอยดำ

เสยีก่อน   แลว้จงึระบายวงกลมตวัเลือกใหม่

6. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากหอ้งสอบ

7. ไม่อนญุาตใหผู้้เข้าสอบออกจากหอ้งสอบ  ก่อนเวลาสอบผา่นไป  2  ช่ัวโมง  30 นาที

เอกสารนีเ้ป็นเอกสารสงวนลขิสิทธ์ิของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)

หา้มเผยแพร ่ อ้างองิ หรอื เฉลย ก่อนไดรั้บอนญุาต

สถาบนัฯ จะยอ่ยทำลายขอ้สอบและกระดาษคำตอบทัง้หมด หลงัจากประกาศผลสอบแลว้ 3  เดอืน
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ตอนที ่ 1  :  วิชาสขุศกึษาและพลศกึษา  ข้อ  1 - 50

1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

1. ตบัออ่น  ม้าม

2. ต่อมใตส้มอง  รังไข่

3. ตอ่มหมวกไต  ตบัออ่น

4. ตอ่มไทรอยด ์ ตอ่มพาราไทรอยด์

2. อาการเยือ่หุม้สมองอกัเสบสว่นมากเกดิจากเชือ้ไวรัส  ยกเวน้ขอ้ใด

1. โรคคางทูม 2. โรคปอดบวม

3. โรคอสุีกอีใส 4. โรคหัดเยอรมัน

3. หูน้ำหนวกเกดิจากการตดิเช้ืออะไร

1. เช้ือรา 2. เชื้อพยาธิ

3. ติดเชื้อไวรัส 4. เชื้อแบคทีเรีย

4. เม่ือใกลว้นัสอบนกัเรยีนมคีวามหงดุหงดิวติกกงัวลเนือ่งจากรา่งกายหลัง่สารใด

ลดนอ้ยลง

1. ซีโรโทนนิ เอ็นดอร์ฟิน 2. ซีโรโทนนิ อินซูลิน

3. เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน 4. เมลาโทนนิ โตปามีน

5. ข้อใดไม่ใชก่ารสร้างเสรมิการรู้จักตนเองและการยอมรบัตนเอง

1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน

2. การเผชิญกับปัญหาได้

3. การรบัรูถ้งึความรูส้กึตนเอง

4. การบรหิารจดัการใชเ้วลาอย่างเหมาะสม
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6. คำกลา่วทีว่่า  "มนษุยทุ์กคนมหีมอ  2  คน  คือ ขาขวาและขาซา้ย"   นกัเรียนสามารถ

เปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับข้อความใด

1. ออกกำลงักายดว้ยการเดนิ

2. ออกกำลงักายปอ้งกนัโรคได้

3. การดูแลตนเองกอ่นเสมอ

4. การมีหมอหรอืแพทยป์ระจำครอบครวั

7. เม่ือย่างเขา้สูวั่ยรุ่นตอนตน้  วัยรุ่นชายจะมกีารเจรญิเตบิโตทางรา่งกาย  ช้ากวา่วยัรุ่น

หญงิประมาณ  2  ปี  เพราะไดรั้บอทิธิพลจากขอ้ใด

1. ยีน 2. สมอง

3. สิ่งแวดล้อม 4. ต่อมไร้ท่อ

8. การวางแผนดแูลสขุภาพเพือ่ใหมี้สขุภาพด ี  ดว้ยการรบัประทานอาหารครบทกุหมู่

และออกกำลงักายดว้ยการเดนิ  จะไดป้ระโยชนม์ากทีส่ดุขอ้ใด

1. กระดูกยาวข้ึน

2. มวลกระดูกมากข้ึน

3. กล้ามเนือ้แขง็แรงขึน้

4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น

9. ข้อใดไม่เกีย่วขอ้งกบัการดำเนนิชวีติทีถ่กูตอ้งเหมาะสม

1. การอบรมเล้ียงดู

2. สภาพเศรษฐกจิของครอบครวั

3. ระดับการศึกษาของครอบครัว

4. ความเชื่อในคำพยากรณ์ชีวิต



รหสัวชิา  06  สุขศกึษาฯ

วันเสารท่ี์  1  มีนาคม  2551           เวลา 14.30 - 17.30  น.

  หนา้  4

10. จากคำกลา่วทีว่่า  "ลูกไม้หลน่ไมไ่กลตน้"  นกัเรียนจะแปลความหมายใหถ้กูตอ้งทีส่ดุ

คือข้อใด

1. การอบรมเล้ียงดู 2. สติปัญญา

3. สิ่งแวดล้อม 4. กรรมพันธ์ุ

11. การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีควรยึดหลกัปฏบิตัข้ิอใด

1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน

2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3. ยกตนขม่ท่าน

4. เข้าเมอืงตาหลิว่ตอ้งหลิว่ตาตาม

12. วิธีการระบายอารมณท์างเพศทีเ่หมาะสม คือข้อใด

1. ออกกำลังกาย 2. อ่านหนงัสอื

3. ฟังเพลง 4. ดภูาพยนตร์

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

2. การมีประจำเดอืนของเดก็ผู้หญิง

3. มีความคลอ่งแคลว่ ว่องไว มากขึน้

4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

14. ข้อใดเปน็สถานการณเ์สีย่งตอ่การมเีพศสมัพนัธม์ากทีสุ่ด

1. เท่ียวกลางคนืกบัเพศตรงขา้มและดืม่ของมนึเมา

2. การไดเ้ห็นภาพและสือ่เก่ียวกับเพศสมัพันธ์

3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว
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15. วัฒนธรรมตา่งชาตท่ีิมีผลต่อพฤตกิรรมทางเพศของเดก็วัยรุ่นเกิดจาก

สาเหตุใดมากที่สุด

1. หนงัสอืและสิง่พมิพ์ต่าง ๆ

2. การส่ือสารท่ีไร้พรมแดน

3. ความเจรญิทางเทคโนโลย ี สารสนเทศ

4. ภาพยนตร ์ วิทยุ  โทรทัศน์

16. ข้อใด เป็นการปอ้งกนัตนเองจากโรคเอดสเ์ม่ือมีเพศสมัพันธ์

1. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

2. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

3. หลกีเล่ียงการมเีพศสมัพนัธ ์ ก่อนวยัอันควร

4. ไม่สำสอ่นทางเพศ

17. การออกกำลงักายวธีิใด  ทำใหห้วัใจแขง็แรงขึน้ดท่ีีสดุ

1. ว่ิง  100  เมตร 2. ยกน้ำหนกั

3. เดินเรว็ 4. กระโดดสงู

18. เม่ือมนษุยอ์อกกำลงักาย  ดว้ยการวิง่เหยาะ ๆ  ทุกวัน ๆ  ละ  30  นาที

ร่างกายจะพฒันาเสน้ใยกลา้มเนือ้สีใดมากทีสุ่ด

1. สีขาว 2. สีแดง

3. สีชมพู 4. สีดำ

19. อาการเหนือ่ยล้า  ท่ีเกิดจากการออกกำลงักายอยา่งหนกั  ทำใหเ้กิดของเสยีใด

ในร่างกาย

1. กรดแลกตกิ 2. กรดกำมะถัน

3. กรดเกลือ 4. กรดอะมิโน
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20. การฝกึออกกำลงักายแบบ  ว่ิงไป - กลับ  ระยะทาง  5  เมตร  เป็นประจำ

จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านใด

1. ความแข็งแรง

2. ความทนทาน

3. ความคลอ่งแคลว่  ว่องไว

4. ความอ่อนตัว

21. การออกกำลงักายแบบใด  เป็นการออกกำลงักายดว้ยวิธีการเคลือ่นไหวอยูกั่บที่

1. การเตน้แอโรบกิ

2. การฝึกยิมนาสตกิ

3. การวิ่งอยู่กับที่

4. การฝึกวิดพื้น

22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

1. กล้ามเน้ือคอ

2. กล้ามเน้ือหลัง

3. กล้ามเน้ือต้นขา

4. กล้ามเนือ้หน้าท้อง

23. คนอาย ุ 20  ปี  ตอ้งการฝกึกีฬาทีมี่ความหนกั  80%  ของอตัราการเตน้ของหวัใจ

สงูสดุ  จะมอัีตราการเตน้ของหวัใจ  เท่าใด

1. 156   คร้ังตอ่นาที

2. 160   คร้ังตอ่นาที

3. 166   คร้ังตอ่นาที

4. 172   คร้ังตอ่นาที
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24. ปัจจยัในขอ้ใดมคีวามสำคญัท่ีสุด  ในการสรา้งสมรรถภาพทางกาย

1. อาหาร

2. อาหารเสริม

3. ยาบำรุง

4. การออกกำลงักาย

25. ในการเลน่กฬีา  เม่ือเกิดอบุตัเิหตขุ้อเท้าเคลด็  นกักีฬาควรปฏบิตัอิย่างไร

1. หยดุพกั    ใชค้วามเยน็ประคบ       ปล่อยใหข้าหอ้ยลง

2. หยดุพกั     ใชค้วามรอ้นประคบ     ยกขาขึน้สงู

3. หยุดพกั     ใช้ความเยน็ประคบ   ยกขาขึน้สงู

4. หยดุพกั     ใชค้วามรอ้นประคบ     ปล่อยใหข้าหอ้ยลง

26. การแขง่ขนัเซปกัตะกรอ้  ข้อใดถอืว่าเปน็ผลแพ ้ ชนะ  ท่ีถกูตอ้ง

1. 11  :  9    ,     11  :  8

2. 15  :  13    ,     15  :  12

3. 21  :  19    ,     21  :  18

4. 25  :  23    ,     25  :  21

27. การเลน่ประเภทคู ่ กีฬาใดมวิีธีการเลน่ทีแ่ตกตา่งจากกฬีาอืน่

1. เทนนสิ

2. แบดมินตัน

3. เทเบิลเทนนิส

4. วอลเลย์บอลชายหาด
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28. การเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิ  เม่ือคู่แขง่ตลูีกทอปสปนิ  เราควรตัง้หนา้ไมอ้ย่างไร

เพือ่ใหลู้กกระดอนกลบัไปลงบนโตะ๊คูแ่ขง่ขนั

1. ตีกลับไปโดยการคว่ำหน้าไม้เล็กน้อย

2. ตกีลับไปโดยการหงายหนา้ไมเ้ล็กนอ้ย

3. ตกีลับไปโดยการตัง้หนา้ไม ้ ตัง้ฉากกบัโตะ๊

4. ตีกลับไปโดยการเอยีงหนา้ไม้เล็กน้อย

29. ข้อความใดถกูต้อง  ในการแขง่ขันวิง่ผลดั  4 x 100  ม.

1. การรบั - ส่ง  ไม้ผลัด  จะตอ้งทำการรบั - ส่งไม ้ ภายในระยะทาง  10  เมตร

2. นกักีฬาทีว่ิ่งทางโคง้ไดดี้  จะตอ้งประจำทีไ่ม้  1  และไม ้ 3

3. นกักีฬาทีว่ิ่งชา้ในทมี  อาจถกูกำหนดใหว่ิ้งแคร่ะยะทาง  90  เมตร

4. ข้อ  2  และขอ้  3  ถูก

30. รายการแขง่ขนัใด  ไม่มใีนการแขง่ขนัทศกรฑีา

1. ว่ิง  400  เมตร

2. ว่ิง  200  เมตร

3. ว่ิงกระโดดไกล

4. พุ่งแหลน

31. เคร่ืองดนตรท่ีีใชใ้นการบรรเลงเพลง  ประกอบการแสดงกระบีก่ระบอง

มีอะไรบ้าง

1. ปี่ชวา   กลองแขก ฉิง่

2. ปี่ชวา   กลองแขก ระนาด

3. ฉ่ิง   ป่ีชวา ระนาด

4. กลองแขก   ระนาด ฉิง่
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32. ข้อใดไม่ถกูตอ้ง  เก่ียวกับการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการ

1. ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น

2. ช่วยสง่เสรมิใหมี้การแขง่ขนักนัมากขึน้

3. ช่วยสง่เสรมิใหมี้การอยูร่่วมกันอยา่งมคีวามสขุ

4. ชว่ยสง่เสรมิใหมี้สมรรถภาพทางกายดข้ึีน

33. นกักีฬาทีด่ ี  จะตอ้งไม่ปฏิบัตตินในขอ้ใด

1. เม่ือออกกำลงักายเสรจ็แลว้  ใหรี้บอาบนำ้จะไดเ้ย็นสบาย

2. แตง่กายในชดุวอรม์  เพือ่ใหร่้างกายอบอุน่

3. ตรวจสอบสภาพของอปุกรณ ์ หรอืสนามใหเ้รียบรอ้ยก่อนเลน่

4. ออกกำลงักาย  จากทา่งา่ยกอ่นฝกึท่ายาก

34. การแขง่ขันประเภทคูห่รอืประเภททีม  เม่ือมีการเลน่ผิดพลาดเกดิข้ึน

ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร

1. พูดกับตวัเอง  หรอืเพือ่นรว่มทีม

2. พูดตำหนเิพ่ือนร่วมทีม

3. เฉย ๆ  ต่างคนตา่งเลน่

4. พูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม

35. หากมผู้ีถามนกัเรียนวา่จะทราบไดอ้ย่างไรวา่เขาเปน็โรคความดนัโลหติสงูหรอืไม่

นกัเรยีนจะใหค้ำตอบอยา่งไร

1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อวัดความดันโลหิต

2. ใหสั้งเกตอาการตนเองวา่หนา้มืดเป็นลมบอ่ยหรือไม่

3. ใหส้งัเกตอาการตนเองวา่มเีลือดกำเดาออกบอ่ย ๆ  หรอืไม่

4. ใหส้งัเกตอาการตนเองวา่ปวดศรีษะเปน็ประจำหรอืไม่
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36. เม่ือตอ้งการซือ้โทรทศันน์กัเรียนควรปฏบิตัอิย่างไรเพือ่เป็นการรกัษาสทิธิ

ของผูบ้รโิภค

1. เลือกโทรทศันท่ี์มีย่ีหอ้ท่ีคนนยิมมาก  ไม่เลือกตามโฆษณา

2. ตรวจสอบสนิคา้ใหถ้ีถ่ว้น  เก็บใบรบัประกนัสนิคา้

3. จดหมายเลขโทรศัพท์ร้านค้าและชื่อผู้ขาย

4. ซื้อโทรทัศน์จากร้านค้าที่คุ้นเคย

37. เชื้อไข้หวัดนกสามารถแพร่เร็วในสภาพอากาศใด

1. มีความชืน้สงูและอณุหภมิูตำ่

2. มีความชืน้ตำ่และอณุหภมิูสูง

3. มีความช้ืนตำ่และอณุหภมิูต่ำ

4. มีความชืน้สงูและอณุหภมิูสูง

38. จงพจิารณาวา่กิจกรรมใดไมใ่ช่กิจกรรมนนัทนาการ

1. การเล่นฟุตบอลหลงัเลิกเรียน

2. การซ้อมฟุตบอลของนกัฟุตบอลโรงเรยีน

3. การประกวดเตน้รำ

4. การชนไก่

39. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากความเครียด

1. รับประทานอาหารมากกวา่ปกติ

2. ท้องเสีย

3. นอนไม่หลับ

4. ถูกทุกข้อ
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40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

1. นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่

2. เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน

3. นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ

4. นายโตมบีา้นอยูใ่กลถ้นนทีมี่การจราจรหนาแนน่

41. นางดวงพรมน้ีำหนกัตัว  58.5  กิโลกรมั  สูง  150  เซนตเิมตร  อยากทราบวา่

นางดวงพรมีดัชนีมวลกายเท่าไร

1. 22.0 2. 24.0

3. 26.0 4. 28.0

42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด

1. กำจัดไข่และตัวเหา

2. ลดอาการไอ

3. รักษาอาการทอ้งเสยี

4. ใช้ขับพยาธิตัวตืด

43. บุคคลใดทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด

1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม

2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก

3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์

4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บเสื้อยืด
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44. การปฏบิตัตินในขอ้ใดของนายเอกทีจ่ดัเปน็พฤตกิรรมเสีย่งตอ่สขุภาพ

1. การเข้านอนหลงัเวลา  21.00  น.  ทุกวัน

2. การนวดตนเองเมือ่มีอาการปวดกลา้มเน้ือ

3. การซือ้ยาแกท้้องเสยีมารับประทานเมือ่มีอาการทอ้งร่วง

4. การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด  ก้อยปลา

45. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

1. เพราะประชาชนเกดิการรวมกลุม่กันแกปั้ญหาของตนเอง

2. เพราะเปน็การรวมคนเปน็จำนวนมากในชมุชน

3. เพราะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน

4. เพราะชาวบา้นไมต่อ้งพึง่รฐัอกีตอ่ไป

46. การป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังนี้

1. ถกูคน  ถกูเวลา  ถกูทาง  ถกูขนาดและถกูโรค

2. ถกูขนาน  ถกูคน  ถกูสถานการณ ์และ ถกูปริมาณ

3. ถกูหลกั  ถกูเวลา  ถกูชนดิและถกูคน

4. ถกูฉลาก  ถกูวิธีการ และถกูตอ้งกบัอาการ

47. การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร

1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร

2. ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป

3. ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี

4. ปฏเิสธโดยขอเลือ่นการทดลองสบูบหุรีไ่ปก่อน
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48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

สามารถทำได้อย่างไร

1. พอ่แมต่อ้งพดูสอนใหลู้กรู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยการมสีติ

2. พ่อแม่และลูกต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน

3. ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา

4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ

49. ถา้นกัเรียนจะชว่ยผู้ไดรั้บอบุตัเิหตท่ีุหวัใจหยดุเตน้ดว้ยการผายปอด  และการกระตุน้

หวัใจไปพรอ้มกันเพือ่ช่วยฟืน้คนืชพี  นกัเรียนมหีลกัการปฏบิตัอิย่างไร

1. ผายปอด: กระตุน้หวัใจ  เป็น  2  : 15   คร้ัง

2. ผายปอด: กระตุน้หวัใจ  เป็น  5  : 12   คร้ัง

3. ผายปอด: กระตุน้หวัใจ  เป็น  6  : 15   คร้ัง

4. ผายปอด: กระตุน้หวัใจ  เป็น  8  : 14   คร้ัง

50. ถา้มผู้ีประสบอบัุตเิหตรุถชนนอนอยูบ่นถนน  นกัเรียนมหีลกัการเขา้ใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างไร

1. เรียกเบา ๆ  จับชพีจร  สงัเกตการหายใจ และสำรวจสภาพรา่งกาย

2. สงัเกตการหายใจ  รอยฟกชำ้และการบาดเจบ็บรเิวณรา่งกาย

3. เอามอืแตะตวัผู้ป่วยเพือ่วัดอณุหภมิูของรา่งกาย  และ  สงัเกตการหายใจ

4. จบัตวัเขย่าเบา ๆ  สงัเกตมา่นตา  การหายใจ และ ลักษณะของสผิีว
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ตอนที ่ 2  :  วิชาศลิปะ  ข้อ  51 - 100

51. ข้อใดคอืภาพทศันยีภาพแบบ  2  จุด

52. ทัศนธาต ุ ( Visual  Element )  ข้อใดมเีพยีง  2  มิติ

1. จุด

2. เส้น

3. รูปร่าง

4. รูปทรง

1.  2.

3. 4.
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53. ถา้ตอ้งการเขยีนภาพใหค้วามรูส้กึเคล่ือนไหวตอ่เนือ่งและสะเทอืนใจ

ควรเลือกใช้เส้นแบบใด

1. เสน้คด  ( Winding  Lines )

เส้นฟนัปลา  ( Zigzag  Lines )

2. เส้นฟนัปลา  ( Zigzag  Lines )

เส้นประ  ( Jagged  Lines )

3. เส้นตรง  ( Straight  Lines )

เส้นประ  ( Jagged  Lines )

4. เส้นโคง้  ( Curve  Line )

เส้นตรง  ( Straight  Lines )

54. ถา้ตอ้งการเขยีนภาพสนีำ้รปูทรงเรขาคณติใหไ้ดเ้หลีย่มมุมชัดเจน

ควรเลือกใช้เทคนิคข้อใด

1. เปียกบนเปียก

2. เปียกบนแห้ง

3. แห้งบนแห้ง

4. แห้งบนเปียก

55. ข้อใดเรียงลำดับความแห้งช้าของสีจากน้อยไปหามากให้ถูกต้อง

1. สนีำ้ สีน้ำมัน สีอะคริลิค

2. สนีำ้ สีอะคริลิค สีน้ำมัน

3. สีอะคริลิค สนีำ้ สีน้ำมัน

4. สีอะคริลิค สีน้ำมัน สนีำ้
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56. สีในข้อใดมีคุณสมบัติในการเขียนทับซ้อนแล้วโปร่งใสได้ดีที่สุด

1. สนีำ้

2. สีโปสเตอร์

3. สีอะคริลิค

4. สีน้ำมัน

57. ลีโอนารโ์ด  ดาวนิช ี เป็นศลิปินในยคุใด

1. CLASSIC

2. RENAISSANCE

3. ROCOCO

4. NEO - CLASSIC

58. การวาดภาพโดยเนน้  กายวภิาค  ( anatomy )  ท่ีถกูตอ้งเริม่ตน้ขึน้ในยคุสมยัใด

1. CLASSIC

2. RENAISSANCE

3. ROCOCO

4. NEO - CLASSIC

59. ศลิปินไทยทา่นใดทีไ่ม่เคยศกึษารำ่เรยีนในสถาบนัการศกึษาใด  แตส่ามารถสรา้งสรรค์

ผลงานจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ

1. ถวลัย์   ดชันี

2. ชลูด   นิม่เสมอ

3. ประเทือง   เอมเจรญิ

4. เฉลิมชัย   โฆษติพพิฒัน์
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60. ศลิปินไทยทีมี่ผลงานประตมิากรรมตดิตัง้อยูบ่รเิวณหนา้ศนูยป์ระชุมแหง่ชาตสิริิกิตติ์

1. ชลูด    น่ิมเสมอ

2. นนทวิรรธ์    จันทนผลนิ

3. ไพฑรูย์    เมืองสมบรูณ์

4. มณเฑยีร    บุญมา

61. ข้อใดเปน็แมสี่ข้ันท่ี  2

1. เหลือง   แดง   ฟ้า

2. เขียว   ม่วง   แดง

3. เขียว   แดง   ส้ม

4. เขียว   ส้ม   ม่วง

62. ตามระบบทฤษฎสีสีากล  ข้อใดตอ่ไปนีคื้อความหมายของคำวา่  Hue

1. สีแท้ที่ผสมด้วยสีขาว

2. สีแท้ที่ผสมด้วยสีกลาง

3. สีแท้ที่ยังไม่ได้ผสมด้วยสีอื่น

4. สีแท้ที่ผสมด้วยสีดำ

63. ประตมิากรรมไทยเปน็ศลิปะแบบ

1. นามธรรม

2. เหมือนจริง

3. ก่ึงนามธรรม

4. อุดมคติ
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64. ปฏิมากรรม  หมายถงึ

1. รูปป้ันภาพประกอบ

2. รูปป้ันพระประธาน

3. รูปปั้นลวดลาย

4. รูปปั้นบุคคลสำคัญ

65. แม่พิมพ์ชนิดใดใช้หล่อรูปได้มากครั้งที่สุด

1. แม่พิมพ์ทุบ

2. แม่พิมพ์ชั้น

3. แม่พิมพ์ยาง

4. แมพิ่มพ์ต่อย

66. ท่านใดมชีือ่เสยีงทางดา้นงานประตมิากรรม

1. ศลิป   พีระศรี

2. ประเทือง   เอมเจรญิ

3. ถวลัย์   ดชันี

4. เฉลิมชัย   โฆษติพพิฒัน์

67. ข้อใดเปน็การอนรัุกษ์ศิลปกรรมของชาติ

1. ไม่ทำลาย  ขีดเขยีน  หรอืนำสิง่ใดออกจากโบราณสถาน

2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. ช่วยกันเปน็หเูป็นตา  รักษาโบราณสถานโบราณวตัถุ

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. ปัจจบุนัการผสมวงมโหร ี มีเคร่ืองดนตรใีนขอ้ใดทีแ่สดงใหเ้หน็วา่วงดนตรดีงักลา่ว

เป็นวงมโหรี

1. จะเข้

2. ซอสามสาย

3. กระจับป่ี

4. ขลุ่ยเพยีงออ

70. ถ้าสมโชคได้รับการไหว้วานให้ไปนำวงดนตรีมาบรรเลงในงานสวด

พระอภิธรรม  สมโชคควรนำวงดนตรใีนขอ้ใดมาบรรเลง

1. ปี่พาทย์มอญ หรือ     ป่ีพาทยด์กึดำบรรพ์

2. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ     ป่ีพาทยช์าตรี

3. ปี่พาทย์มอญ หรือ     ป่ีพาทยเ์สภาเครือ่งใหญ่

4. ปี่พาทย์นางหงส์ หรือ     ป่ีพาทยม์อญ

71. การขับร้องในข้อใดที่ใช้เทคนิคในการขับร้องใกล้เคียงกันมากที่สุด

1. การขับร้องโอเปราและการขบัร้องประสานเสยีง

2. การขบัรอ้งเพลงพืน้บา้นและการขบัรอ้งประสานเสยีง

3. การขบัรอ้งเพลงไทย (เดมิ)  และการขบัรอ้งเพลงพืน้บา้น

4. การขบัรอ้งเพลงแจส๊และการขบัรอ้งโอเปรา
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72. เอกลักษณส์ำคญัของการขบัรอ้งเพลงไทย (เดมิ)  นา่จะเปน็ขอ้ใด

1. การใชส้ว่นตา่ง ๆ  ของปากและลำคอ

2. การเอ้ือน

3. ป้ันเสียงใหก้ลมกล่อม

4. การผ่อนและถอนลมหายใจ

73. เทคนคิการบรรเลงดนตรใีนขอ้ใดทีมี่ลักษณะใกลเ้คียงกนัมากทีส่ดุ

1. กรับพวง และ     Timpani

2. ปี่ใน และ     Flute

3. จะเข้ และ     Guitar

4. ซอสามสาย และ     Harp

74. บทเพลงในข้อใดที่สามารถแสดงถึงความสมบูรณ์แบบขององค์ประกอบดนตรี

ในเรื่องสีสันได้อย่างเด่นชัดที่สุด

1. เพลงลาวสมเดจ็ โดยวงเครือ่งสายเครือ่งคู่

2. เพลงปฐม โดยวงปีช่วากลองชนะ

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. ป่ี     พณิ     โปงลาง     แคน    และโหวด

2. พณิ     สะลอ้     โหวด     โปงลาง     และซงึ

3. รำมะนา     ฆ้องคู่     กลองโนรา     และพณิ

4. โทนชาตร ี    ป่ี     ตะโพน     และฆอ้งวง
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76. ก่อนการเลน่เครือ่งสาย  ผู้เล่นจะใชวั้สดชุนดิหนึง่ถท่ีูสาย  วัสดนุัน้คอือะไร

และมีวัตถปุระสงคเ์พ่ืออะไร

1. ยางรกั เพือ่ทำใหส้ายไมข่าดงา่ย

2. ยางสน เพือ่ใหฝื้ดและมเีสยีงไพเราะขึน้

3. ยางรกั  ใหฝื้ดและมเีสียงไพเราะขึน้

4. ยางสน เพือ่ทำใหส้ายไมข่าดงา่ย

77. เสียงเพลงในข้อใดที่ชาวบ้านร้องเล่นกัน โดยมีลูกคู่ร้องรับช่วงหนึ่งว่า

“เอ้า  ฮ้า  ไฮ้  เช้ียบ  เช้ียบ  เช๊ียบ”

1. เพลงโคราช

2. เพลงซอ

3. เพลงเรือ

4. เพลงอีแซว

78. บทเพลงเดยีวกัน  แตมี่ผู้นำไปขบัรอ้งสองคน ความไพเราะของบทเพลงดงักลา่ว

แตกต่างกันด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

1. การใชเ้ทคนคิการขบัรอ้งทีเ่หมาะสมกบัยคุสมยัและประเภทของบทเพลง

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. ถา้ตอ้งการประพนัธเ์พลงใหมี้ลักษณะคลา้ยเพลงลาวดวงเดอืน  ข้อใดเปน็คำตอบ

ที่ถูกต้องที่สุด

1. ระดบัเสยีงทีใ่ช ้ คือ  โด  เร  มี  ซอล  ลา

2. ผสมสำเนียงเพลงล้านนาเข้าไปด้วย

3. ควรใช้หน้าทับพิเศษเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น

4. ควรใช้เสียงปี่มอญผสมวงในการบรรเลง

81. ฉากหนึง่ในละครโรงเรยีนทีแ่สดงถงึบรรยากาศทีน่่าเคารพ  มีความขลงัควรใชเ้พลง

ในขอ้ใดบรรเลงประกอบ

1. นกเขามาระปี สร้อยเพลง    คุกพาทย์

2. ปฐม กราวนอก    มหาฤกษ์

3. สาธุการ เวสสุกรรม    มหาชยั

4. ทยอย เชิด    นางนาค
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82. วิวัฒนาการสำคัญในการจัดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แสดงถึงการติดต่อ

กับต่างชาติ คือวงดนตรีลักษณะใดและเกิดขึ้นในสมัยใด

1. วงเครือ่งสายประสมขมิ  สมัยรัชกาลที ่5

2. วงปีพ่าทยน์างหงส ์ สมยัรัชกาลที ่ 5

3. แตรวง  สมัยรัชกาลท่ี 6

4. วงเครือ่งสายประสมไวโอลนิ  สมัยรัชกาลที ่6

83. ข้อใดแสดงคุณค่าของดนตรีไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ดุริยกวีได้สร้างสรรค์

ไว้อย่างเด่นชัดที่สุด

1. การนำเพลงไทย (เดิม)  มาดดัแปลงเปน็เพลงไทยประยกุต์

2. ความไพเราะของบทเพลงทีมี่สำเนยีงภาษาตา่ง ๆ  ซ่ึงเรยีกว่า เพลงภาษา

3. ความไพเราะของบทเพลงไทยที่เรียบเรียงให้กับวงดนตรีสากลบรรเลง

4. การบรรเลงบทเพลงไทยด้วยวงดนตรีไทยผสมกับวงดนตรีชาติอื่น

84. วัฒนธรรมดนตรขีองไทยทีมี่การสรา้งสรรคแ์ตกตา่งไปจากชาตติะวนัตก  คือ

ดนตรีคลาสสิกที่เด่นชัดที่สุดคือข้อใด

1.  การมทีำนองหลกัและการแปรทำนองไดอ้ย่างหลากหลาย  บนรากฐานของ

หลักการประพนัธ์เพลงไทย

2. การจดัวงดนตรท่ีีเนน้เครือ่งสาย  เรียกว่า  วงเครือ่งสาย  ซึง่มลัีกษณะตา่ง ๆ

หลากหลาย

3. การจดัวงดนตรท่ีีมีเคร่ืองดนตรปีระเภทดดี  สี  ตี  เป่า  ครบถว้นทำใหไ้ด้ความ

หลากหลายของสสัีนเคร่ืองดนตรี

4. การขบัรอ้งเพลงทีลี่ลาชา้และเรว็ท่ีหลากหลาย  สามารถถา่ยทอดอารมณค์วาม

รู้สึกได้อย่างน่าสนใจ
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85. ในการวจิารณว์รรณกรรม/ละคร ควรคำนงึถงึหลกัการใด

1. ทราบวัตถุประสงค์ในการประพันธ์

2. ควรมีพ้ืนฐานในการประพนัธ์

3. รู้จักผู้ประพนัธ์เป็นการสว่นตวั

4. ถูกทุกข้อ

86. เอกลักษณอั์นสะทอ้นความงามของนาฏศลิป์ไทยคืออะไร

1. เคร่ืองแตง่กายและศริาภรณ์

2. องค์ประกอบในการปฏิบัติท่ารำ

3. วงดนตรแีละการบรรเลง

4. ถูกทุกข้อ

87. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมือง

1. สะท้อนวิถีชีวิต

2. เน้นความประณตี

3. ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่น

4. ถูกทุกข้อ

88. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของระบำที่ปรับปรุงใหม่

1. ยังคงยึดแบบและลีลาความสวยงามไว้ แต่จัดรูปแบบแถวใหม่

2. คิดประดษิฐจ์ากแนวทางพืน้บา้น  เพือ่ใหเ้หน็เอกลกัษณท้์องถิน่

3. ลักษณะทา่รำจะไมต่ายตวั  สามารถปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณไ์ด้

4. ไม่มีข้อใดถกู
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89. ข้อใดไมใ่ชห้ลกัในการวจิารณ ์  การแสดงชดุระบำอศัวลลีา

1. ผู้แสดงตอ้งรำใหอ่้อนชอ้ย งดงาม ตามแบบแผนของนาฏศลิป์ไทย

2. ผู้แสดงควรถ่ายทอดกิริยาอาการของม้าให้ชัดเจน

3. ควรคงรักษาไว้ซึ่งรูปแบบการแสดงและการแปรแถว

4. ไม่มีข้อใดถกู

90. ในการวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ไม่ควรพูดถึงเรื่องใด

1. บทและดนตรีประกอบการแสดง

2. ท่าทางการแสดงและการแต่งกาย

3. หน้าตาและนิสัยของผู้แสดง

4. ไม่มีข้อใดถกู

91. ผลงานนาฏศิลป์และการละครให้สิ่งใดต่อผู้ชม

1. แง่คิดที่เรียนรู้ชีวิตผ่านบทบาทของตัวละคร

2. สะทอ้นคา่นยิมและสภาพสงัคมในยคุสมยันัน้ ๆ

3. กล่อมเกลานสัิยด้วยสุนทรียะ

4. ถูกทุกข้อ

92. ทำไมละครดึกดำบรรพ์จึงไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

1. รูปแบบการแสดงไม่น่าสนใจ

2. เรื่องที่แสดงซ้ำซาก

3. ผู้แสดงต้องมีทักษะทั้งร้องและรำเป็นอย่างดี

4. ขาดผู้อุปถัมภ์
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93. นาฏศิลป์ที่จัดว่าเป็นนาฏศิลป์สากลนั้นจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร

1. เป็นการแสดงเอกลกัษณป์ระจำชาตติา่ง ๆ

2. มีลักษณะเฉพาะทีทุ่กชาตเิข้าใจ  ยอมรับ  ฝึกหดั  และเผยแพรไ่ปท่ัวโลก

3. เป็นการแสดงทีรู้่จกักันด ี เปิดแสดงไปทัว่โลก

4. ถูกทุกข้อ

94. นาฏศิลป์นานาชาติของชาติใดที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากที่สุด

1. อินเดยี

2. จีน

3. ฮาวาย

4. เกาหลี

95. ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ทางด้านจิตรกรรม

1. การออกแบบอุปกรณ์การแสดงโขน

2. การสรา้งฉากการแสดงตามยคุสมยั

3. การสร้างศรีษะโขน

4. การเขียนลวดลายไทยบนศีรษะโขน

96. การผสมผสานองค์ประกอบในการแสดงต้องคำนึงถึงอะไรน้อยทีสุ่ด

1. ความสมดุลของสีสันบนเวทีการแสดง

2. ความชื่นชอบของสมัยนิยมในปัจจุบัน

3. แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้

4. งบประมาณในการจัดการแสดง



รหัสวิชา  06  ศิลปะ

วันเสารท่ี์  1  มีนาคม  2551           เวลา 14.30 - 17.30  น.

  หนา้  27

97. เอกลักษณ์ของความงามในศิลปะการแสดงที่พิเศษจากความงาม

ของศลิปะอ่ืน ๆ  คืออะไร

1. เป็นความงามที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว

2. เป็นผลงานศิลปะที่รวบรวมการสร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน

3. เป็นการแสดงอารมณค์วามรูส้กึท่ีผู้ชมสามารถมสีว่นรว่มไดใ้นขณะทีช่มเลย

4. ไม่มีข้อใดถกู

98. เซ้ิงของภาคอสีานมจัีงหวะรวดเรว็และเร่งรีบเพราะไดรั้บอิทธิพลจากอะไร

1. ดนตรท่ีีรวดเรว็  สนกุสนาน

2. เคร่ืองแตง่กายทีส่ัน้  เคล่ือนไหวไดง้า่ย

3. ภูมิอากาศ  และวถิชีีวิตของชาวอสีาน

4. ภาษาพูดท้องถิ่นของชาวอีสาน

99. การแสดงในชุดใดเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

1. ฟ้อนภูไท

2. ฟอ้นเลบ็

3. ฟอ้นเทยีน

4. ฟอ้นสาวไหม

100.  ข้อใดเปน็การอนรัุกษวั์ฒนธรรมและศลิปะการแสดงของไทย

1. ปู่พาหลานเดินผ่านโรงเรียนสอนนาฏศิลป์

2. แม่อธิบายเรื่องราวในการแสดงโขนให้ลูกฟัง

3. พี่กับน้องเปลี่ยนช่องโทรทัศน์เมื่อมีข่าวการแสดงนาฏศิลป์

4. ป้ากับลุงชอบจ้างรำแก้บนมาแก้บนอยู่เป็นประจำ
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ตอนที ่ 3  :  วิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ข้อ  101 - 150

101.  การเลอืกซือ้เสือ้ผ้าตอ้งใชห้ลกัการขอ้ใด

1. ทันสมัย

2. ทนทาน

3. ตราสนิคา้มช่ืีอเสยีง

4. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

102.  การตดัเยบ็เสือ้ผ้าใหป้ระหยดัพลงังานมวีีธีการอยา่งไร

1. ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง

2. ทำงานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

3. เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังการตัดเย็บ

4. วางแผนขัน้ตอนการทำงานและจดัเตรยีมเคร่ืองมอืใหพ้รอ้ม

103.  เพราะเหตใุดจงึตอ้งรบัประทานอาหารมือ้เย็นนอ้ยกว่ามือ้เช้าและมือ้กลางวนั

1. เพราะกระเพาะอาหารตอ้งทำงานหนกัในเวลานอน

2. เพราะจะทำใหน้อนหลบัไม่สนทิเน่ืองจากอาหารไมย่่อย

3. เพราะรา่งกายตอ้งการพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีในเวลากลางคนื

4. เพราะอาหารมือ้เย็นเป็นสว่นเกนิท่ีไปสะสมเปลีย่นเปน็ไขมันในรา่งกาย

104.  ผลไม้ชนดิใด เม่ือนำมาอบแหง้แลว้ทำใหเ้กิดมลูค่าเพิม่มากกวา่ชนดิอืน่

1. แอปเปิล้อบแหง้  เพราะมผู้ีนิยมบริโภค

2. อินทผาลมัอบแหง้  เพราะเปน็ของแปลก

3. ลำไยอบแหง้  เพราะเปน็ผลไม้ในประเทศ

4. สตรอเบอรีอ่บแหง้  เพราะขายไดร้าคาแพง
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105.  พฤตกิรรมของสมาชกิในครอบครวัข้อใดทีท่ำใหเ้กิดปญัหาในครอบครวั

1. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

2. หมกมุ่นอบายมุข

3. กระเหม็ดกระแหม่

4. มีความระแวงตอ่กัน

106.  ในกรณท่ีีครอบครวัมีผู้สงูอาย ุ ตอ้งใชห้ลกัการขอ้ใดดแูลทา่น

1. ตามใจทา่น  เพราะทา่นคอืผู้มีพระคณุ

2. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ

3. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน

4. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า

107.  การเลอืกซือ้บา้นเพือ่อยู่อาศยั  ตอ้งใชห้ลกัการขอ้ใด

1. รูปแบบสวยงามทันสมัย

2. ราคาพอเหมาะกบัรายได้

3. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน

4. การใช้งานตรงตามความต้องการ

108.  แสงแดดตอนกลางวนัทำใหบ้า้นรอ้นระอ ุ  ตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร

1. ติดม่านบังแดด

2. ทำกันสาดบังแดด

3. ติดวัสดุกันความร้อน

4. ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด
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109.  ไสเ้ดอืนดนิมปีระโยชนต์อ่การเจรญิเตบิโตของพชืหรอืไม่  เพราะอะไร

1. ไม่มี  เพราะนำเชือ้โรคมาสูพื่ช

2. ไม่มี  เพราะทำใหดิ้นเปน็กรด

3. มี  เพราะทำใหเ้กิดการถา่ยเทอากาศในดนิ

4. มี  เพราะทำใหร้ากพชืเจรญิเตบิโต

110.  สดุาทำฟารม์สกุรโดยใชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  ข้อใดคอืของเสยีและผลพลอยได้

 จากสกุร ท่ีสดุาสามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ด้

1. กระดูกสุกรและปุ๋ยอินทรีย์

2. มูลสุกรสดและอาหารเลีย้งปลา

3. สุกรพ่อพันธ์ุและสุกรแม่พันธ์ุ

4. ลูกสุกรและหมูหัน

111.  ข้อใดเปน็แนวคดิการผลติสตัวเ์ศรษฐกจิเชงิระบบ

1. การเลี้ยงสัตว์ถูกตอ้งตามหลักวิชาการและใช้ความทันสมัยในการผลิต

มากทีส่ดุ

2. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. การเลีย้งสตัวถ์กูตอ้งตามหลกัวิชาการและนำของเสยีและเศษเหลอื

จากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

4. การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้จำนวน

มากทีส่ดุ
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112.  ข้อใดจดัเป็นเทคโนโลยชีีวภาพ  ท่ีนำมาใชใ้นการปรบัปรุงพนัธ์ุพืช

1. สมดุลชีวภาพ

2. กระบวนการเพาะพนัธ์ุ

3. พันธุวิศวกรรม

4. เทคโนโลยโีมเลกุลเคร่ืองหมาย

113.  ข้อใดเปน็ขัน้ตอนการเตรยีมอาหารเลีย้งเนือ้เย่ือท่ีถกูตอ้ง

1. ช่วงแรกใชอ้าหารเหลว  ช่วงหลงัใชอ้าหารวุน้สภาพกึง่แขง็

2. ช่วงแรกใชอ้าหารเหลว  ช่วงหลงัใชอ้าหารวุน้สภาพกึง่เหลว

3. ช่วงแรกใชอ้าหารวุน้สภาพกึง่เหลว  ช่วงหลงัใชอ้าหารวุน้สภาพกึง่แขง็

4. ช่วงแรกใชอ้าหารวุน้สภาพกึง่แขง็  ช่วงหลงัใชอ้าหารเหลว

114.  ตามทางแยกถนน  ใชห้ลอดชนดิใดทีท่ำใหต้าของมนษุยม์องเหน็ไดชั้ดเจนกวา่

1. หลอดอนิแคนเดสเซนต์

2. หลอดปรอทความดันสูง

3. หลอดโซเดยีมความดนัสงู

4. หลอดฮาโลเจน

115.  การตอ่สายดนิ  สำหรบัตูเ้ย็น  เคร่ืองซกัผ้า  และเครือ่งทำนำ้อุน่  ตอ้งตอ่เข้ากบัแทง่

หรือแผ่นโลหะชนิดใด

1. ทองเหลือง

2. ทองแดง

3. อลูมิเนียม

4. สแตนเลส
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116.  เพือ่ป้องกนัไมใ่หน้ทัคลายจากสกร ู เม่ือไดรั้บการสัน่สะเทอืน  นกัเรียนจะตอ้ง

 ทำอยา่งไร

1. เช่ือมหรือบัดกรีนัทท่ีปลายสกรู

2. งอปลายสกรู

3. ใส่แหวนสปริงรองนัท

4. ใส่แหวนสปริงรองสกรู

117.  ในการตดัเหลก็เสน้กลมขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง  1  นิว้  จะตอ้งตดัดว้ยวิธีใด

 ถงึจะทำใหเ้สยีเนือ้เหลก็นอ้ยท่ีสดุ

1. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก

2. ใช้เล่ือยมือตัดเหลก็

3. ใชเ้ครือ่งเชือ่มไฟฟา้ตดัเหลก็

4. ใชก๊้าซตดัเหลก็

118.  เคร่ืองมอืใชวั้ดกา๊ซไอเสยีรถยนตใ์นปจัจบุนันีก้ฎหมายใหต้รวจวดักา๊ซอะไร

1. ก๊าซคารบ์อนมอนนอ๊กไซด์ (CO)

2. ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx)

3. ก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC)

4. ก๊าซสารตะกัว่ (Pb)
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119.  เม่ือนำแบตเตอรร่ี์ท่ีมีขนาดความจแุละแรงดนัไฟฟา้เทา่กนั  2  ลูก  มาตอ่พว่งแบบ

 อนุกรมกันจะมผีลเช่นใด

1. ความจเุท่าเดมิ  แรงดนัไฟฟา้เพิม่เป็น  2  เท่า

2. แรงดนัไฟฟา้เท่าเดมิ  ความจเุพ่ิมเป็น  2  เท่า

3. แรงดนัไฟฟา้เพิม่เป็น  2  เท่า

4. ความจเุพ่ิมเป็น  2  เท่า

120.  วัสด ุ  3  ชนดิ  คือ  ข้าวสาร  เมล็ดถัว่เขียวและเมลด็งาขาว  นำมาทำรปูภาพประดบั

  ตกแตง่บา้นไดต้รงกบัขอ้ใด

1. ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก

2. ภาพพระพุทธรูปเพื่อไว้เคารพบูชา

3. ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย

4. ภาพทวิทัศนภู์เขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะเพือ่ใหห้อ้งรูส้กึเย็น

121.  ดอกมะล ิ นำมาเปน็สญัลกัษณข์องวนัแม ่ เพราะคณุสมบตัข้ิอใด

1. มะลิหมายถงึความรกัท่ีลูกมอบใหแ้ม่

2. สขีาวของดอกมะล ิ แสดงถงึคณุธรรมของแม่

3. รูปทรงดอกมะลเิป็นทรงกลม  จึงประดษิฐไ์ด้งา่ย

4. กล่ินหอมของดอกมะลแิสดงถงึความสะอาดของแม่
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122. วัสดชุนดิใดเหมาะสำหรบันำมาสานเปน็ปลาตะเพยีน

1. ใบลาน เพราะมคีวามคงทนไมเ่ห่ียว

2. พลาสตกิ เพราะลดการใชวั้สดธุรรมชาติ

3. ใบมะพรา้ว เพราะเปน็วสัดท่ีุหาไดท่ั้วไป

4. กระดาษ เพราะสามารถระบายสไีดส้วยงาม

123.  บรรจภัุณฑส์ำหรบับรรจอุาหารใหบ้รกิารบนสายการบนิไทย  มีลวดลายใดทีบ่ง่บอก

 ความเปน็ไทย

1. ครุฑ

2. หงส์

3. กินรี

4. นกยูง

124.  ข้อใดถกูตอ้งทีส่ดุ สำหรบับรรจภัุณฑผ้์าไหมไทยเพือ่การสง่ออก

1. เป็นรปูลายไทย เพือ่บง่บอกเอกลกัษณค์วามเปน็ไทย

2. เป็นรปูดอกกลว้ยไม้ไทย เพือ่บง่บอกสสีนัของผา้ไหมไทย

3. เป็นรปูหญงิสาวไทย เพือ่บง่บอกความนุ่มนวลของผา้ไหมไทย

4. เป็นรปูเรือนไทย เพือ่บง่บอกความสบายในการสวมใสผ้่าไหมไทย

125.  ธนาคารทีมี่สาขาทัว่ประเทศ ตอ้งจดัเกบ็เอกสารแบบใด

1. ตามตวัเลข

2. ตามตวัอักษร

3. ตามภูมิศาสตร์

4. ตามชื่อสาขา
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126.  รัฐบาลสง่เสรมิสนบัสนนุสนิค้า  OTOP  เพราะอะไร

1. เกิดการแขง่ขันกันเพือ่การสง่ออก

2. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด

3. สรา้งงาน  สรา้งรายไดแ้กชุ่มชน

4. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทย

ได้อย่างดีเยี่ยม

127.  การพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส ์ (Electronics Commerce)  หมายถงึขอ้ใด

1. การสง่โทรเลข สัง่ซือ้สนิคา้

2. การสง่แฟกซต์ดิตอ่การคา้

3. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า

4. การค้าขายทีก่ระทำผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์

128.  การสือ่สารโดยผา่นเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์จากผูข้ายไปสูลู่กค้า

 เป็นธรุกรรมข้อใด

1. E-Mail

2. E-Banking

3. E-Exhibition

4. E-Advertising
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129.  ข้อใดคอืการสัง่ซือ้สนิคา้และบรกิารผา่นทางเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็

1. E-News

2. E-Payment

3. E-Learning

4. E-Sourcing

130.  เอเย่นตข์ายรถยนต ์ คือใคร

1. ตัวแทน

2. พ่อค้าส่ง

3. นายหน้า

4. พ่อค้าปลีก

131.  นักเรียนจะปรบัปรงุรา้นขายของชำอยา่งไร จึงจะสูร้้าน Supermarket  ได้

1. ขายราคาถกู มีสถานทีจ่อดรถสะดวก

2. มีสนิคา้ใหเ้ลือกมากมาย ร้านสะอาด

3. มีสถานทีจ่อดรถสะดวก ราคายตุธิรรม

4. ราคายตุธิรรม จดัสนิคา้สะดวกตอ่การหยบิซือ้ไดเ้อง
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132.  ข้อใดเปน็การนำระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูลมาใชใ้นงานอยา่งเหมาะสม

 และคุม้ค่าตอ่การลงทนุ

1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง

2. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล

3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม

4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

133. "การเตรยีมวัตถดุบิในการผลติกระดาษ  โดยปอกเปลอืกท่อนไมด้ว้ยเคร่ือง

 ปอกเปลือก  ล้างทอ่นไมแ้ละสง่เขา้สูเ่คร่ืองสบัใหมี้ขนาดเลก็  แลว้คัดขนาด

 ก่อนเขา้สูก่ารแยกเสน้ใย"  สิง่ใดทีจ่ดัเปน็ตวัป้อน (Input)  ในระบบเทคโนโลยี

1. ท่อนไม้

2. เคร่ืองปอกเปลือก

3. เคร่ืองสบัไม้

4. น้ำที่ใช้ล้าง

134.  การใชง้านคอมพวิเตอรต์อ้งกำหนดรหสัแทนขอ้มูลเช่นรหสัแอสก ี(ASCII)

 เนือ่งจากเหตผุลหลกัข้อใด

1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง

2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน

3. เครือ่งคอมพวิเตอรต์อ้งประมวลชดุคำสัง่ทีเ่ขยีนโดยภาษาโปรแกรม

4. เพือ่ใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้ความระหวา่งมนษุยแ์ละคอมพวิเตอรเ์ป็นไป

ในแนวเดียวกัน
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135.  "บรษิทัผลิตผลไมแ้ปรรปูแหง่หนึง่ไดศ้กึษาวฒันธรรมการกนิของคนจนีเพือ่ใชเ้ป็น

 แนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน"

 การศกึษาวฒันธรรมการกนิของคนจนีเปน็ขัน้ตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี

1. กำหนดปัญหา

2. รวบรวมข้อมูล

3. เลือกวิธีการ

4. ปรับปรุงแก้ไข

136.  ข้อใดเปน็การเรยีงลำดับววัิฒนาการของวงจรคอมพวิเตอรจ์ากอดตีจนถงึปจัจบุนั

1. หลอดสญุญากาศ  ,  วงจรไอซ ี ,  ทรานซสิเตอร ์ ,  วงจรรวมความจสูุง

2. ทรานซสิเตอร ์ ,  หลอดสญุญากาศ  ,  วงจรไอซ ี ,  วงจรรวมความจสูุง

3. หลอดสญุญากาศ  ,  ทรานซสิเตอร ์ ,  วงจรไอซ ี ,  วงจรรวมความจสูุง

4. ทรานซสิเตอร ์ ,  วงจรไอซ ี ,  หลอดสญุญากาศ  ,  วงจรรวมความจสูุง

137.  ทำไมอปุกรณค์อมพวิเตอรจ์งึใชร้ะบบเลขฐานสอง

1. เนือ่งจากอปุกรณค์อมพวิเตอรใ์ชภ้าษาเครือ่ง

2. เนือ่งจากอปุกรณค์อมพวิเตอรไ์ม่เข้าใจภาษามนษุย์

3. เน่ืองจากอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทำงาน

แบบแอนะล็อก

4. เนือ่งจากอปุกรณค์อมพวิเตอรเ์ป็นอปุกรณอิ์เล็กทรอนกิสท่ี์ทำงานแบบดจิทัิล

โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ
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139.  กระบวนงานในขอ้ใดเกดิข้ึนเปน็สิง่แรกเมือ่เปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์

1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์

2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก

3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก

แบบแกไ้ขได ้ (RAM)

4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก

แบบอา่นไดอ้ย่างเดยีว (ROM)

140.  ข้อใดเปน็ความหมายของภาษาโปรแกรมระดบัสงู

1. ภาษามนษุยท่ี์ใชส้ือ่สารกนั เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาไทย เป็นตน้

2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที

3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ

4. ภาษาทีมี่ความใกลเ้คียงกบัภาษาเครือ่งหรอืท่ีเรียกว่า ภาษาองิเครือ่ง

(machine-oriented language)

141.  สือ่กลางทีใ่ชม้ากในการสือ่สารขอ้มูลในระบบเครอืข่ายแลนคอืข้อใด

1. สายคู่บิดเกลียว

2. สายโคแอกเชียล

3. สายเส้นใยนำแสง

4. สายโทรศัพท์
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142.  ไมโครโฟนชนดิใดตอ่ไปนีท่ี้ใชอ้ธิบายและสาธติการใชผ้ลิตภณัฑไ์ปพรอ้มกัน

 ได้สะดวกทีส่ดุ

1.

2.

3.

4.



รหัสวิชา  06  การงานอาชพีฯ

วันเสารท่ี์  1  มีนาคม  2551           เวลา 14.30 - 17.30  น.

  หนา้  42

143.  นกัออกแบบคนหนึง่ไดอ้อกแบบผา้กนัเปือ้นรปูแบบใหม ่  ใหมี้ถงุมอืจบัวตัถตุดิอยูกั่บ

 ผ้ากนัเปือ้น  ดงัรปู

แนวคดิของการออกแบบผา้กนัเปือ้นนี ้ เป็นอยา่งไร

1. แทนที่การใช้งานโดยใช้วัสดุใหม่

2. ปรับขนาดเล็กใหญ่ของการใช้งานได้

3. ดัดแปลงการใช้งานบางส่วนจากของเดิม

4. แยกส่วนการใช้งานจากของเดิมที่ไม่จำเป็น

 

กอนใชงาน ขณะใชงาน 
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144.  ทำไมจงึมีการใชง้านระบบเครอืข่ายการสือ่สารไรส้ายเพิม่มากข้ึนในประเทศ

 ท่ีกำลังพฒันา

1. อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายมรีาคาถกู

2. หาซือ้อุปกรณ์เช่ือมตอ่เครือข่ายไรส้ายไดง้า่ย

3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร

4. สะดวกในการเคลือ่นยา้ยอปุกรณ์คอมพวิเตอรท่ี์เช่ือมตอ่กับ

เครือข่ายการสือ่สาร

145.  ข้อใดเปน็ระบบปฏบิตักิารทัง้หมด

1. Unix ,  Mac OS ,  Microsoft Office

2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian

3. PDA , WWW , Linux , Windows

4. BIOS , Symbian , IPX , RAM

146.  ความละเอยีดของจอภาพสามารถบอกไดด้ว้ยปัจจยัในขอ้ใด

1. CRT

2. Dot pitch

3. Refresh rate

4. Color quality
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147.  กลุ่มแมบ่า้นแหง่หนึง่ ไดส้ำรวจวสัด ุ 4  ชนดิเพือ่ใชเ้ป็นวตัถดุบิของการผลติสนิคา้

 เป็นดงันี้

กลุ่มแม่บ้านควรจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดเพื่อผลิตสินค้าที่เกิดมลพิษต่ำ

และมีอายุการใช้งานนาน

1. วัสดุ A

2. วัสด ุB

3. วัสดุ C

4. วัสดุ D

 

วัสดุ  A วัสดุ  B 

วัสดุ  C 
วัสดุ  D 

อายุการใชงาน 

สูง 

สูง 

ผล
กร
ะท

บ
ตอ

สิ่ง
แว
ดล

อม
 

0 
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148.  การทดสอบบรรจภัุณฑ ์ 4  รูปแบบไดผ้ลดังนี้

จากขอ้มูล  บรรจภัุณฑช์นิดใดตอ่ไปนี ้ท่ีป้องกนัการแตกหกัของสิง่ท่ีบรรจไุด้

เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม  มีรูปลักษณส์วยงามและราคาไมแ่พง

1. รปูแบบ  A

2. รปูแบบ  B

3. รปูแบบ  C

4. รปูแบบ  D

A 15

B 15

C 15

D 16

ความแข็งแรง การย่อยสลายได้ ความสวยงาม ราคา(บาท) / กล่อง

สมบัติของ
บรรจุภัณฑ์

รูปแบบ

    

  

   

    

  

    

   

    

  

   

  

    

  

   

    

หมายถึง น้อย

หมายถึง ปานกลาง

หมายถึง มาก
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149.  ใชอุ้ปกรณค์อมพวิเตอรอ์ย่างไรจงึชว่ยลดภาวะโลกรอ้น

1. ปิดเครือ่งเมือ่ไม่ใชง้าน และพมิพ์งานเมือ่จำเปน็

2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย

3. ใชค้อมพวิเตอรวั์นละ 1 ชม. และรกัษาความสะอาดอยูเ่สมอ

4. ไม่เช่ือมตอ่ระบบเครอืข่ายและ ใชเ้คร่ืองพมิพแ์บบ inkjet เท่านัน้

150.  ข้อใดคอืวิธีทำรายงานโดยคน้ควา้ขอ้มูลจากอนิเทอรเ์นต็ทีถ่กูตอ้ง

1. ค้นหาบทความในอนิเทอรเ์นต็โดยใช ้ search engine  แลว้คัดลอกมา

เป็นรายงาน

2. ค้นขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องโดยใช ้ search engine  แลว้คัดลอกมาทำรายงาน

พร้อมอ้างอิงเอกสารตน้ฉบบั

3. ค้นขอ้มูลเพือ่ทำรายงานโดยใช ้ search engine  แล้วคัดลอกมาเปน็รายงาน

พร้อมอ้างองิ  search engine

4. ค้นขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องโดยใช ้ search engine  แล้วอ่านขอ้ความ  สรปุใจความ

รายงาน  พรอ้มอ้างองิเอกสารตน้ฉบบั




