ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

1

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ทักษะการจัดการในการทํางานมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ทาํ งานเสร็จอย่างรวดเร็ว
ข. ช่วยให้ผรู้ ่วมงานเกิดความพึงพอใจ
ค. ช่วยให้ทราบล่วงหน้าว่าต้องทําอะไร เมือใด
ง. ช่วยให้ผรู้ ่วมงานเลือกงานทีต นเองถนัดไปทําก่อน
2. การทําความสะอาดภาชนะควรล้างสิง ใดเป็ นอันดับแรก
ก. กระทะ
ข. แก้วนํ2า
ค. จานชาม
ง. ช้อนส้อม
3. นักเรียนควรทําความสะอาดเตาแก๊สเมือใด
ก. ทุกๆ 7-10 วัน
ข. ขณะทําอาหาร
ค. หลังจากทําอาหารเสร็จทันที
ง. หลังจากปิ ดเตาแก๊สแล้วสักครูห่ นึง
4. เพราะเหตุใด เราจึงต้องกวาดเศษอาหารทีต กค้าง
ในอ่างล้างภาชนะทิง2 ลงในถังขยะ
ก. เพือไม่ให้เกิดกลิน รบกวน
ข. เพือป้องกันการอุดตันของท่อนํ2า
ค. เพือไม่ให้เป็ นทีส ะสมของเชือ2 โรค
ง. เพือให้เกิดความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย
5. ใครกําจัดกลิน ในตูเ้ ย็นได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. มิน2 ใส่ใบเตยไว้ในตูเ้ ย็น
ข. แมนใส่กอ้ นดับกลิน ในตูเ้ ย็น
ค. มาร์คนําถ่านไม้ใส่ไว้ในตูเ้ ย็น
ง. มดฉีดสเปรย์ปรับอากาศในตูเ้ ย็น

6. นักเรียนควรจัดเก็บเนื2อสัตว์ไว้ในส่วนใดของตูเ้ ย็น
ก. ฝาตูเ้ ย็น
ข. ช่องแช่ผกั
ค. ช่องแช่แข็ง
ง. ใต้ถาดแช่แข็ง
7. ห้องครัวควรอยู่สว่ นใดของบ้าน
ก. ด้านหลัง
ข. ด้านหน้า
ค. ตรงกลางบ้าน
ง. ตรงส่วนใดก็ได้
8. สิง ใดใช้จดั ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. นํ2าพุ
ข. ตูป้ ลา
ค. สวนถาด
ง. แจกันดอกไม้
9. อุปกรณ์ใดเหมาะสําหรับขัดอ่างนํ2าในห้องนํ2า
ก. ฟองนํ2า
ข. แผ่นขัด
ค. แปรงขัดพืน2
ง. แปรงขัดส้วม
10. ถ้าต้องการให้พชี ่วยทํางานบ้านควรพูดอย่างไร
จึงจะเหมาะสมทีส ดุ
ก. พีท าํ งานบ้านแทนหนูหน่อย
ข. พีม าช่วยหนูทาํ งานบ้านหน่อย
ค. พีช ่วยหนูทาํ งานบ้านหน่อยได้ไหม
ง. พีค ะ ช่วยหนูทาํ งานบ้านหน่อยนะคะ
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. เพราะเหตุใดก่อนซักผ้าจึงต้องแยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ก. เพือให้สเี สือ2 ผ้าไม่ซดี จาง
ข. เพือความสะดวกในการซักเสือ2 ผ้า
ค. เพือให้ซกั เสือ2 ผ้าได้สะอาดหมดจด
ง. เพือป้องกันสีจากเสือ2 ผ้าอืนๆ ตกใส่เสือ2 ผ้าสีขาว
2. ใครใช้น2ําในการซักเสือ2 ผ้าได้ประหยัด คุม้ ค่ามากทีส ดุ
ก. ไผ่ซกั เสือ2 ผ้าครัง2 ละ 2-3 ชิน2
ข. จ๊ะนํานํ2าทีแ ช่เสือ2 ผ้ามาซักผ้า
ค. วานํานํ2าซักผ้าครัง2 สุดท้ายไปรดนํ2าต้นไม้
ง. ต๊อบแต๊บเปิ ดนํ2าไหลทิง2 ตลอดเวลาทีซ กั ผ้า
3. ขัน2 ตอนการรีดเสือ2 ผ้าทีถ ูกต้องคือข้อใด
ก. รีดปก รีดตัวเสือ2 รีดแขน
ข. รีดปก รีดแขน รีดตัวเสือ2
ค. รีดตัวเสือ2 รีดปก รีดแขน
ง. รีดแขน รีดปก รีดตัวเสือ2
4. เสือ2 ผ้าชุดใดไม่จาํ เป็ นต้องรีด
ก.
ข.
ค.
ง.
5. เพราะเหตุใด เราจึงควรจัดเก็บเสือ2 ผ้าให้เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
ก. เพือความหรูหรา
ข. เพือให้เสือ2 ผ้าสีสด ไม่ซดี จาง
ค. เพือให้สะดวกในการหยิบใช้งาน
ง. เพือให้ได้รบั คําชมเชยจากผูป้ กครอง

6. การเนาเฉลียงมีลกั ษณะอย่างไร
ก. การเนาตะเข็บ
ข. การเนาผ้าสองชิน2 ตามแนวทแยงให้ตดิ กัน
ค. การเนาทีม คี วามถีแ ละความห่างของฝีเข็มเท่ากัน
ง. การเนาทีม คี วามถีแ ละความห่างของฝีเข็มสลับกัน
7. การด้นตะลุยมีลกั ษณะคล้ายการเนาอย่างไร
ก. ลักษณะการเย็บ
ข. ความถีข องฝีเข็ม
ค. ความห่างของฝีเข็ม
ง. ระยะห่างของเส้นด้าย
8. นักเรียนจะเลือกการสอยผ้าแบบใดในการสอยชายเสือ2
และกางเกงทีเ ป็ นผ้ายืด
ก. การสอยฟนั แมว
ข. การสอยฟนั ปลา
ค. การสอยซ่อนด้าย
ง. การสอยหลบหลังคา
9. การด้นแบบใดนิยมใช้เย็บผ้าโดยทัวไป

ก. การด้นตะลุย
ข. การด้นเดินหน้า
ค. การด้นถอยหลัง
ง. การด้นหลบหลังคา
10. การซ่อมแซมเสือ2 ผ้าชํารุดด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ไม่มเี วลาว่าง
ข. ช่วยให้ผปู้ กครองภูมใิ จในตัวเรา
ค. ช่วยให้มเี สือ2 ผ้าแปลกใหม่ไม่ซ2าํ ใคร
ง. ช่วยประหยัดรายจ่ายในการซือ2 เสือ2 ผ้าให้ผปู้ กครอง
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. งานเกษตรมีความสําคัญต่อนักเรียนอย่างไร
ก. ทํารายได้เข้าประเทศ
ข. สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
ค. ทําให้มอี าหารไว้รบั ประทาน
ง. ทําให้มพี ชื เศรษฐกิจส่งออกต่างประเทศ
2. ปูเป้ตอ้ งการตัดดอกไม้ไปใส่แจกัน ปูเป้ควรใช้เครืองมือ
เกษตรใด
ก. มีดดายหญ้า
ข. กรรไกรตัดกิง
ค. มีดเก็บเกีย วผลไม้
ง. กรรไกรสําหรับเก็บผลและดอก
3. เพราะเหตุใดจึงควรตรวจสอบสภาพเครืองมือเกษตร
ให้เข้าใจก่อนใช้งาน
ก. เพือความถนัดของผูใ้ ช้
ข. เพือความปลอดภัยของผูใ้ ช้
ค. เพือความสะอาดของเครืองมือ
ง. เพือความสะดวกสบายของผูใ้ ช้
4. ถ้าจ๊ะโอ๋พบเครืองมือเกษตรทีช าํ รุด แต่ไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง จ๊ะโอ๋ควรทําอย่างไร
ก. บอกคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบ
ข. นําเครืองมือเกษตรนัน2 ไปทิง2
ค. หาซือ2 เครืองมือเกษตรอันใหม่
ง. นําไปเก็บไว้ในห้องเก็บเครืองมือเกษตร
5. ใครใช้และเก็บรักษาเครืองมือเกษตรได้ถูกต้อง
ก. หมิวใช้คราดตักดิน
ข. เบสใช้พลัวเสร็
 จแล้ววางไว้ทแี ปลงปลูก
ค. อิงนํามีดดายหญ้าทีด า้ มหลุดมาลิดกิง ไม้
ง. โซดาไม่เล่นหยอกล้อกับเฟนขณะดายหญ้า

6. เพราะเหตุใด ดินร่วนจึงเหมาะสมต่อการปลูกพืชทัวไป

ก. เพราะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินใหญ่
ข. เพราะเก็บและระบายนํ2าได้ดพี อสมควร
ค. เพราะเนื2อดินหยาบ ร่วน และไม่เกาะกัน
ง. เพราะเนื2อดินละเอียด และอุม้ นํ2าได้ดมี าก
7. ดินเป็ นแหล่งเก็บอาหารของต้นพืชอย่างไร
ก. เป็ นทีอ มุ้ นํ2าให้ตน้ พืช
ข. เป็ นทีร วมจุลนิ ทรียน์ านาชนิด
ค. เป็ นทีร วมธาตุอาหารทีพ ชื ต้องการ
ง. เป็ นทีร วบรวมสิง มีชวี ติ ขนาดเล็กนานาชนิด
8. ปุ๋ยพืชสดมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ปุ๋ยทีไ ด้จากมูลของสัตว์
ข. ปุ๋ยทีเ กิดจากการหมักเศษพืช
ค. ปุ๋ยทีม ธี าตุอาหารครบทัง2 3 ธาตุ
ง. ปุ๋ยทีไ ด้จากการไถกลบพืชลงไปในดิน
9. ถ้าดินทีบ า้ นของนักเรียนมีสภาพไม่ค่อยดี นักเรียน
จะเลือกใช้ป๋ ยุ ชนิดใดใส่ดนิ
ก. ปุ๋ยหมัก
ข. ปุ๋ยพืชสด
ค. ปุ๋ยชีวภาพ
ง. ปุ๋ยอนินทรีย์
10. เพราะเหตุใด เกษตรกรจึงนิยมใช้ป๋ ุยอนินทรียก์ นั มากขึน2
ก. มีธาตุอาหารมาก
ข. ใช้ง่าย และราคาถูก
ค. ผลิตได้เองโดยไม่ตอ้ งซือ2
ง. ไม่เป็ นอันตรายต่อสิง แวดล้อม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. การขยายพันธุผ์ กั สวนครัวด้วยการแบ่งและแยกส่วน
ต่างๆ เหมาะกับผักสวนครัวทีม ลี กั ษณะแบบใด
ก. มีเมล็ด
ข. มีลกู ผล
ค. เป็ นไม้เลือ2 ย
ง. เป็ นหัวหรือหน่อ
2. ช่วงเวลาทีเ หมาะสมมีความสําคัญต่อการปลูก
ผักสวนครัวอย่างไร
ก. ช่วยให้ผกั สวนครัวเจริญเติบโตได้ดี
ข. ช่วยให้ปลูกผักสวนครัวขายได้ราคาดี
ค. ช่วยให้ผกั สวนครัวไม่ถูกนํ2าท่วม จนตาย
ง. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกผักสวนครัว
3. เพราะเหตุใดจึงต้องขุดพลิกดินด้านล่างขึน2 มาตากไว้
ก่อนลงมือปลูกผักสวนครัว
ก. เพือให้ดนิ แข็ง
ข. เพือฆ่าเชือ2 โรคในดิน
ค. เพือให้พรวนดินได้ง่าย
ง. เพือให้สะดวกในการยกร่องแปลงผัก
4. การพรวนดินเป็ นการสงวนความชุม่ ชืน2 ในดินอย่างไร
ก. ช่วยให้ดนิ ร่วนซุย และอุม้ นํ2าได้ดี
ข. ช่วยให้ดนิ มีความชืน2 มากกว่าอากาศภายนอก
ค. ช่วยให้ดนิ มีช่องว่างระบายนํ2าไปด้านล่างมากขึน2
ง. ช่วยให้ดนิ มีช่องว่างกักเก็บความชืน2 จากอากาศได้ดี
5. การรดนํ2าผักสวนครัวมากจนเกินไปจะเกิดผลอย่างไร
ก. ใบเน่า
ข. ผลเน่า
ค. รากเน่า
ง. กิง ก้านเน่า

6. การเก็บเกีย วผักสวนครัวควรทําเวลาใด
ก. เช้าและคํา
ข. เช้าและเย็น
ค. บ่ายและเย็น
ง. เช้าและเทีย ง
7. ใครใช้พลังงานและทรัพยากรในการปลูกผักสวนครัว
ได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. บัวทําปุ๋ยหมักใช้เอง
ข. ปิI กใช้สารเคมีปราบศัตรูพชื
ค. จ๊ะซือ2 ปุ๋ยราคาแพงจากร้านค้า
ง. หนุ่ยซือ2 เมล็ดพันธุผ์ กั ราคาแพงมาปลูก
8. ข้อใดเป็ นการรดนํ2าผักสวนครัวโดยไม่ประหยัด
ก. ทําระบบการรดนํ2าแบบฝอย
ข. เปิ ดนํ2าแรงๆ ทิง2 ไว้ในแปลงปลูก
ค. รองนํ2าใส่ถงั แล้วใช้ขนั ตักรดนํ2าต้นไม้
ง. นํานํ2าสุดท้ายของการซักผ้ามารดนํ2าต้นไม้
9. ใครนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
ก. อาทิตย์ปล่อยผลผลิตให้แก่คาต้น
ข. รุง้ นําผลผลิตทีร บั ประทานไม่หมดไปทิง2
ค. ฟ้านําผลผลิตไปแบ่งปนั เพือนทีโ รงเรียน
ง. เมฆปล่อยผลผลิตให้เน่า แล้วค่อยเอาไปทิง2
10. การเก็บเกีย วผักสวนครัวในข้อใดถูกต้อง
ก. เก็บกวางตุง้ มาตากแดด เพือฆ่าเชือ2 โรค
ข. ใช้มดี คมๆ ตัดคะน้า เพือป้องกันคะน้าชํ2า
ค. พรมนํ2ากระเทียมให้ชุ่ม เพือป้องกันกระเทียมเหีย ว
ง. วางกะหลําปลีซอ้ นกันหลายๆ ชัน2 เพือให้ประหยัด
พืน2 ทีใ นการจัดเก็บ
มฐ. ง 1.1 ป.5/1, 42
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. งานใดทีน กั เรียนสามารถทําได้ดว้ ยตนเอง
ก. ซ่อมตูเ้ ย็น
ข. เดินสายไฟในบ้าน
ค. ทําความสะอาดพัดลม
ง. เปลีย นหลอดไฟในห้องนํ2า
2. เพราะเหตุใดจึงควรวางตูเ้ ย็นให้ห่างจากฝาผนัง
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร
ก. เพือให้ถูกสุขอนามัย
ข. เพือระบายความร้อน
ค. เพือให้ใช้งานได้สะดวก
ง. เพือป้องกันฝาผนังร้อน
3. ใครซ่อมแซมเก้าอีท2 ขี าหลุดได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. อุม้ ใช้กาวติดบริเวณทีห ลุดให้ตดิ กัน
ข. เอ็กซ์ใช้ลวดมัดบริเวณทีห ลุดให้ตดิ กัน
ค. อุ๋ยใช้อพี อกซีตดิ บริเวณทีห ลุดให้ตดิ กัน
ง. แอ๋มใช้คอ้ นตอกตะปูบริเวณทีห ลุดให้ตดิ กัน
4. การซ่อมแซมของใช้ต่างๆ ภายในบ้านมีประโยชน์
อย่างไร
ก. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ทําให้มขี องใช้ภายในบ้านเพิม ขึน2
ค. ทําให้มรี ายได้ระหว่างเรียนเพิม ขึน2
ง. ทําให้ของใช้มคี ุณภาพดีเหมือนกับของใหม่
5. เพราะเหตุใดจึงใช้อพี อกซีซ่อมแซมท่อประปารัว
ก. เพราะอีพอกซีมรี าคาถูก
ข. เพราะอีพอกซีไม่ละลายนํ2า
ค. เพราะอีพอกซีมคี ุณสมบัตใิ นการยึดเกาะสูง ทนต่อ
สารเคมีและนํ2า
ง. เพราะอีพอกซีทนต่อสภาพภูมอิ ากาศ และปลอดภัย
ต่อสิง แวดล้อม

6. ใครใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า
ก. ปลางดใช้ไฟฟ้าในการทํางานช่างทุกประเภท
ข. เป้เปิ ดตูเ้ ย็นทิง2 ไว้แทนการใช้เครือ งปรับอากาศ
ค. แป๊วนําสิง ของเครืองใช้ทชี าํ รุดไปทิง2 แล้วหาซือ2 ใหม่
ง. เป็ กซ์ตรวจพบการรัวซึ
 มของท่อนํ2า แล้วรีบซ่อมแซม
7. เมือพบของใช้ชาํ รุดควรปฏิบตั สิ งิ ใดเป็ นอันดับแรก
ก. ลงมือซ่อมแซมทันที
ข. ตรวจสอบลักษณะการชํารุด
ค. ประเมินผลงานการซ่อมแซม
ง. เตรียมอุปกรณ์ทใี ช้ในการซ่อมแซม
8. ภาพร่าง 3 มิติ มีลกั ษณะอย่างไร
ก. สามารถจับต้องได้
ข. มองเห็นเพียงด้านเดียว
ค. มองเห็นความกว้าง ลึก และยาว
ง. มองเห็นรายละเอียดชัดเจนเหมือนจริง
9. ถ้าต้องการให้งานเสร็จเร็ว และมีขอ้ ผิดพลาดน้อยควรทํา
อย่างไร
ก. วางแผนก่อนทํางาน
ข. ใช้เวลาทํางานมากๆ
ค. หาผูร้ ่วมงานหลายๆ คน
ง. ใช้เครืองจักรทํางานแทน
10. วัสดุใดสามารถสร้างนาฬิกาแขวนผนังได้เหมาะสมทีส ดุ
ก. ขดลวด
ข. ลังไม้อดั
ค. กะลามะพร้าว
ง. แกนกระดาษชําระ
มฐ. ง 1.1 ป.5/2, 4
ง 2.1 ป.5/2, 3
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. เทคโนโลยีใดเกิดมาจากความจําเป็ นในการดํารงชีวติ
ก. ระบบ GPS
ข. คอมพิวเตอร์
ค. เทคโนโลยีเกีย วกับสิง ทอ
ง. ระบบการตรวจพิสยั ทางไกล
2. วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ มีประโยชน์
อย่างไร
ก. เพือให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ
ข. เพือตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ค. เพือให้ผสู้ ร้างเทคโนโลยีมรี ายได้มากขึน2
ง. เพือให้ผสู้ ร้างเทคโนโลยีเป็ นนักประดิษฐ์
3. ข้อใดแสดงถึงวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
ก. ผูค้ นมีอายุสนั 2 ลง
ข. สินค้ามีราคาแพงขึน2
ค. ผลิตสิง ของเลียนแบบได้เหมือนของจริง
ง. การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วมากขึน2
4. การกระทําใดแสดงถึงการมีความคิดละเอียดลออในการ
ทํางานประดิษฐ์
ก. การทดลองผลงานทีป ระดิษฐ์ขน2ึ
ข. การคิดประดิษฐ์ผลงานใหม่ไม่ให้ซ2าํ ใคร
ค. การตกแต่งงานประดิษฐ์ทเี สร็จแล้วให้สมบูรณ์ยงิ ขึน2
ง. การศึกษาข้อดีและข้อเสียของงานประดิษฐ์ทเี คยมี
คนทํามาก่อน
5. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสะอาดได้อย่างถูกต้อง
ก. สิง ของเครืองใช้เกีย วกับเทคโนโลยีทสี ะอาด
ข. สิง ของเครืองใช้เกีย วกับเทคโนโลยีทที นั สมัย
ค. สิง ของเครืองใช้เกีย วกับเทคโนโลยีในการทําความ
สะอาด
ง. วิธกี ารปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือประโยชน์
ต่อมนุษย์และสิง แวดล้อม

6. งานประดิษฐ์ใดเป็ นการนําวัสดุทมี อี ย่างจํากัดมาใช้ให้
เกิดประโยชน์คมุ้ ค่ามากทีส ดุ
ก. ตุ๊กตาปูนปนั 2
ข. ชุดตุ๊กตาจากผ้าไหม
ค. กรอบรูปจากลังกระดาษ
ง. หมวกจากไหมพรมราคาแพง
7. ใครมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานประดิษฐ์
ก. มิง2 ประดิษฐ์งานประดิษฐ์โดยเลียนแบบเพือน
ข. หมิวประดิษฐ์งานประดิษฐ์ทไี ม่เคยมีใครทํามาก่อน
ค. แมวเก็บวัสดุทใี ช้ในการทํางานประดิษฐ์ให้เรียบร้อย
ง. โจ้ให้เพือนช่วยทํางานประดิษฐ์เพือให้งานเสร็จเร็วๆ
8. มิน2 คิดของประดับตกแต่งหลายๆ แบบ ไม่ให้ซ2าํ ใคร
เป็ นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ลกั ษณะใดบ้าง
ก. ความคิดริเริม ความคล่องในการคิด
ข. ความคิดละเอียดลออ ความคิดริเริม
ค. ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิดริเริม
ง. ความคล่องในการคิด ความคิดละเอียดลออ
9. ใครปฏิบตั ติ นตามหลัก Repair
ก. ดีซ่อมแซมเสือ2 ผ้าทีช าํ รุด
ข. นุ่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ค. โอ๋ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ง. กิฟI ใช้ถุงพลาสติกทีเ คยใช้แล้วใส่สงิ ของ
10. วัสดุใดสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นสิง ของเพือใช้งาน
ได้อกี
ก. วัสดุราคาแพง
ข. วัสดุทไี ม่เน่าเสีย
ค. วัสดุทมี วี นั หมดอายุ
ง. วัสดุทยี ่อยสลายตามธรรมชาติมฐ. ง 1.1 ป.5/2, 4
ง 2.1 ป.5/1, 4-5

ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. งานธุรกิจช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร
ก. เก็บภาษีได้สงู ขึน2
ข. ลดหย่อนภาษีให้น้อยลง
ค. นํารายได้เข้าสูป่ ระเทศเพิม มากขึน2
ง. เป็ นแหล่งเงินทุนสํารองให้ประเทศ
2. การจัดทําบัญชีเพือวิเคราะห์ผลกําไรหรือขาดทุน
มีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยสร้างกําลังใจในการทําธุรกิจ
ข. ช่วยให้ปรับปรุง แก้ไขธุรกิจให้ดยี งิ ขึน2
ค. ช่วยให้รวู้ ่าควรดําเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่
ง. ช่วยให้รวู้ ่าจะต้องเพิม หรือลดจํานวนแรงงาน
3. สิง ใดเป็ นทรัพยากรในการประกอบธุรกิจ
ก. คน
ข. เงิน
ค. วัตถุดบิ
ง. เครืองจักร
4. กระเต็นต้องการทําธุรกิจ 1 ธุรกิจ สิง แรกทีก ระเต็น
ควรปฏิบตั คิ อื อะไร
ก. หาหุน้ ส่วน
ข. รวบรวมเงินทุนทัง2 หมดทีม ี
ค. หาทําเลทีต งั 2 ในการทําธุรกิจ
ง. สํารวจความต้องการของตลาด
5. ใครมีคุณลักษณะของผูป้ ระกอบธุรกิจทีด ี
ก. ฝ้ายเก็บเงินทีล กู ค้าให้เกินมาไว้เป็ นของตนเอง
ข. คิม2 ตัง2 ใจจัดดอกไม้ให้สวยงาม แล้วนําไปส่งลูกค้า
ค. ทรายนําอาหารค้างคืนมาอุ่นให้ลกู ค้ารับประทาน
ง. แพรวแอบเก็บโทรศัพท์เคลือนทีข องลูกค้าทีล มื ไว้

6. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงควรทําบัญชีครัวเรือน
ก. เพือตัดรายจ่ายทีฟ ุม่ เฟือยออก
ข. เพือจะได้หมุนเงินในแต่ละเดือนทัน
ค. เพือเป็ นแนวทางในการหารายได้พเิ ศษ
ง. เพือจะได้รวู้ ่าจะต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่เพิม อีก
เท่าไร
7. การทําบัญชีครัวเรือนส่งเสริมคุณธรรมด้านใด
ก. ขยัน
ข. อดทน
ค. ประหยัด
ง. ใฝเ่ รียนรู้
8. เอกสารสําคัญใดควรเก็บไว้ในทีเ ดียวกัน
ก. สูตบิ ตั ร ใบรับประกันสินค้า
ข. สมุดเงินฝาก สําเนาทะเบียนบ้าน
ค. สมุดเงินฝาก บัตรประจําตัวประชาชน
ง. บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ
9. ใครเก็บเอกสารสําคัญไม่ถกู ต้อง
ก. พัชเก็บสูตบิ ตั รไว้ในกระเป๋านักเรียน
ข. หนึงเก็บบัตรประจําตัวนักเรียนไว้ในกระเป๋าสตางค์
ค. กันเก็บโฉนดทีด นิ ไว้ในซองเอกสาร แล้วเก็บใส่ตูเ้ ซฟ
ง. เบนซ์เก็บสําเนาทะเบียนบ้านไว้ในซองเอกสาร
แล้วใส่ลน2ิ ชัก
10. เอกสารสําคัญใดควรพกติดตัวไว้เสมอ
ก. สูตบิ ตั ร
ข. สมุดเงินฝาก
ค. สําเนาทะเบียนบ้าน
ง. บัตรประจําตัวประชาชน
มฐ. ง 1.1 ป.5/1-22
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระจะมีรายได้อย่างไร
ก. รายได้ไม่แน่นอน
ข. รายได้จากการบริจาค
ค. รายได้แน่นอนทุกเดือน
ง. รายได้จากดอกเบีย2 เงินฝากในธนาคาร
2. ผูป้ ระกอบอาชีพรับจ้างควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นผูม้ คี วามสามารถหลายอย่าง
ข. ใช้กาํ ลังกายเป็ นหลักในการประกอบอาชีพ
ค. กําหนดรูปแบบการประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ
ง. มีความสามารถเฉพาะด้าน และมีความรูใ้ นวิชาชีพ
อย่างใดอย่างหนึง
3. อาชีพใดต้องค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ
ก. ตํารวจ
ข. เกษตรกร
ค. คุณครู/อาจารย์
ง. พนักงานโรงงาน
4. การประกอบอาชีพสุจริตมีประโยชน์อย่างไร
ก. มีชอื เสียงโด่งดัง
ข. มีผคู้ นให้ความนับถือ
ค. มีสนิ ค้าส่งออกสูท่ อ้ งตลาด
ง. มีรายได้เลีย2 งตนเองและครอบครัวอย่างถูกกฎหมาย
5. อาชีพใดมีรายได้แตกต่างจากอาชีพอืน
ก. แม่คา้
ข. ตํารวจ
ค. นักเขียน
ง. ช่างเสริมสวย

6. อาชีพแบบใดควรเลือกทํามากทีส ดุ
ก. อาชีพสุจริตทีม คี วามเสีย งน้อย
ข. อาชีพทีม คี นทําเป็ นจํานวนมาก
ค. อาชีพทีอ ยากทํา แต่ทาํ งานไม่เป็ นเวลา
ง. อาชีพทีม รี ายได้มาก แต่มคี วามเสีย งสูง
7. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. อาชีพรับจ้างประกอบด้วยผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้าง
ข. อาชีพสุจริตทุกอาชีพมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
ค. ทุกอาชีพควรเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่า
ประโยชน์สว่ นรวม
ง. ผูป้ ระกอบอาชีพรับจ้างควรมีความสามารถเฉพาะด้าน
และมีความรูใ้ นวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึง
8. โอ๋เรียนอยู่ชนั 2 ป.5 ต้องการหารายได้ จึงไปเล่นดนตรี
ตอนกลางคืน โอ๋เลือกประกอบอาชีพโดยไม่คาํ นึ งถึง
สิง ใด
ก. ความสุจริต
ข. เวลาทํางาน
ค. ความเสีย งในการทํางาน ง. การยอมรับนับถือ
9. อาชีพทีม รี ายได้ขน2ึ อยู่กบั จํานวนผูบ้ ริโภคคืออาชีพใด
ก. อาชีพค้าขาย
ข. อาชีพรับจ้าง
ค. อาชีพรับราชการ
ง. อาชีพเกษตรกร
10. ก้อยอยากเป็ นนักแสดงแทนแต่สขุ ภาพไม่แข็งแรง
ก้อยควรคํานึงถึงสิง ใดในการเลือกประกอบอาชีพ
ก. รายได้
ข. เวลาทํางาน
ค. การยอมรับนับถือ
ง. ความเสีย งในการทํางาน
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของข้อมูล
ก. ช่วยในการตัดสินใจ
ข. ช่วยให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
ค. ช่วยสร้างฐานคะแนนเสียงทางการเมือง
ง. ช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกของเพือ นบ้าน
2. ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดทันสมัยทีส ดุ
ก. กุง้ ฟงั ข่าวจากวิทยุ
ข. ยุย้ อ่านหนังสือในห้องสมุด
ค. จอยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ง. ป๋อมหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3. จอยอ่านโฆษณาลดราคาสินค้าในหนังสือพิมพ์
แล้วจึงไปซือ2 ทีห า้ งสรรพสินค้า แสดงว่า
จอยใช้ประโยชน์สารสนเทศในด้านใด
ก. การจัดเก็บข้อมูล
ข. การนําข้อมูลไปใช้
ค. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ง. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ถ้าต้องการได้รบั ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ทถี ูกต้อง
ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. อ่านหลายๆ ฉบับ
ข. อ่านฉบับทีข ายดีทสี ดุ
ค. อ่านเรืองเดิมหลายๆ รอบ
ง. อ่านฉบับทีม เี นื2อข่าวมากทีส ดุ
5. ถ้าต้องการข้อมูลเกีย วกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการจะต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. คุณครู
ข. สิง พิมพ์
ค. สถานีดบั เพลิง
ง. หน่วยงานราชการ

6. ข้อใดเป็ นการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
ก. ข้อมูล
สารสนเทศ ประมวลผล
ข. ข้อมูล
ประมวลผล สารสนเทศ
ค. สารสนเทศ
ข้อมูล ประมวลผล
ง. ประมวลผล
ข้อมูล สารสนเทศ
7. การนําข้อมูลมาทําเป็ นสารสนเทศอยู่ในขัน2 ตอนใด
ก. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข. การตรวจสอบข้อมูล
ค. การประมวลผลข้อมูล
ง. การเก็บรวบรวมข้อมูล
8. ข้อใดเป็ นคุณสมบัตขิ องสารสนเทศทีด ี
ก. มีความกํากวม
ข. ใช้ภาษาทีไ พเราะ
ค. มีความเป็ นปจั จุบนั
ง. บิดเบือนความจริงทีโ หดร้าย
9. แหล่งข้อมูลใดให้ขอ้ มูลทีเ ชือถือได้
ก. ก้อยสํารวจต้นไม้ในโรงเรียน
ข. นิดเขียนจดหมายไปหาเพือน
ค. ปอฟงั ยายเล่าประวัตขิ องชุมชน
ง. แดงเล่าเรืองทีไ ปเทีย วให้โต้งฟงั
10. เพราะเหตุใด แหล่งข้อมูลปฐมภูมจิ งึ มีความน่าเชือถือ
มากกว่าแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
ก. เพราะเป็ นแหล่งข้อมูลทีม รี าคาสูง
ข. เพราะเป็ นแหล่งข้อมูลจากบุคคลใกล้ชดิ
ค. เพราะเป็ นแหล่งข้อมูลทีใ ห้ขอ้ มูลแก่เราโดยตรง
ง. เพราะเป็ นแหล่งทีม ขี อ้ มูลต่างๆ มากมายรวมอยู่
เป็ นระบบ
มฐ. ง 3.1 ป.5/1
ได้คะแนน คะแนนเต็ม

10

เฉลย
1. ก

2. ง

3. ข

4. ก

5. ง

6. ข

7. ค

8. ค

9. ก

10. ค

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

แบบทดสอบ
คําชีแจง

10

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. แถบสถานะบอกรายละเอียดใด
ก. ใช้ในการควบคุมตําแหน่ง
ข. ชือโปรแกรมทีก าํ ลังใช้อยู่
ค. ใช้ขยายหน้าต่างให้เต็มจอ
ง. ใช้แสดงสถานะการใช้งานโปรแกรมปจั จุบนั
2. ถ้าต้องการใส่ภาพประกอบในเอกสาร จะต้องคลิกที
คําสังใด

ก. แก้ไข
ข. แทรก
ค. รูปแบบ
ง. เครืองมือ
3. หากนักเรียนต้องการพิมพ์รายงาน ควรเลือกโปรแกรมใด
ก. Paint
ข. Photoshop
ค. Microsoft Word
ง. Microsoft Excel
4. ก่อนจะพิมพ์งานควรทําสิง ใดก่อน
ก. กดปุม่ Enter
ข. แทรกรูปภาพ
ค. แทรกข้อความ
ง. ตัง2 ค่าหน้ากระดาษ
5. ข้อใดไม่สามารถทําได้ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word
ก. วาดภาพ
ข. สร้างตาราง
ค. พิมพ์เอกสาร
ง. ใส่ภาพประกอบ

6.

เป็ นเครืองมือทีใ ช้พมิ พ์ตวั อักษรในลักษณะใด

ก. แทรกข้อความ
ข. เปลีย นสีตวั อักษร
ค. เพือทําให้ตวั อักษรเป็ นตัวบาง
ง. เพือทําให้ตวั อักษรเป็ นตัวหนา
7. หากต้องการเปลีย นภาษาในขณะพิมพ์ควรกดทีป ุม่ ใด
ก. A
ข. B
ค.
8.

ง.

F4

ใช้ประโยชน์ในการพิมพ์อย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.

9.

คลิกเมือพิมพ์เอกสารเสร็จแล้ว
ไปทีต วั อักษรตัวแรกของบรรทัด
ไปทีต วั อักษรสุดท้ายของบรรทัด
คลิกเมือต้องการเริม ต้นพิมพ์บรรทัดใหม่
ใช้ประโยชน์ในการพิมพ์อย่างไร

ก.
ข.
ค.
ง.
10.

สร้างเอกสารใหม่
พิมพ์เอกสารปจั จุบนั
บันทึกเอกสารปจั จุบนั
เปิ ดเอกสารทีม อี ยู่แล้ว
ใช้ประโยชน์ในการพิมพ์อย่างไร

ก.
ข.
ค.
ง.

จัดเรียงข้อความให้อยู่กงึ กลาง
จัดเรียงข้อความให้อยู่ชดิ ขอบขวา
จัดเรียงข้อความให้อยู่ชดิ ขอบซ้าย
จัดเรียงข้อความให้อยู่ชดิ ขอบซ้ายและขอบขวา
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