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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. การศึกษาลักษณะของงานจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของ กระบวนการทางาน
1. การวิเคราะห์งาน
2. การวางแผนในการทางาน
3. การประเมินผลการทางาน
4. การปฏิบตั ิงานตามลาดับขั้นตอน
2. ข้อมูลในข้อใดที่เหมาะจะนามาใช้ในการวางแผนในการ ทางานมากที่สุด
1. มีหวั ข้อครบถ้วน
2. มีความเป็ นปั จจุบนั
3. มีแหล่งข้อมูลที่อา้ งอิงได้
4. มีความถูกต้องและเป็ นจริ ง
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับลักษณะของการวางแผนที่ดี
1. มีความยืดหยุน่
2. นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
3. มีรายละเอียดครบถ้วน
4. มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. การวิเคราะห์งานลักษณะใดสามารถทาได้ดว้ ยตนเอง
1. การให้ตอบแบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความรู ้
3. การอภิปรายการทางานของบุคคล
4. การศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
5. ข้อใดไม่จาเป็ นต้องระบุในการวางแผนการทางาน
1. งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2. กาหนดระยะเวลาการทางาน
3. วิธีการประเมินผลการทางาน
4. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือทางาน
6. การวางแผนการทางานที่ดีจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างไร
1. ทางานได้อย่างปลอดภัย
2. ทางานได้อย่างละเอียดถี่ถว้ น
3. ทางานได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานได้
7. สุนิสาลงมือทางานตามหน้าที่ของตนเอง สุนิสาอยูใ่ น ขั้นตอนใดของกระบวนการทางาน
1. การวิเคราะห์งาน
2. การวางแผนในการทางาน
3. การประเมินผลการทางาน
4. การปฏิบตั ิงานตามลาดับขั้นตอน
8. ใครมีคุณสมบัติเหมาะที่จะเลี้ยงไก่มากที่สุด
1. มลมีความรู ้ดา้ นการทาแกงไก่
2. โมชอบเพนท์ลวดลายบนเปลือกไข่
3. มิ้นชอบประดิษฐ์ของตกแต่งจากขนไก่
4. มายด์ชอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและให้อาหารสัตว์ปีก
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9. ข้อใดคือประโยชน์ของการประเมินผลการทางาน
1. เพือ่ ให้เข้าใจลักษณะของงานมากขึ้น
2. เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้สะดวกขึ้น
3. เพือ่ ให้รู้วา่ งานที่ทาสาเร็จตามที่ตอ้ งการหรื อไม่
4. เพือ่ ให้กาหนดคุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับงาน
10. ถ้าประเมินผลหลังจากทางานเสร็จแล้วพบว่ามีขอ้ บกพร่ องหลายอย่าง ควรแก้ไขอย่างไร
1. ปรับปรุ งงานทันที
2. ปรับปรุ งการทางานในครั้งต่อไป
3. ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานที่มีปัญหา
4. ปล่อยไว้เฉย ๆ เพราะไม่สามารถแก้ไขได้
11. ข้อใดคือลักษณะที่สาคัญที่สุดของการทางานเป็ นกลุ่ม
1. สมาชิกมีเป้ าหมายเดียวกัน
2. หัวหน้ากลุ่มมีความรับผิดชอบ
3. สมาชิกทางานเต็มความสามารถ
4. เลขานุการเผยแพร่ งานได้เป็ นอย่างดี
12. ข้อใดไม่ใช่หลักการของกระบวนการกลุ่ม
1. มีความจริ งใจต่อเพือ่ นร่ วมงาน
2. สมาชิกรู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. ติดต่อสื่อสารด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย
4. การสรุ ปผลเป็ นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม
13. การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มวิธีใดทาให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย
1. การใช้คาพูด
2. การแสดงท่าทาง
3. การแสดงภาพถ่าย 4. การเขียนข้อความยาว ๆ
14. ข้อใดเป็ นคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดของหัวหน้ากลุ่ม
1. มีความรู ้
2. มีความอดทน
3. มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความริ เริ่ มสร้างสรรค์
15. สมาชิกภายในกลุ่มควรปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของใครมากที่สุด
1. หัวหน้ากลุ่ม
2. เลขานุการกลุ่ม
3. ผูท้ ี่มีเงินมากที่สุดในกลุ่ม
4. ผูท้ ี่มีอายุมากที่สุดในกลุ่ม
16. กานดาเป็ นผูท้ ี่สามารถบันทึกการประชุมได้ดี ในการทางานกลุ่มกานดาควรทาหน้าที่ใด
1. หัวหน้ากลุ่ม
2. เลขานุการกลุ่ม
3. สมาชิกของกลุ่ม
4. ผูเ้ ชี่ยวชาญของกลุ่ม
17. ภาคภูมิเป็ นหัวหน้ากลุ่มจึงเป็ นผูน้ าในการทากิจกรรม จัดเป็ นขั้นตอนใดของกระบวนการกลุ่ม
1. การวางแผน
2. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
3. การแบ่งงานตามความสามารถ
4. การประเมินผลและการปรับปรุ งงาน
18. ใครมีพฤติกรรมที่แสดงว่าสามารถทางานร่ วมกับ กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ลาวัลย์ยดึ มัน่ ในความคิดของตนเอง
2. กันยาอาสาทางานของกลุ่มทุกอย่าง
3. ประนอมยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4. อนันดาศึกษารายละเอียดของงานก่อนลงมือทา
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19. ข้อใดเป็ นความสาคัญของอุปกรณ์ในการทางาน
1. เกิดความสะดวกในการทางาน
2. เพิม่ เวลาในการทางานให้มากขึ้น
3. ทาให้ผลงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ
4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้น
20. ข้อใดเป็ นคุณสมบัติของสารทาความสะอาด
1. ช่วยขจัดฆ่าเชื้อโรค
2. ช่วยขจัดคราบสกปรก
3. ผ่อนแรงในการทางาน
4. ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดกล่าวผิด
1. แผ่นขัดใช้ขดั รอยไหม้อะลูมิเนียม
2. แปรงลวดใช้ขดั พืน้ ไม้ที่สกปรกมาก
3. ฟองน้ าใช้ทาความสะอาดเครื่ องแก้ว
4. ม็อบเช็ดฝุ่ นใช้ทาความสะอาดเฉพาะเครื่ องเรื อน
22. อุปกรณ์ชนิดใดใช้น่ ึงอาหาร
1. ลังถึง
2. กระทะ
3. หม้อหุงต้ม
4. กระทะไฟฟ้ า
23. ใครใช้อุปกรณ์ในการเย็บผ้าไม่ถูกต้อง
1. จอมใช้กรรไกรตัดผ้า
2. อุม้ ใช้ที่เลาะผ้าเลาะด้ายออก
3. เดือนใช้จกั รเย็บผ้าด้วยความระวัง
4. ขวัญใช้ปากกาขีดผ้าเพือ่ เย็บกระดุม
24. ถ้าต้องการตัดแต่งพุม่ ไม้ริมรั้วควรใช้อุปกรณ์ใด
1. เลื่อยตัดกิ่ง
2. กรรไกรตัดกิ่ง
3. กรรไกรตัดหญ้า
4. ถูกทุกข้อ
25. อุปกรณ์ใดควรศึกษาวิธีการใช้ก่อนนาไปใช้
1. ที่เลาะผ้า
2. เลื่อยตัดกิ่ง
3. เครื่ องดูดฝุ่ น
4. เครื่ องชัง่ น้ าหนักอาหาร
26. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการใช้ภาชนะพลาสติกไม่ถูกต้อง
1. ควรใช้เฉพาะสีขาว
2. ควรวางให้ห่างจากเปลวไฟ
3. ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัด
4. ควรใช้ฟองน้ าขัดถูทาความสะอาด
27. ข้อใดเป็ นหลักปฏิบตั ิสาคัญที่สุดในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า
1. ควรติดตั้งสายดิน
2. ควรปิ ดสวิตช์ทนั ทีที่เลิกใช้
3. ควรมีปลัก๊ ติดกับตัวอุปกรณ์
4. ควรตั้งบนพื้นที่เรี ยบ ทนไฟ และแห้ง
28. ฉลากประหยัดไฟออกให้โดยหน่วยงานใด
1. การไฟฟ้ านครหลวง
2. การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
3. กรมส่งเสริ มการส่งออก
4. สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29. การเลือกอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็ นขั้นตอนใดของกระบวนการทางาน
1. การวิเคราะห์งาน
2. การวางแผนในการทางาน
3. การประเมินผลการทางาน
4. การปฏิบตั ิงานตามลาดับขั้นตอน
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30. วิธีใดจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม
1. มีสมาธิในการทางาน
2. นัง่ ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
3. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็ นที่เป็ นทาง
4. ถูกทุกข้อ
31. การทางานบ้านตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร
A. งานเสร็จรวดเร็ ว
B. ผลงานที่ได้มีคุณภาพดี
C. ทาให้คนในบ้านมีสุขภาพดี D. ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวก
1. A และ B
2. A และ D
3. B และ C
4. C และ D
32. ข้อใดคือขั้นตอนแรกก่อนการใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการทางานบ้านประเภทไฟฟ้ า
1. ทาความสะอาดก่อนทดลองใช้
2. ติดตั้งส่วนประกอบเพือ่ ใช้งาน
3. ศึกษาคู่มือการใช้งาน
4. ทดลองใช้ 1 ครั้ง
33. ข้อใดเป็ นการวางแผนการจัดและตกแต่งห้อง
1. การวัดขนาดหน้าต่าง
2. การแบ่งหน้าที่ของงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในบ้าน
3. การกาหนดวัสดุที่ใช้ตกแต่งห้อง
4. การสารวจพื้นที่ของห้อง
34. อุปกรณ์อานวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานทาความสะอาด
1. ไม้ถูพ้นื ไม้กวาดดอกหญ้า
2. เครื่ องดูดฝุ่ น ไม้กวาดไม้ไผ่
3. ไม้กวาดขนไก่ แปรงลวด
4. เครื่ องซักผ้า เตาแก๊ส
35. ข้อใดไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทางาน
1. เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตซ์
2. ถูพ้นื ก่อนกวาดห้อง
3. แบ่งงานก่อนลงมือทางาน
4. วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่ องเรื อน
36. ข้อใดเป็ นการเลือกใช้อุปกรณ์อานวยความสะดวกไม่สมั พันธ์กบั งาน
1. เตาแก๊ส ↔ ทอดไข่
2. เครื่ องซักผ้า ↔ ทาความสะอาดผ้าห่ม
3. ไม้กวาดเสี้ยนตาล ↔ กวาดหยากไย่บนเพดาน
4. ไม้กวาดดอกหญ้า ↔ กวาดพื้นบ้านที่เปี ยกน้ า
37. สานวนไทยข้อใดช่วยให้การทางานกลุ่มประสบความสาเร็จ
1. มือไม่พายเอาเท้าราน้ า
2. ชักใบให้เรื อเสี ย
3. เข็นครกขึ้นภูเขา
4. น้ าหนึ่งใจเดียว
38. ถ้าต้องการให้หอ้ งน้ าดูสดชื่นควรทาอย่างไร
1. ฉีดน้ าหอมในห้องน้ า
2. ใช้วสั ดุตกแต่งราคาแพง
3. วางกระถางต้นไม้เล็กๆในห้อง
4. ติดภาพวาดรู ปธรรมชาติไว้ที่ผนัง
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39. ในการวางแผนทาสีหอ้ งนอนเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมื่อไปที่ร้านขายสีพบว่าสีที่ตอ้ งการหมดควรเลือกสีใดทดแทน
1. สีครี ม
2. สีม่วง
3. สี เทา
4. สีน้ าเงิน
40. การวางตูโ้ ชว์ในห้องรับแขกข้อใดช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้อน
1. วางชิดผนังห้องเพือ่ ให้ลมพัดเข้าได้ง่าย
2. วางไว้กลางห้องเพือ่ ให้ลมพัดเป่ าได้ง่าย
3. วางไว้บริ เวณหน้าต่างเพือ่ บังแสงสว่าง
4. วางไว้บริ เวณหน้าต่างเพือ่ บังลม
41. ข้อใดเป็ นวิธีการเตรี ยมอาหารในการผัดผักคะน้าใส่น้ ามันหอยทั้งหมด
1. ล้าง สง โขลก สับ เด็ด ตวง
2. ล้าง สง ฝาน สับ เด็ด ตวง
3. ล้าง สง ปอก หัน่ บุบ ตวง
4. ล้าง สง ซอย ปอก ตวง
42. อุปกรณ์ขอ้ ใดใช้เจียวกระเทียม
1. มีด เขียง
2. หม้อ ทัพพี
3. ครก ลูกครก
4. กระทะ ตะหลิว
43. นักเรี ยนจะสังเกตจากสิ่งใดว่าแป้ งของตัวขนมปลากริ มไข่เต่าสุกแล้ว
1. แป้ งในหม้อต้มเปลี่ยนสี
2. น้ าในหม้อต้มข้นเหนียว
3. น้ าในหม้อต้มเปลี่ยนสี
4. แป้ งในหม้อต้มลอยขึ้น
44. การจัดตกแต่งอาหารมีประโยชน์อย่างไร
1. ทาให้อาหารมีรสชาติดีข้ นึ
2. ทาให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น
3. ทาให้ผรู ้ ับประทานอาหารอารมณ์ดี
4. ทาให้อาหารน่ารับประทานและรับประทานได้สะดวก
45. ถ้าแบ่งหน้าที่กนั ในกลุ่มเพือ่ บริ การอาหารจะเกิดผลดีอย่างไร
1. งานเสร็จเร็วไม่เกิดความสับสนวุน่ ว่าย
2. ผูไ้ ด้รับการบริ การรู ้สึกชื่นชมในความสามัคคี
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความภาคภูมิใจร่ วมกัน 4. อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไม่แตกหักเสียหาย
46. อุปกรณ์ใดมีความสาคัญในการจัดสวนในตู ้
1. ตูป้ ลา
2. ก้อนหิน
3. น้ าตกจาลอง
4. ต้นกระบองเพชร
47. ถ้าบริ เวณที่วางสวนในภาชนะมีแสงน้อยควรเลือกใช้พชื ชนิดใด
1. ไม้แคระ
2. บอนไช
3. พลูด่าง
4. ปาล์ม
48. การดูแลรักษาสวนในภาชนะควรปฏิบตั ิอย่างไร
1. รดน้ าให้ชุ่มทุกเช้าแต่ไม่แฉะ
2. ใส่ไส้เดือนลงไปเพือ่ ช่วยดูแลรักษาดิน
3. ปล่อยตามธรรมชาติไม่ตอ้ งดูแลอะไร
4. ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทุกวัน
49. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของการจัดสวนในภาชนะ
1. นาไปขายให้เพือ่ น
2. สร้างรายได้เสริ มให้ครอบครัว
3. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. ทาให้มีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป
50. ผลิตภัณฑ์แปรรู ปในข้อใดได้จากการแปรรู ปพืชตระกูลถัว่
1. เส้นกวยจับ๊
2. น้ ามันพืช
3. กุนเชียง
4. น้ าตาล
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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