ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 50 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. เมื่อใช้งานของใช้ต่างๆ เสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. วางกองไว้ที่เดิม
ข. ซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ
ค. สุมๆ ไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้อง
ง. ทาความสะอาด แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีดูแลรักษาหนังสือ
ก. ปัดฝุ่นและจัดชั้นวางหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
ข. ซ่อนหนังสือราคาแพงไว้ใต้เตียง
ค. เปิดอ่านหนังสืออย่างเบามือ
ง. ซ่อมแซมหนังสือที่ชารุด
3. เพราะเหตุใดควรซักเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบสกปรกทันที
ก. เพื่อไม่ให้เป็นโรคผิวหนัง
ข. เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเหม็นอับ
ค. เพื่อไม่ให้ต้องซักผ้ามาก
ง. เพื่อไม่ให้คราบสกปรกติดฝังแน่น
4. หลังจากเล่นกีฬาแล้ว รุตถอดเสื้อผ้ากองไว้บนทีน่ อน รุตปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะวางกองไว้เสื้อจะได้แห้ง
ข. ถูกต้อง เพราะที่นอนของตนเอง สามารถวางได้
ค. ไม่ถกู ต้อง เพราะควรแขวนเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าจนเสื้อแห้ง แล้วจึงนาไปซัก
ง. ไม่ถกู ต้อง เพราะชุดกีฬามีเหงื่อเยอะ จึงควรนาไปผึ่งลมให้แห้ง ก่อนนาไปซัก
5. ข้อใดไม่ควรจัดเก็บในกระเป๋านักเรียน
ก. สูติบัตร
ข. หนังสือเรียน
ค. ดินสอ, ยางลบ
ง. บัตรสมาชิกห้องสมุด
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6.
จากภาพ ควรจัดเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

7.

8.

9.

10.

ก. เก็บไว้ใต้เตียงนอน
ข. สอดไว้ในหนังสือเล่มโปรด
ค. เก็บไว้ในลิ้นชักของโต๊ะเรียน
ง. เก็บไว้ในช่องเสียบบัตรของกระเป๋าสตางค์
ข้อ 7 – 8 ใครจัดเก็บสิ่งของไม่ถูกต้อง
ก. เดือนใส่ปลอกกรรไกรแล้วเก็บเข้าที่
ข. จอยเก็บดินสอไว้ในกล่องดินสอ
ค. หญิงเก็บหนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือ
ง. แก้มซุกเสื้อที่ใส่แล้วไว้ใต้เตียง
ก. ตู๋จัดกระเป๋านักเรียนโดยแยกหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่
ข. ฝ้ายพับผ้าเช็ดหน้าและถุงเท้าไว้ในลิ้นชักเดียวกัน
ค. มดแขวนเสื้อที่รีดไว้ในตู้เสื้อผ้า
ง. รุตเก็บลูกบอลในกล่องเก็บของ
ข้อใดเป็นการจัดเก็บเอกสารที่ใช้เป็นครั้งคราวได้ถูกต้อง
ก. ใส่ซองแล้วเก็บในลิ้นชักเก็บเอกสาร
ข. สอดไว้ในหนังสือเล่มใหญ่
ค. เก็บใส่กระเป๋านักเรียน
ง. พกติดตัวตลอดเวลา
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะรับประทานอาหาร
ก. ใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่จาน
ข. พูดคุยขณะมีอาหารในปาก
ค. ใช้ผ้าปิดปากขณะจาม
ง. เคี้ยวอาหารเสียงเบา
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

ข้อ 11 – 13 ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
ก. โอ๋ตะโกนร้องเพลงขณะรอคุณครูมาสอน
ข. ยุ้ยกล่าวขอบคุณที่พี่ตักอาหารให้
ค. นกช่วยแม่ถือของตอนไปตลาด
ง. กุ๋ยทิ้งกระดาษชาระลงในถังขยะ
ก. ตู๋เข้าแถวรอเข้าห้องน้า
ข. ต่ายหัวเราะเสียงดังขณะตักข้าวเข้าปาก
ค. ตั้มขออนุญาตแม่ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน
ง. โต้งเก็บเศษขยะในลิ้นชักโต๊ะเรียนไปทิ้งถังขยะ
ก. แก้มเดินเลี่ยงออกไปจากบริเวณที่พ่อแม่คุยกัน
ข. เด่นลบกระดานหลังจากที่ครูสอนเสร็จ
ค. อิ๋วฝึกวาดรูปช้างที่ฝาผนังห้องน้า
ง. จุ๋มตักอาหารเข้าปากให้พอดีคา
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะที่พ่อแม่กลับมาจากทางาน
ก. กล่าวคาทักทาย
ข. นาน้ามาให้ดื่ม
ค. ช่วยถือสิ่งของที่ท่านถือมาด้วย
ง. ตะโกนสั่งให้น้องนาน้ามาให้พ่อแม่
ถ้าเราไม่เก็บของเล่นแล้วถูกแม่ตาหนิ เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก. รับฟังอย่างนิ่งเฉย
ข. กล่าวคาขอโทษเพียงอย่างเดียว
ค. บอกแม่ว่าเดี๋ยวเล่นอีกจึงไม่เก็บ
ง. กล่าวคาขอโทษ แล้วจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อใดไม่ควรทาในการใช้ห้องน้าสาธารณะ
ก. อ่านหนังสือการ์ตูนนานๆ ขณะทาธุระส่วนตัว
ข. ราดน้าทุกครั้งหลังทาธุระส่วนตัวเสร็จ
ค. ทิ้งกระดาษชาระลงในถังขยะ
ง. ยืนเข้าแถวรอเข้าห้องน้า
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17. เมื่อแม่กลับมาจากทางาน เราควรพูดทักทายอย่างไร
ก. “ว่าไง หิวไหม”
ข. “สวัสดีครับ เหนื่อยไหมครับ”
ค. “เป็นไงบ้างจ๊ะ งานหนักไหม”
ง. “วันนี้ทางานหนักไหม หิวหรือเปล่า”
18. เครื่องมือในข้อใด มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน
ก. บุ้งกี๋ – เสียม
ข. พลั่วตัก – คราด
ค. จอบขุด – คราด
ง. ช้อนปลูก – เสียม
19. เดือนต้องการตัดกิ่งดอกกุหลาบไปปักแจกัน เดือนควรใช้เครื่องมือเกษตรในข้อใด
ก.

ข.

ค.

ง.

20. เครื่องมือชนิดใด ใช้ขุดย้ายต้นกล้า
ก. คราด
ข. จอบถาก
ค. ช้อนปลูก
ง. ส้อมพรวน
21. ถ้าต้องการผสมปุ๋ยคอก เพื่อนาไปใส่แปลงไม้ดอก ควรใช้เครื่องมือเกษตรในข้อใด
ก. พลั่วผสม
ข. จอบขุด
ค. คราด
ง. บุ้งกี๋
22. การนาหัวหรือกลีบของพืชมาปลูก เป็นการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด
ก. การปักชา
ข. การตอนกิ่ง
ค. การเพาะเมล็ด
ง. การแยกหัว
23. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมดินในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ก. ทาร่มบังแดด
ข. ขุดดิน แล้วตากดินทิ้งไว้
ค. นาต้นกล้ามาวางในหลุมขุด
ง. กาจัดวัชพืชและศัตรูพืชให้ต้นกล้า
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24. พืชในข้อใดไม่ใช่ไม้ดอกไม้ประดับ
ก. กุหลาบ
ข. ฝรั่ง
ค. บัวฝรั่ง
ง. พลูด่าง
25. การเก็บไม้ดอกไม้ประดับไม่ควรเก็บในช่วงเวลาใด
ก. เวลาเช้า
ข. เวลาเที่ยง
ค. เวลาเย็น
ง. เวลาค่า
26. ข้อใดไม่ใช่งานช่าง
ก.

ข.

ค.

ง.

27. อุปกรณ์ในข้อใด ใช้สาหรับวัดขนาดห้อง
ก. ไม้บรรทัด
ข. สายวัด
ค. ไม้เมตร
ง. ตลับเมตร
28. งานช่างประเภทใดที่ทางานเกี่ยวกับการซ่อมแซมโทรทัศน์
ก. ช่างไม้
ข. ช่างไฟฟ้า
ค. ช่างประปา
ง. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
29. ใครใช้เครื่องมือช่างไม่ถูกต้อง
ก. ตู่ใช้คีมตัดลวด
ข. วีใช้พู่กันระบายสี
ค. แก้วใช้ไขควงแกะสลักไม้
ง. นุ่นใช้สิ่วแกะสลักบานประตู
30. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ในการทางานช่างและงานประดิษฐ์
ก. เก็บเครื่องมือใส่กระเป๋าเสื้อเพื่อสะดวกในการทางาน
ข. ตรวจสภาพของเครื่องมือก่อนการทางานทุกครั้ง
ค. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมืออย่างละเอียด
ง. ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน
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31. ถ้าจะตกแต่งสิ่งประดิษฐ์ที่ทาด้วยกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษเสียรูปทรง ควรเลือกใช้สีชนิดใด
ก. สีฝุ่น
ข. สีเมจิก
ค. สีน้า
ง. สีโปสเตอร์
32. ทินใช้เปลือกไข่ทาเป็นหัวตุ๊กตา ทินเลือกใช้วัสดุเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เหมาะสม เพราะเปลือกไข่หาง่าย
ข. เหมาะสม เพราะเปลือกไข่มีสีสวย
ค. ไม่เหมาะสม เพราะลาบากในการล้างทาความสะอาด
ง. ไม่เหมาะสม เพราะเปลือกไข่เป็นวงรี ต้องการทาหัวเป็นทรงกลม
33. ใครทางานประดิษฐ์ได้ดีที่สุด
ก. กุ๋ยรู้จักประหยัด
ข. อิ๋วมีความซื่อสัตย์
ค. เดือนมีความเสียสละ
ง. มดมีความตั้งใจทางาน
34. อาชีพใดมีหน้าที่รักษาคนไข้
ก. ตารวจ
ข. หมอ
ค. ครู
ง. เกษตรกร
35. อาชีพใดเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ก. บุรุษไปรษณีย์
ข. นักร้อง
ค. นักข่าว
ง. ทหาร
36. คุณธรรมข้อใดที่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจาเป็นต้องมีมากที่สุด
ก. ความเสียสละ
ข. ความซื่อสัตย์สุจริต
ค. ความอดทนอดกลัน้
ง. ความตั้งใจประกอบอาชีพ
37.
จากภาพ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหน้าที่อย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคล
จัดเก็บข้อมูลลักษณะต่างๆ
ใช้บันทึกภาพถ่าย
ใช้สแกนภาพ
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38. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ประโยชน์ในด้านใด
ก. ด้านธุรกิจพาณิชย์
ข. ด้านบันเทิง
ค. ด้านการสื่อสาร
ง. ด้านการศึกษา
39. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด ใช้ในการวาดภาพ ตกแต่งภาพได้
ก. คอมพิวเตอร์
ข. สแกนเนอร์
ค. กล้องดิจิทัล
ง. แฟลชไดร์ฟ
40. ใครใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมที่สุด
ก. เดี่ยวดูการ์ตูนจากโทรทัศน์จนดึก
ข. รุตใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นๆ
ค. เล็กใช้แผ่นซีดีบันทึกภาพการแสดงในงานโรงเรียน
ง. นกคุยกับเพื่อนเรื่องแฟชั่นผ่านโปรแกรมสนทนาในคอมพิวเตอร์
41. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใด ทาหน้าที่คานวณ และจัดเก็บข้อมูล
ก. แผงแป้นอักขระ
ข. จอภาพ
ค. เมาส์
ง. ซีพียู
42. มดต้องการป้อนข้อมูลตัวอักษร มดควรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อใด
ก. แผงแป้นอักขระ
ข. เครื่องพิมพ์
ค. ลาโพง
ง. เมาส์
43. ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวอักษรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใด
Shift
ก.
ข. Delete
ค.

ง.
̖͂
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44. ข้อใดได้ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด
ก. วาดภาพจากโปรแกรมเพนท์
ข. ดูหนังต่อสู้จากโปรแกรมพาวเวอร์ดีวีดี
ค. พิมพ์งานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ง. ฟังเพลงคาศัพท์ภาษาอังกฤษจากโปรแกรมวินซิบ
45. การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใดให้โทษ
ก. ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข. ขายของผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค. คุยกับญาติที่อยู่ต่างประเทศผ่านทางโปรแกรมสนทนา
ง. โพสต์รูปและข้อความของตนเองลงในเว็บไซต์หาเพื่อน
46. การตั้งชื่อของโฟลเดอร์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
ข.
Tab_b
TaB
ค.

ง.

TaB*b
47. ถ้าต้องการลบไฟล์แบบถาวรควรปฏิบัติอย่างไร
ก. กด F1 ค้างไว้แล้วเลือก Enter
ข. กด Shift ค้างไว้แล้วเลือก Delete
ค. กด Ctrl ค้างไว้แล้วเลือก Delete
ง. กด Caps Lock ค้างไว้แล้วเลือก Enter
48. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบายสี

tabB

ก.

ข.

ค.

ง.
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49. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการพิมพ์ข้อความลงบนภาพในโปรแกรมเพนท์ได้ถูกต้อง
ก. คลิก
 วาดกรอบข้อความ  พิมพ์ข้อความ  คลิกนอกกรอบข้อความ
ข. วาดกรอบข้อความ  คลิก
 คลิกนอกกรอบข้อความ  พิมพ์ข้อความ
ค. พิมพ์ข้อความ  คลิกนอกกรอบข้อความ  วาดกรอบ  คลิก
ง. คลิกนอกกรอบข้อความ  วาดกรอบ  คลิก
 วาดกรอบข้อความ
50. ข้อใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในการสร้างภาพในโปรแกรมเพนท์
ก. วาดภาพจากจินตนาการ
ข. วาดภาพจากนิทานที่อ่าน
ค. ใช้ถ้อยคาที่สุภาพบรรยายใต้ผลงาน
ง. นาผลงานของเพื่อนมาวาดต่อเติมเป็นผลงานของตนเอง



9

