ข้อสอบมาตรฐานชัน้ ปี ชุดที่ 1

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จานวน 50 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. การแช่ผ้าในน้้าผสมผงซักฟอกก่อนซักเสื้อผ้า มีประโยชน์อย่างไร
ก. ท้าให้เสื้อผ้านุ่ม
ข. ท้าให้เสื้อผ้ามีสีสดใส
ค. ท้าให้คราบสกปรกที่ติดอยู่หลุดออกง่ายขณะขยี้ผ้า
ง. ท้าให้คราบสกปรกที่ติดอยู่หลุดออกโดยไม่ต้องขยี้ผ้า
2. ฝ้ายซักเสื้อและกางเกงพร้อมกันด้วยเครื่องซักผ้า ฝ้ายปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เหมาะสม เพราะกางเกงมีความสกปรกมากกว่าเสื้อ คราบสกปรกอาจไปติดเสื้อได้
ข. ไม่เหมาะสม เพราะจะท้าให้เครื่องซักผ้าท้างานหนักเกินไป
ค. เหมาะสม เพราะช่วยประหยัดผงซักฟอก
ง. เหมาะสม เพราะประหยัดเวลาในการซักผ้า
3. จุ๋มก้าลังจะรีดผ้า จุ๋มควรรีดสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก. ผ้าเช็ดหน้า
ข. กางเกงยีน
ค. กระโปรงนักเรียน
ง. เสื้อนักเรียน
4. การรีดผ้าในข้อใดปฏิบัติไม่เหมาะสม
ก. รีดเสื้อเชิ้ตโดยเริ่มจากรีดปก ตัวเสื้อ และแขนเสื้อ
ข. จัดเตรียมเสื้อผ้าที่จะรีดไว้ก่อน แล้วจึงรีดผ้า
ค. รีดผ้าด้วยไฟแรงๆ เพื่อให้เสื้อผ้าเรียบ
ง. น้าเสื้อผ้าที่รีดแล้ว แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า
5. ถ้าต้องการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ช้ารุด เราควรท้าเมื่อใด
ก. ก่อนรีด
ข. ก่อนซัก
ค. ก่อนจัดเก็บ
ง. ก่อนสวมใส่
6. การปลูกพืชจ้านวนมาก ควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะท้าให้ได้ผลผลิตที่ดี
ก. เตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
ข. เตรียมเงินทุนให้พอเพียง
ค. ให้เพื่อนช่วยหาข้อมูลในการปลูกและดูแลรักษาพืช
ง. ศึกษาวิธีการปลูก และดูแลรักษาพืชอย่างถูกวิธี
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7. การผสมดินเพื่อปลูกพืช เราควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการตักปุ๋ยหรือทราย
ก. พลั่ว
ข. คราด
ค. เสียม
ง. จอบ
8. ต่ายท้าบัญชีรายรับ - รายจ่าย และพบว่า ซื้อสิ่งของที่ไม่จ้าเป็นมากเกินไป ต่ายควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ขอเงินเพิ่มจากคุณแม่
ข. ขอยืมเงินจากพี่มาก่อน แล้วจึงคืนให้
ค. ไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จ้าเป็นในครั้งต่อไป
ง. อดข้าว เพื่อน้าเงินไปซื้อของที่อยากได้
9. ฝ้ายจะซ่อมแซมชายเสื้อที่หลุดลุ่ย ฝ้ายควรใช้การเย็บแบบใด
ก. การเนา
ข. การสอยซ่อนด้าย
ค. การด้นถอยหลัง
ง. การด้นตะลุย
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนการท้างาน
ก. ท้าให้ผู้ร่วมงานพอใจ
ข. ท้าให้เป็นคนรอบคอบ
ค. ท้าให้ทราบว่าต้องท้างานอะไรบ้าง
ง. ท้างานได้ครบทุกขั้นตอนโดยไม่หลงลืม
11. หลังจากล้างท้าความสะอาดห้องน้้าเสร็จแล้ว แต่ยังมีน้าขังอยู่ที่บริเวณพื้น ควรใช้อุปกรณ์ใด
ท้าความสะอาด
ก. ไม้กวาดดอกหญ้า
ข. แปรงขัดส้วม
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ง. แปรงขัดพื้น
12. เมื่อเก็บจานชามหลังจากรับประทานเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรก่อน
ก. ใช้ฟองน้้าชุบน้้าผสมน้้ายาล้างจานทันที
ข. แช่จานในน้้าผสมน้้ายาล้างจานไว้ 5 นาที
ค. ล้างจานด้วยน้้าเปล่า 1 ครั้งก่อน
ง. กวาดเศษอาหารออกจากจานให้หมด
13. ข้อใดเป็นการท้าความสะอาดเตาแก๊สที่ไม่ถูกต้อง
ก. ราดน้้าผสมน้้ายาล้างจานลงบนเตาแก๊ส แล้วใช้แผ่นขัดขัดให้สะอาด
ข. ท้าความสะอาดเตาแก๊สหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง
ค. ใช้แปรงขนอ่อนขัดที่ถาดรองเตาแก๊ส และล้างด้วยน้้าสะอาด
ง. ใช้ฟองน้้าชุบน้้าผสมน้้ายาล้างจานเช็ดบนเตาแก๊ส
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14. ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดโต๊ะอาหาร
ก. ความสะอาด
ข. ความหรูหรา
ค. ความสวยงาม
ง. ความเป็นระเบียบ
15. ข้อใดจัดตกแต่ง และท้าความสะอาดห้องครัวได้เหมาะสมที่สุด
ก. น้าภาชนะต่างๆ มากองรวมกันไว้ที่เดียว เพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้งาน
ข. ปิดหน้าต่างทุกบานในห้องครัว เพื่อไม่ให้กลิ่นอาหารออกไปด้านนอก
ค. ท้าความสะอาดห้องครัวเดือนละ 1 ครั้ง
ง. น้าขยะจากในห้องครัวไปทิ้งทุกวัน
16. ถ้าด้ามจับไขควงหลุด ควรซ่อมแซมอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ใช้กาวหยอดลงในรูด้ามจับ แล้วน้าส่วนที่เป็นโลหะใส่ลงไป
ข. ใส่ส่วนที่เป็นโลหะลงไปในรูด้ามจับ แล้วใช้เทปใสพันรอบๆ
ค. ใช้ลวดมัดจนแน่นติดกัน
ง. ใช้ตะปูตอกให้ติดกัน
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการท้างานประดิษฐ์
ก. การท้างานประดิษฐ์ควรเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน
ข. การน้าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในงานประดิษฐ์ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้
ค. งานประดิษฐ์ต่างๆ ที่ท้าควรน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ง. การใช้วัสดุราคาแพงจะท้าให้งานประดิษฐ์สวยงาม
18. ใครไม่มีคุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ
ก. จอยท้างานด้วยความรับผิดชอบ
ข. มดท้างานตามอย่างคนอื่น
ค. เดือนมีความตั้งใจท้างาน
ง. แก้มท้างานด้วยความซื่อสัตย์
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19.

จากภาพ เป็นเอกสารประเภทใด และควรจัดเก็บอย่างไร

ก. สูติบัตร เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์
ข. ทะเบียนบ้าน เก็บไว้ในกระเป๋านักเรียน
ค. สมุดรายงาน เก็บใส่ซองเอกสารไว้
ง. บัตรประจ้าตัวนักเรียน พกติดตัวไว้ตลอด
20. ถ้าเราให้น้องช่วยเก็บจานเข้าที่ แต่น้องท้าจานแตก เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ตักเตือนน้องด้วยถ้อยค้าที่สุภาพ
ข. ตวาดใส่น้องด้วยถ้อยค้าที่รุนแรง
ค. ดุน้อง และรีบไปบอกคุณแม่
ง. บอกให้คุณแม่มาดุน้อง
21. ถ้าน้องบอกข้อผิดพลาดในการท้างานบ้านของเรา เราควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ท้านิ่งเฉย
ข. โกรธน้อง
ค. รับฟังเฉยๆ โดยไม่จ้าเป็นต้องท้าตามที่น้องบอก
ง. รับฟัง แล้วปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาด
22. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการท้างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ก. รีบท้างานของตนให้เสร็จ โดยไม่สนใจคนอื่น
ข. รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ค. ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
ง. ท้างานด้วยความตั้งใจ
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23. ใครไม่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร
ก. โอ๋จัดห้องครัวให้มีแสงสว่างมากพอ เพื่อไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน
ข. วีน้าน้้าสุดท้ายของการซักผ้ามาล้างท้าความสะอาดพื้น
ค. แนนซ่อมแซมกระโปรงที่ขาด เพื่อน้ามาใช้งานอีกครั้ง
ง. แก้มพรมน้้าบนเสื้อผ้าจนเปียกชุ่มก่อนน้าไปรีด
24. ข้อใดใช้พลังงานและทรัพยากรในการเกษตรได้เหมาะสม
ก. ท้าปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง
ข. ใช้สารเคมีฉีดพ่นแมลง
ค. ใช้รถไถไถนาแทนควาย
ง. ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน
25. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกวัสดุมาท้างานประดิษฐ์
ก. วัสดุที่เหลือใช้
ข. วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น
ค. วัสดุที่มีรูปร่างสวยงาม
ง. วัสดุที่หายากและราคาแพง
26. ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยี
ก. สิ่งที่เครื่องจักรคิดและผลิตขึ้น
ข. สิ่งทีเ่ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ค. สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย
ง. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวก
27. ข้อใดแสดงถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ก. การสร้างโทรทัศน์ให้ตัวเครื่องมีสีสันสวยงามมากขึ้น
ข. การสร้างโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เห็นหน้าผู้สนทนาด้วย
ค. การสร้างสิ่งของเลียนแบบได้เหมือนต้นแบบ
ง. การสร้างดินสอกดที่มีราคาแพงขึ้น
28. รุจน้าข้อมูลที่รวบรวมเสร็จแล้ว มาเลือกวิธีการสร้างสิ่งของไว้ใช้งาน การกระท้าของรุจ
อยู่ในขั้นตอนใด
ก. ลงมือสร้าง
ข. รวบรวมข้อมูล
ค. ออกแบบ
ง. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
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29. ข้อใดเป็นลักษณะของภาพร่าง 3 มิติ
ก. มองเห็นแบบคร่าวๆ ไม่มีรายละเอียด
ข. มองเห็นความกว้าง ความยาว และความสูง
ค. มองเห็นเพียงด้านเดียว
ง. สามารถจับวางได้
30. ถ้าต้องการขันนอตให้แน่น ควรใช้อุปกรณ์ในข้อใด
ก. คีมปากจิ้งจก
ข. สิ่ว
ค. ประแจ
ง. ค้อน
31. วัสดุในข้อใดสามารถน้ามาท้าเป็นเครื่องประกอบจังหวะได้
ก. ฝาน้้าอัดลม
ข. เปลือกไข่
ค. แกนกระดาษทิชชู
ง. ใบยางพารา
32. การคิดหาค้าตอบได้หลากหลาย และดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งให้เป็นหลายสิ่งได้ เป็นลักษณะการคิด
สร้างสรรค์ในข้อใด
ก. ความยืดหยุ่นในการคิด
ข. ความคิดละเอียดลออ
ค. ความคล่องในการคิด
ง. ความคิดริเริ่ม
33. ใครมีความคิดริเริ่มในการท้างานประดิษฐ์
ก. ทินคิดงานประดิษฐ์หลายรูปแบบ
ข. กุ๊กคิดงานประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ ไม่ซ้าใคร
ค. ยุ้ยคิดอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนในการท้างานประดิษฐ์
ง. โอ๋คิดดัดแปลงงานประดิษฐ์ของเก่าให้เป็นงานประดิษฐ์ชิ้นใหม่
34. เทคโนโลยีใดที่เราสามารถใช้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ก. โฟม
ข. ขวดแก้ว
ค. พลาสติก
ง. สีสเปรย์
35. การหมุนเวียนทรัพยากร หมายถึงข้อใด
ก. การน้าทรัพยากรจากท้องถิ่นอื่นมาใช้
ข. การน้าทรัพยากรมาแลกเปลี่ยนกันใช้
ค. การน้าทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
ง. การน้าทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นกระจายไปสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกล
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36. ข้อมูลลักษณะใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
ก. สื่อความหมายได้
ข. ครบถ้วน สมบูรณ์
ค. มีการตรวจสอบแล้ว
ง. แปลกใหม่ ทันสมัย
37. ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คุณครู
ข. สัตวแพทย์
ค. พ่อแม่
ง. เพื่อน
38. ข้อใดเป็นการรักษาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
ก. จัดวางสิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ใหม่ตามที่ตนเองชอบ
ข. ซ่อนหนังสือของห้องสมุดที่ตนเองต้องการใช้
ค. ใช้มือสัมผัสภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด
ง. บอกคุณครูในห้องสมุดว่าหนังสือช้ารุด
39. ถ้าต้องการได้ข้อมูลทีถ่ ูกต้องแม่นย้า ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. อ่านข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง แล้วน้ามาเปรียบเทียบกัน
ข. อ่านจากหนังสือที่ให้ข้อมูลมากที่สุด
ค. อ่านข้อมูลเท่าที่มอี ยู่ซ้าหลายๆ รอบ
ง. อ่านข้อมูลจากหนังสือที่เป็นที่นิยมมากๆ
40. การจัดท้าข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เมื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จัดเก็บข้อมูลทันที
ข. น้าข้อมูลไปใช้ทันที
ค. ประมวลผลข้อมูล
ง. วิเคราะห์ข้อมูล
41. ถ้าต้องการตรวจสอบตัวสะกดในโปรแกรมไมโครชอฟต์เวิร์ด ต้องกดที่สัญรูปใด
ก.
ข.

42.

ค.

ง.

จากภาพ เป็นสัญรูปในข้อใด
ก. ตัวอักษรเป็นตัวหนา
ค. ขนาดของตัวอักษร

ข. ตัวอักษรเป็นตัวเอน
ง. สีตัวอักษร
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

จากภาพ เป็นสัญรูปในข้อใด
ก. บันทึกเอกสารที่พิมพ์
ข. ดูตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์
ค. เปิดเอกสารเดิม
ง. สร้างเอกสารใหม่
ข้อใดไม่สามารถท้าได้จากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ก. บัตรอวยพร
ข. ใบประกาศ
ค. การพิมพ์รายงาน
ง. การวาดภาพ
ถ้าต้องการใส่ภาพ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. แทรก
รูปแบบ
รูปภาพ
ข. แฟ้ม
แก้ไข
รูปภาพ
ค. แทรก
รูปภาพ
ง. รูปภาพ
รูปแบบ
ข้อใดเป็นอาชีพอิสระ
ก. จิตรกร
ข. คุณครู
ค. พนักงานต้อนรับ
ง. ทหาร
อาชีพใดท้าให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร
ก. แม่ค้าขายอาหาร
ข. พนักงานบริษัทเอกชน
ค. พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
ง. ชาวประมง
อาชีพในข้อใดมีลักษณะงานต่างจากพวก
ก. นักบิน
ข. แม่ค้า
ค. ชาวนา
ง. ช่างตัดผม
อาชีพในข้อใดเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ก. พนักงานเสิร์ฟอาหาร
ข. บุรุษไปรษณีย์
ค. พนักงานก่อสร้าง
ง. พนักงานดับเพลิง
โยชอบการแสดงศิลปะป้องกันตัว และเลือกอาชีพนักแสดงแทน แต่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
โยควรค้านึงถึงสิ่งใดในการเลือกอาชีพ
ก. รายได้
ข. เวลาท้างาน
ค. การยอมรับจากเพื่อน
ง. ความเสีย่ งในการท้างาน

....
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