ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 30 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน
ก. วิทยุ
ข. หนังสือ
ค. โทรศัพท์
2. ข้อมูลในข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการฟัง
ก. วิทยุ
ข. หนังสือ
ค. นิตยสาร
3. สิ่งใดที่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง
ก. วิทยุ
ข. หนังสือ
ค. โทรทัศน์
4. ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จัดเป็นข้อมูลใด
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
5. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
ก. ดิน น้้า อากาศ
ข. แร่ธาตุ ป่าไม้ รถยนต์
ค. ทะเล ภูเขา ป่าไม้
6. แหล่งข้อมูลใดอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด
ก. ครู
ข. ห้องสมุดโรงเรียน
ค. ผู้ปกครอง
7. ภาพจากโทรทัศน์จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลภาพนิ่ง
ข. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
ค. ข้อมูลภาพสามมิติ
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สวนสัตว์จัดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น
ข. ข้อมูลที่ผอู้ ื่นรวบรวมหรือบันทึกขึ้นในภายหลังจัดเป็นข้อมูลชั้นรอง
ค. ข้อมูลชั้นต้นมีประโยชน์คือใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกมากกว่าข้อมูลชั้นรอง
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9. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลทีไ่ ม่ใช่บุคคลทั้งหมด
ก. รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
ข. ห้องสมุด บรรณารักษ์
ค. คอมพิวเตอร์ ญาติผู้ใหญ่
10. สมพลอยากรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สมพลควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เพื่อน ๆ
ข. แม่ค้า
ค. อินเทอร์เน็ต
11. ถ้าเราอยากทราบประวัติของเพื่อน เราควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. การสังเกต
ข. การสัมภาษณ์
ค. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
12. ใครต่อไปนี้ที่น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราได้น่าเชื่อถือที่สุด
ก. ครูประจ้าชั้น
ข. ครูใหญ่
ค. แม่ค้าในโรงเรียน
13. ถ้าหากเราตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลต่างๆ เช่น ครูใหญ่ ครูประจ้าชั้น และบุคคลอื่นๆ แล้ว ยังมี
ข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลือ่ นหรือไม่ตรงกัน เราสามารถตรวจสอบข้อมูลจากสิ่งต่างๆ ได้อีก
ยกเว้นข้อใด
ก. รูปภาพเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ข. หนังสือหรือเอกสารที่กล่าวถึงเรื่องนั้น
ค. การนึกคาดเดาเอาเองเกี่ยวกับเรื่องนั้น
14. ข้อมูลในข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด
ก. พ่อพูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะเมื่อคืนฝันว่าฝนตกหนัก”
ข. แม่พูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะวันนี้อากาศร้อนมากๆ เลย”
ค. ตาพูดว่า “พรุ่งนี้ฝนตกหนักแน่ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมา”
15. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรวบรวมข้อมูล
ก. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข. เขียนบันทึกข้อมูล
ค. จ้าแนกข้อมูล
16. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.

ข.

ค.
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17. อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใด ช่วยให้ท้าอาหารได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
ก.

ข.

ค.

18.
จากภาพ สิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. โต๊ะ
ข. คอมพิวเตอร์
ค. เก้าอี้
19. ใครน้าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ไม่ถูกต้อง
ก. มดใช้กล้องดิจิทัลแอบถ่ายรูปคนอื่น
ข. จอยใช้โทรศัพท์ติดต่อกับพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด
ค. แก้มใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงาน
20. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดให้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ก.
21.

ข.

ค.

จากภาพ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านใด
ก. ด้านการสื่อสาร
ข. ด้านการศึกษา
ค. ด้านบันเทิง

22. ข้อใดเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ข. ท้างานได้ช้าลง
ค. ท้าให้เกิดความล้าบากมากขึ้น
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23. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. จอภาพ – Monitor
ข. เครื่องพิมพ์ – Mouse
ค. แผงแป้นอักขระ – Keyboard
ดูภาพแล้วตอบคาถามข้อ 24 – 26












24. ถ้าจะพิมพ์ข้อความ เราต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด
ก. ภาพที่ 1
ข. ภาพที่ 5
ค. ภาพที่ 6
25. ถ้าจะฟังเสียงข้อมูล เราต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด
ก. ภาพที่ 4
ข. ภาพที่ 5
ค. ภาพที่ 6
26. ถ้าต้องการจะเลือกค้าสั่งหรือชี้ต้าแหน่งบนหน้าจอภาพ เราต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด
ก. ภาพที่ 3
ข. ภาพที่ 4
ค. ภาพที่ 5
27. เพราะเหตุใดเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว เราควรปิดคอมพิวเตอร์ให้ถูกวิธี
ก. เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์สูญหายได้
ข. เพราะคอมพิวเตอร์จะได้ดูใหม่อยู่เสมอ
ค. เพราะคอมพิวเตอร์ช้ารุดได้ง่าย
28. เพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรน้าโทรศัพท์เคลื่อนที่วางไว้ใกล้จอภาพ
ก. เพราะคอมพิวเตอร์อาจดับได้
ข. เพราะคอมพิวเตอร์อาจล้มทับโทรศัพท์พังได้
ค. เพราะสัญญาณจากโทรศัพท์อาจรบกวนการท้างานของคอมพิวเตอร์ได้
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29. ข้อใดเป็นการตั้งคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
ก. ตั้งให้ชิดผนังที่สุดเท่าที่จะท้าได้
ข. ตั้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ค. ตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
30. ใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม
ก. นิวใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลท้ารายงาน
ข. แนนใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงาน
ค. หน่อยเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งคืน
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