
จง  ค ำตอบที่ถูกต้อง 

1.  

  ก. การสังเกต  

  ข. การสัมภาษณ์   

  ค. การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

 2.  

  ก. ครูประจ าชั้น ข. ครูใหญ่  ค. แม่คา้ในโรงเรียน 

 3.  

  ก. รูปภาพเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

  ข. หนงัสือหรือเอกสารท่ีกล่าวถึงเร่ืองนั้น 

  ค. การนึกคาดเดาเอาเองเก่ียวกบัเร่ืองนั้น 

4.  

  ก.  “พรุ่งน้ีฝนตกหนกัแน่ เพราะเม่ือคืนฝันวา่ฝนตกหนกั” 

  ข.  “พรุ่งน้ีฝนตกหนกัแน่ เพราะวนัน้ีอากาศร้อนมาก ๆ 

เลย” 

  ค.  “พรุ่งน้ีฝนตกหนกัแน่ เพราะกรมอุตุนิยมวทิยาแจง้มา” 



 5.  

  ก. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

  ข. เขียนบนัทึกขอ้มูล 

  ค. จ าแนกขอ้มูล 

 6.  

  ก. โทรศพัท ์ ข. คอมพิวเตอร์   ค. โต๊ะหนงัสือ

  

 7.  

  ก. เคร่ืองซกัผา้      ข. ไมโครเวฟ  ค. เคร่ืองปรับอากาศ 

 

  

8.  

              

  ก. โตะ๊ ข. คอมพิวเตอร์     ค.เกา้อ้ี 

 

 



 9.  

  ก. จ้ีใชก้ลอ้งดิจิทลัแอบถ่ายรูปคนอ่ืน 

  ข. กอ้ยใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อกบัพอ่แม่ท่ีอยูต่่างจงัหวดั 

  ค. รักใชค้อมพิวเตอร์คน้หาขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน 

10.  

   

  ก.   ข.   ค.  

 
 

 

 

 
 
 
 



 1. ถา้เราอยากทราบประวติัของเพื่อน เราควรใชว้ธีิการรวบรวม
ขอ้มูลวธีิใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

 2. ใครต่อไปน้ีท่ีน่าจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนของเราได้

น่าเช่ือถือท่ีสุด 

 3. ถา้หากเราตรวจสอบขอ้มูลจากบุคคลต่างๆ เช่น  ครูใหญ่  ครู

ประจ าชั้น และบุคคลอ่ืน ๆ แลว้ ยงัมีขอ้มูลบางอยา่งท่ีคลาดเคล่ือน

หรือไม่ตรงกนัเราสามารถตรวจสอบขอ้มูลจากส่ิงต่าง ๆ ไดอี้ก ยกเวน้

ขอ้ใด 

4.ขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือท่ีสุด 

5.ขอ้ใดเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการรวบรวมขอ้มูล 

6.ขอ้ใดไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.อุปกรณ์เทคโนโลยใีนขอ้ใด  ช่วยใหท้ าอาหารไดส้ะดวก รวดเร็ว

ข้ึน 

8.  

                          จากภาพ ส่ิงใดเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 



 9. ใครน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชไ้ม่ถูกตอ้ง 

10. อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศขอ้ใดใหป้ระโยชน์เก่ียวกบัการ

ถ่ายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จง  ค ำตอบทีถู่กต้อง 

1.  

ก. ใชน้ ้ามะขามเปียกขดัเคร่ืองทองเหลือง 

ข. ใชผ้า้ชุบน ้ายาขดัเงาเช็ดโซฟาเป็นประจ า 

ค. ใชผ้า้ชุบน ้าเชด็ฝุ่ นบริเวณหลงัตูเ้ส้ือผา้ 

ง. ลา้งชั้นพลาสติกดว้ยน ้าสะอาด ผึ่งแหง้ในท่ีแดดจดั 

2.  

ก. นมจืด     ข. น ้าเตา้หู ้

ค. เฟรนฟราย    ง. ขนมปังโฮลวตี 

3.  

ก. ลา้งดว้ยน ้ายาลา้งจานท่ีผสมมะนาว 

ข. ใชน้ ้ายาท าความสะอาดขดัดว้ยฝอยแบบอ่อน 

ค. ลา้งดว้ยน ้าส้มสายชู แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

ง. น าไปตม้ในน ้าผสมเกลือ แลว้ลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 

 

 



4.  

ก. ผดัผกับุง้โดยใชไ้ฟแรง 

ข. ใชน้ ้าปริมาณมากเม่ือจะลวกผกั 

ค. น าเน้ือไก่แช่น ้าเยน็แลว้ยกข้ึนตั้งไฟตม้ซุป 

ง. หัน่หมูช้ินหนาเพ่ือประกอบอาหารประเภทตุ๋น 

5.  

ก. ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตน 

ข. หวัหนา้กลุ่มตดัสินใจถูกเสมอ 

ค. น าความคิดเห็นของสมาชิกมาพิจารณา 

ง. ท างานส่วนของตนใหเ้สร็จแลว้รองานจากเพ่ือน 

6.  

ก. จ าเป็น เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีสวยงามมีราคาแพง 

ข. จ าเป็น เพราะใชเ้ป็นค่าจา้งงานใหผู้ท่ี้ช านาญการจดัและตกแต่ง 

ค. ไม่จ าเป็น เพราะมีเวลาอยูบ่า้นนอ้ย จึงไม่เป็นตอ้งตกแต่งใหสู้ญเปล่า 

ง. ไม่จ าเป็น เพราะสามารถน าวสัดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นบา้นมาใชใ้นการ

จดั และตกแต่งใหส้วยงามได ้



7.  

ก. พืชท่ีปลูก    ข. ของตกแต่ง 

ค. ความสวยงาม   ง. ภาชนะท่ีใชป้ลูก 

8.  

ก. แอปเปิล ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 

ข. ส้ม ใชส้เปรยจ์ดัทรงผมหมดแลว้น าไปฝังดิน 

ค. องุ่น น าเส้ือผา้เก่ามาซ่อมแซมเพื่อใหใ้ชง้านได ้

ง. มะเฟือง น าหลอดไฟใชแ้ลว้ใส่ถุงด าไปท้ิงถงัขยะมีพิษ 

9.  

ก. ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดทางมะพร้าว ไมก้วาดขนไก่ 

ข. ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดไนลอน ไมก้วาดทางมะพร้าว 

ค. ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดยางพารา ไมก้วาดไนลอน 

ง. ไมก้วาดทางมะพร้าว ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดขนไก่ 

 

 

 



10.  

ก. ซกัเคร่ืองนอนเดือนละ 1 คร้ัง 

ข. จดัชั้นวางหนงัสือไวท่ี้หอ้งรับแขก 

ค. ในหอ้งครัวมีอากาศถ่ายเท มีแสงสวา่งเพียงพอ 

ง. ขดัพ้ืนหอ้งน ้าดว้ยผงซกัฟอกสัปดาห์ละ 2 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ขอ้ใดเป็นการดูแลรักษาเคร่ืองเรือน ไม่ ถูกตอ้ง 

2. ผูท่ี้ถือศีลกินเจควรรับประทานอาหารอะไรเพ่ือทดแทนโปรตีน

จากเน้ือสัตว ์

3. กล่องพลาสติกใส่อาหารท่ีมีกล่ิน มีวธีิการก าจดักล่ินโดยวิธี

ใด 

4. การประกอบอาหารในขอ้ใดไม่ใช่ วธีิสงวนคุณค่าอาหาร 

5. ขอ้ใดเป็นหลกัการท างานดว้ยความเสียสละ 

6. การจดัตกแต่งบา้นจ าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งใช้วสัดุ อุปกรณ์ท่ีมี

ราคาแพงจึงจะท าใหบ้า้นสวยงาม และน่าอยูอ่าศยั 

7. การจดัสวนถาดช้ืนกบัการจดัสวนถาดแหง้แตกต่างกนัท่ีขอ้

ใด 

8. บุคคลในขอ้ใดใชท้รัพยากรในการท างาน ไม่ ถูกตอ้ง 

9. ไมก้วาดในขอ้ใดใชส้ าหรับท าความสะอาดพ้ืนซีเมนต์ขดั

มนั 

10. ขอ้ใดเป็นการดูแลรักษาหอ้งต่าง ๆ ในบา้นไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

 



จง  ค ำตอบทีถู่กต้อง 

1.  

ก. มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

ข. งานท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จอยา่งรวดเร็ว 

ค. ท างานจ านวนมากในระยะเวลาท่ีจ ากดัได ้

ง. ท างานส าเร็จลุล่วงตามเวลาโดยผลงานมีคุณภาพ 

2.  

    1. ปัดฝุ่ นท่ีผา้ม่าน 

    2. จดัของเขา้ท่ี 

    3. เช็ดกระจกบานเกลด็ 

    4. กวาดหยกัไยบ่นเพดาน 

ก. 4, 1, 3, 2    ข. 4, 3, 1, 2 

ค. 1, 4, 2, 3    ง. 1, 3, 4, 2 

3.  

ก. มีความซ่ือสัตย ์   ข. มีความเสียสละ 

ค. มีปฏิภาณไหวพริบ  ง. มีความขยนัหมัน่เพียร 



4.  

ก. หอ้งรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  

ข. หอ้งรูปส่ีเหล่ียมดา้นเท่า 

ค. หอ้งท่ีผนงัสองดา้นขนานกนั  

ง. อาคารชุดหรือบา้นท่ีมีพ้ืนท่ีจ ากดั 

5.  

ก. แดง เป็นบุคคลท่ีมีความตรงต่อเวลา 

ข. ฟ้า เป็นบุคคลท่ีมีความสงบเคร่งขรึม 

ค. เขียว เป็นบุคคลท่ีมีกิริยาสุภาพเรียบร้อย 

ง. ขาว เป็นบุคคลท่ีพดูจาอ่อนหวานไพเราะ 

6.  

ก. เลือกปลาทบัทิมท่ีสด   

ข. ลอกผวิปลาหมึกใหข้าว 

ค. น าเน้ือหมูมาแช่ในซีอ๊ิว   

ง.จดัแตงกวาตกแต่งบนจานรออาหารสุก 

 



7.  

ก. ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน 

ข. จดัเตรียมวสัดุ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

ค. ส ารวจตลาดความตอ้งการของชุมชน 

ง. ออกแบบส่ิงประดิษฐน์ั้นๆ ตามจินตนาการของตน 

8.  

ก. แจกนัจากไมไ้ผ ่   

ข. พวงมาลยัดอกไมส้ด 

ค. กระเป๋าจากผา้บาติก   

ง. ดอกบวัประดิษฐจ์ากขวดพลาสติก 

9.  

ก. ห่อใบตองเกบ็ไวใ้นท่ีร่ม 

ข. ใส่ถุงพลาสติก มดัปากถุงใหแ้น่น เกบ็ไวใ้นท่ีร่ม 

ค. ใส่ถุง เจาะรูขา้งถุง แช่น ้าไว ้และน ามาผึ่งลมบา้ง 

ง. น าโคนผกัแช่น ้ า ใชผ้า้ขาวบางชุบน ้ าบิดหมาดคลุม พรมน ้ า

บา้ง 



10.  

ก. เหงือกมีสีแดง ทอ้งไม่แตก ตาใส 

ข. หวัติดกบัตวัแน่น เน้ือแขง็กดไม่ลง 

ค. ตวัเป็นมนั ตาใส เหงือกมีสีแดง มีกล่ินเลก็นอ้ย 

ง. ตวัสีน ้าเงินเป็นประกาย ตาใส หวัติดกบัล าตวัแน่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ขอ้ใดกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนการท างานท่ีดีไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

2. จงเรียงล าดบัขั้นตอนตามลกัษณะการวางแผนการท างานบา้นท่ีถูกตอ้ง 

    1. ปัดฝุ่ นท่ีผา้ม่าน 

    2. จดัของเขา้ท่ี 

    3. เช็ดกระจกบานเกลด็ 

    4. กวาดหยกัไยบ่นเพดาน 

3. บุคคลท่ีเป็นผูส้ัมภาษณ์ควรมีคุณสมบติัในขอ้ใดต่อไปน้ี 

4. การจดัเคร่ืองเรือนแบบติดฝาผนงั เหมาะกบัสถานท่ีใดมากท่ีสุด 

5. บุคคลในขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีเพื่อนร่วมงานจะให้ความไวว้างใจต่อ

การท างานมากท่ีสุด 

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

7. ถา้นกัเรียนตอ้งการประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุในทอ้งถ่ิน นกัเรียน

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ใดเป็นล าดบัแรก 

8. งานประดิษฐช์นิดใดจดัเป็นงานประดิษฐท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ไทย 

9. จนัทร์ซ้ือผกัมาเป็นจ านวนมากแต่รับประทานไม่หมด จนัทร์

ควรเกบ็รักษาผกัท่ีเหลืออยา่งไร 

10. การเลือกซ้ือปลา ควรเลือกอยา่งไร 



จง  ค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

1.   

  ก. ดา้นการส่ือสาร 

  ข. ดา้นการศึกษา 

  ค. ดา้นบนัเทิง 

 2.  

  ก. เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน 

  ข. ท างานไดช้า้ลง 

  ค. ท าใหเ้กิดความล าบากมากข้ึน 

3.  

  ก. จอภาพ – จ,ภ 

  ข. เคร่ืองพิมพ ์– ค,พ 

  ค.  แป้นพิมพ ์– ป,พ  

 

 

 



 

ดูภำพแล้วตอบค ำถำมข้อ 4 – 6    

                                                       
 

 

   

                                                      
 

  

4.  

  ก. ภาพท่ี 1 ข. ภาพท่ี 5  ค.  ภาพท่ี 6 

5.  

  ก. ภาพท่ี 4 ข. ภาพท่ี 5  ค. ภาพท่ี 6  

6.  

  ก. ภาพท่ี 3 ข. ภาพท่ี 4  ค. ภาพท่ี 5 

  



7.  
  ก. เพราะช่วยป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลในคอมพิวเตอร์สูญหายได ้

  ข. เพราะคอมพวิเตอร์จะไดดู้ใหม่อยูเ่สมอ 

  ค. เพราะคอมพวิเตอร์ช ารุดไดง่้าย 

8. 

  ก. เพราะคอมพิวเตอร์อาจดบัได ้

  ข. เพราะคอมพิวเตอร์อาจลม้ทบัโทรศพัทพ์งัได ้

  ค. เพราะสัญญาณจากโทรศพัทอ์าจรบกวนการท างานของ 

   คอมพิวเตอร์ได ้

 9.    

  ก. ตั้งใหชิ้ดผนงัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

  ข. ตั้งในท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

  ค. ตั้งใหห่้างจากผนงัอยา่งนอ้ย 30 เซนติเมตร 

10.  

  ก. ใชค้อมพิวเตอร์ในการหาขอ้มูลท ารายงาน 

  ข.   ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพิมพร์ายงาน 

  ค.   เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งคืน 



 1. การนัง่ดูโทรทศัน์ เป็นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในดา้นใด 

 2. ขอ้ใดเป็นขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 3. ขอ้ใดไม่สัมพนัธ์กนั 

ดูภำพแล้วตอบค ำถำมข้อ 4 – 6    

                                                       
 

 

   

                                                      
 

 

 4. ถา้จะพิมพข์อ้ความ  เราตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขอ้ใด 

 5. ถา้จะฟังเสียงขอ้มูล  เราตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขอ้ใด 

 6. ถา้ตอ้งการจะเลือกค าสั่งหรือช้ีต าแหน่งบนหนา้จอภาพ  

เราตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขอ้ใด 



 7. เพราะเหตุใดเม่ือเลิกใชง้านคอมพิวเตอร์แลว้  เราควรปิด

คอมพิวเตอร์ใหถู้กวธีิ 

 8. เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรน าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีวางไวใ้กล้

จอภาพ 

 9. ขอ้ใดเป็นการตั้งคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ถูกต้อง   

10. การใชค้อมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จง  ค ำตอบทีถู่กต้อง 

1.  

ก. ไมข้นไก่     ข. มาลยัคลอ้งมือ 

ค. สบู่สมุนไพรมงัคุด   ง. โมบายเปลือกหอย 

2.  

ก. หอ้งน ้า     ข. หอ้งนอน 

ค. หอ้งท างาน     ง. หอ้งรับแขก 

3.  

ก. การเลือกสีทาบา้นเป็นโทนสีเขม้ 

ข. ลดจ านวนสมาชิกในบา้นใหน้อ้ยลง 

ค. การเลือกใชเ้คร่ืองเรือนใหเ้หมาะสมกบัขนาดของบา้น 

ง. การท าความสะอาดและเกบ็ส่ิงท่ีไม่จ าเป็นท้ิงสม ่าเสมอ 

4.  

ก. การท าความสะอาดฝาผนงั    

ข. การท าความสะอาดเพดาน 

ค. การท าความสะอาดประตู หนา้ต่าง  

ง. การวางแผนการท างานบา้นประเภทต่าง ๆ 



5.  

ก. สวนประดิษฐ ์   ข. สวนธรรมชาติ 

ค. สวนนามธรรม   ง. สวนจินตนาการ 

6.  

ก. นอ้ยน าโฟมมาท ากระทง 

ข. นาน ากระป๋องน ้าอดัลมมาตดัเป็นดอกไม ้

ค. พ่ีกุง้สานปลาตะเพียนแขวนไวท่ี้เปลของนอ้ง 

ง. กอ้ยน าขวดน ้ามาท าเป็นกระถางตน้ไมแ้ขวนท่ีระเบียง

บา้น 

7.  

ก. แคนท าจากไมไ้ผ ่

ข. เส่ือท าจากกระจูด 

ค. ดอกไมป้ระดิษฐจ์ากกะลามะพร้าว 

ง. บายศรีจากใบตองในพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 

 



8.  

ก. ใชล้งัถึงน่ึงขนมตาล 

ข. อุ่นหมูทอดดว้ยหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 

ค. ท าแกงเขียวหวานดว้ยหมอ้ดา้มยาว 

ง. ใชจ้านพลาสติกทัว่ไปใส่อาหารอุ่นในไมโครเวฟ 

9.  

ก. กวาดดว้ยไมก้วาดอกหญา้ ขดัพ้ืนดว้ยแปรงลวด 

ข. กวาดดว้ยไมก้วาดเส้ียนตาล ขดัดว้ยแปรงขนสัตว ์

ค. กวาดดว้ยไมก้วาดดอกหญา้ แลว้ถูดว้ยผา้บิดพอหมาด 

ง. กวาดดว้ยไมก้วาดเส้ียนตาล ลา้งดว้ยน ้ าผสมน ้ ายาท าความ

สะอาด 

10.  

ก. ช่วยใหเ้ป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

ข. ช่วยใหท้ราบสถานท่ีตั้งหน่วยงาน 

ค. ช่วยใหท้ราบถึงบริการของหน่วยงาน 

ง. ช่วยใหท้ราบเวลาท าการของหน่วยงาน 



1. ท่ีบ้านสมใจปลูกผลไม้ ถ้านักเรียนเป็นสมใจนักเรียนจะ

ประดิษฐ์ส่ิงของเคร่ืองใช้ใดท่ีตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. การจดัตกแต่งหอ้งในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีตอ้งค านึงถึงความสวยงาม 

เป็นอนัดบัแรก 

3. บา้นท่ีมีขนาดเลก็มีวธีิการตกแต่งอยา่งไร เพื่อใหบ้า้นดูกวา้งข้ึน 

4. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกในการดูแลรักษาบา้น 

5. สวนรูปแบบใดท่ีเน้นจุดเด่นเก่ียวกบัขององคป์ระกอบสวนซ่ึง

เป็นการบอกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ผา่นการจดัสวน 

6. ขอ้ใดเป็นการประดิษฐ์ของใชข้องตกแต่งจากวสัดุธรรมชาติท่ีมี

ในทอ้งถ่ิน 

7. ของใชภ้ายในครัวเรือนขอ้ใดท่ีประดิษฐจ์ากวสัดุในทอ้งถ่ิน 

8. ขอ้ใดเป็นการเลือกใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหารท่ี 

ถูกตอ้ง 

9. ขอ้ใดเป็นวธีิการท าความสะอาดพื้นไมป้าร์เกท่ี้ถูกตอ้ง 

10. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากการศึกษาขอ้มูลของหน่วยงานท่ี 

จะตอ้งไปติดต่อ 


