ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 6

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. นักเรียนควรทำอะไรเป็นอันดับแรกเมื่อประสบกับปัญหำ
ก. วำงแผนแก้ปัญหำ
ข. ดำเนินกำรแก้ปัญหำ
ค. วิเครำะห์รำยละเอียดของปัญหำ
ง. ตรวจสอบและปรับปรุงวิธีแก้ปัญหำ
2. ถ้ำเพื่อนของนักเรียนอยำกได้หุ่นยนต์ ควรแนะนำเพื่อนอย่ำงไร จึงจะถือว่ำเป็นแนวทำงแก้ปัญหำ
ที่เหมำะสม
ก. แนะนำให้เพื่อนออมเงินไว้ซื้อเอง
ข. แนะนำให้เพื่อนไปบอกพ่อแม่ให้ซื้อให้
ค. แนะนำให้เพื่อนรู้ถึงอันตรำยในกำรเล่นหุ่นยนต์
ง. แนะนำให้เพื่อนรู้ว่ำหุ่นยนต์มีรำคำแพงเกินไป
3. ถ้ำนักเรียนมีปัญหำเกี่ยวกับกำรนอนตื่นสำย ควรมีทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำย
ยกเว้นข้อใด
ก. นอนเร็วขึ้น
ข. ดูทีวีจนสว่ำง
ค. ตั้งนำฬิกำปลุก
ง. บอกให้แม่ปลุก
4. ถ้ำนักเรียนลืมเอำหนังสือเรียนวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ป.6 มำโรงเรียน
ควรแก้ปัญหำนี้อย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด
ก. ไม่เข้ำห้องเรียนเมื่อถึงชั่วโมงเรียนวิชำนี้
ข. ขออนุญำตครูกลับไปเอำหนังสือที่บ้ำน
ค. บอกครูและขอดูกับเพื่อนทีน่ ั่งข้ำงๆ
ง. ซื้อหนังสือเล่มใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเล่ม

1

5. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลหลักในกำรตรวจสอบและปรับปรุง ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนกำร
แก้ปัญหำ
ก. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ข. เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้และยกย่อง
ค. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขครั้งต่อไป
ง. เพื่อให้มีควำมสุขในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน
6. ข้อมูลเรื่องใดที่นักเรียนควรให้ควำมสำคัญที่สุดในกำรตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋ำนักเรียน
ก. คุณภำพ
ข. สีสัน
ค. ขนำด
ง. ควำมทันสมัย
7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ก. เพื่อตัดสินใจ
ข. เพื่อเรียนรู้
ค. เพื่อชื่อเสียง
ง. เพื่อสื่อสำร
8. ใครต่อไปนี้ไม่ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรเบื้องต้นของกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ก. บอยพิจำรณำถึงสำเหตุที่ตนเองมำโรงเรียนสำย
ข. หญิงแก้ปัญหำเรื่องนอนตื่นสำย โดยเข้ำนอนเร็วขึ้นกว่ำเดิม
ค. จอยวำงแผนแก้ปัญหำเรื่องกำรใช้จ่ำยเงินของตนเองโดยกำรลดรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็น
ง. มดแต่งกำยเหมือนเดิมแม้ถูกครูเตือนว่ำแต่งกำยไม่เรียบร้อย
9. ถ้ำเรำต้องกำรค้นหำข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่ำนตัวช่วยค้นหำ ควรใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.

ง.

10. แหล่งข้อมูลใดที่ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมำกที่สุด
ก. อินเทอร์เน็ต
ข. ห้องสมุด
ค. หนังสือพิมพ์
ง. หนังสือเรียน
11. เว็บไซต์ที่ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ตเรียกว่ำอะไร
ก. Search Internet
ข. Search Data
ค. Search URL
ง. Search Engine
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12. ถ้ำต้องกำรเปิดอินเทอร์เน็ต ควรกดปุ่มใด
ก.

ข.

ค.

ง.

13. ในกำรค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ถ้ำต้องกำรย้อนกลับไปดูขอ้ มูลที่เพิ่งสืบค้นไป ควรกดปุ่มใด
ก.
ข.
ค.

ง.

14. “คลิก My Computer แล้วดับเบิลคลิกที่ My Disc จำกนั้นเลือกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ต้องกำร”
เป็นกำรค้นหำข้อมูลจำกแหล่งใด
ก. คอมพิวเตอร์
ข. อินเทอร์เน็ต
ค. ซีดีรอม
ง. แฟลชไดรฟ์
15. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
ก. เครื่องหมำยประกอบคำค้น
หมำยถึง ใช้คลุมวลีที่ต้องกำรให้ปรำกฏใน
ผลลัพธ์กำรค้นหำ
ข. ผู้ที่จะค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตควรมีคำค้นหรือคำสำคัญในกำรค้นหำข้อมูลก่อนเสมอ
ค. ผู้ที่จะค้นหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตควรกำหนดเป้ำหมำยของกำรค้นหำข้อมูลแต่ละครั้งก่อน
ว่ำต้องกำรสืบค้นเรื่องอะไร
ง. คำค้นที่ใช้ควรเป็นคำนำมที่เฉพำะเจำะจงมำกที่สุด
16. ถ้ำต้องกำรคัดลอกข้อมูลบำงส่วนของเว็บเพจไว้ใช้งำน ต้องใช้คำสั่งใดในกำรคัดลอก
ก. Paste
ข. Cut
ค. Print
ง. Copy
17. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล (แฟลชไดรฟ์)
ก. แฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลทีม่ ีขนำดเล็ก
ข. แฟลชไดรฟ์มีรูปร่ำงต่ำงกันแต่ที่เหมือนกันคือยูเอสบี
ค. แฟลชไดรฟ์ใช้บันทึกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเท่ำนั้น
ง. แฟลชไดรฟ์บำงรุ่นสำมำรถเก็บข้อมูลได้มำกกว่ำแผ่นซีดี
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18. อุปกรณ์ใดต่อไปนีไ้ ม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้
ก.
ข.

ค.

ง.

19. ใครต่อไปนี้เก็บข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมที่สุด
ก. บอยเก็บไฟล์ภำพสำหรับใส่ประกอบรำยงำนไว้ในแผ่นดีวีดี
ข. จอยเก็บไฟล์รำยงำนกลุ่มไว้ในแฟลชไดรฟ์
ค. เคนเก็บไฟล์ภำพยนตร์ใส่ในแผ่นดิสก์
ง. ชมพู่เก็บไฟล์เพลงไว้ในแผ่นดีวีดี
20. ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในกำรจัดเก็บข้อมูล
ก. ควำมปลอดภัย
ข. ควำมสะดวกใช้
ค. ควำมสวยงำม
ง. ควำมประหยัด
21. ถ้ำใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลไม่เหมำะสม จะเกิดผลเสียหลำยอย่ำง ยกเว้นข้อใด
ก. ควำมสิ้นเปลือง
ข. ควำมไม่สะดวกใช้
ค. ควำมไม่ปลอดภัย
ง. ควำมไม่ทนั สมัย
ใช้ข้อความที่กาหนดให้ ตอบคาถาม ข้อ 22 – 24
 มีลักษณะเป็นแผ่นพลำสติกแบนกลม
 มีลักษณะบำงกลม บรรจุอยู่ในแผ่นพลำสติกรูปสี่เหลี่ยม
 สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
ได้สะดวก
22. ข้อควำม  เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลใด
ก. แผ่นซีดี
ข.
ค. แฟลชไดรฟ์
ง.
23. ข้อควำม  เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลใด
ก. แผ่นซีดี
ข.
ค. แฟลชไดรฟ์
ง.
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แผ่นดิสก์
เทป
แผ่นดิสก์
เทป

24. ข้อควำม  เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลใด
ก. แผ่นซีดี
ข. แผ่นดิสก์
ค. แฟลชไดรฟ์
ง. เทป
25. ถ้ำนักเรียนต้องกำรนำเสนอข้อมูลทำงสถิติ นักเรียนควรเลือกใช้งำนโปรแกรมใด
ก. ไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์
ข. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ค. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
ง. โปรแกรมเพนต์
26. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกำรเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลได้ถูกต้อง
 Microsoft Office Excel
 Microsoft Office
 All Programs
 Start
ก.    
ข.    
ค.    
ง.    
27. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ก. กำรพิมพ์ข้อควำมหรือกำรลบข้อควำม ต้องดำเนินกำรภำยในช่องเซลล์
ข. เมื่อมีกำรแทรกคอลัมน์ ข้อมูลเดิมจะถูกย้ำยออกไปอยู่ในคอลัมน์ถัดไปเสมอ
ค. กำรแทรกรูปภำพ ไฟล์ภำพที่แทรกเข้ำมำจะปรำกฏอยู่ในช่องเซลล์เหมือนข้อควำม
ง. กำรผสำนเซลล์คือกำรรวมเซลล์หลำยๆ เซลล์ ให้เป็นเซลล์เดียวกัน
28. ถ้ำต้องกำรหำผลรวมในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ควรใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.

ง.

29. โปรแกรมไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมประเภทใด
ก. โปรแกรมกรำฟิก
ข. โปรแกรมตำรำงคำนวณ
ค. โปรแกรมกำรประมวลคำ
ง. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

5

30. กำรใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์สร้ำงสไลด์ประกอบกำรบรรยำยมีผลต่อ
กำรนำเสนอข้อมูลในเรื่องใดมำกที่สุด
ก. ทำให้กำรนำเสนอข้อมูลน่ำสนใจและเข้ำใจรำยละเอียดของข้อมูลได้ง่ำยขึ้น
ข. ทำให้กำรนำเสนอข้อมูลได้ผลในกำรนำไปปฏิบตั ิมำกที่สุด
ค. ทำให้ข้อมูลได้รับควำมสนใจมำกที่สุด
ง. ทำให้ผู้รับข้อมูลมีฐำนะดีขึ้น
31. ข้อมูลในข้อใดที่ควรนำเสนอโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์
ก. กรำฟเส้นแสดงค่ำไฟของโรงเรียน
ข. ดอกไม้ประจำชำติของอำเซียน
ค. บันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย
ง. ตำรำงเรียน
32. ถ้ำต้องกำรสร้ำงข้อควำมศิลป์ลงในแผ่นสไลด์ ควรใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.

ค.

ง.

33. ในกำรออกแบบชิ้นงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ควรคำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ประเภทของชิ้นงำน
ข. กำรได้รับชื่อเสียงในกำรออกแบบชิ้นงำน
ค. แหล่งข้อมูลที่ใช้และกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
ง. กำรร่ำงต้นแบบชิ้นงำนและโปรแกรมที่จะนำมำใช้
34. ข้อใดไม่ใช่วิธีกำรปรับแต่งข้อควำมให้เอกสำรน่ำสนใจในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ก. กำรเน้นข้อควำมด้วยไฮไลท์
ข. กำรใส่เอฟเฟกต์ให้กับข้อควำม
ค. กำรใส่ภำพเคลื่อนไหวลงในชิ้นงำน
ง. กำรทำตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้ำให้มีขนำดใหญ่
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35. ถ้ำต้องกำรเน้นข้อควำมด้วยไฮไลท์ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ต้องเลือกใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.

ง.

36. ถ้ำต้องกำรทำตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้ำให้มีขนำดใหญ่ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ต้องเลือกใช้เครื่องมือใด
ก.
ข.
ค.

ง.

37. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกำรนำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตมำวำงในเอกสำรของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ถูกต้อง
 Copy
 Paste
 เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
ก.   
ข.   
ค.   
ง.   
38. ถ้ำต้องกำรสร้ำงแผ่นพับ ควรเลือกใช้โปรแกรมใดในกำรจัดทำจึงจะเหมำะสมที่สุด
ก. โปรแกรมเพนต์
ข. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ค. ไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์
ง. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
39. ถ้ำต้องกำรจัดทำสไลด์ประกอบกำรบรรยำย ควรเลือกใช้โปรแกรมใด
ก. โปรแกรมเพนต์
ข. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ค. ไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์
ง. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
40. ถ้ำต้องกำรจัดทำแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน ควรเลือกใช้โปรแกรมใด
ก. โปรแกรมเพนต์
ข. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ค. ไมโครซอฟต์เพำเวอร์พอยต์
ง. ไมโครซอฟต์เวิร์ด
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