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ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ 
ตัวช้ีวัด ง 2.1 ม.4-6/1 อธิบำยและเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับศำสตร์อ่ืนๆ 

1. ข้อใดไม่ใช่ควำมหมำยของเทคโนโลยี ( Technology )  
ก. กำรน ำควำมรู้ในศำสตร์ที่หลำกหลำย สืบทอด

ต่อๆกันมำ 
ข. สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นพัฒนำขึ้นมำ 
ค. เป็นกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ 
วิธีกำรโดยผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ 

ง. สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิตช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและแก้ปัญหำ 

จ. กำรน ำควำมรู้ในศำสตร์ต่ำงๆ โดยเฉพำะ
วิทยำศำสตร์ มำใช้แก้ปัญหำต่ำงๆของมนุษย์ 

 
2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำเทคโนโลยี  

ก. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอบสนองควำมต้องกำร
ของมนุษย์ 

ข. เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอบสนองควำมต้องกำร
ทำงด้ำนปัจจัย 4 

ค. เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำต่ำงๆ ของมนุษย์ 
ง. เพ่ือตอบสนองควำมอยำกรู้อยำกเห็นของมนุษย์ 
จ. เพ่ือป้องกันปัญหำภัยธรรมชำติ 

 
3. ข้อใดไม่ใช่ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีต่อควำมต้องกำร

พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตมนุษย์  
ก. อำหำร 
ข. ยำรักษำโรค 
ค. ที่อยู่อำศัย 
ง. เครื่องนุ่งห่ม 
จ. กำรสื่อสำร 

 

4. ข้ำวจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย 
นักเรียนคิดว่ำเทคโนโลยีมีส่วนส ำคัญเก่ียวข้องในเรื่อง
ใดน้อยที่สุด  
ก. กำรเพำะปลูกข้ำว 
ข. กำรรับประทำนข้ำว 
ค. กำรเก็บเกี่ยวข้ำว 
ง. กำรแปรรูปข้ำว 
จ. กำรจ ำหน่ำยข้ำว 

 
5. ในกำรผลิตยำรักษำโรค เทคโนโลยีมีส่วนส ำคัญใน

ขั้นตอนใดมำกที่สุด  
ก. กำรรับประทำนยำ 
ข. กำรผลิตยำ 
ค. กำรทดสอบคุณภำพของยำ 
ง. กำรวิจัยและคิดค้นยำรักษำโรค 
จ. กำรทดลองใช้ยำก่อนน ำมำใช้กับมนุษย์ 

 
6. ข้อใดอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเทคโนโลยีกับ

วิทยำศำสตร์ได้ถูกต้อง  
ก. กำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เผยแพร่ทำง

อินเตอร์เน็ต 
ข. กำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ให้เกิดเป็น

รูปธรรม 
ค. กำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ใหม่ๆ 
ง. กำรค้นพบทฤษฏีใหม่เกี่ยวกับอวกำศ 
จ. กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 

 
 
 

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  จ.ชัยนาท 
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7. ข้อใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอำศัยควำมรู้ด้ำน
พลังงำนคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ ำใน
อำหำรจะส่งผลให้อำหำรสุก ? 
ก. เครื่องท ำน้ ำอุ่น 
ข. โถชักโครก 
ค. ปั้มน้ ำอัตโนมัติ 
ง. เครื่องกรองน้ ำ 
จ. เตำไมโครเวฟ 

 
8. กำรออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศำสตร์ในข้อ

ใด  
ก. วิทยำศำสตร์ 
ข. พยำบำลศำสตร์ 
ค. ศิลปศำสตร์ 
ง. มนุษยศำสตร์ 
จ. สังคมศำสตร์ 

 
9. กังหันน้ ำชัยพัฒนำมีควำมสัมพันธ์กับศำสตร์อ่ืนๆ 

ยกเว้นข้อใด  
ก. เศรษฐศำสตร์ 
ข. วิศวกรรมศำสตร์ 
ค. คณิตศำสตร์ 
ง. วิทยำศำสตร์ 
จ. มนุษย์ศำสตร์ 

 
10. มนุษย์เป็นผู้สร้ำงและใช้เทคโนโลยีซึ่งต้องค ำนึงถึงเรื่อง

ใดเป็นส ำคัญ  
ก. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำร

ท ำงำน 
ข. ใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
ค. ใช้เทคโนโลยีโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบ

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ง. ท ำควำมเข้ำใจอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้ 
จ. ถูกทุกข้อ 

 
 

11. กำรสร้ำงที่อยู่อำศัยแบบใดใช้เทคโนโลยีน้อยที่สุด 
ก. คอนโด 
ข. บ้ำนดิน 
ค. บ้ำนทำวน์เฮ้ำส์ 
ง. บ้ำนเรือนไทย 
จ. บ้ำนขัดแตะ 

 
12. ข้อใดไม่ใช่ธรรมชำติของเทคโนโลยี ตำมแนวคิดของ

โอลสัน 
ก. ควำมสะดวกสบำย 
ข. วัฒนธรรม 
ค. สิ่งแวดล้อม 
ง. กำรท ำงำนของมนุษย์ 
จ. กำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติ 

 
13. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของมนุษย์ กำรสื่อสำรให้

ผู้อื่นเข้ำใจโดยใช้ทักษะกำรฟังพูดอ่ำนเขียน กำรน ำ
ข้อมูลมำพิจำรณำเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้อ่ืน
แล้วร่วมกันแก้ปัญหำ สร้ำงชิ้นงำนมีควำมสัมพันธ์กับ
ข้อใด 
ก. วิทยำศำสตร์             
ข. ศิลปศำสตร์ 
ค. มนุษยศำสตร์           
ง. สังคมศำสตร์ 
จ. คณิตศำสตร์ 

 
14. กำรท ำแบบส ำรวจกำรใช้ทรัพยำกรประเภทกระดำษ 

แก้วพลำสติก ของประชำกรในประเทศแล้วน ำข้อมูล
จำกแบบส ำรวจมำท ำกำรวิเครำะห์พัฒนำเป็นโครงกำร
ธนำคำรขยะรีไซเคิลมีควำมสัมพันธ์กับศำสตร์ในข้อใด 
ก. วิทยำศำสตร์             
ข. ศิลปศำสตร์ 
ค. มนุษยศำสตร์           
ง. สังคมศำสตร์ 
จ. คณิตศำสตร์ 
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15. สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดมีควำมสัมพันธ์กับศำสตร์ด้ำน
สำธำรณสุขและกำรแพทย์ 
ก. กล้องโทรทัศน์ 
ข. กล้องจุลทรรศน์ 
ค. กล้องถ่ำยรูป 
ง. กล้องถ่ำยวิดีโอ 
จ. กล้องส่องทำงไกล 

ตัวช้ีวัด  ง 2.1 ม.4-6/2 วิเครำะห์ระบบเทคโนโลยี 
16. ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี 

ก. ตัวป้อน 
ข. กระบวนกำร 
ค. ผลผลิต 
ง. ทรัพยำกร 
จ. มนุษย์ 

17. องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีในข้อใดเกิดจำก
ควำมต้องกำรหรือเป็นปัญหำที่ต้องกำรหำค ำตอบ 
ก. ตัวป้อน 
ข. กระบวนกำร 
ค. ผลผลิต 
ง. ทรัพยำกร 
จ. มนุษย์ 

18. ข้อใดไม่เป็นปัจจัยเอ้ือหรือขัดขวำงเทคโนโลยี 
ก. กฎหมำย 
ข. ศำสนำ 
ค. ควำมเชื่อ 
ง. วัฒนธรรม 
จ. เชื้อชำติ 

19. ทรัพยำกรทำงเทคโนโลยีในข้อใดเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะ
ก ำหนดผลส ำเร็จของเทคโนโลยีได้ 
ก. มนุษย์ 
ข. เวลำ 
ค. เงิน 
ง. วัสดุ 
จ. พลังงำน 

 

20. ทรัพยำกรทำงเทคโนโลยีในข้อใดเป็นปัจจัยแรกใน
กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีที่จะขำดไม่ได้ 
ก. มนุษย์ 
ข. เวลำ 
ค. เงิน 
ง. วัสดุ 
จ. พลังงำน 

21. ข้อใดเป็นระบบเทคโนโลยีในกำรผลิตปัจจัย 4 หรือสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
ก. ระบบกำรขนส่ง 
ข. ระบบกำรติดต่อสื่อสำร 
ค. ระบบกำรผลิต 
ง. ระบบไฟฟ้ำ 
จ. ระบบประปำ 

22. นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบำลหมำยถึงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีในระบบใดเป็นส ำคัญ 
ก. ระบบกำรขนส่ง 
ข. ระบบกำรติดต่อสื่อสำร 
ค. ระบบกำรผลิต 
ง. ระบบไฟฟ้ำ 
จ. ระบบประปำ 

23. ควำมกำ้วหน้ำของเทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ ท ำให้มนุษย์มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นยกเว้นข้อใด 
ก. มีเครื่องมือเครื่องจักรกลใช้ในงำนต่ำงๆ 
ข. น ำพลังงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ค. มียำรักษำโรคต่ำงๆเพ่ิมมำกข้ึน 
ง. มีกำรติดต่อสื่อสำรที่ง่ำยข้ึน 
จ. ช่วยในกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของโลก 

24. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
ก. กำรสูญเสียทรัพยำกรธรรมชำติ 
ข. กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ค. กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลก 
ง. จ ำนวนประชำกรโลกเพ่ิมขึ้น 
จ. ปัญหำสังคมและวัฒนธรรม 
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25. เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งทีไ่ด้ออกมำจำก

กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี คือข้อใด 
ก. ตัวป้อน 
ข. กระบวนกำร 
ค. ผลผลิต 
ง. ทรัพยำกร 
จ. มนุษย์ 

 
26. ปัจจุบันกำรขนส่งสินค้ำจ ำนวนมำกไปยังต่ำงประเทศ

นิยมใช้เทคโนโลยีกำรขนส่งชนิดใด 
ก. กำรขนส่งทำงเรือ 
ข. กำรขนส่งทำงรถยนต์ 
ค. กำรขนส่งทำงอำกำศ 
ง. กำรขนส่งด้วยรถไฟ 
จ. กำรขนส่งด้วยมนุษย์ 

 
27. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สังคม เมื่อมีกำรใช้งำนโดยขำดจริยธรรม  
ก. เว็บสังคมเครือข่ำย 
ข. เว็บบอร์ด 
ค. เกมส์ออนไลน์ 
ง. ทวิตเตอร์ 
จ. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. กำรสื่อสำรชนิดใดทีผู่้รับสำรและผู้ส่งสำรต้องอยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกัน 
ก. กำรสื่อสำรโดยตรง 
ข. กำรสื่อสำรทำงจดหมำย 
ค. กำรสื่อสำรทำงวิทยุ โทรทัศน์ 
ง. กำรสื่อสำรผ่ำนระบบโทรศัพท์ 
จ. กำรสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ต 

 
29. กำรปล่อยก๊ำซหรือเชื้อเพลิง ที่เกิดจำกเผำไหม้สู่ชั้น

บรรยำกำศท ำให้เกิดผลกระทบต่อโลกซ่ึงเรียกว่ำ
ปรำกฏกำรณ์ใด 
ก. ปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก 
ข. ปรำกฏกำรณ์เอลนิโญ่ 
ค. ปรำกฏกำรณ์ลำนิญ่ำ 
ง. ปรำกฏกำรณ์แผ่นดินไหว 
จ. ปรำกฏกำรณส์ึนำมิ 

 
30. กำรพัฒนำเทคโนโลยีในด้ำนกำรสื่อสำรทำงไกล เช่น

โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ทำงสังคมในเรื่องใด 
ก. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนวัฒนธรรม 
ข. ควำมไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ 
ค. กำรให้เวลำแก่ครอบครัว 
ง. กำรให้เวลำแก่ตนเอง 
จ. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ออกข้อสอบ…………………………………..……… 

 

ผู้รับรองข้อสอบ………………………………..……… 
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ชื่อ………………………………………………….สกุล………………….……………………..ชั้น 6/…………………….เลขที่…………… 
 

กระดาษค าตอบการสอบกลางภาค 
กระดาษค าตอบตอนที่ 1 
ค าชี้แจง  1. ให้นักเรียนใช้ปำกกำหรือดินสอน เขียนชื่อ นำมสกุล รหัสประจ ำตัว ให้ชัดเจน 
   2. ให้นักเรียนใช้ปำกกำหรือดินสอนฝนค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
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ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้  

1. นักเรียนคิดว่ำเทคโนโลยีมีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับศำสตร์อ่ืนๆ อย่ำงไร(5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. องค์ประกอบที่ส ำคัญเทคโนโลยี มีอะไรบ้ำง (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


