ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน 30 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูล
ก. ข้อเท็จจริง
ข. เหตุการณ์ต่างๆ
ค. ความเศร้าโศกเสียใจ
2. เราสามารถรับรู้ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. การดู ฟัง และดมกลิน่
ข. การเขียน พูด และอธิบาย
ค. การอ่าน สัมผัส และชิม
3. ข้อใดบอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ถูกต้อง
ก. คุณตาเป็นผู้หญิง
ข. คุณพ่อเป็นข้าราชการ
ค. คุณแม่มีภูมลิ าเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี
4. ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. พ่อ-แม่
ข. ครู-อาจารย์
ค. ห้องสมุด-โรงเรียน
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งของ
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับวัด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ค. ข้อมูลเกี่ยวกับแมว เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ
6. ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลตัวอักขระ
ก. ทะเบียนรถยนต์
ข. ราคาสินค้า
ค. ป้ายประกาศ
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7. ภาพในข้อใดเป็นการรับข้อมูลด้วยการใช้หูฟัง
ก. ภาพที่ 1
ข. ภาพที่ 2
ค. ภาพที่ 3
8. ข้อใดต่อไปนีไ้ ม่จัดเป็นข้อมูลชั้นต้น
ก. เรื่องต่างๆ ที่เราสอบถามจากเพื่อน
ข. สถานที่ต่างๆ ที่เราไปทัศนศึกษา
ค. รายการสารคดีต่างๆ ที่เราดูจากโทรทัศน์
9. ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวเรา ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
ก. เพื่อน
ข. พ่อแม่
ค. คุณครู
10. ถ้าเราอยากทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ใครน่าจะให้ข้อมูลได้ถูกต้องที่สุด
ก. แม่ค้า
ข. ผู้ปกครอง
ค. ครูใหญ่
11. ถ้าเราอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและสถานทีท่ ่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เราควรหาข้อมูล
จากแหล่งใดจึงจะสะดวกที่สุด
ก. อินเทอร์เน็ต
ข. ร้านขายหนังสือ
ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12. ข้อใดไม่ใช่วิธีการรวบรวมข้อมูล
ก. การสังเกต
ข. การสัมภาษณ์
ค. การอธิบาย
13. ในขณะที่เรากาลังสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล วิธีการใดสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนที่สุด
ก. การจดบันทึกในขณะสัมภาษณ์
ข. การบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์
ค. การใช้คาถามที่ตรงประเด็นที่สุด
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14. เพราะเหตุใดเราจึงต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ก. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถกู ต้องที่สุด
ข. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันที่สุด
ค. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด
15. เพราะเหตุใดเราจึงจาแนกหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ก. เพื่อให้นามาใช้ได้สะดวก
ข. เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ค. เพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ
16. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.

ข.

ค.

17. อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใดช่วยซักผ้าแทนคนได้
ก.

ข.

ค.

18. ถ้าเราต้องการจะติดต่อพูดคุยกับคนอืน่ ที่อยู่ห่างไกล เราควรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใด
ก. โทรศัพท์
ข. วิทยุ
ค. โทรทัศน์
19. ข้อใดต่อไปนี้คอื เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. โซฟา
ข. ผ้าม่าน
ค. โทรทัศน์
20. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ก. พิมพ์เอกสาร
ข. อุ่นอาหาร
ค. ค้นหาข้อมูลต่างๆ
21. ข้อใดคือประโยชน์หลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ก. ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
ข. ถ่ายรูป
ค. ฟังเพลง
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22. โทรศัพท์ จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
ก. การศึกษา
ข. การสื่อสาร
ค. การแพทย์
23. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ถูกต้อง
ก. เก่งใช้คอมพิวเตอร์ดูภาพโป๊
ข. กล้าใช้กล้องดิจิทัลถ่ายภาพการแข่งกีฬาสี
ค. ก้อยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่องานกับเพื่อนๆ
24. ใครไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ปิงดูรายการการ์ตูนจากโทรทัศน์ทุกเช้า
ข. ป๋ออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกวัน
ค. ป้อมนั่งรถไฟฟ้าไปทางานทุกเช้า
25. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของวิทยุ
ก. ใช้ฟงั ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ข. ใช้ฟังเพลงเพื่อความบันเทิง
ค. ใช้ฟังเรื่องที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ดูภาพทีก่ าหนดให้ แล้วตอบคาถามข้อ 26-27








26. ภาพในข้อใดเรียกว่า “ซีพียู”
ก. ภาพที่ 1
27. ภาพในข้อใดเรียกว่า “เมาส์”
ก. ภาพที่ 1

ข. ภาพที่ 2

ค. ภาพที่ 4

ข. ภาพที่ 2

ค. ภาพที่ 3
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28. ข้อใดให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ก. เมาส์ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลทางจอภาพ
ข. จอภาพทาหน้าที่แสดงผลข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลรูปภาพต่างๆ
ค. แผ่นซีดี แฟลชไดรฟ์ และแผ่นดิสก์ ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
29. ใครปฏิบัติตนในขณะใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้อง
ก. สมใจศึกษาวิธีการใช้งานก่อนใช้คอมพิวเตอร์
ข. สมศรีหมั่นทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
ค. สมบัตินาอาหารมารับประทานขณะใช้งานคอมพิวเตอร์
30. การปฏิบัติในข้อใดเป็นการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ควรนาผ้าหรือพลาสติกคลุมคอมพิวเตอร์ไว้
ข. หมั่นทาความสะอาดคอมพิวเตอร์ด้วยการล้างน้าบริเวณหน้าจอ
ค. เมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ควรปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย



5

