ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี
ชุดที่ 1
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. การทางานในข้อใด นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดว้ ยตนเอง
ก. ซักเสื้อผ้า
ข. รีดผ้า
ค. อาบน้า – แต่งตัว
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่
ก. ทาให้ร่างกายอบอุ่น
ข. ทาให้เรียนหนังสือเก่ง
ค. เสริมสร้างบุคลิกภาพ
3. ข้อใดแต่งกายไม่เหมาะกับฤดูฝน
ก.

ข.

ค.

4. หากชายเสื้อที่เราใส่มีขนาดยาวเกินไป เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปล่อยไว้อย่างนั้น
ข. ใช้กรรไกรตัดชายเสื้อให้สั้นจนพอดี
ค. จัดชายเสื้อใส่ในกางเกงหรือกระโปรง
5. เมื่อแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ออกจากบ้านทันที
ข. นั่งพักก่อน แล้วจึงออกจากบ้าน
ค. ตรวจดูความเรียบร้อย แล้วจึงออกจากบ้าน
6. ใครแต่งกายไม่เหมาะสม
ก. ตูนใส่ชุดว่ายน้าไปว่ายน้า
ข. หนุ่มใส่เสื้อและกระโปรงสีดาไปงานศพ
ค. แก้มใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นไปสวนสนุก
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7. หญิงจะไปวัด หญิงควรแต่งกายอย่างไร
ก.

ข.

ค.

ข้อ 8 – 9 ใครใช้ของใช้ส่วนตัวไม่ถูกต้อง
8. ก. จอยใช้ไม้บรรทัดไล่ตีแก้ม
ข. ทินเปิดอ่านหนังสืออย่างทะนุถนอม
ค. เกดใช้ดินสอวาดภาพลงในสมุดวาดภาพ
9. ก. ตู๋ล้างแปรงสีฟันจนหมดคราบ แล้วจึงเก็บเข้าที่
ข. ฝ้ายฉีกภาพที่ชอบจากหนังสือในห้องสมุด
ค. ทิพย์ปัดฝุ่นตุ๊กตาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
10. ข้อใดใช้ของเล่นได้เหมาะสม
ก. จุ๋มใช้ตุ๊กตาไล่ตีขวัญ
ข. อิ๋วเล่นรถบังคับในห้องเรียน
ค. โอ๋เตะฟุตบอลกับวีในสนามกีฬา
11.
จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร
ก. ใส่กระเป๋ากระโปรงหรือกางเกง
ข. เก็บใส่กล่องดินสอให้เรียบร้อย
ค. สอดไว้ในหนังสือ
1)
2)
3)
4)

ล้างคราบยาสีฟันและฟองออกจากแปรงจนสะอาด
ใช้แปรงสีฟันแปรงฟันให้สะอาด
เก็บแปรงสีฟันเข้าที่ให้เรียบร้อย
บีบยาสีฟันลงบนขนแปรง

12. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการใช้แปรงสีฟันได้ถูกต้อง
ก. 2 ) 3 ) 4 ) 1 )
ข. 4 ) 2 ) 1 ) 3 )
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ค. 1 ) 4 ) 2 ) 3 )

13. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย
ก. หยิบใช้ได้ง่ายและสะดวก
ข. ผู้พบเห็นจะชื่นชม
ค. สิ่งของไม่สูญหาย
14.
จากภาพ ควรจัดเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. จับคู่ถุงเท้าที่เหมือนกัน แล้วม้วนเก็บเข้าที่
ข. รีดแล้วใส่ไม้แขวนแขวนไว้ในตู้
ค. หนีบไว้กับไม้แขวนเสื้อ
1) จัดเรียงหนังสือตามหมวดหมู่บนชั้นวางของ
2) ปัดฝุ่นละอองบนชั้นวางของ
3) ปัดฝุ่นละอองที่หนังสือและจัดแยกประเภทตามหมวดหมู่
15. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการจัดเก็บหนังสือได้ถูกต้อง
ก. 1 ) 2 ) 3 )
ข. 2 ) 3 ) 1 )
16. ข้อใดคือ ไม้กวาดดอกหญ้า
ก.

ข.

ค. 3 ) 1 ) 2 )

ค.

17.
จากภาพมีหน้าที่อย่างไร
ก. กวาดพื้นที่เปียก
ข. กวาดเศษใบไม้
ค. ปัดฝุ่นละออง
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18. อุปกรณ์ทาความสะอาดบ้านในข้อใดใช้ขัดพื้นที่เป็นตะไคร่
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
ข. แปรงขัดพื้น
ค. ไม้ถูพื้น
19. อุปกรณ์ทาความสะอาดในข้อใดไม่ใช้คู่กับที่ตักผง
ก. ไม้ถูพื้น
ข. ไม้กวาดดอกหญ้า
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
20. ใครใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดไม่ถูกต้อง
ก. อิ๋วใช้ถังน้าโกยขยะไปทิ้ง
ข. โอ๋ใช้ไม้ถูพื้นถูพื้นห้องรับแขก
ค. อ้นใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นกวาดน้าทีข่ ังในห้องน้า
21.
จากภาพ ใช้ทางานเกษตรในข้อใด

22.

23.

24.

25.

ก. ตักปุ๋ย
ข. ใส่ดิน
เครื่องมือเกษตรในข้อใด มีหน้าที่การใช้งานคล้ายกัน
ก. ส้อมพรวน – ช้อนปลูก
ข. สายยาง – บัวรดน้า
ค. เสียม – บุ้งกี๋
ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่ถูกต้อง
ก. ใช้สายยางรดน้าต้นกล้าในกระบะ
ข. ใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆ ต้นไม้
ค. ใช้ช้อนปลูกขุดวัชพืชรอบๆ ต้นไม้ขนาดใหญ่
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้
ก. เพิ่มธาตุอาหารที่จาเป็น
ข. ทาให้ต้นไม้ชุ่มชื้น
ค. ทาให้ดินร่วนซุย
เครื่องมือเกษตรในข้อใด ไม่จาเป็นต้องทาน้ามันกันสนิม
ก. บัวรดน้า
ข. เสียม
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ค. พรวนดิน

ค. จอบ

26. ข้อใดเป็นงานประดิษฐ์ที่ทาจากกระดาษ
ก.

ข.

ค.

27. อุปกรณ์ในข้อใดใช้ตัดผ้าจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คัตเตอร์
ข. กรรไกร
ค. มีด
28. ใครใช้อุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์ถูกต้อง
ก. เดือนใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดงานประดิษฐ์
ข. เด่นใช้กาวทาผ้าสองชิ้นให้ติดกัน
ค. ดวงใช้เข็มกับด้ายเย็บกระดาษ
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. วิทยุให้ข้อมูลภาพและเสียง
ข. หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ
ค. คอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวอักษร และข้อมูลเสียง
30. การรับประทานอาหารจะได้ข้อมูลประเภทใดมากที่สุด
ก. ข้อมูลกลิ่น
ข. ข้อมูลภาพ
ค. ข้อมูลรสชาติ
31. ถ้าต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของตนเอง ควรสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. คุณครู
ข. กานัน
ค. พ่อแม่
32. แหล่งข้อมูลใด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้ดีที่สุด
ก. สัตวแพทย์
ข. เกษตรกร
ค. เพื่อนๆ
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 33 – 34
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม มี 4 เท้า เป็นสัตว์เลีย้ งไว้ดูเล่น เพื่อความเพลิดเพลิน
บางชนิดมีขนยาว บางชนิดมีขนสั้น หรือบางชนิดไม่มีขน มีนิสัยขี้ออ้ น ขี้ประจบ
มีเสียงร้องดัง เหมียว เหมียว
33. สัตว์จากข้อมูลคือสัตว์ในข้อใด
ก. สุนัข
ข. กระรอก
34. ข้อมูลใดที่บอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลของสัตว์ในข้อ 33
ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
ข. ร้อง เหมียว เหมียว
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ค. แมว
ค. มีนิสัยขี้อ้อน ขี้ประจบ

35. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.

ข.

ค.

36. เราใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในข้อใดมากที่สุด
ก. บันทึกภาพ
ข. ติดต่อสื่อสาร
ค. เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
37. ถ้าเราต้องการพิมพ์รายงานส่งคุณครู ควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
ก. โทรทัศน์
ข. กล้องดิจิทัล
ค. คอมพิวเตอร์
38. ข้อใดเป็นประโยชน์ด้านการติดต่อสื่อสาร
ก. การตกแต่งภาพ
ข. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
ข้อ 39 – 40 ข้อใดใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม
39. ก. ปรับสีและขยายภาพในกล้องดิจิทัล
ข. เล่นเกมต่อสู้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. ดูรายการสารคดีในโทรทัศน์
40 ก. ดูรายการสารคดีในโทรทัศน์
ข. ฟังการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ
ค. พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักผ่านทางโปรแกรมสนทนาในอินเทอร์เน็ต
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