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ทักษะในการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 
เวลา 7 ช่ัวโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 
    ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

  กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม 

  และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว  

 ง 1.1 ม.2/1 ใชทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาการทํางาน 

 ง 1.1 ม.2/2 ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน 

 ง 1.1 ม.2/3 มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยาง 

   ประหยัดและคุมคา 

 

2. สาระการเรียนรู 
     2.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง 
  1) ทักษะการแสวงหาความรู ประกอบดวย การศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สํารวจ และบันทึก

   เพ่ือใชในการพัฒนาการทํางาน  

  2) ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีข้ันตอน คือ การสังเกต วิเคราะห สรางทางเลือก 

   และประเมินทางเลือก เชน การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ 

  3) การมีจิตสํานึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาเปนคุณธรรมในการทํางาน     

  2.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น 
 (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ทักษะเพ่ือพัฒนาการทํางานเปนการนําความรู ความสามารถ เทคนิค และวิธีการตาง ๆ มาใชใน 

 การปฏิบัติงานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําเปนจะตองใชทักษะการแสวงหาความรูและทักษะ

 กระบวนการแกปญหาในการทํางาน เพราะจะชวยใหพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

 แกไขปญหาในระหวางการทํางานได อีกท้ังยังตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเพ่ือใหการทํางาน

 มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปในทางท่ีดี แตการติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ท้ังท่ีเปนบุคคลหรือ

 หนวยงาน ก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะการติดตอสื่อสารท่ีถูกตองจะชวยใหการทํางานออกมามี 

 ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเรามีความนาเชื่อถือในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
    1. ความสามารถในการสื่อสาร 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 
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    2. ความสามารถในการคิด 

    3. ความสามารถในการแกปญหา 

    4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

    5. ทักษะการคิดและการแกปญหา 

    6. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางมีระบบ 

    7. ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น 

    8. ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 

    9. ทักษะการสื่อสาร 

  10. ทักษะระหวางบุคคลและการรวมมือ 

 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
    1. มีวินัย รับผิดชอบ 

    2. ใฝเรียนรู 

    3. อยูอยางพอเพียง 

 4. มุงม่ันในการทํางาน 

 5. มีจิตสาธารณะ 
 

6. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด  
 กิจกรรมเรื่อง ทักษะในการทํางาน 

  

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 

7.1 การประเมินชิ้นงาน/ 

     ภาระงาน (รวบยอด  

     กิจกรรม ทักษะในการทํางาน 

ตรวจกิจกรรมทักษะใน

การทํางาน 

แบบประเมินกิจกรรม 

ทักษะในการทํางาน 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

7.2 การประเมินกอนเรียน 

     แบบทดสอบกอนเรยีน 

     หนวยการเรียนรูท่ี 1    

     เรื่อง ทักษะในการทํางาน 

     เพ่ือการดํารงชีวิต 

ตรวจแบบทดสอบ 

กอนเรียน 

แบบทดสอบกอนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

7.3 การประเมินระหวาง 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

     1 ทักษะการแสวงหาความรู 

     2) ทักษะกระบวนการ 

 

 

- ตรวจใบงานท่ี 1.1.1 

 

 

- ใบงานท่ี 1.1.1 

 

 

รอยละ 60 ผานเกณฑ 
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รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑการประเมิน 
         แกปญหาในการทํางาน 

     3 วิเคราะหผลของการนํา 

         คุณธรรม จริยธรรม และ 

         การใชทรัพยากรใน 

         การปฏิบัติงาน 

- แผนผังมโนทัศน - แบบประเมินแผนผัง 

  มโนทัศน 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

     4 การติดตอสื่อสารและ 

         การใชบริการกับ 

         หนวยงานตาง ๆ 

- ตรวจใบงานท่ี 1.3.1 - ใบงานท่ี 1.3.1  รอยละ 60 ผานเกณฑ 

     5 นําเสนอผลงาน  - ประเมินการนําเสนอ   

  ผลงาน 

- แบบประเมิน 

  การนําเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

     6 พฤติกรรมการทํางาน  

         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

     7 พฤติกรรมการทํางานกลุม  - สังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

  การทํางานกลุม 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

     8 คุณลักษณะอันพึงประสงค  - สังเกตความมีวินัย 

  ความรับผิดชอบ  

  ใฝเรียนรู อยูอยาง 

  พอเพียง และมุงม่ันใน 

  การทํางาน  

- แบบประเมิน 

  คุณลักษณะ 

  อันพึงประสงค 

ระดับคุณภาพ 3  

ผานเกณฑ 

7.4 การประเมินหลังเรียน 

     แบบทดสอบหลังเรียน 

     หนวยการเรียนรูท่ี 1    

     เรื่อง ทักษะในการทํางาน 

     เพ่ือการดํารงชีวิต 

 

ตรวจแบบทดสอบ 

หลังเรียน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ประเมินตามสภาพจริง 

 

8. กิจกรรมการเรียนรู 
 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 ทักษะในการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 

เร่ืองที่ 1 : ทักษะเพ่ือการทํางาน      เวลา 3 ช่ัวโมง  
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วิธีสอนแบบกระบวนการอุปนัย 

 

 

 
 1. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา “หากตองทํางานรวมกับผูอ่ืนควรนําทักษะใดมาใช 

  เพ่ือใหสามารถทํางานลุลวงตามท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ” 

  2. ครูนําสิ่งประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถ่ินมาใหนักเรียนไดสังเกตและเรียนรูจาก

 ตัวอยาง 

  3. ครูถามคําถามชวนคิดกับนักเรียนวา “นักเรียนมีวิธีใดบางท่ีจะสามารถทราบไดวาในทองถ่ิน

   ของตนเองมีการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุอะไรบาง” 

 

 

 

  1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ตามความเหมาะสม จากนั้นแบงหนาท่ีกันศึกษา 

   ความรูเรื่อง ทักษะเพ่ือพัฒนาการทํางาน 

  2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายความรูตามหนาท่ีท่ีตนเองไดรับผิดชอบใหเพ่ือนในกลุมฟง 

  3. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมนําสิ่งประดิษฐท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง พรอมแบงหนาท่ี

   เพ่ือหาความรูเก่ียวกับสิ่งประดิษฐชิ้นนั้น 

  4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐจากทองถ่ินของตนเอง

   ในรูปแบบใหม  

  5. ครูยกกรณีตัวอยางใหนักเรียนแตละกลุมไดรวมกันชวยกันแกปญหา และแตละกลุมรวมกันใช

   ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน 6 ข้ันตอน และระบุดวยวาใชทักษะการแสวงหา

   ความรูอยางไร ในการแกไขปญหาจากสถานการณตามท่ีครูไดยกตัวอยาง 

  6. จากนั้นนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมตนเองในรูปแบบท่ีนาสนใจท่ี 

   หนาชั้นเรียน 

  

 

 

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับทักษะเพ่ือการทํางาน 

 
 
เร่ืองที่ 2 : คุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรในการปฏบิัติงาน เวลา 2 ช่ัวโมง  
วิธีสอนแบบกระบวนการสรางความตระหนัก 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุป 
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 ครูชวนสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับสํานวนสุภาษิต 3 สํานวน ไดแก ยอมแมวขาย ฉอราษฎรบังหลวง 

 และหนาซ่ือใจคด จากนั้นครูกลาวเชื่อมโยงเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมท่ีปรากฏในสํานวน 

 

 

 

 ข้ันท่ี 1 สังเกต 
  1. ครูใหนักเรียนอานขาวจากใบความรู พรอมสังเกตและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมและ

   จริยธรรมในการทํางานจากใบความรู   

 ข้ันท่ี 2 วิจารณ  
  2. ครูแบงกลุมนักเรียน 4-5 กลุม ตามหัวขอท่ีกําหนด ทํากิจกรรมหนาท่ีการงานและคุณธรรม

   จริยธรรมท่ีเก่ียวของ จากนั้นรวมกันวิเคราะหและวิจารณถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน 

   การทํางาน และผลจากการนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานของอาชีพท่ีกลุมตนเอง 

 

 

 

 ข้ันท่ี 3 สรุป 
  1. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคุณธรรมและจริยธรรมของอาชีพท่ีแตละกลุมนําเสนอ  

   และสรุปความรูและบันทึกลงในกระดาษ A4 เปนแผนผังมโนทัศน 

  2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรใน 

   การปฏิบัติงาน 

   

 

 

 

 

 
 
เร่ืองที่ 3 : การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ  เวลา 2 ช่ัวโมง  
วิธีสอนแบบกระบวนการอุปนัย 

 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุป 
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 ครูสุมนักเรียนออกมาเลนเกมกระซิบสงสารโดยขอความท่ีกําหนด คือ ตอยเห็นตอรุมตอยตุยเลย 

 วิ่งไปตามตุยมารุมตอยตอ 

 

 

 1. จากนั้นยกสถานการณตัวอยางเพ่ือใหนักเรียนไดวิเคราะหเก่ียวกับการติดตอสื่อสารและการใช

  บริการกับหนวยงานตาง ๆ 

  2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3-4 กลุม ตามความเหมาะสมและแบงหนาท่ีกันศึกษาความรู 

  ตามหัวขอท่ีครูกําหนด และกลุมรวมกันอภิปรายความรูตามหนาท่ีท่ีตนเองไดรับผิดชอบใหเพ่ือนใน

  กลุมฟง จากนั้นสรุปใหเปนความรูของกลุมตนเอง พรอมออกมานําเสนอความรูของกลุมตนเองท่ี

  หนาชั้นเรียนในรูปแบบท่ีนาสนใจ 

 3. ครูใหนักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมจากโจทยครูกําหนด  

 4. นักเรียนทําแบบฝกหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 ทักษะในการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต  

 

  

 

 นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับการติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
    9.1 ส่ือการเรียนรู 
 1  หนังสือเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 หนวยการเรียนรูท่ี 1 ทักษะในการทํางาน 

  เพ่ือการดํารงชีวิต 

 2  ใบงานท่ี 1.1.1 เรื่อง กระบวนการทํางาน 

ข้ันนํา 

ข้ันสอน 

ข้ันสรุป 
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 3  ใบงานท่ี 1.3.1 เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ 

 4  ใบความรู เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมตอการทํางาน 

 5  สิ่งประดิษฐจากวัสดุในทองถ่ิน 

 9.2 แหลงการเรียนรู 
 1) ทองถ่ินของตนเอง 

 2) หองสมุด 

 3  อินเทอรเน็ต 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
 

                                                                                           
 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. การศึกษาขอมูลของหนวยงานท่ีจะตองไปติดตอ 

 มีประโยชนอยางไร 

 ก. ทราบรายละเอียดและการบริการของ 

  หนวยงาน 

 ข. สามารถขอรับบริการไดอยางถูกตอง 

 ค. ประหยัดเวลาในการไปติดตอ 

 ง. เลือกเครื่องแตงกายไดอยางเหมาะสม 

2. การติดตอสื่อสารในขอใดเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. น้ําแสดงอารมณท่ีแทจริงใสคูสนทนา 

 ข. กันตใชศัพทสแลงสนทนากับคร ู

 ค. วาวใชภาษาถ่ินในการบรรยาย 

 ง. ปาลมใชน้ําเสียงนุมนวลเม่ือติดตอใชบริการกับ

  หนวยงานของรัฐ 

3. การประเมินทางเลือกในทักษะกระบวนการ

 แกปญหาในการทํางานมีประโยชนอยางไร 

 ก. เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมท่ีสุด 

 ข. ทราบขอบกพรองท่ีจะตองแกไข 

 ค. ทํางานเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 ง. ทํางานตรงตามกําหนดเวลา 

4. การกระทําใดเปนการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

 ก. พิจารณาสาเหตุของปญหาและประเมิน 

  ทางเลือกเพ่ือแกปญหา 

 ข. หัวหนากลุมพิจารณาและตัดสินใจแกปญหา 

  เพียงลําพัง 

 ค. ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 

 ง. กําหนดแผนงานใหม เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

 

5. บุคคลใดแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. เปลสัมภาษณเกษตรกรเก่ียวกับการประดิษฐ 

  ดอกไม 

 ข. บัวเชื่อผลการทดลองตั้งแตครั้งแรกท่ีเห็น 

 ค. เจนศึกษาขอมูลจากหนังสือหลายเลม 

 ง. แนนซักถามวิทยากรทันทีท่ีสงสัย 

6. บุคคลในขอใดปฏิบัติถูกตองเม่ือคนควาหาขอมูล

 จากอินเทอรเน็ตมาทํารายงาน 

 ก. นิดคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซตมาใสในรายงาน 

 ข. นกพิมพรูปภาพจากอินเทอรเน็ตสงการบาน 

  วิชาศิลปะ 

 ค. นอยอางอิงชื่อผูเขียนบทความออนไลน 

 ง. น้ํานําขอมูลจากหลายเว็บไซตหลายเว็บไซต 

  มาใสในรายงาน 

7. การใชทักษะในการแสวงหาความรู 

โดยการสัมภาษณผูรูดานตาง ๆ ผูมีหนาท่ี

สัมภาษณจะตองมีคุณสมบัติตามขอใดสําคัญท่ีสุด 

 ก. กระตือรือรน 

 ข. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

 ค. มีความอดทน 

 ง. ละเอียด รอบคอบ 

8. เม่ือกําหนดเปาหมายในการทํางานแลวปรากฏวา

 การปฏิบัติงานไมตรงกับวัตถุประสงคควรปรับปรุง

 อยางไร 

 ก. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 ข. แกไขเปาหมาย 

 ค. เริ่มตนการปฏิบัติใหม 

 ง. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของงาน 
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9. การพิจารณาขอดี ขอเสียเปนข้ันตอนใดของ

 กระบวนการทํางาน 

 ก. การปฏิบัติงาน 

 ข. การวิเคราะหงาน 

 ค. การวางแผนในการทํางาน 

 ง. การประเมินผลการทํางาน 

 

 

 

 

 

  

10. วินัยเปนตัวแทนชมรมเกษตรกรไดนัดพบเพ่ือ

 สัมภาษณเกษตรกรอําเภอ เรื่อง การดูแลสัตวเลี้ยง 

 วินัยแนะนําตนในขอใดไดเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. กระผมนายวินัยเปนตัวแทนจากชมรมเกษตรกร 

  จากโรงเรียนสวนสายวิทยา ท่ีไดขอนัดทาน 

  เกษตรกรอําเภอเพ่ือขอทําการสัมภาษณครับ 

 ข. กระผมมาตามนัดท่ีไดนัดไว รบกวนชวยแจง 

  เกษตรกรอําเภอดวยครับ 

 ค. กระผมมาจากชมรมเกษตรกรมีนัดกับทาน 

  เกษตรกรอําเภอครับ 

 ง. กระผมนายวินัยเปนตัวแทนจากชมรม 

  เกษตรกร ขออนุญาตพบทานเกษตรกร 

  เพ่ือตองการสัมภาษณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ค.  2. ง.  3. ง.  4. ก.  5. ค.  6. ค.  7. ข.  8. ก. 9. ง. 10. ก. 

เฉลย 



 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 

10 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

                                                                                           
 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

 
คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดสอดคลองกับการประเมินการทํางานมากท่ีสุด 

 ก. พิจารณาขอดี ขอเสีย 

 ข. วางแผนในการทํางาน 

 ค. ปรับปรุงแกไขผลงาน 

 ง. วิเคราะหปญหาของการทํางาน 

2. แอนศึกษาและหาขอมูลจากหนังสือหลาย ๆ เลม

 เพ่ือมาทํารายงานสงครู แอนมีการใชทักษะใด 

 ในการทํางาน 

 ก. ทักษะการแกปญหา 

 ข. ทักษะกระบวนการทํางาน 

 ค. ทักษะการแสวงหาความรู 

 ง. ทักษะการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

3. ภารดีทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดตรงตามเวลาท่ี 

 กําหนด จากขอความดังกลาวภารดีมีคุณธรรม 

 ในการทํางานอยางไร 

 ก. ซ่ือสัตย ข. เสียสละ 

 ค. รับผิดชอบ ง. ขยันอดทน 

4. ทักษะการแสวงหาความรูโดยการสัมภาษณ 

 มีลักษณะตรงตามขอใด 

 ก. หาขอเท็จจริงจากขาวดวยตนเองหรือ 

  นักวิชาการ 

 ข. รวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีมาตาง ๆ 

 ค. สอบถามการทําเครื่องปนดินเผาจากชางทํา 

  เครื่องปนดินเผา 

 ง. เฝาดูวิธีการทําจากชางท่ีทําเครื่องปนดินเผา 

  

 

5. ในงานประกวดนางนพมาศของโรงเรียน มีการให

 นักเรียนสรางสรรคชุดจากวัสดุเหลือใช จากงาน

 ประกวดนางนพมาศมีจุดประสงคในการจัดงาน

 สอดคลองกับการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

 อยางไร 

 ก. ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 ข. รักษาสิ่งท่ีมีอยูใหใชไดนานท่ีสุด 

 ค. นําของเกามาใชซํ้า 

 ง. เลือกใชวัสดุท่ีไมสงผลตอสิ่งแวดลอม 

6. การทํางานท่ีใชทักษะกระบวนการแกปญหา 

 ขอใดเปนข้ันตอนของการสรางทางเลือก 

 ก. กําหนดคาใชจายในการทํางาน 

 ข. คนควาขอมูลท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

 ค. เลือกวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

 ง. สังเกตและติดตามผลจากการทํางาน 

7. การติดตอสื่อสารท่ีดีควรมีมารยาทในการพูด เชน 

 พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ สุภาพ ออนโยน  

 มีจุดประสงคในการติดตอสื่อสารอยางไร 

 ก. เกิดความเขาใจท่ีตรงกัน 

 ข. สานสัมพันธกันระหวางบุคคลท่ีดีตอกัน 

 ค. เปนมารยาททางสังคม 

 ง. การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. ถานักเรียนตองการทําบัตรประจําตัวประชาชน 

 นักเรียนจะตองไปติดตอกับหนวยงานใด 

 ก. หนวยงานเอกชน 

 ข. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 ค. หนวยงานทองถ่ิน 

 ง. หนวยงานรัฐ 
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9. การเขาพิพิธภัณฑเปนหมูคณะตองมีการนัด

 ลวงหนา เพราะเหตุใด 

 ก. พิพิธภัณฑตองเตรียมวิทยากรใหแกเรา 

 ข. เตรียมสถานท่ีใหมีความพรอมตอนรับหมูคณะ 

 ค. ตองใชเวลาในการติดตอประสานงานกับ 

  หนวยงานใหญ 

 ง. เพ่ือใหเจาหนาท่ีจัดลําดับการเขาพิพิธภัณฑ 

  และเตรียมสิ่งท่ีเราตองการ 

  

10. ในการขอพบคุณครูท่ีหองพักครูในชวงพักกลางวัน 

 ขอใดเปนการติดตอสื่อสารเหมาะสมท่ีสุด 

 ก. ขออนุญาตพบคุณครูสมศรีคะ 

 ข. ขออนุญาตครับ ไมทราบวาคุณครูสมศรี 

  อยูไหมครับ ผมจะมาปรึกษาครูสมศรี 

  เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีครับ 

 ค. มาหาครูสมศรีคะ ครูสมศรีอยูไหมคะ 

 ง. ครูสมศรีวางหรือเปลาครับ มีเรื่องจะถาม 

  เก่ียวกับการบานท่ีครูใหไว 

 

 

 

 

1. ก.  2. ค.  3. ค.  4. ค.  5. ก.  6. ข.  7. ข.  8. ง. 9. ง. 10. ข. 

เฉลย 


