ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวน 30 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. กล้ารู้สกึ ว่าเสื้อตัวใหม่ที่คุณแม่ซื้อมาให้มีเนื้อผ้าทีน่ ุ่มมาก จากข้อความนี้แสดงว่ากล้าใช้อวัยวะ
รับสัมผัสในข้อใด
ก. ตา
ข. จมูก
ค. ผิวหนัง
2. ข้อใดเป็นข้อมูลภาพ
ก. ภาพยนตร์
ข. ป้ายประกาศ
ค. ทะเบียนรถยนต์
3. หมายเลขโทรศัพท์ เป็นข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวเลข
ข. ข้อมูลตัวอักขระ
ค. ข้อมูลภาพ
4. นุชซื้อสินค้าราคา 285 บาท ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทใด
ก. ข้อมูลตัวเลข
ข. ข้อมูลตัวอักขระ
ค. ข้อมูลภาพ
5. เจี๊ยบกับเพื่อนๆ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการทางาน จากข้อความนี้แสดงว่า เจี๊ยบกับ
เพื่อนๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านใดมากที่สดุ
ก. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
ข. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ค. ด้านการสื่อสาร
6. ถ้าต้องการทราบข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ควรสอบถามจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะน่าเชื่อถือ
มากที่สุด
ก. ร้านขายยา
ข. ร้านขายหน้ากากอนามัย
ค. โรงพยาบาลประจาจังหวัด
7. ใครใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
ก. ก้อยเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้า
ข. ต้นซื้อสินค้าตามที่เห็นในโฆษณา
ค. ป่านซื้อสินค้าตามที่เพื่อนๆ บอก
8. นิดต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีในประเทศไทย นิดควรหาข้อมูลจากข้อใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด
ก. พ่อแม่
ข. คุณครู
ค. ห้องสมุด
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9. ใครปฏิบัติตนในการสอบถามข้อมูลได้เหมาะสมที่สุด
ก. หน่อยพูดด้วยถ้อยคาที่สุภาพ
ข. จินถามตรงประเด็นบ้างเป็นบางครั้ง
ค. เก่งจดบันทึกเฉพาะคาตอบที่ตนเองชอบ
10. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการจัดการข้อมูลได้ถูกต้อง
1. จาแนกข้อมูล
2. นาเสนอข้อมูล
3. ตรวจสอบข้อมูล
4. จัดเก็บข้อมูล
ก. 2 3 1 4
ข. 3 1 4 2
ค. 1 3 4 2
11. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องในการรักษาแหล่งข้อมูล
ก.
ข.

ค.

12. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการรักษาแหล่งข้อมูล
ก. ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ
ข. ทิ้งขยะลงในถังขยะหน้าหมู่บ้าน
ค. นาหนังสือจากห้องสมุดมาเก็บไว้ที่บ้าน
13.

จากภาพ เป็นการรักษาแหล่งข้อมูลตามข้อใด

ก. ดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งข้อมูล
ข. ซ่อมแซมแหล่งข้อมูลที่ชารุดเสียหาย
ค. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้แหล่งข้อมูล
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14. ข้อใดไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบพกพา
ก.

ข.

ค.

ดูภาพ และตอบคาถาม ข้อ 15 -18











15. หมายเลขใด คือแผงแป้นอักขระ
ก. 
ข. 
16. หมายเลขใด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชี้ตาแหน่งบนจอภาพ
ก. 
ข. 
17. หมายเลขใด เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
ก. 
ข. 
18. หมายเลขใด มีลักษณะคล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์
ก. 
ข. 
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ค. 
ค. 
ค. 
ค. 

19. อุปกรณ์ในข้อใด เมื่อจะเก็บข้อมูลต้องทางานผ่านโปรแกรม Nero
ก. แฟลชไดรฟ์
ข. แผ่นดิสก์
ค. แผ่นบันทึกซีดี
20. การทางานของซีพียู ตรงกับการทางานของมนุษย์ในข้อใด
ก. การอ่าน
ข. การเขียน
ค. การคิด
21. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ก. แผงแป้นอักขระ
ข. จอภาพ
ค. ลาโพง
22. ข้อใดเรียงลาดับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
1. เสียบปลั๊กไฟ
2. กดปุ่มเปิดเครื่องทีก่ ล่องใส่ซีพียู (เคส)
3. เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ
4. กดปุ่มเปิดที่จอภาพ
ก. 1 4 2 3
ข. 1 3 4 2
ค. 1 2 3 4
23.


จากภาพ ตาแหน่งหมายเลข  มีชื่อเรียกว่าอะไร



ก. ล้อหมุน
24. ข้อใดเป็นการชี้เมาส์
ก.

ข. ปุ่มหมุน

ค. วงล้อเลื่อน
ข.

ค.
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25. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ต้องการเปลี่ยนสลับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้กดแป้น
ข. กดแป้น
เพื่อเว้นวรรคข้อความ
ค. แป้น
ใช้กดเพื่อบันทึกเอกสาร
26. ข้อใดเป็นแป้นฟังก์ชัน
ก.
ข.
ค.
27. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการเปิดโปรแกรมเวิร์ดแพดได้ถูกต้อง
1. คลิกเลือก All Programs
2. คลิกที่ปุ่ม Start
3. คลิกเลือก Accessories
4. คลิกเลือก WordPad
ก. 2 3 1 4
ข. 2 4 1 3
ค. 2 1 3 4












28.
กันยาต้องการสร้างเอกสารใหม่ และพิมพ์ข้อความเป็นตัวหนา กันยาจะต้องกดหมายเลขใดบ้าง
ก.  และ 
ข.  และ 
ค.  และ 
29.
 หมายเลขใดในภาพ เมื่อกดแล้ว
เครื่องคอมพิวเตอร์จะปิดและเปิดขึ้นใหม่




ก. 
ข. 
30. ใครปฏิบัตติ นไม่ถูกต้องในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.
ข.

ค.
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ค. 

