
แบบฝึกหดั 

1. ประธานกล่าวในท่ีประชุมวา่ “การประชุมคร้ังน้ีจะพิจารณาตามเร่ืองท่ีเสนอท่ีประชุม ถา้มีผูเ้ชา้ประชุมเห็นพอ้ง

ตอ้งกนัทุกคน หรือมีผูเ้ขา้ประชุมส่วนใหญ่เห็นดว้ย ท่ีประชุมน้ีจะไดด้ าเนินการต่อไป” ค าท่ีขีดเส้นใต ้ควรใช้

ค  าศพัทใ์นท่ีประชุมใด 

 ก. ระเบียบวาระ มติโดยเอกฉนัท ์มติโดยเสียงขา้งมาก 

 ข. ญตัติ มติโดยเสียงขา้งมาก มติโดยเอกฉนัท์ 

 ค. ระเบียบวาระ มติโดยเสียงขา้งมาก มติโดยเอกฉนัท์ 

 ง. ญตัติ มติโดยเอกฉนัท ์มติโดยเสียงขา้งมาก 

2. ขอ้ความต่อไปน้ีควรจดบนัทึกรายงานการประชุมอยูใ่นระเบียบวาระใด 

    “เร่ืองชุดกีฬาของโรงเรียนซ่ึงท่ีประชุมไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการไปสืบราคาจากร้านต่างๆ นั้น วนัน้ีขอให้

เลขานุการแจง้ขอ้มูลต่างๆ ใหท่ี้ประชุมทราบ เพื่อจะไดพ้ิจารณาลงมติต่อไป” 

 ก. เร่ืองแจง้เพื่อทราบ   ข. เร่ืองสืบเน่ือง 

 ค. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  ง. เร่ืองอ่ืนๆ  

3. ขอ้ใดใชค้  าศพัทใ์นการประชุมไม่ถูกตอ้ง 

 ก. ประธานขอใหผู้ช่้วยเลขานุการนบัคะแนนเสียงจากสมาชิกท่ีลงมติดว้ยวธีิการยกมือ  

 ข. ประธานขอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 12/2557 หลงัจากมีการแกไ้ขแลว้ 

 ค. ประธานสรุปญตัติของท่ีประชุมวา่ใหเ้ล่ือนการจดัทศันศึกษาออกไปอีก 2 เดือน 

 ง. ในระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง ประธานขอให้เหรัญญิกช้ีแจงรายรับ-รายจ่ายของการจดังานปีใหท่ี้

ผา่นมา 

4. ค  าในขอ้ใดจะเขียนแทนค าท่ีขีดเส้นใตไ้ดถู้กตอ้งตามล าดบั 

    “จากการประชุม ประธานไดเ้ตรียมเร่ืองเสนอท่ีประชุมตามขอ้เสนอของสมาชิกในท่ีประชุม ในท่ีสุดก็ได้

ขอ้ตกลงเพื่อน าไปปฏิบติัดงัน้ี...” 

 ก. ญตัติ วาระ มติ    ข. วาระ ญตัติ มติ  

 ค. มติ ญตัติ วาระ    ง. ญตัติ มติ วาระ 

5. ขอ้ใดใชศ้พัทใ์นการประชุมตามขอ้ความท่ีขีดเส้นใตไ้ดถู้กตอ้งตามล าดบั  
    “การประชุมคณะกรรมการของสมาคมในวนัน้ีมีบุคคลทีม่ีสิทธ์ิเข้าประชุม ท่านหน่ึงไดบ้อกให้ที่ประชุม
พจิารณาเร่ืองการจดัหารายไดส้นบัสนุนกิจกรรมของสมาคม ท่ีประชุมได ้แสดงความคิดเห็น อยา่งกวา้งขวาง”  
  ก. องคป์ระชุม เสนอ คดัคา้น   ข. ผูร่้วมประชุม ขอ้เสนอ สนบัสนุน  
  ค. ผูเ้ขา้ประชุม เสนอ อภิปราย   ง. ท่ีประชุม ขอ้เสนอ ลงมติ  
6. การเขียนประกาศในขอ้ใดไม่ชดัเจน 

 ก. ใหเช่าอาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา หนา้สนามบินสุวรรณภูมิ ในใจติดต่อท่ีน่ี 

 ข. มหาวทิยาลยัจะใชร้ะเบียบวา่ดว้ยค่าหน่วยกิตใหม่ส าหรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 



 ค. พบกระเป๋าสตางคใ์นรถแทก็ซ่ีฟ้าแดงทะเบียน ยน 1234 กรุงเทพมหานคร ผุใ้ดเป็นเจา้ของติดต่อ 086-

2254786 

 ง. รับซ้ือของโบราณ ของสะสมมีค่าทุกอยา่ง เหลา้ฝร่ัง งาชา้ง และเคร่ืองเงิน ติดต่อ 089-5547895 

7. ขอ้ใดเป็นประกาศท่ีมีเน้ือความสมบูรณ์ท่ีสุด 

 ก. ขอพบนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีหอ้งพกัอาจารยใ์นวนัท่ี 25-27 ในเวลาราชการ 

 ข. ขอเชิญร่วมงานเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ของบริษทัในวนัท่ี 30 ธนัวาคมศกน้ี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ หอ้ง

แกรนบอลรูม 

 ค. ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทัว่ประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 9-13 พซศจิ

กายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 

 ง. ผูใ้ดพบกระเป๋าหนงัสีด า มีเอกสารส าคญัลืมทิ้งไวใ้นห้องน้ีเม่ือวานน้ี กรุณาส่งคืนนายเอกราช มุ่งมัน่ดี 

จะมีรางวลัให้ 

8. ประกาศขอ้ใดชดัเจนท่ีสุด 

 ก. วนัท่ี 8 เมษายน 2559 จะมีการบรรยายและสาธิตการผลิตปุ๋ยหมกัโดยคณะกรรมการจากกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ผูส้นใจเชิญเขา้ฟังไดทุ้กท่าน 

 ข. หนงัสือพิมพส์ารเยาวชน อตัราค่าโฆษณาคอลมัน์น้ิวละ 400 บาท สนใจติดต่อบริษทัสดใสการพิมพ ์

จ ากดั โทร. 02-3475754 

 ค. คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับอาสาสมคัรตรวจสอบสินคา้อุปโภค

และบริโภค สนใจติดต่อไดด้ว้ยตนเอง 

 ง. โครงการเผยแพร่ความรู้และผลงานทางวชิาการผา่นส่ือมวลชน ส านกันายกรัฐมนตรีรับสมคัร

พนกังานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 2 ต าแหน่ง ระหวา่งวนัท่ี 10-20 เมษายน 2540 

9. ขอ้ใดเป็น “ประกาศ” ท่ีดีท่ีสุด 

 ก. “ล าตดัแม่ประยรู” พบท่านแน่นอน 2 เม.ย. น้ี เวลาทุ่มตรง ท่ีหอประชุมโรงเรียน 

 ข. ชุมนุมการแสดงขอเชิญชม “ล าตดัแม่ประยรู” จนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2540 เวลา 19.00-21.00 น. ณ 

หอประชุมโรงเรียน 

 ค. ชุมนุมการแสดงขอเชิญ ชม “ล าตดัแม่ประยรู” วนัจนัท่ี 2 เม.ย. เวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป 

 ง. จนัทร์ท่ี 2 เม.ย. น้ี อยา่พลาดชม “ล าตดัแม่ประยรู” ท่ีหอประชุมโรงเรียน รายไดส้นบัสนุนกิจกรรม

ชุมนุมการแสดง 

10. ขอ้มูลในประกาศรับสมคัรงานขอ้ใดจ าเป็นนอ้ยท่ีสุด 

 ก. ต าแหน่งและงานท่ีประสงคจ์ะใหผู้ส้มคัรงานท า 

 ข. คุณสมบติัท่ีตอ้งการ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ 

 ค. เงินเดือนท่ีผูส้มคัรจะไดรั้บ หรือใหผู้ส้มคัรก าหนดเงินเดือนเอง 

 ง. สถานท่ีติดต่อและเอกสารส าคญั เช่น หลกัฐานการศึกษา บตัรประชาชน ฯลฯ 



11. การใชภ้าษาในขอ้ใดเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเขียนรายงานทางวชิาการ 
  ก. เคล็ดลบัการทาตม้ย  าใหอ้ร่อย คือ ตอ้งใส่เน้ือสัตวต่์างๆ เม่ือน ้าเดือดแลว้ทิ้งไวส้ักพกัจึงคน 
  ข. กีฬาช่วยขจดัเครียด ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างจิตใจใหเ้ขม้แขง็และปลอดโปร่ง 
  ค. หลงัการผา่ตดัไดไ้ม่ถึง 1 สัปดาห์ อาการป่วยของเขาก็ค่อยยงัชัว่ข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
  ง. การจราจรแถวสะพานป่ินเกลา้ติดขดัมาก โดยเฉพาะในเวลาเชา้และเวลาเยน็ 
12. ขอ้ใดเป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเชิงวชิาการไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
   ก. ปัจจุบนัมีธุรกิจเก่ียวกบัความสวยความงามเกิดข้ึนทัว่ไป 
   ข. ความอว้นยงัเป็นสาเหตุท่ีท าใหห้ลาย ๆ โรคเกิดตามมาอีก 
   ค. ความอว้นดูจะกลายเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีใครต่อใครสนใจเป็นพิเศษ 
   ง. ปัจจุบนัวงการแพทยมี์ความเห็นวา่ความอว้นเป็นโรคท่ีตอ้งรักษา 
13.  ขอ้ใดใชภ้าษาเหมาะสมท่ีสุดในการเขียนรายงาน 
  ก. หวัใจมีหนา้ท่ีสูบฉีดโลหิตไปทัว่สรรพางคก์าย 
  ข. ทุกคนอยากใหสุ้ขภาพแข็งแรงและใหห้วัใจแขง็แรงดว้ย 
  ค. ปัจจุบนัพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาเก่ียวกบัโรคหวัใจมีจ านวนมากข้ึน 
  ง. หวัใจเป็นอวยัวะท่ีท างานหนกัท่ีสุด หวัใจหยดุเม่ือใดชีวติก็หยดุเม่ือ นั้น 
14.  ขอ้ใดใชภ้าษาไม่เหมาะสมส าหรับการเขียนรายงานทางวชิาการ 
   ก. การจดัการศึกษาตอ้งมุ่งพฒันาคนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญา 
   ข. กระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ย ตนเอง 
  ค. การจดัการเรียนรู้คนสอนตอ้งท าสารพดัอยา่งใหเ้ขา้กบัคนเรียนแต่ ละคน 
  ง. การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การใหผู้เ้รียนมีบทบาท ร่วมในการเรียนการสอน 
15. ขอ้ใดใชภ้าษาเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ 
 ก. สมนัน้ีของทุกอยา่งแพงไปหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจก าลงัตกต ่า 
 ข. เขาเป็นนกักีฬาช่ือกอ้งของไทย ท่ีประสบความส าเร็จไม่แพว้รีบุรุษคนส าคญั 
 ค. ฝนโปรยปรายลงมาใหค้วามปรานีแก่ชีวิตสัตวใ์นทะเลทรายซ่ึงแหง้แลง้อยา่งแสนสาหสั 
 ง. วฒันธรรมทางจิตใจท่ีส าคญัคือ วฒันธรรมเก่ียวกบัความคิด ความเช่ือ และความศรัทธาในศาสนา 


