ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 3

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จานวน 40 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลตัวเลข
ก. จอยสูง 150 เซนติเมตร
ข. มะม่วงหนัก 3 กิโลกรัม
ค. ข้าวจานละ 35 บาท
ง. เลขที่บ้าน 128/1
2. ภาพวาด เป็นข้อมูลชนิดใด
ก. ข้อมูลภาพ
ข. ข้อมูลเสียง
ค. ข้อมูลตัวเลข
ง. ข้อมูลตัวอักษร
3. การดูโทรทัศน์ต้องใช้อวัยวะรับสัมผัสใดบ้าง
ก. ตา จมูก
ข. ตา หู
ค. หู จมูก
ง. หู ผิวหนัง
4. ถ้าต้องการทราบประวัติของโรงเรียน ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด
ก. เพื่อน
ข. หนังสือพิมพ์
ค. คุณครูใหญ่
ง. แม่ค้าในโรงเรียน
5. แหล่งข้อมูลข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
ก. ตู่อ่านเรื่องการออกกาลังกายจากนิตยสารสุขภาพ
ข. นาสอบถามเรื่องหลักธรรมจากพระภิกษุ
ค. มดดูวิธีการทาขนมจากรายการโทรทัศน์
ง. ริวฟังเกร็ดความรู้ต่างๆ จากวิทยุ
6.
หญิงเลือกซือสินค้าทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อมูลที่ได้อ่าน
จากวารสารประจาสัปดาห์ของกระทรวงสาธารณสุข
จากข้อความนี นักเรียนคิดว่าหญิงได้รับประโยชน์จากข้อมูลในด้านใด
ก. ด้านการพัฒนาตนเอง
ข. ด้านการวางแผน
ค. ด้านการตัดสินใจ
ง. ด้านการศึกษา
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7. ข้อใดคือประโยชน์ด้านการติดต่อสื่อสาร
ก. เลือกซือสินค้าทีม่ ีคุณภาพ
ข. ฝึกทาแบบฝึกหัดไว้ล่วงหน้า
ค. นาเสนอข้อมูลให้เพื่อนฟังหน้าชันเรียน
ง. ล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
8. ขันตอนแรกของการค้นหาข้อมูลคือข้อใด
ก. การเลือกแหล่งข้อมูล
ข. การเตรียมอุปกรณ์
ค. การรวบรวมข้อมูล
ง. การกาหนดหัวข้อ
9. ใครค้นหาข้อมูลเรื่องการปลูกกุหลาบไม่เหมาะสม
ก. ป้องสอบถามข้อมูลจากแม่ค้าขายดอกกุหลาบ
ข. ฝนสืบค้นข้อมูลเรื่องดอกกุหลาบจากอินเทอร์เน็ต
ค. หญิงอ่านหนังสือเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ง. แนนสังเกตขันตอนการปลูกดอกกุหลาบจากชาวสวน
10. รุจต้องการทราบข้อมูลเรื่องวิธีการเล่นฟุตบอล รุจควรหาข้อมูลจากข้อใด
ก. คุณครูสอนพละ
ข. หนังสือภาษาไทย
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. แม่ค้า
11. หากต้องการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ควรใช้อุปกรณ์ใด
ก. เครื่องบันทึกเสียง
ข. กล้องดิจิทัล
ค. โทรทัศน์
ง. วิทยุ
12. ข้อใดไม่ใช่ขันตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ก. สอบถามเรื่องประวัติครอบครัวจากคุณปู่
ข. จดบันทึกข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
ค. สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ง. หาแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
13. การนาข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เป็นวิธีการค้นหาข้อมูลขันตอนใด
ก. การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ข. การพิจารณาข้อมูล
ค. การสรุปผลข้อมูล
ง. การกาหนดหัวข้อ
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14. ข้อมูลที่เรานามาใช้งานควรยึดหลักการต่อไปนี ยกเว้นข้อใด
ก. สามารถตรวจสอบได้
ข. มีความเป็นปัจจุบัน
ค. ตรงตามข้อเท็จจริง
ง. เป็นที่นิยมทั่วไป
15. ส่วนประกอบใดที่บอกจุดประสงค์ของการเขียนรายงาน
ก. บรรณานุกรม
ข. ปกหน้า
ค. สารบัญ
ง. คานา
16. ข้อใดไม่ใช่การนาเสนอข้อมูล
ก. การจัดทารายงาน
ข. การจัดนิทรรศการ
ค. การจัดเก็บข้อมูล
ง. การจัดทาป้ายประกาศ
17. การมีสื่อประกอบการพูดนาเสนอ มีผลดีอย่างไร
ก. ช่วยให้เกิดความน่าสนใจ
ข. ช่วยสร้างความนิยมให้ผู้พูด
ค. ช่วยกาหนดระยะเวลาในการพูด
ง. ช่วยลดความประหม่าของผู้พูด
18. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการจัดทาป้ายประกาศ
ก. เพื่อรณรงค์หรือเชิญชวน
ข. เพื่อโฆษณาสินค้าต่างๆ
ค. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ง. เพื่อสร้างรายได้
19. ข้อมูลใดควรจัดทาในรูปแบบของป้ายประกาศ
ก. ประวัติสมเด็จพระนเรศวร
ข. ความเป็นมาของชาติไทย
ค. วิธีประดิษฐ์ของเล่น
ง. ข่าวรับสมัครงาน
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20. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการใช้งานลักษณะใด
ก. ใช้ตกแต่งภาพให้สวยงาม
ข. ใช้จัดการงานด้านเอกสาร
ค. ใช้สร้างความบันเทิง
ง. ใช้สืบค้นหาข้อมูล
21. อุปกรณ์ใดใช้รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ก.
ข.

ค.

ง.

22.
จากภาพ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด
ก. รวบรวมและบันทึกข้อมูล
ข. ประมวลผลข้อมูล
ค. ทาสาเนาข้อมูล
ง. แสดงผลข้อมูล
23. ก้อยต้องการรูปภาพในนิตยสาร ก้อยควรใช้อุปกรณ์ใด
ก. เครื่องสแกนเนอร์
ข. แฟลชไดรฟ์
ค. เครื่องพิมพ์
ง. แผ่นซีดี
24. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องที่สุด
ก. เกดเปิดวิทยุเสียงดัง
ข. โชคใช้ดินสอกดปุ่มกล้องดิจิทัล
ค. นกกดปุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีละปุ่ม
ง. ปิ๊กถอดปลั๊กโทรทัศน์ขณะที่ตัวเปียก
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25. หากนักเรียนเกิดความเครียด จะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เล่นเกมต่อสู้
ข. ฟังเพลงหรือฟังนิทาน
ค. ดูหนังเกินวัยของตนเอง
ง. คุยกับคนแปลกหน้าผ่านโปรแกรมสนทนา
26. การนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชารุดมาซ่อมเอง นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ถูกต้อง เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย
ข. ถูกต้อง เพราะทาให้เกิดความภาคภูมิใจ
ค. ไม่ถกู ต้อง เพราะอาจถูกตาหนิได้
ง. ไม่ถกู ต้อง เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายได้
27. เมื่อคอมพิวเตอร์รับข้อมูล จากนันจะส่งข้อมูลไปที่ใด
ก. จอภาพ
ข. ซีพียู
ค. ลาโพง
ง. แผงแป้นอักขระ
28. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อใด ทาหน้าที่รับข้อมูลทังหมด
ก. เมาส์ แผงแป้นอักขระ
ข. เมาส์ เครื่องพิมพ์
ค. จอภาพ ลาโพง
ง. เมาส์ ลาโพง
29. การจดบันทึกความรู้ในการเรียน เปรียบเทียบได้กับการทางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อใด
ก. แผงแป้นอักขระ
ข. เครื่องพิมพ์
ค. เมาส์
ง. ซีพียู
30. ข้อใดคือประโยชน์ของคาสั่ง Log Off
ก. ใช้เปิดโปรแกรมที่ไม่มีรายชื่อใน Start
ข. ใช้เปิดเอกสารที่เคยเปิดทางานแล้ว
ค. ใช้ใส่รหัสไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งาน
ง. ใช้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
31. ใครควรเลือกใช้คาสั่งงาน Search
ก. ฝนต้องการค้นหา File ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ฝ้ายต้องการเปิดเอกสารที่เคยเปิดทางานแล้ว
ค. รินต้องการใส่รหัสไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งาน
ง. ทิพย์ต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
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32. ข้อใดคือประโยชน์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงานน้อยที่สุด
ก. เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย
ข. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
ค. เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ง. เพื่อให้เกิดความบันเทิง
33. เมื่อคลิกเมาส์เลือก Internet Explorer แล้ว ขันตอนต่อไปควรปฏิบัติอย่างไร
ก. คลิกเมาส์ที่ Start
ข. คลิกที่ ค้นหาด้วย Google
ค. พิมพ์เว็บไซต์ Google ลงในช่อง Address
ง. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงในช่องว่าง
34. ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการจัดเก็บ จะต้องพิมพ์ลงในช่องใด
ก. Save as type :
ข. File name :
ค. Save in :
ง. Save As…
35. ข้อใดเรียงลาดับการบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์ได้ถูกต้อง
1. เลือกโฟลเดอร์จัดเก็บรูปภาพที่ Save in :
2. คลิก Save
3. เลือกไฟล์ของรูปภาพว่าต้องการจัดเก็บแบบใด ลงในช่อง Save as type :
4. พิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึกลงในช่อง File name :
ก. 1 2 3 4
ข. 2 3 4 1
ค. 1 4 3 2
ง. 1 3 2 4
36. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้มือกระชากสายไฟเมื่อต้องการถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. ป้องกันลาโพงชารุด
ข. ป้องกันการถูกไฟฟ้าดูด
ค. ป้องกันจอภาพเสื่อมเร็ว
ง. ป้องกันการถูกปลั๊กไฟกระแทกหน้า
37. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. จดบันทึกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ข. อ่านคู่มอื การใช้งานคอมพิวเตอร์
ค. ฟังเพลงขณะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์รายงาน
ง. นาอาหารมารับประทานขณะใช้งานคอมพิวเตอร์
6

38. เพราะเหตุใดจึงควรใช้ผ้าคลุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก. ช่วยป้องกันฝุ่นละอองมาเกาะติด
ข. เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เพื่อป้องกันผู้อื่นมาใช้งาน
ง. ทาให้ได้รับคาชมเชย
39. ใครดูแลรักษาลาโพงไม่ถูกต้อง
ก. ออยใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นละอองที่ลาโพง
ข. โจ้ปิดสวิตช์ลาโพงหลังเลิกใช้งาน
ค. กิ่งใช้ผ้าคลุมลาโพงเมื่อเลิกใช้งาน
ง. นุ่นเปิดเพลงเสียงดังๆ
40. การทาความสะอาดเมาส์แบบลูกกลิง มีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดลูกกลิงให้สะอาด
ข. ใช้ผ้าแห้งเช็ดทาความสะอาดเมาส์บ่อยๆ
ค. ถอดลูกกลิงมาล้างแล้วเช็ดให้แห้ง
ง. ใช้ผ้าเปียกเช็ดเมาส์อยู่เป็นประจา
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