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ข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี
ชุดที่ 1
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. การทางานในข้อใด นักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง
ก. ซักเสื้ อผ้า ข. รี ดผ้า ค. อาบน้ า
2. ข้อใด ไม่ ใช่ ประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่
ก. ทาให้ร่างกายอบอุ่น
ข. ทาให้เรี ยนหนังสื อเก่ง
ค. เสริ มสร้างบุคลิกภาพ
3. ข้อใดแต่งกายไม่เหมาะกับฤดูฝน
ก.

ข. ค.

4. หากชายเสื้ อที่เราใส่ มีขนาดยาวเกินไป เราควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ปล่อยไว้อย่างนั้น
ข. ใช้กรรไกรตัดชายเสื้ อให้ส้ นั จนพอดี
ค. จัดชายเสื้ อใส่ ในกางเกงหรื อกระโปรง
5. เมื่อแต่งกายเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ออกจากบ้านทันที
ข. นัง่ พักก่อน แล้วจึงออกจากบ้าน
ค. ตรวจดูความเรี ยบร้อย แล้วจึงออกจากบ้าน
6. ใครแต่งกายไม่เหมาะสม
ก. ตูนใส่ ชุดว่ายน้ าไปว่ายน้ า
ข. หนุ่มใส่ เสื้ อและกระโปรงสี ดาไปงานศพ
ค. แก้มใส่ เสื้ อยืดและกางเกงขาสั้นไปสวนสนุก
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– แต่งตัว

7. หญิงจะไปวัด หญิงควรแต่งกายอย่างไร
ก. ข. ค.

ข้ อ 8
– 9 ใครใช้ ของใช้ ส่วนตัวไม่ ถูกต้ อง
8. ก. จอยใช้ไม้บรรทัดไล่ตีแก้ม
ข. ทินเปิ ดอ่านหนังสื ออย่างทะนุถนอม
ค. เกดใช้ดินสอวาดภาพลงในสมุดวาดภาพ
9. ก. ตู๋ลา้ งแปรงสี ฟันจนหมดคราบ แล้วจึงเก็บเข้าที่
ข. ฝ้ ายฉีกภาพที่ชอบจากหนังสื อในห้องสมุด
ค. ทิพย์ปัดฝุ่ นตุก๊ ตาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
10. ข้อใดใช้ของเล่นได้เหมาะสม
ก. จุ๋มใช้ตุก๊ ตาไล่ตีขวัญ
ข. อิ๋วเล่นรถบังคับในห้องเรี ยน
ค. โอ๋ เตะฟุตบอลกับวีในสนามกีฬา
11.
จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร
ก. ใส่ กระเป๋ ากระโปรงหรื อกางเกง
ข. เก็บใส่ กล่องดินสอให้เรี ยบร้อย
ค. สอดไว้ในหนังสื อ
1)
2)
3)
4)

ล้างคราบยาสี ฟันและฟองออกจากแปรงจนสะอาด
ใช้แปรงสี ฟันแปรงฟันให้สะอาด
เก็บแปรงสี ฟันเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
บีบยาสี ฟันลงบนขนแปรง

12. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการใช้แปรงสี ฟันได้ถูกต้อง
ก. 2
)3)4)1)
ข. 4 ) 2 ) 1 ) 3 )
4

ค. 1 ) 4 ) 2 ) 3 )

13. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของการจัดเก็บสิ่ งของให้เรี ยบร้อย
ก. หยิบใช้ได้ง่ายและสะดวก
ข. ผูพ้ บเห็นจะชื่นชม
ค. สิ่ งของไม่สูญหาย
14.
จากภาพ ควรจัดเก็บอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. จับคู่ถุงเท้าที่เหมือนกัน แล้วม้วนเก็บเข้าที่
ข. รี ดแล้วใส่ ไม้แขวนแขวนไว้ในตู ้
ค. หนีบไว้กบั ไม้แขวนเสื้ อ
1) จัดเรี ยงหนังสื อตามหมวดหมู่บนชั้นวางของ
2) ปั ดฝุ่ นละอองบนชั้นวางของ
3) ปั ดฝุ่ นละอองที่หนังสื อและจัดแยกประเภทตามหมวดหมู่
15. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการจัดเก็บหนังสื อได้ถูกต้อง
ก.
1)2)3)
ข. 2 ) 3 ) 1 )
16. ข้อใดคือ ไม้กวาดดอกหญ้า
ก. ข. ค.

17.
จากภาพมีหน้าที่อย่างไร
ก. กวาดพื้นที่เปี ยก
ข. กวาดเศษใบไม้
ค. ปัดฝุ่ นละออง
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ค. 3 ) 1 ) 2 )

18. อุปกรณ์ทาความสะอาดบ้านในข้อใดใช้ขดั พื้นที่เป็ นตะไคร่
ก. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
ข. แปรงขัดพื้น
ค. ไม้ถูพ้นื
19. อุปกรณ์ทาความสะอาดในข้อใดไม่ใช้คู่กบั ที่ตกั ผง
ก. ไม้ถูพ้นื
ข. ไม้กวาดดอกหญ้า
ค. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
20. ใครใช้อุปกรณ์ทาความสะอาดไม่ถูกต้อง
ก. อิ๋วใช้ถงั น้ าโกยขยะไปทิ้ง
ข. โอ๋ ใช้ไม้ถูพ้นื ถูพ้นื ห้องรับแขก
ค. อ้นใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นกวาดน้ าที่ขงั ในห้องน้ า
21.
จากภาพ ใช้ทางานเกษตรในข้อใด
ก. ตักปุ๋ ย ข. ใส่ ดิน ค. พรวนดิน
22. เครื่ องมือเกษตรในข้อใด มีหน้าที่การใช้งานคล้ายกัน
ก. ส้อมพรวน
– ช้อนปลูก
ข. สายยาง
– บัวรดน้ า
ค. เสี ยม
– บุง้ กี๋
23. ข้อใดใช้เครื่ องมือเกษตร ไม่ ถูกต้ อง
ก. ใช้สายยางรดน้ าต้นกล้าในกระบะ
ข. ใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆ ต้นไม้
ค. ใช้ชอ้ นปลูกขุดวัชพืชรอบๆ ต้นไม้ขนาดใหญ่
24. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของการใส่ ปุ๋ยให้ตน้ ไม้
ก. เพิ่มธาตุอาหารที่จาเป็ น
ข. ทาให้ตน้ ไม้ชุ่มชื้น
ค. ทาให้ดินร่ วนซุ ย
25. เครื่ องมือเกษตรในข้อใด ไม่จาเป็ นต้องทาน้ ามันกันสนิม
ก. บัวรดน้ า ข. เสี ยม ค. จอบ
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26. ข้อใดเป็ นงานประดิษฐ์ที่ทาจากกระดาษ
ก.

ข. ค.

27. อุปกรณ์ในข้อใดใช้ตดั ผ้าจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คัตเตอร์
ข. กรรไกร ค. มีด
28. ใครใช้อุปกรณ์ในการทางานประดิษฐ์ถูกต้อง
ก. เดือนใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดงานประดิษฐ์
ข. เด่นใช้กาวทาผ้าสองชิ้นให้ติดกัน
ค. ดวงใช้เข็มกับด้ายเย็บกระดาษ
29. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ อง
ก. วิทยุให้ขอ้ มูลภาพและเสี ยง
ข. หนังสื อพิมพ์ให้ขอ้ มูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ
ค. คอมพิวเตอร์ให้ขอ้ มูลภาพ ข้อมูลตัวอักษร และข้อมูลเสี ยง
30. การรับประทานอาหารจะได้ขอ้ มูลประเภทใดมากที่สุด
ก. ข้อมูลกลิ่น ข. ข้อมูลภาพ ค. ข้อมูลรสชาติ
31. ถ้าต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของตนเอง ควรสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. คุณครู ข. กานัน ค. พ่อแม่
32. แหล่งข้อมูลใด ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้ดีที่สุด
ก. สัตวแพทย์ ข. เกษตรกร ค. เพื่อนๆ
ใช้ ข้อมูลต่ อไปนีต้ อบคาถามข้ อ 33
– 34
สั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนา้ นม มี 4 เท้ า เป็ นสั ตว์ เลีย้ งไว้ ดูเล่ น เพือ่ ความเพลิดเพลิน
บางชนิดมีขนยาว บางชนิดมีขนสั้ น หรือบางชนิดไม่ มีขน มีนิสัยขีอ้ ้อน ขีป้ ระจบ
มีเสี ยงร้ องดัง เหมียว เหมียว
33. สัตว์จากข้อมูลคือสัตว์ในข้อใด
ก. สุ นขั ข. กระรอก ค. แมว
34. ข้อมูลใดที่บอกให้รู้วา่ เป็ นข้อมูลของสัตว์ในข้อ 33
ก. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม ข. ร้อง เหมียว เหมียว ค. มีนิสัยขี้ออ้ น ขี้ประจบ
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35. ข้อใด ไม่ ใช่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ข.

ค.

36. เราใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในข้อใดมากที่สุด
ก. บันทึกภาพ
ข. ติดต่อสื่ อสาร
ค. เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
37. ถ้าเราต้องการพิมพ์รายงานส่ งคุณครู ควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใด
ก. โทรทัศน์
ข. กล้องดิจิทลั ค. คอมพิวเตอร์
38. ข้อใดเป็ นประโยชน์ดา้ นการติดต่อสื่ อสาร
ก. การตกแต่งภาพ
ข. การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. การเรี ยนทางไกลผ่านดาวเทียม
ข้ อ 39 – 40 ข้ อใดใช้ ประโยชน์ จากอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ เหมาะสม
39. ก. ปรับสี และขยายภาพในกล้องดิจิทลั
ข. เล่นเกมต่อสู ้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. ดูรายการสารคดีในโทรทัศน์
40 ก. ดูรายการสารคดีในโทรทัศน์
ข. ฟังการพยากรณ์อากาศจากวิทยุ
ค. พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จกั ผ่านทางโปรแกรมสนทนาในอินเทอร์ เน็ต
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ตารางวิเคราะห์ ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุ ดที่ 2
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ข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 40 ข้ อ

ให้ กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้ าคาตอบทีถ่ ูกต้ อง
1. ปอใส่ เสื้อยืด กางเกงขาสั้ น และสวมรองเท้าแตะ
จากการแต่งกาย ปอควรจะใส่ ไปสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม
ก. โรงเรี ยน ข. ตลาด ค. พิพิธภัณฑ์
2. การแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าหนาๆ ในฤดูหนาวมีประโยชน์อย่างไร
ก. ทาให้ร่างกายอบอุ่น
ข. ทาให้ดูสภาพเรี ยบร้อย
ค. ทาให้เคลื่อนไหวได้สะดวก
3. การแต่งกายในข้อใดเหมาะกับการไปทะเลมากที่สุด
ก. เสื้ อเชิ้ต + กางเกงขายาว
ข. เสื้ อยืด + กางเกงขาสั้น
ค. เสื้ อแขนกุด + กระโปรงยาว
1) จัดเสื้ อให้เรี ยบร้อย
2) สวมเสื้ อโดยใส่ แขนทั้ง 2 ข้าง
3) ติดกระดุมให้เรี ยบร้อย
4. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการใส่ เสื้ อที่มีกระดุมได้ถูกต้อง
ก. 1
)2)3)
ข. 2 ) 3 ) 1 )

ค. 3 ) 1 ) 2 )

1) รู ดซิป และติดตะขอกางเกง
2) ยกขาใส่ ในกางเกง
3) จัดชายเสื้ อใส่ ในกางเกง และตรวจดูความ
เรี ยบร้อย
5. ข้อใดเรี ยงลาดับขั้นตอนการสวมกางเกงได้ถูกต้อง
ก. 1
)2)3)
ข. 3 ) 1 ) 2 )

ค. 2 ) 1 ) 3 )
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ข้ อ 6 -8 ข้ อใดใช้ ของใช้ ไม่ เหมาะสม
6.
ก.

ข. ค.

7.
ก. ข. ค.

8. ก. กุ๋ยใช้เทปใสติดหนังสื อที่ขาด
ข. ตู๋ให้แม่เย็บตุก๊ ตาที่แขนขาดให้
ค. ทินเปลี่ยนดินสอใหม่ทุกครั้งที่ไส้ดินสอกุด
9. ข้อใดจัดเก็บหนังสื อได้ถูกต้องที่สุด
ก. ข. ค.

10. เมื่อเล่นตุก๊ ตาเสร็ จแล้ว ควรจัดเก็บอย่างไร
ก.
ซ่อนไว้ใต้เตียงนอน
ข.
วางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสื อ
ค. ปั ดฝุ่ น แล้วเก็บใส่ ลงั ของเล่น
11.
จากภาพควรจัดเก็บอย่างไร
ก. รี ด แล้วพับเก็บในตูเ้ สื้ อผ้า
ข. รี ด แล้วแขวนไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า
ค. พับให้เรี ยบร้อย แล้วจัดเก็บไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า
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ข้ อ 12
– 13 ใครจัดเก็บของใช้ ไม่ เหมาะสม
12. ก. นกม้วนเข็มขัด แล้วจัดเก็บใส่ กล่อง
ข. เกดพับผ้าเช็ดตัวแล้วจัดเก็บในตูเ้ สื้ อผ้า
ค. ผึ้งวางรองเท้านักเรี ยนไว้ขา้ งชั้นวางรองเท้า
13. ก. จุ๋มพับผ้าห่มทุกครั้งหลังจากตื่นนอน
ข. ฝ้ ายเก็บหนังสื อที่ชอบอ่านไว้ใต้หมอน
ค. ป๋ อมเก็บกรรไกรใส่ ปลอก แล้วเก็บในลิ้นชัก
14. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ อง
ก. เราควรจัดเก็บที่นอนทุกวัน
ข. เราควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ค. เราควรนาหมอนผึ่งแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
15. ใครไม่ได้ทางานบ้าน
ก. ขวัญใช้ไม้ถูพ้นื ถูพ้นื ห้องรับแขก
ข. ทัยใช้เทปใสพันด้ามไม้กวาดขนไก่ที่หกั
ค. แตงใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวกวาดเศษใบไม้
16. เครื่ องมือทาความสะอาดบ้านข้อใดไม่ได้ใช้คู่กนั
ก. ไม้กวาดดอกหญ้า + ที่ตกั ผง
ข. แปรงขัดพื้น + ที่ตกั ผง
ค. ผ้าถูพ้นื + ถังน้ า
17. ไม้กวาดขนไก่ควรเก็บอย่างไร
ก. แขวนไว้ที่ผนัง
ข. วางนอนราบกับพื้น
ค. พิงฝาผนังโดยเอาด้ามลงพื้น
18. ตั้มต้องการขัดพื้นห้องน้ า และกวาดน้ าที่ขงั อยู่ ตั้มควรใช้เครื่ องมือในข้อใด
ก. แปรงขัดพื้น , ไม้กวาดดอกหญ้า
ข. ไม้ถูพ้นื , ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
ค. แปรงขัดพื้น , ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
19. ขั้นตอนการปลูกพืชในข้อใด ควรทาทุกวันในตอนเช้า – เย็น
ก. ใส่ ปุ๋ย ข. รดน้ า ค. พรวนดิน
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20. ข้อใดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการกาจัดวัชพืชทั้งหมด
ก. จอบ , บุง้ กี๋ ข. สายยาง , ช้อนปลูก ค. ช้อนปลูก , บุง้ กี๋
1) ปิ ดก๊อกน้ า ถอดสายยางออก แล้วม้วนเก็บเข้าที่
2) ใช้สายยางรดน้ าต้นไม้
3) ต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ า
21. เรี ยงลาดับขั้นตอนการรดน้ าต้นไม้
ก. 1
)2)3)
ข. 2 ) 1 ) 3 )
22. ข้อใดใช้เครื่ องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
ก. ต่ายใช้จอบตักปุ๋ ยใส่ ตน้ ไม้
ข. วีใช้เสี ยมขุดหลุมปลูกต้นไม้
ค. ปอใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบโคนต้น
23. งานประดิษฐ์ในข้อใดเป็ นงานพับกระดาษ
ก. ข. ค.

24.

จากภาพ มีวสั ดุใดที่ใช้ในงานประดิษฐ์น้ ี
ก. ขวดแก้ว
ข. กระดาษลัง
ค. แกนกระดาษทิชชู
25. ใครใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เหมาะสมที่สุด
ก. หญิงใช้ไม้บรรทัดจุ่มกาวแล้วนามาทากระดาษให้ติดกัน
ข. ต้อมใช้คตั เตอร์ เจาะรู ฝาน้ าอัดลม
ค. อ้อมใช้กรรไกรตัดเศษกระดาษ
14

ค. 3 ) 2 ) 1 )

26. ข้อใดปฏิบตั ิตนได้อย่างปลอดภัยที่สุด ในการทางานประดิษฐ์
ก. เด่นพันลวดไว้กบั แขนตนเอง เพื่อไม่ให้ลวดหาย
ข. เอกปักเข็มไว้ที่หมอนปักเข็ม เพื่อสะดวกในการใช้งาน
ค. ตุ่นเก็บคัตเตอร์ ไว้ในกระเป๋ าเสื้ อ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้
27. รุ ตดมดอกกุหลาบ รุ ตจะได้รับข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลกลิ่น
ข. ข้อมูลเสี ยง
ค. ข้อมูลรสชาติ
28. นาถอยากรู ้เรื่ องการทาตุก๊ ตาดินเผา นาถควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. คุณครู
ข. พ่อแม่
ค. ห้องสมุด
29. หนุ่มต้องการรู ้เรื่ องการดูแลแปลงเพาะกล้า หนุ่มต้องสอบถามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. ครู สอนวิชาสังคม
ข. ครู สอนวิชาเกษตร
ค. ครู สอนวิชาคณิ ตศาสตร์
ข้ อ 30 – 31 ใครค้ นหาข้ อมูลไม่ เหมาะสมทีส่ ุ ด
30. ก. โต้งถามคุณครู พละเกี่ยวกับกติกาการแข่งฟุตบอล
ข. ออมถามผูใ้ หญ่บา้ นเกี่ยวกับประวัติชุมชนของตนเอง
ค. เก่งถามแม่คา้ ขายอาหารเกี่ยวกับวิธีปลูกผักไว้กินเอง
31 ก. ตัก๊ ถามราคาสิ นค้าจากแม่คา้ ในตลาด
ข. นิดหาข่าวที่ผา่ นมาแล้ว โดยการฟังจากวิทยุ
ค. จอยหาความหมายของคาศัพท์จากพจนานุกรม
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ใช้ ข้อมูลข้ างต่ อไปนีต้ อบคาถามข้ อ 32

– 33

ผักต่ างๆ ให้ สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ เมื่อกินเข้ าไปแล้วจะช่ วย
เสริมสร้ างความต้ านทานโรค ทาให้ ฟันแข็งแรง ช่ วยทาให้ ระบบขับถ่ ายทางาน
ได้ ดี และทาให้ ผวิ พรรณดี
32. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้ อง
ก. ผักให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
ข. กินผักแล้วทาให้ระบบขับถ่ายทางานได้ดี
ค. ผักทาให้ฟันแข็งแรงโดยไม่ตอ้ งแปรงฟัน
33. นักเรี ยนได้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลนี้
ก. รู ้จกั ผักชนิดต่างๆ
ข. ประโยชน์จากการกินผัก
ค. การทาให้ร่างกายแข็งแรง และผิวพรรณดี
ข้ อ 34
– 35 ข้ อใดเป็ นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
34.
ก. ข. ค.

35.
ก. ข. ค.

36. ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ทางานได้สะดวก
ข. ค่าใช้จ่ายมีราคาถูก
ค. ได้ผลงานที่ถูกต้องและแม่นยา
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37.
จากภาพ ใช้ประโยชน์ในข้อใด
ก. ฟังข้อมูลข่าวสาร
ข. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ค. เชื่อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
38.

ข้อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพ

ก. บันทึกภาพถ่าย
ข. ตกแต่งภาพให้สวยงาม
ค. ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ
39. เด็กๆ ฝึ กทางานประดิษฐ์ตามครู ที่สอนผ่านโทรทัศน์จากทางไกลผ่านดาวเทียม จากข้อความ
เด็กๆ ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
ก. การวาดภาพ ข. การสื่ อสาร ค. การเรี ยน
40. ข้อใดใช้ประโยชน์ในด้านการวาดภาพและตกแต่งภาพ
ก. วาดภาพผ่านโปรแกรม
Paint
ข. ส่ งภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ค. ส่ งข้อความภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้ นปี ชุ ดที่ 1
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ค 2.
ข 7.
ข 12.
ข 17.
ค 22.
ค 27.
ค 32.
ข

ข 3.
ก 8.
ข 13.
ค 18.
ข 23.
ข 28.
ก 33.
37. ค

ก 4.
ก
ข 14.
ข 19.
ก 24.
ก 29.
ค 34.
38. ข

ค 5.
9. ข 10.
ก 15.
ก 20.
ก 25.
ก 30.
ข 35.
39. ข

ค
ค
ข
ก
ก
ค
ค
40. ค

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้ นปี ชุ ดที่ 2
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.

ข 2.
ก 7.
ข 12.
ข 17.
ค 22.
ข 27.
ข 32.
ข

ก 3.
ข 8.
ค 13.
ก 18.
ก 23.
ก 28.
ค 33.
37. ก

ข 4.
ค
ข 14.
ค 19.
ก 24.
ค 29.
ข 34.
38. ค
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ข 5.
9. ก 10.
ข 15.
ข 20.
ข 25.
ข 30.
ก 35.
39. ค

ค
ค
ข
ค
ค
ค
ค
40. ก

เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ค เพราะข้อ ก. และ ข. เป็ นงานที่เด็กในวัยนักเรี ยนยังไม่สามารถทาได้
2. ตอบ ข เพราะการแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาส และสถานที่ทาให้ผสู ้ วมใส่ มีบุคลิกภาพที่ดี
และได้รับประโยชน์ เช่น ฤดูหนาวใส่ เสื้ อผ้าหนาๆ ทาให้ร่างกายอบอุ่น เป็ นต้น
3. ตอบ ก เป็ นการแต่งกายที่เหมาะสาหรับฤดูหนาว
4. ตอบ ค เพราะควรจัดชายเสื้ อใส่ ในกางเกงหรื อกระโปรงให้เรี ยบร้อย ทาให้ดูไม่รุ่มร่ าม
5. ตอบ ค เพราะควรตรวจดูความเรี ยบร้อยในการแต่งกาย เช่น ติดกระดุมเสื้ อครบทุกเม็ด รู ดซิ ป
ติดตะขอกางเกงเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นต้น
6. ตอบ ข เพราะหนุ่มเป็ นชื่อเด็กผูช้ าย ดังนั้นไม่ควรใส่ กระโปรง
7. ตอบ ก เพราะหญิงเป็ นชื่อของเด็กผูห้ ญิง ซึ่ งสามารถใส่ ได้ท้ งั กระโปรงและกางเกง แต่สถานที่
ที่ไปคือ วัด จึงควรใส่ กางเกงหรื อกระโปรงที่สุภาพ เช่น กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น
คลุมหัวเข่า หรื อกระโปรงที่ยาวคลุมเข่าลงไป เป็ นต้น
8. ตอบ ก เพราะไม้บรรทัดใช้วดั ระยะหรื อตีเส้นต่างๆ ไม่ควรนามาไล่ตีกนั อาจทาให้เกิด
อันตรายได้
9. ตอบ ข เพราะทาให้หนังสื อเสี ยหาย
10. ตอบ ค เพราะ ก. ไม่ควรนาตุก๊ ตามาไล่ตีเพื่อน อาจทาให้ชารุ ดได้
ข. ไม่ควรเล่นรถบังคับในห้องเรี ยน
11. ตอบ ข เพราะเมื่อใช้ดินสอเสร็ จแล้ว ควรจัดเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย เช่น เก็บใส่ กล่องดินสอ
เก็บใส่ กระบอกใส่ ดินสอ เป็ นต้น เพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวก ป้ องกันการสู ญหาย
และฝึ กความมีระเบียบ
12. ตอบ ข เพราะข้อ ก. และ ค. เรี ยงลาดับขั้นตอนการใช้แปรงสี ฟันไม่ถูกต้อง
13. ตอบ ข เพราะการจัดเก็บสิ่ งของต่างๆ ทาให้สะดวกในการหยิบใช้งาน ป้ องกันการสู ญหาย
ทาให้มีสิ่งของไว้ใช้ได้นานๆ
14. ตอบ ก จากภาพเป็ นภาพถุงเท้า จัดเก็บโดยจับคู่ถุงเท้าคู่เดียวกัน จากนั้นพับซ้อนกันหรื อม้วน
แล้วเก็บเข้าที่ให้เรี ยบร้อย
15. ตอบ ข เพราะข้อ ก. และ ค. เรี ยงลาดับขั้นตอนการจัดเก็บหนังสื อไม่ถูกต้อง
16. ตอบ ข เพราะ ก. เป็ นภาพไม้ถูพ้นื ค. ภาพไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาว
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17. ตอบ ค เพราะจากภาพเป็ นภาพไม้กวาดขนไก่ ซึ่ งใช้ปัดฝุ่ นละออง
18. ตอบ ข เพราะ ข. ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นใช้กวาดพื้นที่มีน้ าขัง ค. ไม้ถูพ้นื ใช้ถู
ทาความสะอาดพื้น
19. ตอบ ก เพราะไม้ถูพ้นื ใช้คู่กบั กะละมัง โดยตักน้ าใส่ กะละมัง จากนั้นจุ่มส่ วนที่เป็ นผ้า
ลงในกะละมัง แล้วซักให้สะอาด
20. ตอบ ก เพราะถังน้ าใช้ซกั ผ้าขี้ริ้ว ถ้าต้องการโกยขยะควรใช้ที่ตกั ผง
21. ตอบ ค เพราะจากภาพเป็ นภาพส้อมพรวน ใช้สาหรับพรวนดินรอบๆ โคนต้นไม้
22. ตอบ ข เพราะสายยางและบัวรดน้ า ใช้รดน้ าเหมือนกัน แต่สายยางใช้กบั ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่
แข็งแรง ส่ วนบัวรดน้ าใช้รดต้นกล้าหรื อต้นไม้ขนาดเล็ก
23. ตอบ ก เพราะใช้สายยางรดน้ าต้นกล้า อาจทาให้ตน้ กล้าตายได้
24. ตอบ ก เพราะการใส่ ปุ๋ยเป็ นการเพิ่มธาตุอาหารที่จาเป็ นให้กบั ต้นพืช เพื่อช่วยเร่ ง
การเจริ ญเติบโตของต้นพืช
25. ตอบ ก เพราะบัวรดน้ าส่ วนใหญ่ทามาจากพลาสติกและไม่มีส่วนที่เป็ นโลหะ จึงไม่ตอ้ ง
ทาน้ ามันเพื่อป้ องกันสนิม
26. ตอบ ค เพราะ ก. เป็ นภาพโมบาย ทาจากเปลือกหอย ไม้ ลวด ข. เป็ นภาพตุก๊ ตาเปลือกไข่
ทาจากเปลือกไข่ ไหมพรม
27. ตอบ ข เพราะคัตเตอร์ หรื อมีดใช้ตดั ผ้าได้ แต่ไม่สะดวกเท่าใช้กรรไกร ซึ่ งอาจทาให้เกิด
อันตรายได้ และอาจได้ผลงานที่ไม่สวยงาม
28. ตอบ ก เพราะ ข. ควรใช้ดา้ ยกับเข็มเย็บผ้าจึงจะเหมาะสม ค. ควรใช้กาวทากระดาษให้ติดกัน
จึงจะเหมาะสม
29. ตอบ ก เพราะวิทยุให้เฉพาะข้อมูลเสี ยง
30. ตอบ ค เพราะการรับประทานอาหารเป็ นการรับรู ้ขอ้ มูลรสชาติ โดยผ่านประสาทสัมผัส
คือ ปาก
31. ตอบ ค เพราะ พ่อ แม่ เป็ นบุคคลภายในครอบครัวของเรา จึงรู ้เกี่ยวกับประวัติของครอบครัว
ได้ดีที่สุด
32. ตอบ ก เพราะสัตวแพทย์ เป็ นคุณหมอที่รักษาสัตว์ มีความรู ้ในการเลี้ยงดู ดูแลสัตว์ต่างๆ
จึงเป็ นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
33. ตอบ ค เพราะข้อมูลที่ให้มาทั้งหมด เป็ นข้อมูลของ แมว
34. ตอบ ข เพราะสัตว์ที่มีเสี ยงร้อง เหมียว เหมียว คือ แมว
35. ตอบ ค เพราะดินสอกดไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลออกมาในรู ปแบบต่างๆ ได้
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36. ตอบ ข เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่อยูไ่ กลกัน เพื่อให้ติดต่อส่ งข่าว
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
37. ตอบ ค เพราะคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมใช้พิมพ์งาน เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด เป็ นต้น ทาให้
ได้ผลงานที่เป็ นระเบียบและดูสวยงาม
38. ตอบ ข เพราะการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการส่ งจดหมายผ่านโปรแกรมทาง
อินเทอร์ เน็ตเพื่อติดต่อสื่ อสารกัน ทาให้สะดวกรวดเร็ ว และเป็ นการประหยัดเวลา
อีกด้วย
39. ตอบ ข เพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่ควรใช้ติดต่อสื่ อสารเพื่อส่ งข่าวสารจึงจะเหมาะสมกว่า และ
การเล่นเกมต่อสู ้อาจทาให้ผเู ้ ล่นเกิดความรู ้สึกร่ วมไปกับเกม แล้วเผลอนามาปฏิบตั ิ
ในชีวติ ประจาวัน ทาให้เป็ นเด็กก้าวร้าวได้
40. ตอบ ค เพราะการพูดคุยกับผูท้ ี่ไม่รู้จกั อาจถูกชักจูง หรื อถูกล่อลวงไปในทางที่ผดิ ทาให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ตนเองได้
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เฉลยข้ อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
เฉลยอย่ างละเอียด
1. ตอบ ข เพราะ ก. โรงเรี ยน ควรแต่งกายด้วยชุดนักเรี ยนตามที่โรงเรี ยนกาหนด หรื อแต่งกาย
ด้วยชุดสุ ภาพเรี ยบร้อย ส่ วน ค. พิพิธภัณฑ์ ควรแต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ เช่น เสื้ อยืด
กางเกงขายาว เป็ นต้น เพื่อเป็ นการให้เกียรติสถานที่
2. ตอบ ก เพราะเสื้ อผ้าที่มีเนื้อหนา จะปกปิ ดร่ างกายได้มิดชิด ทาให้ร่างกายอบอุ่น เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เป็ นหวัด
3. ตอบ ข เพราะทาให้คล่องตัว สวมใส่ สบาย
4. ตอบ ข เพราะข้อ ก. และ ค. เรี ยงลาดับขั้นตอนการใส่ เสื้ อที่มีกระดุมไม่ถูกต้อง
5. ตอบ ค เพราะข้อ ก. และ ข. เรี ยงลาดับขั้นตอนการสวมกางเกงไม่ถูกต้อง
6. ตอบ ก เพราะหนังสื อเป็ นสิ่ งที่ให้ความรู ้ ความสนุกสนานโดยการอ่าน เราจึงควรถนอม
หนังสื อ เช่น เปิ ดหนังสื ออย่างเบามือ ไม่ฉีก ไม่ขีดเขียนลงในหนังสื อ เป็ นต้น
7. ตอบ ข เพราะเราควรดูแลรักษาเสื้ อผ้าไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ ซึ่ งจะทาให้ซกั ออกยาก
หรื อคราบเลอะเทอะอาจจะฝังแน่นติดเสื้ อผ้าได้
8. ตอบ ค เพราะควรใช้ดินสอให้หมดแท่งเสี ยก่อน แล้วจึงเปลี่ยนแท่งใหม่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
และทรัพยากร
9. ตอบ ก เพราะการจัดวางหนังสื อควรจัดตามหมวดหมู่ เรี ยงลาดับสู งต่า โดยหันสันปกออก
ด้านนอก แล้วใช้ที่ก้ นั หนังสื อกันไว้เพื่อไม่ให้หนังสื อล้ม
10. ตอบ ค เมื่อเล่นตุก๊ ตาเสร็ จแล้ว ควรปั ดฝุ่ นเพื่อทาความสะอาด ไม่ให้เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค
จากนั้นจัดเก็บใส่ ลงั ให้เรี ยบร้อย เพื่อจะได้มีตุก๊ ตาไว้เล่นนานๆ
11. ตอบ ข จากภาพเป็ นภาพเสื้ อนักเรี ยน จัดอยูใ่ นเสื้ อผ้าที่ตอ้ งรี ด เมื่อรี ดเสร็ จเรี ยบร้อยควรใส่
ไม้แขวนเสื้ อแล้วนาไปแขวนไว้ในตูเ้ สื้ อผ้า เพื่อไม่ให้เสื้ อยับยูย่ ี่
12. ตอบ ค เพราะควรจัดเก็บรองเท้าเข้าไว้ในชั้นวางรองเท้าให้เรี ยบร้อย เพื่อสะดวกในการใช้งาน
13. ตอบ ข เพราะควรจัดเก็บหนังสื อไว้ที่ช้ นั วางหนังสื อให้เรี ยบร้อย ไม่ควรวางไว้ใต้หมอน
อาจทาให้หนังสื อฉีกขาดได้
14. ตอบ ข เพราะควรเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความสะอาดและไม่ให้
เป็ นแหล่งสะสมเชื้อโรค
15. ตอบ ข เพราะเป็ นการซ่อมแซมเครื่ องมือทาความสะอาด ซึ่ งเป็ นงานช่าง
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16. ตอบ ข แปรงขัดพื้นใช้ขดั พื้นที่มีรอยสกปรก ส่ วนที่ตกั ผงใช้โกยหรื อตักเศษขยะ เครื่ องมือทั้ง
2 ประเภท จึงไม่ได้ใช้งานคู่กนั
17. ตอบ ก ข้อ ข. และ ค. เป็ นการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง
18. ตอบ ค ขัดพื้นห้องน้ า ให้ใช้แปรงขัดพื้นขัด กวาดน้ าที่ขงั โดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้น
19. ตอบ ข เพราะทาให้ตน้ ไม้ชุ่มชื้น และควรรดในปริ มาณที่พอเหมาะ ให้ถูกกับชนิดของพืช และ
ฤดูกาลด้วย
20. ตอบ ค ในการกาจัดวัชพืช ถ้าเราไม่สามารถดึงวัชพืชได้ ให้ใช้ชอ้ นปลูกแซะวัชพืช แล้วนา
วัชพืชใส่ บุง้ กี๋เพื่อนาไปทิง้ ขยะ
21. ตอบ ค ข้อ ก. และ ข. เรี ยงลาดับขั้นตอนการรดน้ าต้นไม้ไม่ถูกต้อง
22. ตอบ ก เพราะจอบใช้ขดุ ดิน ถากหญ้า และดายหญ้า ถ้าจะตักปุ๋ ยควรใช้ชอ้ นปลูกตัก
23. ตอบ ก ข้อ ข. เป็ นการนาก้อนหิ นมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็ นจรวด
และข้อ ค. เป็ นการนากลีบดอกไม้แห้งติดลงกระดาษทาเป็ นที่คนั่ หนังสื อ
24. ตอบ ข เพราะจากภาพเป็ นงานประดิษฐ์ กรอบรู ป ทามาจากกระดาษสี ต่าง ๆ และกระดาษลัง
25. ตอบ ค เพราะ ก. ไม้บรรทัดใช้สาหรับวัดระยะ ข. ควรใช้คอ้ นกับตะปูในการเจาะรู
ฝาน้ าอัดลม
26. ตอบ ข เพราะ ก. ไม่ควรพันลวดไว้กบั แขน ซึ่ งอาจทาให้ลวดบาดแขนได้ ค. ไม่ควรเก็บ
คัตเตอร์ ไว้ในกระเป๋ าเสื้ อ อาจทาให้เกิดอันตรายได้
27. ตอบ ก การดมดอกไม้ ทาให้ได้รับข้อมูลกลิ่น
28. ตอบ ค ห้องสมุดมีหนังสื อหลากหลายประเภทให้คน้ หาข้อมูล
29. ตอบ ข ครู สอนวิชาเกษตรเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ดูแลแปลงเพาะกล้า
30. ตอบ ค เพราะแม่คา้ ขายอาหารอาจจะไม่รู้วธิ ี การปลูกผัก ซึ่ งให้ขอ้ มูลได้ไม่เพียงพอกับสิ่ งที่
เราต้องการ
31. ตอบ ข เพราะการหาข่าวที่ผา่ นมาแล้ว ควรหาจากหนังสื อพิมพ์ หรื อทางอินเทอร์ เน็ต การฟัง
จากวิทยุจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั
32. ตอบ ค เพราะการกินผักช่วยทาให้ฟันแข็งแรงได้จริ ง แต่เราก็ตอ้ งแปรงฟันด้วย หากไม่แปรง
ฟันก็ทาให้ฟันผุกร่ อนได้
33. ตอบ ข เพราะข้อมูลนี้กล่าวถึงการกินผักเข้าไปแล้วจะได้ประโยชน์มากมาย เช่น เสริ มสร้าง
ความต้านทานโรค ทาให้ระบบขับถ่ายทางานดี เป็ นต้น
34. ตอบ ก ข้อ ข. และ ค. ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
35. ตอบ ค ข้อ ก. และ ข. ไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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36. ตอบ ข เพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ทางานได้รวดเร็ ว ช่วยประหยัดเวลา ทาให้
สะดวกสบายมากขึ้น และได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยาตรงตามความต้องการ
37. ตอบ ก จากภาพเป็ นภาพวิทยุใช้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรื อฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน
38. ตอบ ค จากภาพเป็ นภาพกล้องดิจิทลั ใช้บนั ทึกภาพโดยไม่ใช้ฟิล์ม สามารถตกแต่ง
ปรับเปลี่ยนสี ขนาดของภาพได้
39. ตอบ ค เพราะเด็ก ๆ เรี ยนรู ้วธิ ี การและขั้นตอนการทางานประดิษฐ์โดยการเรี ยนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
40. ตอบ ก เพราะข้อ ข. และ ค. เป็ นประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่ อสาร
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