ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 50 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดเป็นการทาความสะอาดโซฟาที่ทาจากหนังได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. ใช้ผ้าชุบน้ายาขัดเงาเช็ด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ข. ปัดฝุ่นละออง ใช้ผ้าชุบน้ายาขัดเงาเช็ด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ค. ใช้ผ้าชุบน้าบิดหมาดๆ เช็ด แล้วใช้ผ้าชุบน้ายาขัดเงาเช็ด จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
ง. ปัดฝุน่ ละออง แล้วใช้ผ้าชุบน้าบิดหมาดๆ เช็ด จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ายาขัดเงาเช็ด และใช้
ผ้าแห้งเช็ดจนขึ้นเงา
2. อุ๋ยกวาดเพดาน กวาดพื้น และถูพื้นห้องรับแขกทุกสัปดาห์ นักเรียนคิดว่า อุ๋ยปฏิบัติ
ได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ก. เหมาะสม เพราะควรทาความสะอาดตามขัน้ ตอนแบบนี้ทุกครั้ง จึงจะสะอาด
ข. เหมาะสม เพราะต้องกวาดเพดานห้องรับแขกทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีหยากไย่
ค. ไม่เหมาะสม เพราะควรกวาดพื้นก่อน แล้วจึงกวาดหยากไย่บนเพดาน
ง. ไม่เหมาะสม เพราะควรทาความสะอาดห้องรับแขกทุกวัน
3. จอยต้องการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง จอยควรปลูกพืชในข้อใด
ก. คะน้า ชะอม มะเขือเทศ
ข. แค พลูด่าง กะหล่าดอก
ค. ชบา กระดังงา ถั่วฝักยาว
ง. โสน โหระพา เศรษฐีเรือนนอก
4. ปัทม์ศึกษาข้อมูลมาว่า ดินร่วนเป็นดินที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ เก็บและระบายน้าได้ดี
เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุด ปัทม์จึงใช้ดินร่วนในการปลูกพืชทุกชนิด นักเรียนคิดว่า
ปัทม์ปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่เหมาะสม เพราะดินร่วนไม่เหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิด
ข. ไม่เหมาะสม เพราะดินร่วนมีแร่ธาตุบางชนิดที่พืชต้องการ
ค. เหมาะสม เพราะดินร่วนระบายน้าได้ ทาให้น้าไม่ขัง
ง. เหมาะสม เพราะดินร่วนเก็บน้าได้ดี ทาให้พืชดูดซึมน้าไปหล่อเลี้ยงต้นพืชได้ตลอดเวลา
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5. ข้อใดไม่ใช่หลักการคัดเลือกพันธุ์สัตว์
ก. ตรวจลักษณะภายในของสัตว์
ข. สังเกตจากลักษณะภายนอก ของสัตว์
ค. ตรวจสอบประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์
ง. เลือกพันธุ์สัตว์ให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการ
6. ถ้าสุนัขที่เลี้ยงไม่กนิ อาหารตามปกติ มีอาการเซื่องซึม เราควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสม
ที่สดุ
ก. เปลี่ยนอาหารชนิดใหม่
ข. หาสุนัขตัวใหม่ให้มาเล่นเป็นเพื่อน
ค. สอบถามอาการจากผู้รู้ แล้วซื้อยามาให้กิน
ง. แยกขังไว้ต่างหาก เพื่อดูอาการ แล้วพาไปพบสัตวแพทย์
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบันทึกรายรับ – รายจ่าย
ก. การเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายเขียนเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ก็ได้
ข. การเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายต้องเขียนเฉพาะรายละเอียดที่สาคัญๆ เท่านั้น
ค. การเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นการเขียนบันทึกเกี่ยวกับรายรับที่ได้และรายจ่ายที่มี
ง. การเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกวิธีช่วยทาให้การทางานธุรกิจประสบความสาเร็จได้
8. ข้อใดจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
ก. เก็บใบรับประกันสินค้าใส่ซองที่เขียนบอกรายละเอียด และเก็บไว้ในกล่องที่ใส่สินค้านั้นมา
ข. เก็บใบเสร็จรับเงินทั้งหมดไว้รวมกัน แล้วสอดไว้ในสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ค. แยกเก็บเช็ค และตั๋วแลกเงินไว้เป็นประเภท แล้วเก็บไว้ในซองเดียวกัน
ง. เก็บสมุดเงินฝากใส่ซองเดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. ใครใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่เหมาะสม
ก. นารีใช้ตะหลิวกับกระทะผัดข้าวผัด
ข. ลลิตาใช้ตะหลิวตักแกงจืดจากหม้อ
ค. ศศิใช้ลังถึงนึ่งซาลาเปา
ง. ภูมิใช้หม้อตุ๋นไก่
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10.

จากภาพ ควรเลือกซื้ออย่างไร

ก. เหงือกแดงสด ตาใส เนื้อแน่น กดแล้วเนื้อไม่บมุ๋
ข. เหงือกแดงสด ตาใส เนื้อนิ่ม กดแล้วเนื้อบุ๋มตามรอยมือ
ค. เหงือกแดงสด ครีบเหงือกปิดสนิท เนื้อนิ่ม มีเมือกมาก
ง. เหงือกแดงสด ครีบเหงือกปิดสนิท เนื้อแน่น มีเมือกมาก กดแล้วเนื้อบุม๋ ตามรอยมือ
11. หากต้องการทางานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ควรทางานประดิษฐ์ในข้อใด
ก.
ข.

ค.

ง.

12. หากงานประดิษฐ์ที่เราทาร่วมกับเพื่อนไม่สาเร็จตามที่วางแผนไว้ ควรปฏิบัติอย่างไร
จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ช่วยกันตรวจสอบผลงานเพื่อหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
ข. ให้เพื่อนที่ทาร่วมกันเป็นผู้แก้ไขผลงาน
ค. ทิ้งงานชิ้นนั้น แล้วทางานชิ้นใหม่
ง. นาไปให้ผู้ปกครองช่วยแก้ไขให้
13. ถ้าต้องการเจาะรูฝาผนังที่เป็นปูน ควรใช้เครื่องมือช่างในข้อใด
ก. เหล็กแหลม
ข. ไขควง
ค. สว่าน
ง. สิ่ว
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14. การปฏิบัติตนในข้อใด อาจทาให้เกิดอันตรายในขณะทางานช่างได้
ก. แต่งกายอย่างกระชับและรัดกุม
ข. สารวจเครื่องมือช่างก่อนใช้งานทุกครั้ง
ค. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือที่จะใช้ก่อนทุกครั้ง
ง. พกเครื่องมือช่างทุกชนิดโดยจัดเรียงไว้ในกระเป๋าเสื้อ เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวก
15. ใครไม่มีมารยาทในการทางานบ้านร่วมกับผูอ้ ื่น
ก. อ้อยกล่าวคาขอบคุณกับน้องที่ช่วยทาความสะอาดห้องนอน
ข. พุฒิสั่งให้น้องกวาดพื้นซ้าเมื่อแม่บอกว่าพื้นยังมีเศษฝุ่นละออง
ค. ต้อยฟังแม่อธิบายวิธีการทาความสะอาดห้องน้าด้วยความตั้งใจ
ง. นัทตั้งใจทาความสะอาดห้องครัวในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมาย
16. ถ้าคุณแม่บอกว่านักเรียนกับน้องทาความสะอาดห้องน้าไม่สะอาด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. รับฟัง แล้วบอกให้แม่ช่วยทาให้
ข. รับฟัง แล้วบอกให้น้องไปทาความสะอาดอีกครั้ง
ค. รับฟัง แล้วบอกแม่ว่าครั้งต่อไปจะทาให้สะอาดกว่านี้
ง. รับฟัง แล้วช่วยกันกับน้องทาความสะอาดใหม่อกี ครั้ง
17. ข้อใดดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เหมาะสม
ก. รีดผ้าครั้งละมากๆ
ข. ใช้ผ้าแห้งเช็ดเครื่องซักผ้า
ค. เปิดปิดเพื่อหยิบของในตู้เย็นบ่อยๆ
ง. ถอดปลัก๊ โทรทัศน์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
18. ข้อใดคือขั้นกระบวนการในการทางานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยี
ก. ต้องการกล่องดินสอไว้ใส่ดินสอ
ข. หาข้อมูล แล้วลงมือทากล่องดินสอ
ค. นากล่องดินสอที่ปรับปรุงแล้วไปใช้งาน
ง. ทดลองนากล่องดินสอไปใช้ และปรับปรุง
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19. ตุลย์ต้องการทากรอบรูปหน้าแมว ตุลย์จึงออกแบบชิ้นงาน เตรียมอุปกรณ์ แล้วหาข้อมูล
จากนั้นจึงลงมือทากรอบรูปหน้าแมว และนาไปใช้ทันที ตุลย์ปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่
เพราะอะไร
ก. ไม่เหมาะสม เพราะควรตรวจสอบผลงาน และหากมีข้อบกพร่องควรแก้ไข
ก่อนนาไปใช้งานจริง
ข. ไม่เหมาะสม เพราะปฏิบัติผิดขั้นตอน ซึ่งควรเตรียมอุปกรณ์ หาข้อมูล
และจึงออกแบบชิ้นงาน
ค. เหมาะสม เพราะเมื่อทางานประดิษฐ์เสร็จ ต้องนาไปใช้งานทันที
ง. เหมาะสม เพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงหาข้อมูล
20. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในงานประดิษฐ์
ก. ผลงานนั้นมีราคาแพง
ข. ได้ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ค. ประหยัดเวลาในการทางาน
ง. ทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย
21. ถ้าอยากได้หมวกแฟนซีที่ไม่ซ้ากับใคร ขั้นตอนต่อไปนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสม
ที่สุด
ก. ซื้อหมวกที่มีรูปแบบแปลกๆ มาตกแต่งเพิ่มเติม
ข. ให้ผู้ปกครองหาซื้อหมวกที่มรี ูปแบบแปลกๆ มาให้
ค. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทาหมวกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วลงมือทา
ง. ค้นหาข้อมูล แล้วนาวิธีทาหมวกแบบแปลกๆ ไปให้พ่อทาให้
22. จอยเขียนรูปแบบงานประดิษฐ์ตามที่ตนเองต้องการเป็นแผนที่ความคิด ลงในกระดาษ
จอยปฏิบัติขั้นตอนใด
ก. กาหนดปัญหา
ข. รวบรวมข้อมูล
ค. ลงมือสร้าง
ง. ออกแบบ
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23. เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่จะทาแล้ว ขั้นตอนต่อไปควรปฏิบัติอย่างไร
ก. วิเคราะห์ และเลือกวิธีการทางานประดิษฐ์
ข. ออกแบบงานประดิษฐ์เป็นภาพร่าง 3 มิติ
ค. สารวจความต้องการของตนเองอีกครั้ง
ง. ลงมือทางานประดิษฐ์ตามข้อมูลทันที
24. เครื่องมือในข้อใด ผู้ใช้จะต้องมีทักษะในด้านการวัดทั้งหมด
ก. คัตเตอร์ ไม้บรรทัด
ข. สว่าน ตลับเมตร
ค. วงเวียน ไม้เมตร
ง. ไขควง สิ่ว
25. ในการประกอบชั้นวางของที่ต้องใช้นอตยึดให้ติดกัน นักเรียนคิดว่า ควรศึกษาวิธีการใช้
เครื่องมือในข้อใด
ก. คีม
ข. ค้อน
ค. สว่าน
ง. ไขควง
26. การประกอบของใช้ในข้อใด ผู้ประกอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ก.
ข.

ค.

ง.

27. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาในการซ่อมแซมของใช้
ก. ใช้กาวทาตรงรอยแตก
ข. พบว่ากรอบรูปพลาสติกแตก
ค. ค้นหาวิธีการซ่อมแซมกรอบรูป
ง. ตรวจสอบว่ารอยแตกที่กรอบรูปติดกันแล้ว
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28. ต่ายประดิษฐ์รถลากให้น้อง เมื่อน้องนาไปลากเล่นแล้ว พบว่าล้อเบี้ยว ต่ายควรแก้ปัญหานี้
อย่างไร
ก. ดุน้องที่น้องทาล้อเบี้ยว
ข. ทารถลากคันใหม่ให้น้อง
ค. นาไปให้พ่อดู แล้วให้พ่อช่วยทารถลากคันใหม่ให้น้อง
ง. ตรวจสอบรถลากนั้นว่าเพราะเหตุใดล้อจึงเบี้ยว แล้วหาวิธีแก้ไข
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะได้ข้อมูลที่จากัด
ข. การตั้งชื่อไฟล์เป็นสิ่งสาคัญในการค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ค. การค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต้องคลิกเลือก Search ที่แถบเมนู
ง. การค้นหาข้อมูลจากแผ่นซีดี เมื่อใส่แผ่นแล้ว ให้คลิกที่ My Computer แล้วเลือกที่สัญรูป
แผ่นซีดี
30. หากต้องการค้นหาข้อมูลจากแผ่นซีดี ควรคลิกที่สัญรูปใด
ก.
ข.

ค.

31.

ง.

My Computer  Search  พิมพ์ชื่อที่ต้องการ  เลือกแหล่งที่ต้องการค้นหา  Search Now
จากขั้นตอนดังกล่าว เป็นการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. แผ่นซีดี
ข. แฟลชไดรฟ์
ค. อินเทอร์เน็ต
ง. ในเครื่องคอมพิวเตอร์
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32. ภีร์พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วจัดเก็บใส่แฟ้มเอกสาร ภีร์ปฏิบัติขั้นตอนใดของการ
จัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ก. ประมวลผลข้อมูล
ข. ตรวจสอบข้อมูล
ค. เก็บรักษาข้อมูล
ง. รวบรวมข้อมูล
33. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลการอ่านทานองเสนาะ ควรใช้สื่อบันทึกใดเก็บข้อมูล
ก. แถบบันทึกเสียง
ข. แฟลชไดรฟ์
ค. แผ่นบันทึก
ง. แผ่นซีดี
34. การเก็บรักษาข้อมูลในข้อใด จัดเป็นการเก็บสาเนาถาวร
ก. จัดเก็บเพลงประกอบภาพยนตร์ลงในแผ่นซีดี
ข. จัดเก็บภาพวาดของตนเองใส่แฟ้มสะสมผลงาน
ค. จัดเก็บภาพการแสดงของโรงเรียนใน SD Card
ง. จัดเก็บไฟล์งานการทาแผ่นพับในแผ่นบันทึก
35. ถ้าต้องการนาเสนอข้อมูลเป็นกราฟเส้น ควรใช้โปรแกรมใด
ก. เพนต์
ข. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ค. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ง. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
36. ข้อมูลในข้อใด ควรนาเสนอโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มากที่สุด
ก. ตารางเรียน
ข. คะแนนสอบ
ค. การทาท่ากายบริหาร
ง. จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด
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37. โยต้องการทาแผ่นพับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว โยจึงเลือกทาแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ โยปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
ก. ไม่เหมาะสม เพราะการทาแผ่นพับควรทาจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ข. ไม่เหมาะสม เพราะการแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวไม่ควรนาเสนอเป็นแผ่นพับ
ค. เหมาะสม เพราะโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
ง. เหมาะสม เพราะโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมที่ใช้พิมพ์งานเอกสาร
38.
จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทาอะไรในโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
ก. ใส่ภาพ
ข. สร้างสไลด์เพิ่ม
ค. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ง. สร้างรายการแบบกราฟิก
39. ข้อใดเป็นขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน
ก. ทาชิ้นงานตามที่กาหนด
ข. กาหนดว่าต้องการชิ้นงานแบบใด
ค. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อบกพร่อง
ง. นาข้อมูลที่ได้มากาหนดหัวข้ออย่างคร่าวๆ
40. ตู๋ต้องการทาแผ่นพับเรื่อง ประเพณีไทย ตู๋ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นลาดับแรก
ก. ออกแบบแผ่นพับ และวางเนื้อหาอย่างคร่าวๆ
ข. ค้นหาข้อมูลที่จะนามาพิมพ์ในแผ่นพับ
ค. วาดภาพที่ใช้ประกอบในแผ่นพับ
ง. พิมพ์ข้อมูลลงในแผ่นพับ
41. ใครทาแผ่นพับไม่เหมาะสม
ก. ยุ้ยใช้ถ้อยคาที่สุภาพพิมพ์ลงในแผ่นพับ
ข. ปัทม์ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนทุกครั้งที่ทาแผ่นพับ
ค. จอยทาแผ่นพับที่มีรูปแบบและเนื้อหาเหมือนของเพื่อน
ง. เดือนออกแบบและวาดภาพต่างๆ ในแผ่นพับด้วยตนเอง
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42. เมื่อทาแผ่นพับเสร็จแล้ว เราควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อบกพร่อง
ข. เก็บใส่แฟ้มสะสมผลงาน
ค. ออกแบบชิ้นงานใหม่
ง. นาไปแจกให้ผู้อื่น
43. อาชีพใดที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมีทักษะในด้านการวาดภาพมากที่สุด
ก. จิตแพทย์
ข. นักวิจัย
ค. จิตรกร
ง. นักเขียน
44. ฝ้ายชอบอ่านหนังสือ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบสอนการบ้านให้น้อง ซึ่งน้องก็ชอบ
เพราะฝ้ายอธิบายได้อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย นักเรียนคิดว่า ฝ้ายควรเลือกประกอบอาชีพใด
มากที่สุด
ก. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ข. พยาบาล
ค. แม่ครัว
ง. ครู
45. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนักบัญชี ควรมีความถนัดด้านใดมากที่สุด
ก. มีความสามารถในด้านศิลปะ
ข. มีความถนัดด้านการคานวณ
ค. มีทักษะด้านการเขียน
ง. มีทักษะในการพูดที่ดี
46. เมื่อเราสารวจตนเองว่ามีความรู้และมีความถนัดในอาชีพใดแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นเพิ่มเติม
ข. เลือกเรียนเกี่ยวกับอาชีพนั้นทันที
ค. ฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนั้น
ง. ทดลองประกอบอาชีพนั้น
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47. ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมในการประกอบอาชีพ
ก. ตั้งใจทางาน
ข. ซือ่ สัตย์สุจริต
ค. ยึดประโยชน์ส่วนตน
ง. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
48. ผู้ประกอบอาชีพทหาร ควรมีคุณธรรมในด้านใดมากที่สุด
ก. ความรอบคอบ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความสะอาด
ง. ความขยัน
49. อาชีพใด ต้องมีคุณธรรมในด้านความยุติธรรมมากที่สุด
ก. แพทย์
ข. นักบัญชี
ค. ผู้พิพากษา
ง. นักสังคมสงเคราะห์
50. นุ่นเริ่มประกอบอาชีพค้าขายอาหารได้ 2 วัน แต่ไม่คอ่ ยมีลูกค้ามาซื้ออาหาร นุ่นจึงเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอืน่ ทันที นักเรียนคิดว่านุ่นขาดคุณธรรมในด้านใดมากที่สุด
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความอดทน
ค. ความขยัน
ง. ความใฝ่รู้
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