ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ปอใส่เสือ้ ยืด กางเกงขาสั้น และสวมรองเท้าแตะ
จากการแต่งกาย ปอควรจะใส่ไปสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม
ก. โรงเรียน
ข. ตลาด
ค. พิพิธภัณฑ์
2. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหนาๆ ในฤดูหนาวมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้ร่างกายอบอุ่น
ข. ทาให้ดูสภาพเรียบร้อย
ค. ทาให้เคลื่อนไหวได้สะดวก
3. การแต่งกายในข้อใดเหมาะกับการไปทะเลมากทีส่ ุด
ก. เสื้อเชิ้ต + กางเกงขายาว
ข. เสื้อยืด + กางเกงขาสั้น
ค. เสื้อแขนกุด + กระโปรงยาว
1) จัดเสื้อให้เรียบร้อย
2) สวมเสื้อโดยใส่แขนทั้ง 2 ข้าง
3) ติดกระดุมให้เรียบร้อย
4. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการใส่เสื้อที่มีกระดุมได้ถูกต้อง
ก. 1 ) 2 ) 3 )
ข. 2 ) 3 ) 1 )

ค. 3 ) 1 ) 2 )

1) รูดซิป และติดตะขอกางเกง
2) ยกขาใส่ในกางเกง
3) จัดชายเสื้อใส่ในกางเกง และตรวจดูความ
เรียบร้อย
5. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการสวมกางเกงได้ถกู ต้อง
ก. 1 ) 2 ) 3 )
ข. 3 ) 1 ) 2 )

ค. 2 ) 1 ) 3 )
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ข้อ 6 -8 ข้อใดใช้ของใช้ไม่เหมาะสม
6.
ก.

ข.

ค.

ก.

ข.

ค.

7.

8. ก. กุ๋ยใช้เทปใสติดหนังสือที่ขาด
ข. ตู๋ให้แม่เย็บตุ๊กตาที่แขนขาดให้
ค. ทินเปลี่ยนดินสอใหม่ทุกครั้งที่ไส้ดินสอกุด
9. ข้อใดจัดเก็บหนังสือได้ถูกต้องที่สุด
ก.

ข.

ค.

10. เมื่อเล่นตุ๊กตาเสร็จแล้ว ควรจัดเก็บอย่างไร
ก. ซ่อนไว้ใต้เตียงนอน
ข. วางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
ค. ปัดฝุ่น แล้วเก็บใส่ลังของเล่น
11.
จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร
ก. รีด แล้วพับเก็บในตู้เสื้อผ้า
ข. รีด แล้วแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า
ค. พับให้เรียบร้อย แล้วจัดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ข้อ 12 – 13 ใครจัดเก็บของใช้ไม่เหมาะสม
ก. นกม้วนเข็มขัด แล้วจัดเก็บใส่กล่อง
ข. เกดพับผ้าเช็ดตัวแล้วจัดเก็บในตู้เสื้อผ้า
ค. ผึ้งวางรองเท้านักเรียนไว้ข้างชั้นวางรองเท้า
ก. จุ๋มพับผ้าห่มทุกครั้งหลังจากตื่นนอน
ข. ฝ้ายเก็บหนังสือที่ชอบอ่านไว้ใต้หมอน
ค. ป๋อมเก็บกรรไกรใส่ปลอก แล้วเก็บในลิ้นชัก
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เราควรจัดเก็บที่นอนทุกวัน
ข. เราควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ค. เราควรนาหมอนผึ่งแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ใครไม่ได้ทางานบ้าน
ก. ขวัญใช้ไม้ถูพื้นถูพื้นห้องรับแขก
ข. ทัยใช้เทปใสพันด้ามไม้กวาดขนไก่ที่หัก
ค. แตงใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวกวาดเศษใบไม้
เครื่องมือทาความสะอาดบ้านข้อใดไม่ได้ใช้คู่กัน
ก. ไม้กวาดดอกหญ้า + ที่ตักผง
ข. แปรงขัดพื้น + ที่ตักผง
ค. ผ้าถูพื้น + ถังน้า
ไม้กวาดขนไก่ควรเก็บอย่างไร
ก. แขวนไว้ที่ผนัง
ข. วางนอนราบกับพื้น
ค. พิงฝาผนังโดยเอาด้ามลงพื้น
ตั้มต้องการขัดพื้นห้องน้า และกวาดน้าที่ขังอยู่ ตั้มควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. แปรงขัดพื้น , ไม้กวาดดอกหญ้า
ข. ไม้ถูพื้น , ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
ค. แปรงขัดพื้น , ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
ขั้นตอนการปลูกพืชในข้อใด ควรทาทุกวันในตอนเช้า – เย็น
ก. ใส่ปุ๋ย
ข. รดน้า
ค. พรวนดิน
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20. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกาจัดวัชพืชทั้งหมด
ก. จอบ , บุ้งกี๋
ข. สายยาง , ช้อนปลูก

ค. ช้อนปลูก , บุ้งกี๋

1) ปิดก๊อกน้า ถอดสายยางออก แล้วม้วนเก็บเข้าที่
2) ใช้สายยางรดน้าต้นไม้
3) ต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้า
21. เรียงลาดับขั้นตอนการรดน้าต้นไม้
ก. 1 ) 2 ) 3 )
ข. 2 ) 1 ) 3 )
22. ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
ก. ต่ายใช้จอบตักปุ๋ยใส่ต้นไม้
ข. วีใช้เสียมขุดหลุมปลูกต้นไม้
ค. ปอใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบโคนต้น
23. งานประดิษฐ์ในข้อใดเป็นงานพับกระดาษ
ก.

ข.

ค. 3 ) 2 ) 1 )

ค.

24.

จากภาพ มีวัสดุใดที่ใช้ในงานประดิษฐ์นี้
ก. ขวดแก้ว
ข. กระดาษลัง
ค. แกนกระดาษทิชชู
25. ใครใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เหมาะสมที่สุด
ก. หญิงใช้ไม้บรรทัดจุ่มกาวแล้วนามาทากระดาษให้ติดกัน
ข. ต้อมใช้คัตเตอร์เจาะรูฝาน้าอัดลม
ค. อ้อมใช้กรรไกรตัดเศษกระดาษ
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26. ข้อใดปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยที่สุด ในการทางานประดิษฐ์
ก. เด่นพันลวดไว้กับแขนตนเอง เพื่อไม่ให้ลวดหาย
ข. เอกปักเข็มไว้ที่หมอนปักเข็ม เพื่อสะดวกในการใช้งาน
ค. ตุ่นเก็บคัตเตอร์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้
27. รุตดมดอกกุหลาบ รุตจะได้รับข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลกลิ่น
ข. ข้อมูลเสียง
ค. ข้อมูลรสชาติ
28. นาถอยากรู้เรื่องการทาตุ๊กตาดินเผา นาถควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คุณครู
ข. พ่อแม่
ค. ห้องสมุด
29. หนุ่มต้องการรู้เรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้า หนุม่ ต้องสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. ครูสอนวิชาสังคม
ข. ครูสอนวิชาเกษตร
ค. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ข้อ 30 – 31 ใครค้นหาข้อมูลไม่เหมาะสมที่สุด
30. ก. โต้งถามคุณครูพละเกี่ยวกับกติกาการแข่งฟุตบอล
ข. ออมถามผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับประวัติชุมชนของตนเอง
ค. เก่งถามแม่ค้าขายอาหารเกี่ยวกับวิธีปลูกผักไว้กินเอง
31 ก. ตั๊กถามราคาสินค้าจากแม่คา้ ในตลาด
ข. นิดหาข่าวที่ผ่านมาแล้ว โดยการฟังจากวิทยุ
ค. จอยหาความหมายของคาศัพท์จากพจนานุกรม
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ใช้ข้อมูลข้างต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 32 – 33
ผักต่างๆ ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ เมื่อกินเข้าไปแล้วจะช่วย
เสริมสร้างความต้านทานโรค ทาให้ฟันแข็งแรง ช่วยทาให้ระบบขับถ่ายทางาน
ได้ดี และทาให้ผิวพรรณดี
32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผักให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
ข. กินผักแล้วทาให้ระบบขับถ่ายทางานได้ดี
ค. ผักทาให้ฟันแข็งแรงโดยไม่ต้องแปรงฟัน
33. นักเรียนได้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลนี้
ก. รู้จักผักชนิดต่างๆ
ข. ประโยชน์จากการกินผัก
ค. การทาให้ร่างกายแข็งแรง และผิวพรรณดี
ข้อ 34 – 35 ข้อใดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
34.
ก.

ข.

ค.

ก.

ข.

ค.

35.

36. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ทางานได้สะดวก
ข. ค่าใช้จ่ายมีราคาถูก
ค. ได้ผลงานที่ถกู ต้องและแม่นยา

6

37.
จากภาพ ใช้ประโยชน์ในข้อใด
ก. ฟังข้อมูลข่าวสาร
ข. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ค. เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
38.

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพ

ก. บันทึกภาพถ่าย
ข. ตกแต่งภาพให้สวยงาม
ค. ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ
39. เด็กๆ ฝึกทางานประดิษฐ์ตามครูที่สอนผ่านโทรทัศน์จากทางไกลผ่านดาวเทียม จากข้อความ
เด็กๆ ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
ก. การวาดภาพ
ข. การสื่อสาร
ค. การเรียน
40. ข้อใดใช้ประโยชน์ในด้านการวาดภาพและตกแต่งภาพ
ก. วาดภาพผ่านโปรแกรม Paint
ข. ส่งภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. ส่งข้อความภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
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