ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวน 30 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. อาหารจานนีม้ ีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะรับสัมผัสในข้อใด
ก. ตา
ข. จมูก
ค. ผิวหนัง
2.
บุคคลในภาพได้รับข้อมูลประเภทใด

ก. ข้อมูลภาพ
ข. ข้อมูลตัวอักขระ
3. ข้อใดให้ข้อมูลประเภทข้อมูลตัวเลข
ก.
ข.

ค. ข้อมูลตัวเลข

ค.

4. ตุ๊กอ่านหนังสือเป็นประจา จากข้อความนี้แสดงว่าตุ๊กใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านการสื่อสาร
ข. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ค. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
5. นกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยูใ่ นตลาดหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง นกพยายามสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง
รสชาติอาหารและนาไปปรับให้ข้าวแกงมีรสชาติตรงตามความต้องการของลูกค้า ทาให้ข้าวแกง
ของนกขายดีกว่าร้านอื่น จากข้อความนี้แสดงว่านกใช้ประโยชน์จากข้อมูลในด้านใด
ก. ด้านการสื่อสาร
ข. ด้านการประกอบอาชีพ
ค. ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
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6. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น
ก.

ข.

ค.

7. ถ้านักเรียนดูรายการโทรทัศน์ แล้วเห็นว่า กานันชด ึ่่งเป็นกานันของตาบลที่นักเรียนอาศัยอยู่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยชีวภาพ แล้วนักเรียนต้องการทราบวิธีผลิตปุ๋ยชีวภาพ นักเรียนควรหาข้อมูล
อย่างไร
ก. สอบถามกานันชดด้วยตนเอง
ข. โทรศัพท์สอบถามสถานีโทรทัศน์
ค. สอบถามเพื่อนบ้านที่บนั ท่กเทปรายการนี้ไว้
8. แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น
ก. นิตยสาร
ข. โทรทัศน์
ค. คอมพิวเตอร์
9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
ก. จดบันท่กรายละเอียดทุกอย่างที่พบ
ข. มีจุดมุ่งหมายในการสังเกตที่แน่นอน
ค. ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
10. เมื่อจาแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการจัดการข้อมูลควรปฏิบัติอย่างไร
ก. จัดเก็บข้อมูล
ข. ตรวจสอบข้อมูล
ค. รวบรวมข้อมูล
11. นทีตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า และลดการใช้ไฟฟ้าลงในเดือนต่อมา จากข้อความนี้
นทีใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลในข้อใด
ก. ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ข. ใช้เป็นแหล่งในการค้นคว้าหาข้อมูล
ค. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
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12. ใครปฏิบัตติ นได้ถูกต้องในการรักษาแหล่งข้อมูล
ก.
ข.

ค.

13.
จากภาพ แหล่งข้อมูลนี้ให้ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

14.
15.
16.

17.

ก. ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ จากการอ่าน
ข. ให้ข้อมูลข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ จากการฟัง
ค. ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไึต์ โดยการอ่าน การฟัง และการดู
อุปกรณ์ใดทาหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ก. ึีพียู
ข. แผงแป้นอักขระ
ค. เครื่องพิมพ์
ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์
ก. จอภาพ
ข. ึีพียู
ค. เมาส์
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. จอภาพมีลักษณะคล้ายกับเสาอากาศของวิทยุ
ข. เคสจะถูกบรรจุไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า ึีพียู
ค. เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ข้อความและรูปภาพลงบนกระดาษเพื่อแสดงข้อมูล
อุปกรณ์เก็บข้อมูลในข้อใดที่เรียกว่า แฟลชไดรฟ์
ก.
ข.

ค.
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18. การแสดงผลข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์ ตรงกับการทางานของมนุษย์ในข้อใด
ก. การเขียน
ข. การอ่าน
ค. การคิด
19. ข้อใดเป็นหน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์
ก. จอภาพ
ข. ลาโพง
ค. เมาส์
20. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. การถอนเงินผ่านตู้ ATM เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์
ข. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจรักษาโรค เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุข
ค. การศ่กษาบทเรียนต่างๆ ผ่านทางบทเรียน CAI เป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร
21. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ทางตรงของคอมพิวเตอร์
ก. การฟังเพลง
ข. การคิดคานวณตัวเลข ค. การพิมพ์เอกสาร
22. ขั้นตอนใดควรปฏิบัติต่อจากการเสียบปลั๊กไฟในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. คลิกปุ่ม Start ที่หน้าจอ
ข. กดปุ่มเปิดที่จอภาพ
ค. คลิกปุ่มเลือกไอคอนบนเดสก์ท็อป
23. ข้อใดเป็นการดับเบิลคลิก
ก.
ข.

ค.

24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. แป้น Shift เป็นแป้นควบคุม
ข. แป้น Ctrl เป็นแป้นตัวพิมพ์
ค. แป้น End เป็นแป้นนาทาง
25. ถ้าต้องการเปลี่ยนสลับอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ต้องกดแป้นในข้อใด
ก.
ข.
ค.
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26. แป้นในข้อใดใช้กดเพื่อข่้นบรรทัดใหม่ขณะกาลังพิมพ์เอกสาร
ก.
ข.

ค.

ดูภาพ และตอบคาถามข้อ 27








27. จากภาพ หมายเลขใดคือแถบเครื่องมือ
ก. 
ข. 
ค. 
28. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการบันท่กข้อมูลที่พมิ พ์ได้ถูกต้อง
1. เลือก Save As….
2. คลิก File
3. คลิก Save
4. พิมพ์ชื่อไฟล์เอกสารที่ File name
ก. 1 2 3 4
ข. 2 1 4 3
ค. 3 1 2 4
29. ข้อใดเรียงลาดับขั้นตอนการเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ถูกต้อง
1. คลิกขวาที่เมาส์บริเวณเดสก์ท็อป
2. เลือกป้าย Desktop และเลือกภาพ
3. เลือก Properties
4. คลิก OK เพื่อยืนยัน
ก. 1 2 3 4
ข. 1 3 4 2
ค. 1 3 2 4
30. ใครดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
ก. นุ่นวางกล่องใส่ึีพียูในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ข. ส้มปัดฝุ่นละอองที่เครื่องคอมพิวเตอร์เดือนละ 1 ครั้ง
ค. จ๋าใช้น้ายาทาความสะอาดฉีดลงบนจอภาพและใช้ผ้าเช็ด
....
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