
แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที ่1

รายวชิา  งานประดิษฐ์

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง  เรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์



คาํสั่ง  เลือกคาํตอบที่ถกูต้องที่สุดเพยีงคาํตอบเดยีว

1. ความหมายของงานประดษิฐ์  คือข้อใด

ก) งานที่เกดิจากการใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการ
ทาํหรือสร้างผลงาน

ข) การพฒันาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

ค) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ง) การศกึษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
ผลงาน



2. วัตถุประสงค์การสร้างสิ่งประดษิฐ์ข้อใด
เป็นสาํคัญ

ก) การพฒันารูปแบบของงาน

ข) สนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้
สอย

ค) พฒันารูปแบบตามยุคตามสมัย

ง) ประดบัตกแต่งหรือเพื่อการค้า



3) ผลงานที่เกดิจากการประดษิฐ์ เรียกว่า

อะไร

ก) ผลผลติ

ข) ผลิตภณัฑ์

ค) สิ่งก่อสร้าง

ง) สิ่งประดษิฐ์



4). สิ่งประดษิฐ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์และ

จติใจมีประโยชน์ในด้านใด

ก) การจรรโลงใจ

ข) ความคดิสร้างสรรค์

ค) ภมูปิัญญาชาวบ้าน  

ง)  แสดงอารมณ์



5) รูปแบบสิ่งประดษิฐ์แบบ 2 มติ ิคือผลงาน

ในข้อใด

ก) งานแกะสลัก

ข) ภาพวาด

ค) งานปั้น

ง) งานก่อสร้าง



6.ผลงานที่ผลิตด้วยมือหรือเครื่องทุ่นแรง

คือข้อใด

ก) จติรกรรม          ข.  ศลิปกรรม

ข) หตัถกรรม           ง.  ศัลยกรรม



7. สิ่งประดษิฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  คือข้อใด

ก) ผลงานที่เกดิจากการสร้างสรรค์ดดัแปลง

ข) ผลงานที่สะท้อนให้เหน็ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ค) ผลงานที่สร้างประดษิฐ์ให้มีคุณภาพ

ง) ผลงานที่ได้จากการนําวัสดุประเภทพชืและ

สัตว์มาประดษิฐ์



8.  งานประดษิฐ์เอกลักษณ์ไทยที่ใช้ไหว้

ครูคือข้อใด

ก) ตุ๊กตาไทย

ข) พานพุ่มดอกไม้สด

ค) กระทงใบตอง

ง) สวนถาด



9. การนําเศษวัสดุมาทาํสิ่งประดษิฐ์ ต้อง

ปฏบิตัอิย่างไร

ก) แยกเศษวัสดุ

ข) คัดเลือกโดยการสังเกต

ค) คาํนึงถงึความปลอดภยั

ง) คาํนึงถงึความต้องการ



10. มนุษย์คดิค้นวธิีประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรธรรมชาตใินข้อใด

ก) การสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทติย์

ข) ใช้พลังงานนํา้ผลิตกระแสไฟฟ้า

ค) การนําพชืสมุนไพร มาผลิตเป็นยาเมด็

และผงใช้รักษาโรค

ง) ถกูทุกข้อที่กล่าวมา



ตอนที่ 2. คาํชีแ้จงให้นักเรียนนําตวัอักษรด้านขวามือมาใส่หน้าข้อความซ้ายมือโดยจับคู่ให้
สัมพนัธ์กัน

..........1. สินค้าโอทอป (OTOP)         ก. ของเล่นที่ทาํจากต้นกล้วย

.........2. โคมไฟจากกะลามะพร้าว        ข. ผลงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เกิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน

..........3. กระทงลอย             ค. ผลงานที่เน้นประโยชน์การนําไปใช้ในชีวติประจาํวัน

..........4. รูปปั้นงานศิลปะ             ง. ผลงานที่ใช้ประดับตกแต่ง

..........5. พวงมาลัย พานพุ่มดอกไม้สด จ. ผลงานประดษิฐ์ที่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

..........6. เกมการต่อภาพ (จิก๊ซอว์)       ฉ. ผลงานประดษิฐ์เอกลักษณ์ไทยใช้ใน

ประเพณีเดอืนสิบสอง

..........7. ภาพวาดรูปวิวชายทะเล         ช. ผลงานประดษิฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

..........8. โมบายจากเปลือกหอย          ญ. ทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาตมิีบทบาท

กับงานประดษิฐ์

..........9. ม้าก้านกล้วย            ฎ. ผลงานแบบ 2 มิติ

........10. ป่าไม้  ภเูขา  ลาํธาร            ฐ.  ผลงานแบบ 3 มิติ



แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

รายวชิา  งานประดษิฐ์

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่ากับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม



คาํสั่ง  เลือกคาํตอบที่ถกูต้องที่สุดเพยีง

คาํตอบเดยีว

1. วัสดุที่ใช้ในการสร้างงานประดษิฐ์จาํแนก

เป็นข้อใด

ก) 2 ชนิด ข) 3 ชนิด

ค) 4 ชนิด  ง) 5 ชนิด



วสัดุทีใ่ช้ในการสร้างงานประดษิฐ์
แบ่งตามลกัษณะการนาํไปใชไ้ด ้3 ประเภท

1. วัสดุธรรมชาติ

2. วัสดุสังเคราะห์

3. เศษวัสดุ



2. วัสดุธรรมชาตทิี่ใช้สร้างงานประดษิฐ์คือข้อใด

ก) โสน  เชือกไนล่อน  ไม้ไอศครีม

ข) หนังเทยีม  กระเบือ้ง  กระดาษ

ค) ฟางข้าว  กะลามะพร้าว  ผักตบชวา

ง) ฝานํา้อัดลม  เปลือกข้าวโพด   เกล็ดปลา



1. วัสดุธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่มีอยู่ในท้องถิ่น



1. วัสดุธรรมชาต(ิต่อ)



3. วัสดุธรรมชาตทิี่นํามาใช้งานจกัสานเป็น

เครื่องมือจบัปลาสัตว์นํา้คือข้อใด

ก) ไม้ไผ่

ข) ผักตบชวา

ค) ใบลาน

ง) หวาย



4. การนําวัสดุที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ได้อีกเป็นความหมายข้อใด

ก) Recycle 
ข)  Reuse
ค) Reduce
ง) Return



5. งานประดษิฐ์กับการอนุรักษ์ พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมไม่ต้องผ่านกระบวนการในข้อใด

ก) การเกบ็รวบรวมวัสดุที่ใช้แล้ว

ข) การแยกประเภทวัสดุที่ใช้แล้ว

ค) การใช้พลังงานในการย่อยสลาย

ง) การผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพวัสดุก่อน

การนําไปใช้ประโยชน์



งานประดษิฐ์กบัการอนุรักษ์พลงังาน

และสิ่งแวดล้อม

นําของที่ไม่ใช้แล้วมาแปรรูป แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ 

เรียกว่า “รีไซเคลิ”
โดยผ่านกระบวนการ 4 ขัน้ตอน

2.1 จดั เกบ็รวบรวม

2.2 นําวัสดุที่ได้มาจาํแนกประเภท
2.3 พัฒนา แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่

2.4 นําผลิตภณัฑ์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่



6. การนําหนังสัตว์มาฉลุลวดลายเป็นตวั
หนังตะลุงเป็นสิ่งประดษิฐ์ที่มีชื่อเสียงใน

ภาคใด

ก) ภาคเหนือ

ข) ภาคกลาง

ค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ง) ภาคใต้



7. ลักษณะของผักตบชวาคือข้อใด

ก) เป็นไม้ยืนต้น

ข) เป็นไม้เนือ้อ่อนนุ่ม

ค) แพร่พนัธุ์ได้อย่างรวดเร็ว

ง) เป็นพชืใบเลีย้งเดี่ยว



ผักตบชวา



8. วัชพชืที่ใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้คือข้อใด

ก) กล้วย

ข) กระจดู

ค) โสน

ง) ผักตบชวา



9. วัสดุธรรมชาตทิี่มีลักษณะมันวาว มี

ประกายมุกคือคุณสมบตัขิองวัสดุในข้อใด

ก) เปลือกหอย

ข) เกลด็ปลา

ค) เปลือกไข่

ง) กะลามะพร้าว



เปลือกหอย



10. ผลิตภณัฑ์ทางวชิาวทิยาศาสตร์ที่เกดิจาก

การสังเคราะห์สารเคมี หรือ วัสดุธรรมชาติ

ด้วยกรรมวธิีต่าง ๆ คือข้อใด

ก) ก้อนหนิ  ขนสัตว์  เปลือกข้าวโพด

ข) เชือกไนล่อน  เกลด็ปลา  ในยางพารา

ค) กระดาษ  ผ้า  พลาสตกิ

ง) ผ้า  เศษหนัง  เศษโลหะ



2. วัสดุสังเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ทางวทิยาศาสตร์ เกดิจากการ
สังเคราะห์สารเคมีหรือวัสดุธรรมชาติ

ด้วยกรรมวธิีต่างๆ



ตอนที่ 2  ให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและกาเครื่องหมายผิด
หน้าข้อที่ผิด

………1.  การเลือกใช้วัสดุควรเลือกให้เหมาะกับชิน้งาน
………2.  การใช้วัสดุเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพควรสาํรวจและ

     ศกึษาข้อมูลก่อนนํามาใช้

………3.  วัสดุสังเคราะห์เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้จากทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่น

………4.  เศษวัสดุที่นํามาใช้ในการประดษิฐ์ผลงานในรูปแบบต่างๆเป็น  

ชิน้ส่วนที่เหลือจากวัสดุสังเคราะห์

………5.  Hand  made  เป็นสิ่งประดษิฐ์ด้านหตัถกรรมที่ทาํด้วยมือ



………6.  ผลงานที่เกดิจากความคดิสร้างสรรค์เรียกว่าสิ่งประดษิฐ์
………7.  กรอบรูปที่ทาํจากลังกระดาษใส่ของจดัเป็นงานประดษิฐ์

    จากวัสดุธรรมชาติ

………8.  ลักษณะของสิ่งประดษิฐ์เลียนแบบธรรมชาตเิป็นการ    

    จาํลองรูปแบบสิ่งต่างๆให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กลง

………9.  หตัถกรรมเครื่องหนังที่มีชื่อมากโดยการนําหนังสัตว์มาฉลุ
    ลวดลายเป็นตัวหนังตะลุง

……..10. กระบวนการทางเทคโนโลยีเป็นการนําความรู้และ   
     กระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาผลิตสร้างสรรค์

     เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ



แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รายวชิา  งานประดษิฐ์

ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1
เรื่อง กระบวนการจัดการงานประดษิฐ์



คาํชีแ้จง  ให้นักเรียนเลือกคาํตอบที่ถกูต้องที่สุด
เพยีงข้อเดยีว

1. ความหมายของ บรรจุภณัฑ์ คือข้อใด
 ก.  การห่อผลติภณัฑ์ให้สวยงาม
 ข.  สิ่งที่ทาํให้ผลิตภณัฑ์คงรูปเดมิ
 ค.  รูปลักษณะภายนอกที่สวยงาม ง่ายต่อ   

     การพกพา
 ง.  การนําผลติภณัฑ์มาห่อหุ้ม ป้องกันไม่ให้

    ชาํรุดเสียหาย สะดวกต่อการขนส่ง



2. ลักษณะของบรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษ
ข้อใด

 ก.  ทนความร้อน และความชืน้

 ข.  ขึน้รูปโดยการหล่อ หรือ  

     หลอมเหลว

  ค.  ตดัและพบัได้ง่าย ราคาถกู     

     นํา้หนักเบา

 ง.  เป็นวัสดุธรรมชาตมิีความ

     แขง็แรงใช้เพื่อการขนส่ง



3. บรรจุภณัฑ์ที่มีลักษณะ เบา ราคาถกู 
และทนต่อความชืน้คือประเภทใด

 ก.  กล่องโฟม, ขวดพลาสตกิ  

ข.  ถุงกระดาษ, ขวดแก้ว

 ค.  ลังไม้, ปี๊ป

ง.  เข่ง, กระป๋องกระดาษ



4. บรรจุภณัฑ์ที่มีความแขง็แรง ทนทาน 
ความชืน้ หรือไอนํา้ ซมึผ่านไม่ได้คือข้อใด

  ก. บรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษ  

ข. บรรจุภณัฑ์ประเภทพลาสตกิ

 ค. บรรจุภณัฑ์ประเภทโลหะ           

ง. บรรจุภณัฑ์ประเภทไม้ 



5. บรรจุภณัฑ์ประเภทแก้วมี2 ชนิด        
คือข้อใด

 ก.  มีทรงเตีย้, ทรงสูง               

ข.  ชนิดปากแคบ, ปากกว้าง

 ค.  ลักษณะโปร่งแสง, ทบึแสง

ง.  แบบตัง้โชว์, แบบใช้งานทั่วไป



6. วัสดุธรรมชาตทิี่นํามาทาํเป็นบรรจุภณัฑ์ 
มีความแข็งแรง เปียกนํา้ได้คือข้อใด

ก. ลังไม้, กล่องไม้                   

ข. ขวดนํา้พลาสตกิ, กล่อง     

    ของขวัญ 

 ค. เข่งปลาท,ู ถุงหหูิว้

ง. กระปุกนํา้พริก, ปี๊ป  



7. บรรจุภณัฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตทิี่นํา
กลับมาใช้ได้อีกคือข้อใด

ก. ประเภทกระดาษ

ข. ประเภทไม้ 

 ค. ประเภทแก้ว             

ง. ประเภทพลาสตกิ  



8. ในการคาํนวณค่าแรงของผลผลติ

เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. กาํไร

ข.    ฝีมือและความประณีต

ค. เวลาและแรงงาน

ง. ข้อ ข.และข้อ ค



การคาํนวณต้นทนุ  

1. • วัตถุดบิ หรือ วัสดุ อุปกรณ์ที่นํามาใช้

2. • ค่าใช้จ่ายในการผลิต

3. • ค่าสึกหรอ ของอุปกรณ์ที่ใช้

4.

• ค่าแรงงาน (คาํนวณได้จาก ฝีมือและความ

ประณีต เวลาและแรงงานในการผลิต) การ
กาํหนดค่าแรงประมาณ 20-50 เปอร์เซน็ต์



9.  การกาํหนดค่าแรงควรคดิประมาณกี่

เปอร์เซน็ต์ของต้นทุนคือข้อใด

ก.  10% – 30% ข.  20% – 50%

ค.  30%  -  50% ง.  50% – 100%



10.  การคาํนวณกาํไรที่ต้องการควรคดิ

ประมาณกี่เปอร์เซน็ต์  ของต้นทุนคือข้อใด

ก.  10% – 30% ข.  20% – 50%

ค.  30% – 50% ค.  50% – 100%



การคาํนวนกาํไร

• กาํหนดกาํไรที่ต้องการประมาณ  30-50 

เปอร์เซนต์ของต้นทุน

• ควรพจิารณาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของ

งานที่ผลิต

กาํไรสุทธิรายได้
ทัง้หมด

รายจ่าย
ทัง้หมด



11. ประดษิฐ์ตุ๊กตาพวงกุญแจได้ จาํนวน 20 

ตวั มีต้นทุนการผลติ 200บาท นําไปจาํหน่าย

ได้กาํไรทัง้หมด100 บาทอยากทราบว่า
จะต้องขายตุ๊กตาพวงกุญแจตวัละเท่าไร 

 ก. 7 บาท ข. 9 บาท     

ค. 12 บาท   ง. 15 บาท



ตวัอย่างการคาํนวน
ประดษิฐ์ตุ๊กตาพวงกุญแจได้ จาํนวน 20 ตัว มีต้นทนุการผลิต 200บาท นําไป

จาํหน่ายได้กาํไรทัง้หมด100 บาทอยากทราบว่าจะต้องขายตุ๊กตาพวงกุญแจ
ตัวละเท่าไร 

วธิีคาํนวณ

ต้นทุน 200 บาท,กาํไร 100 บาท

ขั้นที ่1 คาํนวณราคาขายชิ้นงานทั้งหมด

 กาํไรทีต่้องการ + ต้นทุนทั้งหมด = ราคาขายผลผลติทั้งหมด

              แทนค่า 100 + 200 บาท = 300 บาท

ขั้นที ่3 คาํนวณราคาขายต่อชิ้น

              ราคาขายชิ้นงานทั้งหมด = ราคาขายต่อชิ้น      แทนค่า 300 =   15 บาท

 จาํนวนผลผลติทั้งหมด           20



12.  กลยุทธ์ในการดงึดดูความสนใจของ

ผู้บริโภคที่สาํคัญที่สุดคือ

ก.การประชาสัมพนัธ์ ข. การบรรจุภณัฑ์

ค. การกาํหนดราคา ง. ถกูทุกข้อที่กล่าวมา



13.  การซ่อมแซมบาํรุงรักษาแทนที่จะนําไป

ทิง้เป็นการยืดอายุการใช้งานคือข้อใด

ก. Recycle  ข. Reduce
ค.  Repair ง.   Reuse



14.  สิ่งที่ได้จากการปฏบิตังิานประดษิฐ์คือข้อใด

ก. การแก้ปัญหา  การทาํงานกลุ่ม เกดิ   

    ทกัษะทางสังคม

ข. พฒันาการคดิและการพฒันาความสาม   

    รถของตน

ค. ส่งเสริมความกระตอืรือร้นและพฒันา   

    ทกัษะในการจดัการทาํให้เกดิรายได้

ง. ทุกข้อที่กล่าวถกูต้อง



15.  กระบวนการเทคโนโลยีสอดคล้อง

กับกระบวนการใดมากที่สุด

ก. กระบวนการคดิอย่างมีวจิารณญาณ

ข. กระบวนการคดิแก้ปัญหา

ค. กระบวนการสร้างความตระหนัก

ง. กระบวนการปฏบิตัิ



16. การทาํงานเป็นกลุ่มผู้เรียนสามารถ
ทาํงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. กระบวนการกลุ่ม

ข. ทกัษะกระบวนการ

ค. ทกัษะการทาํงานร่วมกัน

ง.  ทกัษะการจดัการ



17.  การจดัระบบงานและจดัระบบคน

เพื่อให้การทาํงานมีประสทิธิภาพคือข้อใด 

ก. ทกัษะกระบวนการกลุ่ม

ข. ทกัษะกระบวนการ

ค. ทกัษะการทาํงานร่วมกัน

ง. ทกัษะการจดัการ



18.  ความหมายของแผนที่ความคดิคือข้อใด
ก. เป็นการถ่ายทอดความคดิหรือข้อมูลต่างๆใน

ภาพรวม

ข. เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพนัธ์กัน

ค. นําเสนอเป็นข้อความ สัญลักษณ์หรือภาพ

โดยใช้สีและเส้น

ง. กล่าวถกูต้องทุกข้อ



19.  ทกัษะการแสวงหาความรู้ 

ผู้เรียนได้ประโยชน์จากข้อใด 

ก. การศกึษาค้นคว้า การรวบรวม

ข. การสังเกต การสาํรวจ

ค. การบนัทกึข้อมูลความรู้

ง.  กล่าวถกูต้องทุกข้อ



20.  การปรับแต่งจากสิ่งเดมิหรือจากแบบ
พืน้ฐานและนําไปปฏบิตัโิดยใช้ความคดิแต่ง

เตมิให้สวยงามเหมาะสมกบัการนําไปใช้ คือ

ข้อใด

ก. การออกแบบ          ข. การดดัแปลง

ค. การพฒันา              ง. การประดษิฐ์



ขอบคุณค่ะ
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