ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จานวน 50 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
ใช้ข้อความที่กาหนด ตอบคาถามข้อ 1
1) นำผ้ำออกจำกเครื่องซักผ้ำ และนำไปตำก
2) ถอดปลั๊กไฟ และเช็ดทำควำมสะอำดเครื่องซักผ้ำให้เรียบร้อย
3) เตรียมเครื่องซักผ้ำ แล้วนำผ้ำที่แยกชนิดแล้วใส่ลงไปในเครื่องซักผ้ำ
4) ปล่อยน้ำเข้ำเครื่องซักผ้ำ พร้อมกับใส่ผงซักฟอก แล้วกดปุ่มเพื่อให้เครื่องทำงำน
1. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกำรซักผ้ำด้วยเครื่องซักผ้ำได้ถูกต้อง
ก. 1) 2) 3) 4)
ข. 2) 3) 4) 1)
ค. 3) 4) 1) 2)
ง. 4) 1) 2) 3)
2. ข้อใดเป็นกำรขจัดครำบสกปรกที่ติดที่เสื้อผ้ำ
ก. ใช้แปรงขนอ่อนแปรงเบำๆ
ข. ใช้แอลกอฮอล์ถูบริเวณรอยเปื้อน
ค. ใช้น้ำเดือดรำดบริเวณรอยเปื้อน
ง. ใช้น้ำยำฆ่ำเชื้อโรคถูบริเวณรอยเปื้อน
3. กำรตำกผ้ำ เพรำะเหตุใดควรกลับผ้ำเอำด้ำนในออกด้ำนนอก
ก. ไม่ให้ฝุ่นละอองเกำะที่เสื้อผ้ำ
ข. ทำให้สะดวกในกำรจัดเก็บเสื้อผ้ำ
ค. เพื่อให้แสงแดดฆ่ำเชื้อโรค
ง. ป้องกันไม่ให้ผ้ำสีซีดและเก่ำเร็ว
4. ถ้ำเรำนำเสื้อผ้ำที่ต้องรีดมำกองไว้ก่อน จะเกิดผลอย่ำงไร
ก. ทำให้เสื้อผ้ำสกปรก
ข. ทำให้เสื้อผ้ำยับยิ่งขึ้น
ค. ทำให้เสื้อผ้ำเก่ำเร็ว
ง. ทำให้เสื้อผ้ำหดตัว
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5. กำรทดสอบควำมร้อนของเตำรีดก่อนรีดผ้ำทุกครั้ง มีประโยชน์อย่ำงไร
ก. เพื่อทดสอบว่ำกระแสไฟเข้ำเตำรีดแล้ว
ข. เพื่อทดสอบควำมแรงของกระแสไฟในเตำรีด
ค. เพื่อวัดควำมร้อนให้เหมำะสมกับเนื้อผ้ำที่จะรีด
ง. เพื่อทดสอบว่ำเตำรีดไม่เสีย
6. เรำควรรีดส่วนใดของเสื้อเชิ้ตเป็นอันดับแรก
ก. แขน
ข. ปก
ค. ตัวเสื้อ
ง. ส่วนใดก็ได้
7. ถ้ำตะเข็บเสื้อหลุด และเรำไม่มีจักรเย็บผ้ำ เรำควรใช้วิธีใดในกำรซ่อมแซม
ก. ด้นถอยหลัง
ข. สอยหลบหลังคำ
ค. เนำแบบช่ำงเสื้อชำย
ง. สอยซ่อนด้ำย
8. เครื่องมือเกษตรในข้อใด มีลักษณะกำรใช้งำนคล้ำยคลึงกันมำกที่สุด
ก. ครำด - มีดดำยหญ้ำ
ข. พลั่ว - ช้อนปลูก
ค. ปุ้งกี๋ - บัวรดน้ำ
ง. จอบ - ส้อมพรวน
9. จอยต้องกำรเก็บผลมะม่วงที่อยู่บนยอดต้นมะม่วง จอยควรใช้เครื่องมือเกษตรในข้อใด
ก. กรรไกรสำหรับเก็บผล
ข. กรรไกรตัดกิ่ง
ค. มีดดำยหญ้ำ
ง. ตะกร้อ
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรปลูกพืชสวนครัว
ก. ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ข. บริโภคผลผลิตได้
ค. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
ง. มีควำมรู้เกี่ยวกับหลักโภชนำกำร
11. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรทำบัญชีครัวเรือน
ก. ทำให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
ข. ทำให้ทรำบข้อมูลว่ำจะซื้อของอะไรบ้ำง
ค. ทำให้รู้รำยรับ - รำยจ่ำยในช่วงเวลำหนึ่ง
ง. ช่วยวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินได้ดียิ่งขึ้น

2

12. กำรรู้จักคุณค่ำของเงิน ทำให้เรำเป็นคนอย่ำงไร
ก. มีนิสัยไม่สนใจใคร
ข. ไม่รู้จักใช้จ่ำยเงิน
ค. มีนิสัยประหยัดและอดออม
ง. มีนิสัยตระหนี่
13. ข้อใดเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็นสำหรับนักเรียนมำกที่สุด
ก. ค่ำหนังสือเรียน
ข. ค่ำเรียนคอมพิวเตอร์
ค. ค่ำอุปกรณ์ทำงำนประดิษฐ์
ง. ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกำรใช้ทักษะกำรจัดกำรในกำรทำงำน
ก. ทำให้ทำงำนเก่งกว่ำคนอื่น
ข. ทำงำนได้สำเร็จตำมเป้ำหมำย
ค. ทำให้มีควำมรับผิดชอบ
ง. ทำให้มีควำมรอบคอบ
15. ใครไม่ใช้ทักษะกำรจัดกำรในกำรทำงำน
ก. ตู๋คิดว่ำจะจัดเก็บห้องครัวในวันเสำร์ และทำควำมสะอำดห้องน้ำในวันอำทิตย์
ข. ทิพย์รื้อของในตู้เย็นออกมำจัดจำแนกประเภท และทำควำมสะอำดตู้เย็นทันทีที่อยำกทำ
ค. ดิษฐ์คิดว่ำควรทำควำมสะอำดโถส้วมก่อน แล้วจึงขัดพื้นห้องน้ำ
ง. ทินสรุปผลกำรทำงำนทุกครั้ง และเมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุง
16. กำรล้ำงภำชนะที่ใช้ในกำรรับประทำนอำหำร ควรล้ำงสิ่งใดก่อนจึงจะเหมำะสมที่สุด
ก. จำน
ข. ชำม
ค. แก้วน้ำ
ง. ช้อน - ส้อม
17. เพรำะเหตุใดจึงควรแยกประเภทของอำหำรก่อนจัดเก็บในตู้เย็น
ก. เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวก
ข. เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม
ค. เพื่อให้ทำควำมสะอำดง่ำย
ง. เพื่อไม่ให้กลิ่นอำหำรปะปนกัน
18. ข้อใดจัดตกแต่งห้องครัวได้ถูกต้องเหมำะสม
ก. ปิดหน้ำต่ำงทุกบำนในห้องครัว เพื่อไม่ให้กลิ่นอำหำรออกไปรบกวน
ข. วำงอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอำหำรไว้ตำมที่ต่ำงๆ เพื่อจะได้หยิบใช้ได้สะดวก
ค. จัดทำงเดินในห้องครัวให้เดินได้สะดวก วำงสิ่งของต่ำงๆ ให้เป็นสัดส่วน
ง. ไม่จัดวำงถังขยะไว้ในห้องครัว เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
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19. จอยนำขยะจำกถังขยะในห้องครัวไปทิ้งสัปดำห์ละ 1 ครั้ง จอยปฏิบัติได้เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร
ก. เหมำะสม เพรำะเป็นกำรประหยัดเวลำ
ข. เหมำะสม เพรำะเศษขยะในห้องครัวส่วนมำกมีปริมำณน้อย จึงไม่จำเป็นต้องทิ้งบ่อยๆ
ค. ไม่เหมำะสม เพรำะควรทิ้งเดือนละ 1 ครั้ง ก็เพียงพอ
ง. ไม่เหมำะสม เพรำะควรทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอำหำรในถังขยะเน่ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็น
20. เรำควรใช้อุปกรณ์ในข้อใดทำควำมสะอำดอ่ำงล้ำงมือ
ก. แปรงลวด
ข. แปรงพลำสติก
ค. แผ่นขัด
ง. แปรงขัดส้วม
ใช้ข้อมูลที่กาหนด ตอบคาถามข้อ 22
1) ล้ำงด้วยน้ำสะอำดจนหมดครำบ และทิ้งไว้ให้แห้ง
2) ใช้แผ่นขัดขัดฝำผนัง และอ่ำงล้ำงมือ ใช้ฟองน้ำขัดฝำผนัง และใช้แปรงขัดส้วมขัดครำบ
สกปรกที่โถส้วม
3) ผสมน้ำยำล้ำงห้องน้ำตำมสัดส่วน แล้วรำดบริเวณต่ำงๆ ในห้องน้ำ
4) เคลื่อนย้ำยสิ่งของต่ำงๆ ไปไว้ที่อื่น และรำดน้ำให้ทั่วทั้งพื้นห้องน้ำ
21. ข้อใดเรียงลำดับกำรทำควำมสะอำดห้องน้ำได้ถูกต้อง
ก. 1) 2) 3) 4)
ข. 4) 3) 2) 1)
ค. 3) 2) 4) 1)
ง. 2) 1) 3) 4)
22. ข้อใดเป็นกำรซ่อมแซมเก้ำอี้ไม้ทขี่ ำหักได้ถกู ต้อง
ก. ใช้กำวติด
ข. ใช้กระดำษกำวติด
ค. ใช้เทปใสพัน
ง. ใช้ค้อนและตะปูตอก
23. กำรประดิษฐ์สิ่งของต่ำงๆ จะสวยงำมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนใดเป็นสำคัญ
ก. กำรออกแบบชิ้นงำน
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ทำชิ้นงำน
ค. กำรตกแต่งชิ้นงำน
ง. กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นงำน
24. ข้อใดจัดเก็บเอกสำรสำคัญไม่ถูกต้อง
ก. เก็บโฉนดที่ดินใส่แฟ้มเอกสำร
ข. เก็บสูติบัตรใส่ซองเอกสำร
ค. เก็บใบเสร็จรับเงินใส่ซองเอกสำร
ง. เก็บสมุดเงินฝำกไว้ในกระเป๋ำสตำงค์ และพกติดตัวเสมอ
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25. ข้อใดเป็นวิธีใช้และดูแลรักษำหนังสือเรียนได้ถูกต้องและเหมำะสมที่สุด
ก. หุ้มปกหนังสือด้วยพลำสติก
ข. เก็บหนังสือไว้ใต้หมอน
ค. เก็บหนังสือไว้ในลิ้นชักโต๊ะเรียน
ง. ใช้ลวดเย็บกระดำษเย็บหน้ำปกหนังสือที่ฉีกขำด
26. ถ้ำนักเรียนมีหน้ำที่ทำควำมสะอำดห้องน้ำภำยในบ้ำน แต่นักเรียนไม่สบำย จึงไม่สำมำรถทำได้
แล้วนักเรียนต้องกำรให้พี่ช่วยทำแทน นักเรียนควรพูดอย่ำงไร
ก. พี่ช่วยล้ำงห้องน้ำแทนหนูให้หน่อยนะคะ หนูไม่คอ่ ยสบำยค่ะ
ข. เธอช่วยล้ำงห้องน้ำให้ฉันหน่อยซิ ฉันป่วยอยู่
ค. พี่ล้ำงห้องน้ำให้หน่อยดิ ฉันรู้สึกไม่สบำย
ง. เธอไปล้ำงห้องน้ำให้ฉันเดี๋ยวนี้
27. ใครไม่มีมำรยำทในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ก. นิ้งตั้งใจซักผ้ำจนเสร็จ แล้วจึงไปเล่นกับเพื่อน
ข. ยุ้ยช่วยแม่จัดเก็บห้องครัวให้เป็นระเบียบ
ค. หยกใช้ให้พี่ทำงำนแทนตนเอง
ง. โน้ตขอโทษแม่ที่ทำจำนแตก
28. กำรทำงำนในข้อใด ช่วยประหยัดพลังงำนและทรัพยำกร
ก. รดน้ำต้นไม้กอ่ นฝนตก
ข. เปิดน้ำตลอดเวลำที่ล้ำงจำน
ค. นำน้ำสุดท้ำยที่ใช้ซักผ้ำล้ำงถนนหน้ำบ้ำน
ง. เปิดตู้เย็นทิ้งไว้โดยไม่ถอดปลั๊ก ในขณะทำควำมสะอำดตู้เย็น
29. ใครใช้พลังงำนและทรัพยำกรได้ถูกต้องและเหมำะสม
ก. ทินรีดผ้ำวันละชุดทุกๆ วัน
ข. ตู๋เปิดโทรทัศน์ไว้ขณะทำงำนบ้ำน
ค. นุจเปิดตู้เย็นหยิบสิ่งของทีละชิ้นจนครบ
ง. แพรเลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
30. เพรำะเหตุใดเทคโนโลยีต่ำงๆ จึงต้องมีวิวัฒนำกำร
ก. เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได้มำกขึ้น
ข. เพื่อให้ผู้สร้ำงเทคโนโลยีเป็นนักประดิษฐ์
ค. เพื่อให้ผู้สร้ำงเทคโนโลยีมีรำยได้
ง. เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
5

31.

จำกภำพ เป็นวิวัฒนำกำรเทคโนโลยีในขั้นใด

ก. ช่ำงกล
ข. กำรช่ำงฝีมือ
ค. เครื่องจักรอัตโนมัติ
ง. สมองกล
32. เพรำะเหตุใดจึงควรนำถุงพลำสติก ขวดพลำสติก มำประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ
ก. เพื่อให้ชิ้นงำนมีควำมสวยงำม
ข. เพื่อเพิ่มมูลค่ำของชิ้นงำน
ค. เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ง. เพื่อลดปริมำณขยะ
33. ข้อใดไม่ได้ใช้กระบวนกำรขั้นตอนในกำรสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้
ก. ลงมือสร้ำงชิ้นงำนตำมควำมต้องกำรทันที โดยไม่ต้องออกแบบ
ข. รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ แล้วจึงเลือกวิธีทำงำน
ค. กำหนดปัญหำในกำรสร้ำงสิ่งของก่อนทุกครั้ง
ง. ปรับปรุงผลงำนเมื่อพบข้อบกพร่อง
34. วัสดุในข้อใดสำมำรถนำมำสร้ำงเป็นนำฬิกำติดผนังได้
ก. ฝำกล่องคุกกี้ทรงกลม
ข. ขวดพลำสติก
ค. กะลำมะพร้ำว
ง. กิ่งไม้
35. ถ้ำต้องกำรวัดขนำดห้องควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. สำยวัดตัว
ข. ไม้เมตร
ค. ตลับเมตร
ง. ไม้บรรทัด

6

36. โยนำงำนประดิษฐ์ชิ้นเก่ำของตนเอง มำดัดแปลงเป็นงำนประดิษฐ์ชิ้นใหม่ โยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
ในข้อใด
ก. ควำมคิดริเริ่ม
ข. ควำมคิดละเอียดลออ
ค. ควำมคล่องในกำรคิด
ง. ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด
37. ใครมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำนประดิษฐ์
ก. เด่นประดิษฐ์ผลงำนในปริมำณมำกขึ้น
ข. ตั้มคิดประดิษฐ์ผลงำนใหม่ๆ ไม่ให้ซ้ำกับใคร
ค. รุจนำผลงำนที่ประดิษฐ์ตำมแบบคนอื่นมำทดลองใช้
ง. ทินศึกษำข้อดีและข้อเสียของงำนประดิษฐ์ที่เคยมีคนทำมำก่อน
38. งำนประดิษฐ์ข้อใดเป็นกำรนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
ก. ตุ๊กตำปูนปั้น
ข. หมวกจำกไหมพรม
ค. ดอกไม้จำกใบยำงพำรำ
ง. แจกันจำกขวดน้ำอัดลม
39. กำรใช้ทรัพยำกรแต่น้อยและใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด เป็นเทคโนโลยีสะอำดในขั้นใด
ก. ลดกำรใช้
ข. ใช้ซ้ำ
ค. ผลิตใช้ใหม่
ง. ซ่อมแซม
40. กำรประมวลผลข้อมูล หมำยถึงข้อใด
ก. กำรนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะต่ำงๆ
ข. กำรเก็บรักษำข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ
ค. กำรจัดกระทำข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศ
ง. กำรตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รับ
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ใช้ข้อความที่กาหนด ตอบคาถามข้อ 41
1) สรุปผลข้อมูลที่รวบรวมได้
2) กำหนดหัวข้อของข้อมูล และเตรียมอุปกรณ์ทใี่ ช้ในกำรบันทึก
3) กำหนดวัตถุประสงค์และควำมสนใจ
4) ค้นหำและรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ
5) วำงแผนพิจำรณำเลือกแหล่งข้อมูล
41. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง
ก. 3) 5) 2) 4) 1)
ข. 2) 4) 5) 3) 1)
ค. 5) 2) 4) 3) 1)
ง. 4) 3) 2) 1) 5)
42. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลสำรสนเทศที่ดี
ก. ชัดเจน
ข. ทันสมัย
ค. น่ำเชื่อถือ
ง. ไสละสลวย
43. กำรพิมพ์ข้อควำมโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ถ้ำต้องกำรขึ้นย่อหน้ำใหม่ต้องกดปุ่มใด
ที่แผงแป้นอักขระ
ก.
ข.
ค.

ง.

44. ถ้ำต้องกำรปรับขนำดตัวอักษร และตัวอักษรตัวหนำ ต้องคลิกที่สัญรูปในข้อใด
ก.
ข.
ค.

ง.

45. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในกำรสร้ำงงำนเอกสำร
ก. พิมพ์ข้อควำมโดยไม่บอกแหล่งที่มำของข้อมูล
ข. พิมพ์ข้อควำมโดยใช้ภำษำกระชับชัดเจน
ค. พิมพ์ข้อควำมยกย่องชื่นชมผู้ที่ทำควำมดี
ง. พิมพ์ข้อควำมโดยใช้ภำษำสุภำพ
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46. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ
ก. กำรทำงำนเพื่อให้ได้ค่ำตอบแทน
ข. กำรทำงำนเพื่อควำมสนุกสนำน
ค. กำรทำงำนเพื่อให้ได้รับรำงวัล
ง. กำรทำงำนเพื่อให้ได้รับคำชม
47. อำชีพในข้อใดไม่ใช่อำชีพประเภทเดียวกัน
ก. ครู - ทหำร
ข. หมอ - ตำรวจ
ค. ชำวสวน - ช่ำงตัดเสื้อ
ง. จิตรกร - พนักงำนบริษัท
48. อำชีพใดมีส่วนในกำรพัฒนำประเทศด้ำนกำรศึกษำ
ก. มัคคุเทศก์
ข. ครู
ค. นักเขียน
ง. ทหำร
49. อำชีพใดมีลักษณะกำรได้รับรำยได้เหมือนอำชีพแม่ค้ำ
ก. พยำบำล
ข. พนักงำนดับเพลิง
ค. นักแสดง
ง. วิศวกร
50. ด.ช. ตุลย์ นักเรียนชั้น ป.5 ต้องกำรหำรำยได้พิเศษ จึงไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้ำนอำหำรโต้รุ่งที่ทำงำน
ในวันจันทร์ - เสำร์ ตั้งแต่เวลำ 17.00 น. - 24.00 น. กำรประกอบอำชีพของ ด.ช. ตุลย์ ควรคำนึงถึง
ด้ำนใดมำกที่สุด
ก. รำยได้
ข. เวลำทำงำน
ค. ควำมเสี่ยงในกำรทำงำน
ง. กำรได้รับกำรยอมรับนับถือจำกสังคม

....
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