ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. การจัดบ้านในข้อใดที่ไม่คานึงถึงความประหยัด
ก. ซื้อกรอบรูปที่มีราคาแพงและรูปแบบไม่ซาใครมาตกแต่
้
งฝาผนังห้องรับแขก
ข. นาตุ๊กตาที่ซื้อเก็บไว้มาทาความสะอาด และวางตกแต่งที่ชั้นวางของ
ค. ตัดดอกกุหลาบที่ปลูกเอง มาใส่แจกันตกแต่งห้องรับแขก
ง. เย็บและตกแต่งปลอกหมอนอิงที่ใช้ในห้องรับแขก
2. แพรวาไม่มีไม้กวาดหยากไย่ จึงปีนขึ้นไปยืนบนชั้นวางหนังสือ แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาด
เพดาน นักเรียนคิดว่า แพรวาปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร
ก. เหมาะสม เพราะไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดหยากไย่ได้เหมือนกัน
ข. เหมาะสม เพราะยืนบนชั้นวางหนังสือ ทาให้กวาดเพดานได้สะดวก
ค. ไม่เหมาะสม เพราะไม้กวาดดอกหญ้าใช้ปัดฝุ่นละออง และกวาดพื้นที่แห้ง
ง. ไม่เหมาะสม เพราะอาจตกลงมาได้รับบาดเจ็บ
3. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ผ้าคลุมสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้กอ่ นกวาดหยากไย่ทุกครั้ง
ก. ป้องกันไม้กวาดหยากไย่ปัดไปโดนสิ่งของ
ข. ป้องกันฝุ่นละอองเกาะที่สิ่งของ
ค. ป้องกันรอยขีดข่วนที่สิ่งของ
ง. ป้องกันแมลงตกใส่สิ่งของ
4. ถ้านักเรียนทางานประดิษฐ์เสร็จและมีเศษวัสดุเต็มบริเวณนั้น แต่ต้องรีบไปเรียนวิชาพลศึกษา
นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. กองไว้ตรงนั้น แล้วจึงมาเก็บหลังจากเลิกเรียน
ข. โกยเศษวัสดุมาไว้ใต้โต๊ะตนเอง แล้วจึงมาเก็บหลังจากเลิกเรียน
ค. รีบทาความสะอาดจนเสร็จ แล้วจึงรีบไปเรียน โดยฝากเพื่อนไปบอกให้คุณครูทราบ
ง. กวาดเศษวัสดุไปไว้ข้างหลังห้อง เพื่อให้เพื่อนที่เป็นเวรทาความสะอาดประจาวันมาโกยทิ้ง
ถังขยะ
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5. ตั้มมีรูปร่างผอม ผิวคล้า จึงเลือกใส่เสื้อลายขวาง สีฟ้าอ่อน นักเรียนคิดว่า จะเกิดผลอย่างไร
ก. ทาให้มองแล้วรู้สึกว่ารูปร่างสูงขึ้น และผิวขาวขึ้น
ข. ทาให้มองแล้วรู้สึกว่ารูปร่างอ้วนขึ้น และผิวขาวขึ้น
ค. ทาให้มองแล้วรู้สึกว่ารูปร่างผอมลง และผิวขาวขึ้น
ง. ทาให้มองแล้วรู้สึกว่ารูปร่างผอมลง และผิวคล้าขึ้น
6. เราควรแช่รองเท้าผ้าใบในน้าผสมผงซักฟอกประมาณ 20 นาที ก่อนใช้แปรงขัดเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้สีของรองเท้าผ้าใบไม่ซีด
ข. เพื่อให้รู้สึกนิ่มเท้าเวลาที่ใส่รองเท้าผ้าใบ
ค. เพื่อให้ครั้งต่อไปที่ใส่รองเท้าผ้าใบจะไม่สกปรกง่าย
ง. เพื่อให้คราบสกปรกที่รองเท้าผ้าใบจางลง และซักทาความสะอาดได้ง่าย
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
ก. ทาให้กระเป๋าดูใหม่และสวยกว่าเพื่อน
ข. ทาให้หยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวก
ค. ทาให้ไม่ต้องถือกระเป๋าที่หนักจนเกินไป
ง. ทาให้นาหนังสือเรียนไปครบตามตารางเรียน
8. เครื่องมือเกษตรชนิดใดเหมาะสาหรับตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่มากที่สุด
ก. กรรไกรตัดหญ้า
ข. กรรไกรตัดกิ่ง
ค. มีดดายหญ้า
ง. จอบ
9. ถ้าต้องการนาหญ้าที่ตัดแล้วไปทิ้งถังขยะ ควรใช้เครื่องมือเกษตรในข้อใด
ก. จอบ และพลั่ว
ข. คราด และปุ้งกี๋
ค. ส้อมพรวน และปุ้งกี๋
ง. กรรไกรตัดหญ้า และเสียม
10. หากต้นกล้าขึน้ เบียดกันจนแน่นเกินไป ควรใช้เครื่องมือเกษตรชนิดใดขุดเพื่อแยกต้นกล้า
ก. จอบ
ข. พลั่ว
ค. คราด
ง. ช้อนปลูก
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11.
จากภาพ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้ทาสิ่งใด

12.

13.

14.

15.

ก. ใช้เลื่อยไม้
ข. ใช้ตอกตะปู
ค. ใช้แกะสลักไม้
ง. ใช้เจาะกระดาษ
ช่างเย็บผ้าใช้เครื่องมือชนิดใดในการวัดขนาดเสื้อผ้า
ก. สายวัด
ข. ไม้บรรทัด
ค. ตลับเมตร
ง. วงเวียน
ยุ้ยใช้กรรไกรตัดไม้อัดเป็นวงกลมและสี่เหลี่ยม นักเรียนคิดว่า ยุ้ยใช้เครื่องมือได้เหมาะสมหรือไม่
เพราะอะไร
ก. เหมาะสม เพราะกรรไกรใช้สาหรับตัดไม้ กระดาษ และผ้า
ข. เหมาะสม เพราะกรรไกรใช้ตัดไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้
ค. ไม่เหมาะสม เพราะกรรไกรตัดได้เฉพาะรูปร่างสี่เหลี่ยม
ง. ไม่เหมาะสม เพราะกรรไกรไม่เหมาะสมสาหรับตัดไม้
ใครเลือกวัสดุมาทางานประดิษฐ์ไม่เหมาะสมมากที่สุด
ก. ต้อยนาฝาขวดมาทาเครื่องประกอบจังหวะ
ข. ต่ายนากระป๋องสารเคมีมาทาเป็นแจกัน
ค. ตุ๋มนากระดาษหนังสือพิมพ์มาทาหมวก
ง. โต้งนาแกนกระดาษชาระมาทาที่ใส่ดินสอ
ข้อใดทาความสะอาดห้องเรียนไม่เหมาะสม
ก. ลบกระดานดาเสร็จ แล้วจึงปัดฝุ่นที่ชั้นวางหนังสือ
ข. นาขยะไปทิ้งในที่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
ค. นาเก้าอี้ที่คว่าไว้บนโต๊ะลง แล้วจึงถูพื้น
ง. ยกเก้าอี้คว่าไว้บนโต๊ะ แล้วจึงกวาดพื้น
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16. เมื่อใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แขวนไว้ที่ฝาผนัง
ข. เคาะฝุ่นละอองออก และแขวนไว้ที่ฝาผนัง
ค. ล้างด้วยน้าสะอาด ผึ่งให้แห้ง และแขวนไว้ที่ฝาผนัง
ง. เคาะฝุ่นละอองออก ล้างด้วยน้าสะอาด ผึ่งให้แห้ง และแขวนไว้ที่ฝาผนัง
17. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการดูแลและจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้ถูกต้อง
1) เก็บเศษขยะออกจากกระเป๋า
2) เช็ดทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
3) นาหนังสือและอุปกรณ์การเรียนออกจากกระเป๋า
4) จัดหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้ตรงกับตารางเรียนใส่ในกระเป๋านักเรียนอย่างเป็น
ระเบียบ
ก. 1) 2) 3) 4)
ข. 2) 1) 3) 4)
ค. 3) 1) 2) 4)
ง. 3) 1) 4) 2)
18. ข้อใดใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสม
ก. ใช้เครื่องมือเกษตรที่ชารุดเล็กน้อย
ข. ศึกษาวิธีการใช้งานก่อนนาไปใช้งาน
ค. ใช้เครื่องมือเกษตรให้เหมาะสมกับงาน
ง. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือเกษตรก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
19. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการย้ายต้นกล้ามาปลูกในแปลงปลูก
ก. ขุดหลุมและนาปุ๋ยมาใส่ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ดินดูดซับธาตุอาหาร
ข. ขุดย้ายต้นกล้าจากแปลงเพาะมาใส่ในตะกร้าเตรียมไว้
ค. ขุดดิน ย่อยดิน แล้วขุดหลุมให้ลึก และรดน้าให้ชุ่ม
ง. ใช้ทางมะพร้าวมาทาเพิงบังแดด
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20. ถ้านักเรียนกาลังใช้กรรไกรตัดกระดาษทางานประดิษฐ์อยู่ แต่ต้องไปช่วยคุณแม่ยกของ
เพียงครู่เดียว นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางานประดิษฐ์ไปวางแอบไว้ทมี่ ุมห้อง จากนั้นจึงไปช่วยคุณแม่
ข. เก็บกรรไกรใส่ปลอก และจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย จากนั้นจึงไปช่วยคุณแม่
ค. เก็บกรรไกรใส่ปลอก แล้วใส่ในประเป๋ากางเกง จากนั้นจึงไปช่วยคุณแม่
ง. วางอุปกรณ์ต่างๆ ทิ้งไว้ที่เดิม จากนั้นจึงไปช่วยคุณแม่
21. ใครดูแลรักษาของเล่นได้อย่างเหมาะสม
ก. พจน์ใช้เข็มและด้ายเย็บซ่อมตุ๊กตาที่แขนขาด
ข. เดี่ยวเช็ดทาความสะอาดลูกบอล แล้วเก็บไว้ใต้เตียงนอน
ค. ภีร์ใช้น้าล้างรถบังคับวิทยุที่เปื้อนคราบสกปรก และใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง
ง. พลอยสระผมตุ๊กตา แล้วตัดแต่งทรงผมตุ๊กตาตัวที่ชอบ และจัดเก็บใส่กล่อง
22. ข้อใดไม่ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการทางานประดิษฐ์
ก. ค้นหาและศึกษาขั้นตอนการทางานประดิษฐ์กอ่ นเสมอ
ข. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน ก่อนทางานประดิษฐ์
ค. ออกแบบชิ้นงานเป็นภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือทา
ง. ทางานประดิษฐ์ทันทีที่คิดว่าจะทา
23. ขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยีที่ช่วยทาให้การทางานเป็นขั้นตอน
ก. วางแผนการทางาน
ข. ออกแบบชิ้นงาน
ค. รวบรวมข้อมูล
ง. กาหนดปัญหา
24. ขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการพัฒนาชิ้นงานที่ดีขึ้น
ก. กาหนดปัญหา
ข. ออกแบบชิ้นงาน
ค. วางแผนการทางาน
ง. ประเมินผลการทางาน
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25. ข้อใดใช้วัสดุธรรมชาติทางานประดิษฐ์
ก. ใช้ไหมพรมทาผมตุ๊กตา
ข. ใช้ขวดพลาสติกทาแจกัน
ค. ใช้เปลือกหอยทาโมบาย
ง. ใช้กระดาษห่อของขวัญตกแต่งกล่องใส่ของ
26. การทางานประดิษฐ์ในข้อใดไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก. ใช้โฟมประดิษฐ์กระทง
ข. ใช้เมล็ดถั่วเขียวทาลูกตาตุ๊กตา
ค. ใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ง. ใช้ใบไม้ประดับตกแต่งบัตรอวยพร
27. ข้อใดเป็นการใช้สิ่งของที่ไม่เหมาะสม
ก. ใช้เศษผ้าเย็บชุดให้ตุ๊กตา
ข. ใช้กล่องนมมาทาเป็นดอกไม้
ค. ใช้เศษแก้วประดับตกแต่งบัตรอวยพร
ง. ใช้ใบตองทาเป็นกระทงใส่อาหาร
28. ข้อใดเป็นการนาสิ่งของมาซ่อมแซม (Repair)
ก. นาขวดที่ไม่ใช้แล้วมาทาแจกัน
ข. นากรอบรูปพลาสติกที่แตกมาติดกาว และตกแต่งให้สวยงาม
ค. นาฝาขวดที่ทาจากโลหะเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นขาเทียม
ง. นาแกนกระดาษชาระมาทาที่ใส่ดินสอ
29. ปอนาเสื้อเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วมาทาผ้าขี้ริ้ว ปอใช้วิธี 4R ในข้อใด
ก. ใช้ซ้า
ข. ลดการใช้
ค. ซ่อมแซม
ง. ผลิตใช้ใหม่
30. ถ้าหุ่นมือที่ทาจากผ้ามีรอยขาดเล็กน้อย นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ทิ้งทันที
ข. นาไปให้คนอื่น
ค. ใช้กาวทาตรงรอยขาด
ง. ใช้เข็มและด้ายเย็บตรงรอยขาด
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31. การนาข้อมูลทีไ่ ด้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล เป็นขั้นตอนใดในการค้นหาข้อมูล
ก. สรุปผลข้อมูล
ข. กาหนดหัวข้อ
ค. พิจารณาข้อมูล
ง. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
32. ข้อใดเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ก. อ่านหนังสือเรื่อง ไม้ดอกแสนสวยที่ตนเองซื้อมา และจดบันทึก
ข. ทาแบบสารวจเรื่อง ไม้ดอกที่ชื่นชอบ และสรุปผลการสารวจ
ค. สอบถามจากเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอก และจดบันทึก
ง. สังเกตไม้ดอกที่ตนเองปลูก และจดบันทึก
33. ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของครอบครัวตนเอง ควรค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คุณครู
ข. เพื่อน
ค. พ่อแม่
ง. ผู้ใหญ่บ้าน
34. ฝ้ายต้องการนาเสนอขั้นตอนการปลูกผักบุ้งให้เพื่อนๆ เห็นเป็นภาพพร้อมเสียงประกอบ
ฝ้ายควรเลือกการนาเสนอโดยใช้วิธีใด
ก. สื่อนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ข. ป้ายประชาสัมพันธ์
ค. เอกสารรายงาน
ง. แผ่นพับ
35. ใครเลือกวิธีนาเสนอข้อมูลไม่เหมาะสม
ก. แก้มทาป้ายประกาศเรื่องการสมัครแข่งขันทางานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ข. ทินทาสื่อนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์เรื่องวิธีการออกกาลังกายที่ถูกวิธี
ค. พลทาป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดไฟในโรงเรียน
ง. เกดทาเอกสารรายงานเรื่องวิธีอ่านทานองเสนาะ
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36. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด ใช้วาดภาพตามโปรแกรมคาสั่ง
ก.
ข.

ค.

ง.

37. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด ไม่ควรใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองมากที่สุด
ก. โทรศัพท์เคลื่อนที่
ข. คอมพิวเตอร์
ค. โทรทัศน์
ง. วิทยุ
38. ข้อใดไม่ใช่การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
ก. ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ด้านหลังห่างจากผนังพอสมควร
ข. ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองที่แผงวงจรในเคส
ค. ไม่นาเครื่องดื่มมาดื่มบริเวณที่ตั้งคอมพิวเตอร์
ง. ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์
39. ใครดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม
ก. ป๋อมหยดน้ายาล้างเลนส์ลงบนเลนส์ และใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดทาความสะอาด
ข. เดือนถอดปลั๊กโทรทัศน์ออกทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน
ค. เตยให้ช่างผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ง. นุ่นใช้ผ้าแห้งเช็ดทาความสะอาดวิทยุ
40. ข้อใดดูแลโทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม
ก. ใช้ผ้าเปียกเช็ดโทรทัศน์ขณะที่เปิดใช้งาน เพื่อให้โทรทัศน์ได้ระบายความร้อน
ข. เปลี่ยนช่องบ่อยๆ เพื่อจะได้ดูรายการโทรทัศน์หลายๆ รายการ
ค. เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ เพื่อจะได้เปิดใช้งานโทรทัศน์ได้ตลอดเวลา
ง. เปิดเสียงโทรทัศน์พอประมาณ เพื่อไม่ให้ลาโพงโทรทัศน์ชารุด
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