ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 50 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. เมื่อเล่นตุ๊กตาเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ปัดฝุ่นทาความสะอาด แล้ววางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
ข. ปัดฝุ่นทาความสะอาด แล้วเก็บในกล่องของเล่น
ค. เก็บในกล่องของเล่น
ง. วางไว้บนเตียงนอน
2. ฝ้ายเก็บหนังสือนิทานที่ชอบไว้ใต้หมอน ฝ้ายปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะสะดวกในการหยิบอ่าน
ข. ถูกต้อง เพราะคนอื่นจะได้ไม่มาหยิบหนังสือของเรา
ค. ไม่ถกู ต้อง เพราะควรจัดเก็บไว้ที่ชั้นหนังสือให้เรียบร้อย
ง. ไม่ถกู ต้อง เพราะวางไว้ใต้หมอนจะทาให้มองไม่เห็น ควรวางไว้กลางเตียง
ข้อ 3 – 4 ข้อใดใช้และดูแลรักษาของใช้ได้ถูกต้อง
3. ก. เก็บของเล่นใส่กระเป๋านักเรียน
ข. ยัดเสื้อยืดไว้ในตู้เสื้อผ้า
ค. เก็บหนังสือเล่มที่ชอบไว้ใต้หมอน
ง. เก็บดินสอใส่กล่องดินสอ
4. ก. ใช้ดินสอสีวาดภาพการ์ตูนในหนังสือเรียน
ข. เย็บซ่อมแซมตุ๊กตาผ้าที่แขนหลุด
ค. วางของเล่นไว้ตามบันได
ง. ซักเสื้อทั้งที่ชายเสื้อลุ่ย
5. ใครจัดเก็บเสื้อผ้าได้ถูกต้อง
ก. นิดใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนถุงเท้า
ข. ยุ้ยพับชุดชั้นในแล้วเก็บในตู้เสื้อผ้า
ค. นาถพับชุดนักเรียนที่รีดแล้วเก็บในตู้เสื้อผ้า
ง. จุ๋มม้วนชุดไปเที่ยวที่รีดแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้า
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6. ใครซักเสื้อผ้าไม่ถูกต้อง
ก. ทิพย์นาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อออกก่อนซัก
ข. แก้มสอยชายกระโปรงที่ลุ่ยก่อนซัก
ค. มะปรางแยกซักผ้าขาวกับผ้าสี
ง. ตู๋แช่ผ้าไว้ 1 สัปดาห์ แล้วจึงซัก
7. เมื่อใช้อุปกรณ์การเรียนทาการบ้านเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บใส่กล่องดินสอ แล้วจัดเก็บในกระเป๋านักเรียน
ข. เก็บใส่ลัง แล้วนาไปเก็บในตู้เก็บของ
ค. วางไว้มุมในมุมหนึ่งของโต๊ะ
ง. วางกระจายไว้บนโต๊ะ
8. ข้อใดจัดเก็บเอกสารส่วนตัวได้ถูกต้องที่สุด
ก. เก็บสูติบัตรไว้ในสมุดภาพ
ข. เก็บสมุดพกไว้ในกระเป๋านักเรียน
ค. เก็บภาพกิจกรรมไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
ง. เก็บบัตรประจาตัวนักเรียนไว้ในหนังสือเรียนที่อ่านประจา
9. ขณะที่เกดทาการบ้านอยู่ พ่อถือของกลับมาจากทางาน เกดควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ทาการบ้านต่อโดยไม่สนใจ
ข. เรียกให้แม่มาช่วยพ่อถือของ
ค. กล่าวทักทายพ่อ แล้วอ่านหนังสือต่อ
ง. เข้าไปช่วยพ่อถือของ แล้วนาไปเก็บที่ให้เรียบร้อย
10. ถ้าพ่อแม่นั่งคุยธุระกันตรงที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่ เราควรทาอย่างไร
ก. ตั้งใจฟังพ่อแม่คุย
ข. นั่งคุยกับพ่อแม่ด้วย
ค. เดินเลี่ยงออกมาจากบริเวณนั้น
ง. อ่านหนังสือต่อโดยอ่านออกเสียงดังๆ เพื่อไม่ให้ได้ยินสิ่งที่พ่อแม่คุย
11. รุตตักแต่อาหารที่ชอบมาใส่จานของตนเองจนพูนจาน รุตปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ก. ไม่ถกู ต้อง เพราะอาหารอาจหกล้นออกนอกจานได้
ข. ไม่ถกู ต้อง เพราะควรเหลือที่ไว้ตักอาหารอย่างอืน่ บ้าง
ค. ถูกต้อง เพราะคนทาอาหารจะได้มีกาลังใจที่มีคนชอบอาหารที่ทา
ง. ถูกต้อง เพราะเป็นอาหารที่ชอบ
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12. ถ้าจาเป็นต้องลุกจากโต๊ะอาหารก่อนผูอ้ ื่น ควรทาอย่างไร
ก. ลุกออกไปทันที
ข. ค่อยๆ คลานออกไป
ค. กระซิบบอกผู้ที่นั่งข้างๆ
ง. กล่าวคาขอโทษก่อน แล้วจึงลุกออกไป
13. ข้อใดไม่ควรปฏิบัตใิ นการใช้ห้องเรียน
ก. เก็บเศษกระดาษในลิ้นชักไปทิ้งถังขยะ
ข. อ่านหนังสืออย่างเงียบๆ ขณะรอครูมาสอน
ค. พูดคุยกับเพื่อนด้วยถ้อยคาที่สุภาพขณะครูสอน
ง. จัดทาป้ายนิเทศเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ บนบอร์ดหน้าห้องเรียน
14. ถ้านักเรียนท้องเสีย ต้องการเข้าห้องน้าก่อนเพื่อนๆ ที่รอเข้าแถวอยู่ นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
ก. วิ่งเข้าห้องน้าไปทันทีโดยไม่บอกกล่าว
ข. ขอเพื่อนเข้าห้องน้าก่อนโดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพ
ค. ตะโกนบอกทุกๆ คนว่าต้องการเข้าห้องน้าก่อน
ง. วิ่งเข้าห้องน้าไปทันที แล้วค่อยตะโกนออกมาบอก
ข้อ 15 – 16 ข้อใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
15. ก. คุยขณะที่ครูสอน
ข. ทิ้งกระดาษชาระลงในโถส้วม
ค. ใช้ช้อนกลางตักอาหารเข้าปาก
ง. ฟังคาสั่งสอนของแม่ด้วยอาการสารวม
16. ก. เคี้ยวอาหารไม่ให้เสียงดัง
ข. กวาดเศษขนมไว้ในลิ้นชักใต้โต๊ะ
ค. อ่านหนังสือนิตยสารอย่างเงียบๆ ขณะครูสอน
ง. ขึ้นไปเหยียบบนโถชักโครกขณะทาธุระในห้องน้า
17. การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรทางานต่างๆ ต้องยึดหลักข้อใดมากที่สุด
ก. สะดวกในการหยิบใช้งาน
ข. เป็นเครื่องมือใหม่
ค. เหมาะสมกับงาน
ง. ราคาถูก
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18. เสียม ใช้ทางานในข้อใด
ก. ดายหญ้า
ข. รดน้าต้นไม้
ค. ตัดแต่งพุ่มไม้
ง. ขุดหลุมขนาดเล็ก
19. ตั้มต้องการเก็บเศษใบไม้ไปทิ้งถังขยะ ตั้มควรใช้เครื่องมือเกษตรข้อใด
ก. คราด, บุ้งกี๋
ข. ส้อมพรวน, จอบ
ค. ช้อนปลูก, จอบ
ง. กรรไกรตัดหญ้า, บุ้งกี๋
20. การตักปุ๋ยใส่กระถางต้นไม้ ควรใช้เครื่องมือใด
ก. พลั่ว
ข. เสียม
ค. จอบ
ง. ช้อนปลูก
21. การใช้เครื่องมือเกษตรในข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ก. ใช้มีดดายหญ้าโดยหันด้านคมออกจากตัว
ข. ตรวจดูสภาพของพลั่วก่อนนาไปใช้งาน
ค. หยอกล้อกับเพื่อนขณะใช้เสียมขุดดิน
ง. เก็บจอบโดยหันด้านคมเข้าด้านใน
22. เราสังเกตได้อย่างไร ว่ากิ่งตอนที่เราขยายพันธุ์ไว้สามารถนาไปปลูกได้แล้ว
ก. มีรากงอกออกมา
ข. กิ่งโค้งงอสวยงาม
ค. มีใบหลายใบ
ง. มีตาหลายตา
23. ข้อใดควรทาอย่างระมัดระวังมากที่สุด เพราะอาจทาให้พืชได้รับอันตราย
ก. ใส่ปุ๋ย
ข. พรวนดิน
ค. เกลี่ยดิน
ง. รดน้า
24. ข้อใดเป็นการบารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับทีถ่ ูกต้อง
ก. พรวนดินทุกๆ 7 – 10 วัน
ข. ใส่ปุ๋ยให้สมกับพืชและใส่ครั้งละมากๆ
ค. ถอนวัชพืช และฉีดยาป้องกันศัตรูพืชหลังรดน้าทุกวัน
ง. รดน้าในตอนเช้า กลางวัน และเย็นทุกวันอย่างสม่าเสมอ
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25. งานช่างประเภทใดต้องใช้ความระมัดระวังที่สุด
ก. งานปั้น
ข. งานไฟฟ้า
ค. งานก่อสร้าง
ง. งานแกะสลักไม้
26. การใช้เครื่องมือช่างควรคานึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก. ความสะอาด
ข. ความประหยัด
ค. ความปลอดภัย
ง. ความคงทนถาวร
27. ใครดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ก. กุ๊กเก็บกรรไกรตัดโลหะลงกล่องทันทีที่ใช้เสร็จ
ข. ติ๋วล้างสิ่วด้วยน้าผสมผงซักฟอก แล้วนาไปผึ่งแดด
ค. นาถถอดหัวค้อนออกจากด้าม แล้วนาไปวางไว้บนโต๊ะ
ง. ยุ้ยใช้ผ้าเช็ดสว่านเมื่อใช้งานเสร็จ แล้วทาน้ามันตรงส่วนที่เป็นโลหะ
28. ใครทางานช่าง
ก. หนิงปัดฝุ่นเครื่องเรือน
ข. รุตซ่อมแซมเก้าอี้ที่หัก
ค. เด่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน
ง. ปุ๊กทาดอกไม้จากกระดาษสา
29. ในการประดิษฐ์ของใช้ ควรคานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. ความแปลกใหม่
ข. ประโยชน์ใช้สอย
ค. ความสวยงาม
ง. ความมีราคา
30. การนาเศษวัสดุกลับมาใช้อีกมีประโยชน์อย่างไร
ก. หาได้ง่าย
ข. ไม่ต้องเสียเวลาหาซื้อ
ค. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ง. ทาให้งานประดิษฐ์สวยงามมากขึ้น
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31. การใช้เครื่องมือที่เหมาะกับงานประดิษฐ์มีผลดีอย่างไร
ก. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ได้ผลงานที่แข็งแรง
ค. ประดิษฐ์งานได้สวยงาม
ง. ประดิษฐ์งานได้อย่างรวดเร็ว
32. การออกแบบก่อนลงมือประดิษฐ์งานต่างๆ มีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ประดิษฐ์งานได้ง่าย
ข. ช่วยให้งานประดิษฐ์มีราคาดี
ค. ช่วยประหยัดวัสดุในการประดิษฐ์
ง. ช่วยให้งานประดิษฐ์มีความประณีต
33. วีเลียนแบบงานประดิษฐ์ของเพื่อน แล้วนาผลงานไปส่งครู นักเรียนคิดว่าวีทาถูกหรือไม่
เพราะเหตุใด
ก. ถูก เพราะเป็นการประหยัดเวลา
ข. ถูก เพราะทาให้ส่งงานทันตามกาหนด
ค. ไม่ถกู เพราะไม่มีความคิดสร้างสรรค์
ง. ไม่ถกู เพราะอาจจะทาให้เพื่อนอิจฉา
34. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาชีพ
ก. ขึงขัง ดุดัน
ข. อดทน
ค. ซื่อสัตย์
ง. ยิ้มแย้ม
35. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพรับราชการ
ก. พนักงานทาความสะอาดในห้างสรรพสินค้า
ข. ช่างซ่อมรถ
ค. แม่ค้า
ง. ทหาร
36. ข้อใดเป็นข้อดีของการประกอบอาชีพสุจริต
ก. มีคนนับหน้าถือตา
ข. มีสินค้าออกสู่ตลาดมากๆ
ค. มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ
ง. มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
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37. ต้นชอบการวาดภาพ และมีพรสวรรค์ทางด้านนี้ ต้นควรประกอบอาชีพใด
ก. วิศวกร
ข. จิตรกร
ค. ตารวจ
ง. ค้าขาย
38. ข้อใดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.
ข.

ค.

ง.

39. นักเรียนควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
ก. เล่นเกม
ข. ค้นคว้าหาความรู้
ค. ซื้อขายสินค้าต่างๆ
ง. ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ
40. หญิงต้องการนาภาพที่ตนเองวาดมาประกอบเนื้อหาที่พิมพ์ในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์
หญิงควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. แผ่นซีดี
ข. สแกนเนอร์
ค. แฟลชไดร์ฟ
ง. โทรศัพท์เคลื่อนที่
41. เราทาการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านหน่วยใด
ก. หน่วยจัดเก็บข้อมูล
ข. หน่วยประมวลผล
ค. หน่วยแสดงผล
ง. หน่วยรับข้อมูล
42. สิ่งใดเปรียบเหมือนประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์
ก. จอภาพ
ข. แผ่นซีดี
ค. แผงแป้นอักขระ
ง. ซีพียู
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43. ถ้าต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ในหลังเคอร์เซอร์ ต้องกดปุ่มใด
ก. Delete
ข. Backspace
ค.

ง.
̖͂

Tab

44. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่นักเรียนได้รับในด้านความบันเทิง
ก. นาเสนอประวัติของตนเองผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
ข. ค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ค. ฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม E-learning
ง. เล่นเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
45. ถ้านักเรียนต้องการพิมพ์รายงาน ควรเลือกใช้โปรแกรมใด
ก. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ข. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ค. เพาเวอร์พอยท์
ง. เพนท์
46. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้คลิกขวาตรงไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกคาใด เพื่อเปลี่ยนชื่อ
ก. Folder
ข. Delete
ค. Paste
ง. Rename
47.
1) พิมพ์ชื่อใหม่แล้วกด Enter
2) ปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่า New Folder
3) คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง แล้วเลือก New Folder
4) คลิกขวาที่ New Folder แล้วเลือก Rename
ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์และเปลี่ยนชื่อได้ถูกต้อง
ก. 3 ) 2 ) 4 ) 1 )
ข. 1) 2 ) 3 ) 4 )
ค. 4) 3 ) 1 ) 2 )
ง. 2 ) 1 ) 4 ) 3 )
48. สัญลักษณ์ใด เปรียบเหมือนถังขยะ สาหรับทิ้งไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการ
ก.
ข.
ค.

ง.
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49. ถ้าต้องการสร้างภาพสี่เหลี่ยมมุมมนควรคลิกเลือกเครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.
50.

ง.
ถ้าใช้เครื่องมือจากภาพที่กาหนด จะได้ภาพในข้อใด

ก.

ข.

ค.

ง.
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