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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ข้อใดแสดงถึงการให้กาลังใจแก่สมาชิกในครอบครัว
1. พ่อให้เงินลูกเมื่อลูกถูกครู ทาโทษ
2. ดาวพูดเยาะเย้ยพีช่ ายที่ถูกพ่อตาหนิ
3. หญิงพูดปลอบใจน้องเมื่อน้องถูกแม่ดุ
4. ชายล้อเลียนน้องเมื่อน้องนาปั ญหามาปรับทุกข์
2. การวางแผนทางานบ้านมีประโยชน์อย่างไร
1. ลดค่าใช้จ่าย
2. ทาให้งานเสร็ จเร็ว
3. ช่วยลดปริ มาณงาน
4. ประเมินผลงานได้ง่าย
3. ข้อใดเป็ นการปลูกฝังนิสยั ที่ดีในการวางแผนทางานบ้าน
1. ทางานที่ซบั ซ้อน
2. ทางานให้ทนั เวลา
3. ทางานตามระบบและขั้นตอน
4. ทางานตามความคิดสร้างสรรค์
4. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของการวางแผนทางานบ้าน
1. การลงมือทางาน
2. การเขียนแผนการทางาน
3. การประเมินผลการทางาน
4. การจัดแบ่งประเภทของงาน
5. งานบ้านข้อใดจัดเป็ นแผนงานประจาสัปดาห์
1. ซักผ้า
2. ซักมุง้
3. เก็บผ้า
4. จัดตูเ้ สื้อผ้า
6. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทาความสะอาดก่อนนามาใช้งานควรทาอย่างไร
1. นาไปล้างน้ า
2. ศึกษาวิธีใช้งาน
3. ทดสอบคุณภาพ
4. ตรวจสอบส่วนที่ชารุ ด
7. ข้อใดไม่ใช่เครื่ องมือเช็ดและถู
1. ผ้า
2. ฟองน้ า
3. ไม้ถูพ้นื
4. ไม้กวาดขนไก่
8. “นภาต้องการทาความสะอาดภาชนะใส่อาหาร” นภาควรเลือกใช้เครื่ องมือใด
1. น้ าสบู่
2. น้ ายาล้างจาน
3. น้ ายาขัดโลหะ
4. น้ าผสมผงซักฟอก
9. ใครปฏิบตั ิถูกต้อง
1. โอใช้ผงซักฟอกล้างจาน
2. แอมใช้น้ าสบู่ซกั ผ้าขนหนู
3. อ้อมใช้น้ ายาขัดพื้นเช็ดกระจก
4. เอ๋ ใช้น้ ายาขัดหนังเช็ดเครื่ องเงิน
10. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของการทาความสะอาดห้องนอน
1. กวาดฝุ่ นใต้เตียงนอน
2. ปั ดฝุ่ นด้วยไม้กวาดขนไก่
3. ปั ดหยากไย่บนเพดานห้อง
4. ถูพ้นื ด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาด
11. ก๊อกน้ าและอ่างล้างหน้าควรทาความสะอาดอย่างไร
1. ขัดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ าสบู่
2. ขัดด้วยฟองน้ าชุบน้ าผงซักฟอก
3. ขัดด้วยแผ่นขัดชุบน้ ายาฆ่าเชื้อโรค
4. ขัดด้วยแปรงลวดชุบน้ ายาล้างห้องน้ า
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12. การจัดตกแต่งบ้านวิธีใดที่คานึงถึงความสวยงาม
1. วางเครื่ องเบญจรงค์ในตูโ้ ชว์
2. ประดิษฐ์โคมไฟจากเศษวัสดุ
3. นาเก้าอี้หวายมาตกแต่งในเรื อนไม้
4. ติดผ้าม่านลายดอกไม้ในห้องรับแขก
13. ข้อใดไม่คานึงถึงความเหมาะสมในการจัดตกแต่งบ้าน
1. นาโคมไฟมาตกแต่งในห้องนอน
2. นาไม้ไผ่มาตกแต่งในสวนหลังบ้าน
3. นาเครื่ องหวายมาตกแต่งในห้องน้ า
4. นาเซรามิกมาตกแต่งในห้องรับแขก
14. “นุสเลือกซื้อเครื่ องใช้ในท้องถิ่นมาจัดตกแต่งบ้าน” นุสปฏิบตั ิตรงกับหลักการจัดตกแต่งบ้านข้อใด
1. ความสวยงาม
2. ความประหยัด
3. ความเหมาะสม
4. ความคิดสร้างสรรค์
15. ห้องที่มีผนังทึบควรจัดวางเครื่ องเรื อนอย่างไร
1. จัดวางเป็ นจุด
2. จัดวางชิดผนัง
3. จัดวางแนวเฉียง
4. จัดวางไว้กลางห้อง
16. การจัดตกแต่งโดยใช้ตน้ ไม้มีวธิ ีการอย่างไร
1. นาไปบูชาพระ
2. นาไปลอยน้ าในอ่าง
3. นาไปวางตามมุมห้อง
4. นาไปแขวนใกล้ประตู
17. การตรวจรอยชารุ ดเสียหายของเครื่ องอุปโภคบริ โภคจัดเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการใช้และเก็บรักษาเครื่ อง
อุปโภคบริ โภคข้อใด
1. ศึกษาวิธีการใช้งาน
2. จัดเก็บให้ถูกที่ถูกวิธี
3. ดูแลรักษาและซ่อมแซม
4. เลือกใช้ให้เหมาะกับหน้าที่การใช้งาน
18. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่ องเงินหลังการใช้งาน
1. ล้างด้วยผงซักฟอก
2. รี บเก็บใส่ถุงพลาสติกทันที
3. ล้างด้วยน้ ายาขัดเงินโดยเฉพาะ
4. ใช้น้ าอุ่นผสมสบู่ลา้ ง แล้วขัดให้สะอาด
19. การใช้หลอดไฟฟ้ าในข้อใดไม่ปลอดภัย
1. ใช้พลาสติกปิ ดคลุมหลอดไฟฟ้ า
2. ออกห่างจากหลอดไฟเรื องแสงที่แตก
3. ปล่อยให้มีไฟกะพริ บจนหัวหลอดไฟฟ้ าเป็ นสีแดง
4. ปลดวงจรไฟฟ้ าของหลอดไฟก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดใหม่
20. ใครใช้ตเู ้ ย็นได้ประหยัดพลังงานมากที่สุด
1. นุชใช้ตูเ้ ย็นสองประตู
2. แซมใช้ตเู ้ ย็นประหยัดไฟหมายเลข 1
3. พ่อมีลูก 5 คน จึงเลือกใช้ตเู ้ ย็นขนาด 2.5 ลูกบาศก์ ฟุต (คิว)
4. แตงโมเปิ ดตูเ้ ย็นเฉพาะตอนที่จะนาอาหารแช่แข็งมาทากับข้าว
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21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีราคาถูกเสมอ
2. ควรเสี ยบเต้าเสียบไว้กบั เต้ารับทั้งวัน
3. หยุดใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่มีเสียงผิดปกติ
4. ควรติดตั้งสวิตช์ปิด–เปิ ด และเต้ารับให้หลวมอยูเ่ สมอ
22. หนูแหม่มรู ปร่ างอ้วนเตี้ย ผิวคล้ า ควรเลือกซื้อ เสื้อผ้าตามข้อใด
1. ผ้าไม่มีลาย สีอ่อน
2. ผ้าลายดอกเล็ก สีเทา
3. ผ้าลายตามขวาง สีอ่อน
4. ผ้าระบายลูกไม้โปร่ ง สีหม่น
23. คนผิวขาวควรเลือกซื้อเสื้อผ้าสีใด
1. สีเข้ม
2. สีอ่อน
3. สีหม่น
4. สีใดก็ได้
24. การไปงานขึ้นบ้านใหม่ควรแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม
1. แต่งกายขาว–ดา
2. แต่งกายชุดดาทั้งชุด
3. แต่งกายด้วยชุดสีหม่น
4. แต่งกายด้วยชุดสีสดใส
25. ข้อใดไม่ใช่วธิ ีการเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่ องแต่งกาย
1. การคานวณราคา
2. การเลือกสีและแบบ
3. การเลือกสถานที่ซ้ือ
4. การตรวจสอบคุณภาพ
26. ข้อใดเป็ นวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเสื้อผ้าเครื่ องแต่งกาย
1. อ่านป้ ายราคา
2. อ่านป้ ายโฆษณา
3. สอบถามพนักงาน
4. ตรวจสอบกับเพือ่ น
27. ใครมีมารยาทที่ดีในการเลือกซื้อเสื้อผ้า
1. ปูวางเสื้อที่ลองแล้วไว้บนพื้น
2. จินทาเสื้อตกแต่ให้พนักงานขายเก็บ
3. แบมทาเสื้อที่ลองขาดแล้วแขวนเก็บไว้
4. อ้อมยืน่ เสื้อให้พนักงานขายหลังจากดูแล้ว
28. ชมพูม่ ีขนาดเอวเล็กกว่าสะโพกควรเลือกซื้อกระโปรงอย่างไร
1. เลือกขนาดเท่าเอว
2. เลือกขนาดพอดีตวั
3. เลือกขนาดเท่าสะโพก
4. เลือกขนาดตามความชอบ
29. ข้อใดคือวิธีการเลือกซื้อกางเกงที่ถูกต้อง
1. เลือกขนาดที่คบั พอดีตวั
2. เลือกเป้ ากางเกงที่เย็บแบบตึง
3. เลือกขอบเอวกางเกงที่มีผา้ ทาบ
4. เลือกแบบกางเกงที่ไม่ตอ้ งสอยชาย
30. ข้อใดไม่ใช่เครื่ องมือที่ใช้ทาเครื่ องหมายในการตัดเย็บเสื้อผ้า
1. ดินสอ
2. เข็มมือ
3. ลูกกลิ้ง
4. กระดาษกดรอย
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31. ไฟล์งาน PowerPoint 2010 ที่บนั ทึกแล้วจะมีนามสกุลใด ?
1. *.doc
2. *.pptx
3. *.pdf
รู ปภาพดังต่อไปนี้ คือส่วนของเมนูใด
1. WordArt
2. Format
33. หากต้องการใช้เมนูชุดรู ปแบบทาได้โดยวิธีใด

4. *.exe

32.

1. มุมมอง => ชุดรู ปแบบ
3. ออกแบบ => ชุดรู ปแบบ

3. Text Edit

4. Text Color

2. แทรก => ชุดรู ปแบบ
4. แก้ไข => ชุดรู ปแบบ

34. แถบเครื่ องมือนี้ชื่อว่าอะไร
1. Ribborn
2. Quick Access Toolbar
35. รู ปแบบในภาพนี้ ได้มาจากการเลือกที่ใด
1. รู ปร่ างพื้นฐาน
2. ปุ่ มปฏิบตั ิการ
3. แผนผังลาดับงาน
4. รู ปวาด

3. Working Space

4. Outline Tab

36. แถบเครื่ องมือนี้ทาหน้าที่อะไร
1. จัดแนวข้อความ
2. แถบแสดงผลสไลด์ 3. ย่อ/ขยายข้อความ
37. สัญลักษณ์ใดเป็ นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
1.

2.

4. เปลี่ยนแบบตัวอักษร

3.

4.

3. Menu bar

4. Title bar

3.

4.

38. แถบเครื่ องมือข้างบนนี้ชื่อว่าอะไร
1. Outline Tab
2. Working Space
39. ถ้าเราต้องการสร้างภาพนิ่งใหม่ตอ้ งใช้คาสัง่ ใด
1.

2.
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40. พื้นที่การทางานของ Microsoft PowerPoint เรี ยกว่าอะไร
1. เดสก์ทอ็ ป
2. สไลด์
3. การนาเสนองาน 4. หน้าจอ
41. แถบเครื่ องมือข้างบนนี้ชื่อว่าอะไร
1. Ribborn
2. Outline Tab
3. Title bar
4. Working Space
42. หากต้องการใช้งาน ภาพสัตว์หรื อภาพสิ่งของ ที่มีอยูแ่ ล้วในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ควรเลือกเมนูใด
1.

2.

3.

4.

43. รู ปใดต่อไปนี้คือการแทรกตารางการทางานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
1.

2.

3.

4.

44. หากต้องการนามัลติมีเดียเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ควรเลือกเมนูใดต่อไปนี้
1. หน้าแรก (Home) 2. รู ปแบบ (Format) 3. แทรก (Insert)
4. มุมมอง (View)
45. คาสัง่ การนาเสนอภาพนิ่ง สามารถใช้ปุ่มใดต่อไปนี้
1. F8
2. F5
3. F6
4. F7
46.

รู ปภาพดังต่อไปนี้ สามารถเรี ยกได้จากแถบเครื่ องมืออะไร

1. WordArt
2. Format
3. Text Color
4. Text Edit
47. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็ นโปรแกรมประเภทใด ?
1. โปรแกรมกราฟฟิ กส์
2. โปรแกรมตารางคานวณ
3. โปรแกรมนาเสนอข้อมูล
4. โปรแกรมการประมวลคา
48. การเปลี่ยนชื่อไฟล์มีวธิ ีการอย่างไร
1. คลิกที่ชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกคาสัง่ Properties
2. คลิกที่ชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกคาสัง่ Delete
3. คลิกที่ชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกคาสัง่ Copy
4. คลิกที่ชื่อไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกคาสัง่ Rename
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หมายถึงข้อใด
1. การแรเงาข้อความ
3. การเติมเส้นขอบ

50.
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2. การใส่สีพ้นื และเส้น
4. การเปลี่ยนสีแบบอักษร

หมายถึงข้อใด
1. การแทรกภาพยนตร์
3. การแทรกข้อคิดเห็น

2. การแทรกเสียง
4. การแทรกวัตถุ

การงานฯ : หน้าที่...7/6

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก














































































































รหัสวิชา
























































































เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

   

ถูกวิธี

   
   

ผิดวิธี

   

ผิดวิธี

ผิดวิธี

