ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดวางแผนการทางานบ้านได้อย่างเหมาะสมทีส่ ุด
ก. ทางานทันทีที่ต้องการทา
ข. วางแผนการทางานล่วงหน้า 1 เดือน ทุกครั้ง
ค. กาหนดงานอย่างคร่าวๆ แล้วจึงเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดบ้าน
ง. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดก่อน แล้วจึงวางแผนว่าจะทางานอะไรบ้าง
2. เมื่อทาความสะอาดห้องนอนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เรียกผู้ปกครองมาดู
ข. จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
ค. ตรวจสอบความเรียบร้อย และแก้ไขข้อบกพร่อง
ง. ทางานบ้านอย่างอืน่ ต่อทันที แล้วจึงกลับมาตรวจสอบความเรียบร้อย
3. ข้อใดเป็นการทาความสะอาดบ้านที่ไม่เหมาะสม
ก. ปัดฝุ่นละอองจากที่สูงลงสู่ที่ต่า
ข. กวาดพื้นห้องเสร็จแล้วจึงกวาดหยากไย่บนเพดานห้อง
ค. กวาดเศษขยะไปกองไว้ที่เดียวกัน แล้วจึงโกยใส่ที่ตักผง
ง. ใช้ผ้าถูพื้นที่ซักแล้วบิดหมาดๆ ถูพื้นจากด้านในออกมาด้านนอก
4. นักเรียนคิดว่า การคว่าเก้าอี้ไว้บนโต๊ะเรียนก่อนกวาดและถูพื้นห้องเรียน มีประโยชน์หรือไม่
อย่างไร
ก. มี เพราะทาให้กวาดและถูพื้นได้สะดวก
ข. มี เพราะทาให้เก้าอี้ไม่เปื้อนฝุ่นละอองที่กวาด
ค. ไม่มี เพราะทาให้เสียเวลาในการยกเก้าอี้
ง. ไม่มี เพราะทาให้ปวดหลังจากการยกเก้าอี้
5. ใครแต่งกายไม่เหมาะสม
ก. ตุลย์ใส่ชุดว่ายน้าไปว่ายน้าที่ทะเล
ข. หนุ่มใส่เสื้อเชิ้ตกับกระโปรงยาวคลุมเข่าไปวัด
ค. พาฝันใส่เสื้อยืดกับกางเกงขายาวไปสวนสัตว์
ง. แพรวใส่ชุดกระโปรงยาวคลุมเข่าไปงานวันเกิดเพื่อน
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6. รองเท้าในข้อใด ไม่ควรทาความสะอาดโดยการซัก
ก.
ข.

ค.

ง.

7. ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
ก. ธีร์เก็บเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วออกจากกระเป๋านักเรียน
ข. นัทนาดินน้ามันไปโรงเรียนเพราะมีเรียนวิชาศิลปะ
ค. พลซักกระเป๋านักเรียนตอนกลางคืนวันอาทิตย์
ง. วินจัดตารางเรียนของวันถัดไป ในตอนเย็นของทุกวัน
8.
จากภาพ เครื่องมือเกษตรชนิดนี้ใช้ทาอะไร

ก. พรวนดิน
ข. เกลี่ยดิน
ค. ขุดหลุม
ง. ตักดิน
9. ใครใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
ก. เดือนใช้จอบถากหญ้า
ข. แหวนใช้ปุ้งกี๋รดน้าต้นไม้
ค. เตยใช้คราดคราดหญ้าไปทิ้ง
ง. เพลินใช้มีดดายหญ้าตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่

2

10. พราวตรวจสอบสภาพเสียมแล้วพบว่าด้ามเสียมหลวมเล็กน้อยเท่านั้น พราวจึงนาไปขุดดิน
นักเรียนคิดว่า พราวปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ก. เหมาะสม เพราะไม่จาเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องมือที่ชารุดเพียงเล็กน้อย
ข. เหมาะสม เพราะเสียมที่ด้ามหลวมเล็กน้อย จะทาให้ทางานได้สะดวก
ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรตรวจสอบสภาพเสียมหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรซ่อมแซมด้ามเสียมก่อนนาไปใช้งาน
11. เราควรใช้เครื่องมือในข้อใดตักดินใส่ภาชนะสาหรับเพาะเมล็ดแบบต้นเดียว
ก. จอบ
ข. พลั่ว
ค. ปุ้งกี๋
ง. ช้อนปลูก
12. หากต้องการวัดขนาดชองโซฟา ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. ไม้บรรทัด
ข. ตลับเมตร
ค. ไม้เมตร
ง. สายวัด
13.
จากภาพ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทาสิ่งใดในงานประดิษฐ์
ก. ใช้วัด
ข. ใช้ตัด
ค. ใช้เจาะ
ง. ใช้ตกแต่ง
14. ใครปฏิบัติไม่เหมาะสมมากที่สุด
ก. พุฒิใช้กรรไกรตัดเชือกให้มีขนาดเท่าๆ กัน
ข. โยธาใช้สว่านวัดความกว้างของกล่องใส่ของ
ค. รสาใช้เหล็กแหลมเจาะขวดพลาสติกให้เป็นรู
ง. กวีใช้กาวทาแกนกระดาษชาระ 2 ชิ้น ให้ติดกัน
15. ก้อยกวาดพื้นบ้านเสร็จแล้ว จึงนาผ้าที่คลุมเครื่องเรือนไปสลัดฝุ่นละอองที่ติดค้างออก
และถูพื้นบ้าน นักเรียนคิดว่า ก้อยปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่
ก. เหมาะสม เพราะควรกวาดพื้นให้เสร็จก่อน แล้วจึงสลัดฝุ่นละอองที่ผ้าคลุมเครื่องเรือน
ข. เหมาะสม เพราะควรสลัดฝุ่นละอองที่ผ้าคลุมเครื่องเรือนก่อน แล้วจึงถูพื้นบ้าน
ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรสลัดฝุ่นละอองที่ผ้าคลุมเครื่องเรือนก่อน แล้วจึงกวาดพื้น
ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรกวาดพื้น และถูพื้นบ้านก่อน แล้วจึงสลัดฝุ่นละอองที่ผ้าคลุม
เครื่องเรือนออก
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16. ข้อใดเป็นขั้นตอนการถูพนื้ ที่เหมาะสมที่สุด
ก. ซักผ้าถูบ้าน บิดเพียงเล็กน้อยให้มีน้าชุ่มๆ และเริ่มถูพื้นจากด้านนอกห้องเข้าไปด้านในห้อง
ข. ซักผ้าถูบ้าน บิดเพียงเล็กน้อยให้มีน้าชุ่มๆ และเริ่มถูพื้นจากด้านในห้องออกมาด้านนอกห้อง
ค. ซักผ้าถูบ้าน บิดหมาดๆ และเริ่มถูพื้นจากด้านนอกห้องเข้าไปด้านในห้อง
ง. ซักผ้าถูบ้าน บิดหมาดๆ และเริ่มถูพื้นจากด้านในห้องออกมาด้านนอกห้อง
17. เมื่อแต่งกายเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ออกจากบ้านทันที
ข. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ค. นั่งพักสักครู่ แล้วจึงออกจากบ้าน
ง. เรียกผู้ปกครองมาดู และให้ช่วยตัดสินใจในการเลือกชุด
18. ยุ้ยกาลังจะซักทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนที่เป็นผ้า แต่พบว่าหูกระเป๋าชารุด ยุ้ยควรปฏิบัติ
อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทิ้งกระเป๋านั้นทันที
ข. ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น แล้วซักทาความสะอาด
ค. เย็บซ่อมแซมตรงที่ชารุด แล้วซักทาความสะอาด
ง. ซักทาความสะอาด แล้วเย็บซ่อมแซมตรงที่ชารุด
19. เมื่อใช้จอบเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เช็ดให้แห้ง ตรวจสอบสภาพ และจัดเก็บเข้าที่
ข. เช็ดให้แห้ง ทาน้ามันกันสนิม ตรวจสอบสภาพ และจัดเก็บเข้าที่
ค. ล้างให้สะอาด ทาน้ามันกันสนิม ตรวจสอบสภาพ และจัดเก็บเข้าที่
ง. ล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ามันกันสนิม ตรวจสอบสภาพ และจัดเก็บเข้าที่
20. เมื่อพบว่าหุ่นจาลองที่เป็นพลาสติกแขนชารุด ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทิ้งไป แล้วหาซื้อหุ่นตัวใหม่มาแทน
ข. ศึกษาวิธีซ่อมแซมจากแหล่งข้อมูล
ค. เก็บใส่กล่องไว้ไม่นาไปเล่น
ง. ลงมือซ่อมแซมทันที
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21. ใครไม่มีคุณลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน
ก. นุ่นวางถ้วยน้าแข็งใสที่รับประทานเหลือไว้บนโต๊ะที่ตนเองทางานประดิษฐ์
ข. โต้งปลูกผักบุ้งตามที่แม่มอบหมายให้จนเสร็จ แล้วจึงไปเล่นกับเพื่อน
ค. แอนใช้มือลูบที่ชั้นวางหนังสือ เพื่อตรวจสอบว่าปัดฝุ่นละอองหมดแล้ว
ง. วีล้างมือหลังจากใช้กาวทากระดาษห่อของขวัญ
22. ถ้าอยากได้กระเป๋าใส่หนังสือที่มีลวดลายและรูปแบบไม้ซ้ากับใคร เราควรทาอย่างไร
ก. บอกผู้ปกครองให้ซื้อมาให้
ข. ค้นหาร้านขายกระเป๋าที่มีรูปแบบแปลกๆ เพื่อจะไปซื้อ
ค. ค้นหาวิธีทากระเป๋า พร้อมตกแต่งลวดลายด้วยตนเอง
ง. ค้นหากระเป๋าที่มีรูปร่างแปลกๆ แล้วนาไปให้ช่างทาตามแบบ
23. เมื่อรวบรวมข้อมูลที่จะทางานประดิษฐ์ได้แล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ลงมือทางาน
ข. กาหนดปัญหา
ค. ประเมินผลงาน
ง. ออกแบบชิ้นงาน
24. ข้อใดเป็นการออกแบบชิ้นงานเป็นภาพร่าง 2 มิติ
ก.
ข.

ค.

ง.

25. การทางานประดิษฐ์ในข้อใดมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก. ใช้เม็ดมะขามทาเป็นตาตุ๊กตา
ข. เด็ดใบไม้มาตกแต่งบัตรอวยพร
ค. ใช้โฟมมาทาเป็นฐานของกระทง
ง. เก็บเปลือกหอยที่ยังไม่ตายจากทะเลมาทาโมบาย
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ข้อ 26 – 27 ข้อใดเป็นการใช้สิ่งของที่ไม่เหมาะสม
26. ก. นาเสื้อที่ไม่ใช้แล้วมาทาเป็นกระเป๋า
ข. ใช้เศษไม้อัดที่เหลือมาทาเป็นกรอบรูป
ค. นาดอกอัญชันมาทาเป็นสีตกแต่งงานประดิษฐ์
ง. ใช้กระดาษสีสันสวยงามที่ซื้อใหม่มาตกแต่งงานประดิษฐ์
27. ก. นาสายไฟที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ทางานประดิษฐ์
ข. นาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ค. ใช้แกนกระดาษชาระมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ดินสอ
ง. ใช้แป้งมันมาทากาวสาหรับติดกระดาษ
28. อิฐนาถุงมือที่ชารุดเล็กน้อยมาประดิษฐ์และตกแต่งเป็นหุ่นมือ อิฐใช้หลัก 4R ในข้อใด
ก. ผลิตใช้ใหม่ (Recycled)
ข. ลดการใช้ (Reduce)
ค. ซ่อมแซม (Repair)
ง. ใช้ซ้า (Reuse)
ข้อ 29 – 30 ข้อใดเป็นการนาสิ่งของมาใช้ซ้า (Reuse)
29. ก. สานตะกร้าจากไม้ไผ่มาใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติก
ข. นากล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็นรถเข็น
ค. นาปฏิทินมาทาเป็นบัตรคาอักษรเบรลล์
ง. นากะละมังพลาสติกที่แตกจนซ่อมแซมไม่ได้มาปลูกต้นไม้
30. ก. นากล่องคุกกีล้ ้างสะอาดแล้วมาใส่เครื่องประดับ
ข. นาเศษกระดาษที่ใช้ครบทั้ง 2 หน้าแล้ว มาทากระดาษสา
ค. นากระดาษลังมาทาเป็นที่คั่นหนังสือ
ง. นาเศษผ้ามาตัดชุดให้ตุ๊กตา
31. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลในการค้นหาข้อมูลเรื่อง โรคไข้เลือดออก
ก. กระทรวงสาธารณสุข
ข. สถานีอนามัย
ค. โรงพยาบาล
ง. สถานีตารวจ
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32. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการพิจารณาข้อมูลที่ค้นหามาได้
ก. ได้ข้อมูลที่ทันสมัย
ข. ได้ข้อมูลที่ถกู ต้อง
ค. ได้ข้อมูลที่หายาก
ง. ได้ข้อมูลที่แปลกใหม่
33. ข้อใดเป็นขั้นตอนการสรุปผล
ก. ปาล์มต้องการค้นหาข้อมูลเรื่องการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ
ข. ตั้มนาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ค. มดเลือกข้อมูลที่ตรงกันจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งมานาเสนอ
ง. โยสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
34. หมากค้นหาข้อมูลเรื่องวิธีปลูกผักสวนครัว โดยสอบถามจากเกษตรกร และอ่านจากหนังสือ
ในห้องสมุด นักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปหมากควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เลือกแหล่งข้อมูล
ข. พิจารณาข้อมูล
ค. เตรียมอุปกรณ์
ง. สรุปผล
35. ตุ๊กต้องการรณรงค์ให้ทุกคนในโรงเรียนออกกาลัง นักเรียนคิดว่าตุ๊กควรนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีใด
ก. จัดทาป้ายประกาศ
ข. จัดทาเอกสารรายงาน
ค. นาเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน
ง. จัดทาสื่อนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
36. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ก. วิทยุ
ข. โทรทัศน์
ค. โทรศัพท์เคลื่อนที่
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
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37. ทิพย์ใช้ผ้าเปียกเช็ดทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะที่เครื่องกาลังทางาน ทิพย์ปฏิบัติเหมาะสม
หรือไม่ เพราะอะไร
ก. ไม่เหมาะสม เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด และทาให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้
ข. ไม่เหมาะสม เพราะคอมพิวเตอร์อาจเลอะเทอะได้
ค. เหมาะสม เพราะคอมพิวเตอร์จะได้สะอาด
ง. เหมาะสม เพราะคอมพิวเตอร์จะได้ไม่ร้อน
38. ใครดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม
ก. กุ๊กปัดฝุ่นวิทยุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข. นกไม่เล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. อ้นใช้กระดาษชาระเช็ดเลนส์กล้องดิจิทัล
ง. จุ๋มปรับแสงสว่างของภาพโทรทัศน์ให้พอดี
39. หากพบว่าสายไฟของโทรทัศน์ชารุด ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ใช้เทปใสพันรอบๆ สายไฟที่ชารุด
ข. เปลี่ยนสายไฟใหม่ด้วยตนเอง
ค. ใช้กาวทาบริเวณที่ชารุด
ง. ให้ช่างไฟฟ้าซ่อมแซม
40. ข้อใดไม่ใช่การดูแลรักษากล้องดิจิทัล
ก. ใช้ผ้านุ่มชุบน้าบิดหมาดๆ เช็ดเลนส์ และหน้าจอกล้องดิจิทัลเบาๆ
ข. ขณะเช็ดทาความสะอาด ควรมีผ้านุ่มๆ ไว้วางกล้องดิจิทัล
ค. เมื่อใช้กล้องดิจิทัลเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋ากล้อง
ง. กดปุ่มต่างๆ อย่างทะนุถนอม
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