แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 1

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ใช่ กระบวนการวางแผนการทํางาน

6. ไม้ถูพ1นื ควรชุบนํ1าในปริมาณเท่าใด เพราะเหตุ ใด

ก. ตรวจสอบงาน

ก. ชุบนํ1าน้ อยๆ เพราะจะได้แห้งเร็วๆ

ข. วางแผนการทํางาน

ข. ไม่ต้องชุบนํ1า เพราะจะได้ป ระหยัด

ค. สํารวจและวิเคราะห์งาน

ค. ชุบนํ1ามากจนแฉะ เพราะจะได้สะอาด

ง. ปฏิบตั ิงานและสรุปผลของงานทีทาํ

ง. ชุบนํ1าพอหมาด เพราะจะได้ไ ม่ท1งิ คราบบนพื1น

7. ควรทําอย่างไรหากหยากไย่ติดทีปลายไม้กวาดเป็ น
จํานวนมาก

2. นักเรียนจะจัดบ้านโดยใช้หลัก การจัดบ้านให้ม ี
ความประหยัดได้อย่ างไร

ก. ล้างนํ1า สบู่

ก. หาซื1อของจัดบ้านราคาถู ก

ข. ล้างนํ1า ผงซักฟอก

ข. หาซื1อสินค้ามือสองมาจัดบ้า น

ค. ใช้ไม้เขียหยากไย่ออก

ค. หาซื1อของจัดบ้านตามสถานทีเปิ ดตัวสินค้า

ง. ใช้เครืองดูดฝุ่น ดูดหยากไย่อ อก

ง. นําสิง ของทีม ีอยู่แล้ว หรือเศษวัสดุมาประดิษ ฐ์
ตกแต่ ง จัดบ้านให้สวยงาม

8. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ ข องการทําความสะอาดบ้านและ
ห้อ งเรีย น

3. อุปกรณ์ ทใี ช้ในการทําความสะอาดบ้านชนิ ดใด

ก. ช่วยให้บ้านและห้องเรียนน่ าอยู่

ใช้ปดั ฝุ่นละอองบนเครือ งเรือน
ก. ไม้ถูพ1นื
ค. ไม้กวาดหยากไย่

ข. ช่วยให้บ้านและห้องเรียนหรูห รา

ข. ไม้กวาดขนไก่

ค. ช่วยให้บ้านและห้องเรียนสะอาด

ง. ไม้กวาดดอกหญ้า

ง. ช่วยให้บ้านและห้องเรียนมีความปลอดภัย
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4. ข้อใดเป็ นขัน1 ตอนการทําความสะอาดบ้า นทีถูกต้อง

9. ข้อใดคือหลักการจัดบ้านโดยยึดความสวยงาม

ก. การป ดั หยากไย่ การป ดั ฝุ่นละออง การกวาดพื1น

ก. ตกแต่ งด้วยของหรูหรา

และการถูพ1นื

ข. ตกแต่ งด้วยสินค้าราคาแพง

ข. การป ดั ฝุ่น ละออง การป ดั หยากไย่ การกวาดพื1น

ค. ตกแต่ งพอประมาณไม่มากเกินไป

และการถูพ1นื

ง. ตกแต่ งด้วยของสะสมทีต้องไปประมูลมา

ค. การกวาดพื1น การปดั ฝุ่น ละออง การป ดั หยากไย่
10. การทําความสะอาดบ้าน เป็ น หน้ าทีของใคร

และการถูพ1นื

ก. ลูก

ง. การป ดั หยากไย่ การกวาดพื1น การป ดั ฝุ่น ละออง

ข. แม่

และการถูพ1นื

ค. แม่บ้าน
5. หากต้องการลบข้อความบนกระดานดําควรใช้อุปกรณ์ใด
ก. ผ้าแห้ง
ข. ผ้าชุบนํ1า
ค. ไม้กวาดขนไก่

ง. สมาชิกทุกคนในครอบครัว

ง. แปรงลบกระดาน
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 1-3

1. ก

2. ง

3. ข

4. ก

5. ง

6. ง

7. ค

8. ข

9. ค

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 2

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. คนทีม สี ผี วิ คลํ1าไม่ควรสวมใส่เสือ1 ผ้าสีใด

6. ข้อใดไม่ใช่การซักผ้าทีถ ูกวิธี

ก. สีขาว

ก. แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี

ข. สีฟ้าอ่อน

ข. แช่เฉพาะส่วนทีเ ปื1 อนก่อน

ค. สีม่วงเข้ม

ค. ควรใช้แปรงซักผ้าแปรงบริเวณทีส กปรก

ง. สีชมพูอ่อน

ง. ควรซักเสือ1 ผ้าในนํ1าสะอาดให้หมดผงซักฟอก

2. ใครรักษาความสะอาดของเสือ1 ผ้าได้ดี

7. เข็มขัดหัวทองเหลือง ควรใช้อะไรขัดเพือให้เกิดความเงางาม

ก. แตงโมเช็ดปากกับเสือ1

ก. แป้งมัน

ข. มะปรางเช็ดเก้าอีก1 ่อนนัง

ข. นํ1ามะนาว

ค. พู่ไหมวิง เล่นบริเวณทีม นี 1ําขัง

ค. นํ1ายาล้างจาน

ง. อัม1 ใส่เสือ1 ซํ1า 2-3 ครัง1 แล้วค่อยซัก

ง. นํ1ายาเช็ดกระจก

3. ใครแต่งกายไปตลาดได้เหมาะสมทีส ดุ

8. การขยําหนังสือพิมพ์ยดั ใส่ในรองเท้าหนังมีประโยชน์

ก. ป๋อมใส่ชุดนอน

อย่างไร

ข. ปอใส่กางเกงว่ายนํ1า

ก. ช่วยลดกลิน อับ

ค. ปอยใส่เสือ1 คลุมอาบนํ1า

ข. ช่วยให้คนื รูปทรงได้ดี

ง. เปี ยใส่กางเกงขาสัน1 กับเสือ1 ยืด

ค. ช่วยให้เกิดความเงางาม
ง. ช่วยป้องกันรองเท้ากัดเท้า
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9. กระเป๋านักเรียนทีท าํ ด้วยหนัง ควรดูแลรักษาอย่างไร

4. เมือ แต่งตัวเสร็จ ควรทําสิง ใดก่อน
ก. นังดู
 ทวี ี

ก. เช็ดด้วยนํ1ามะนาว

ข. ออกจากบ้านทันที

ข. เช็ดด้วยแอมโมเนีย

ค. รับประทานอาหาร

ค. เช็ดด้วยแอลกอฮอล์

ง. ตรวจดูความเรียบร้อย

ง. เช็ดด้วยผ้าชุบนํ1าหมาดๆ

5. อาทรมีรปู ร่างอ้วน ควรสวมใส่เสือ1 ผ้าอย่างไร

10. การซ่อมแซมเสือ1 ผ้าด้วยการเนาแบบใดทีน ิยมใช้มาก ทีส ดุ

ก. สวมใส่เสือ1 ผ้าทีม สี อี ่อน

ก. การเนาแบบเท่ากัน

ข. สวมใส่เสือ1 ผ้าทีม ลี ายขวาง

ข. การเนาแบบเฉลียง

ค. สวมใส่เสือ1 ผ้าทีม ลี ายดอกเล็ก

ค. การเนาแบบเทเลอร์

ง. สวมใส่เสือ1 ผ้ารัดรูปทีม สี สี ดใส

ง. การเนาแบบไม่เท่ากัน

ได้คะแนน
1. ค

2. ข

3. ง

4. ง

5. ค

6. ข

7. ข

8. ก

9. ง

10. ก

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 3

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ ของเครืองมือเกษตร

6. ข้อใดเป็ นเครืองมือ เกษตรทีใช้กบั งานดิน

ก. ช่วยให้ประหยัดเวลา

ก. ปุ้งกีJ

ข. ช่วยให้ประหยัดแรงงาน

ข. บัวรดนํ1า

ค. ช่วยเพิมรายจ่ายในการทํางานเกษตร

ค. กรรไกรตัดกิง

ง. ช่วยให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีป ระสิทธิภาพ

ง. กรรไกรตัดหญ้า

7. การดูแ ลและเก็บรักษาเครืองมือเกษตรข้อใดถู กต้อง

2. เครืองมือเกษตรทีใช้กบั งานพืชชนิดใดใช้ลิดกิงไม้

3.

ก. คราด

ก. ลับมีดดายหญ้าเฉพาะเวลาเป็ นสนิม

ข. มีดดายหญ้า

ข. วางถังนํ1าไว้ก ลางแจ้งเพือหยิบใช้ได้สะดวก

ค. กรรไกรตัดกิง

ค. ใช้น1ํามันทากรรไกรตัดหญ้าเพือป้องกันสนิม

ง. กรรไกรตัดหญ้า

ง. วางส้อมพรวนไว้ก ลางฝนเพือ ทําความสะอาด

8. เครืองมือเกษตรชนิดใดใช้แทนกันได้

เครืองมือเกษตรในภาพใช้ทาํ อะไร

ก. พลัว – จอบ
ก. ตักดิน สาดดิน ตักปุ๋ย

ข. คราด – เสียม

ข. ขุดดิน พรวนดิน ถางหญ้า

ค. ช้อนปลูก – ส้อมพรวน

ค. เกลีย ดิน คราดหญ้า คราดขยะ

ง. กรรไกรตัดกิง – มีดดายหญ้า

ง. ขุดหลุม พรวนดิน ย้ายต้น กล้า
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9. ข้อใดเป็ นตัวอย่างการใช้เ ครือ งมือเกษตรทีไม่ถกู ต้ อง

4. ควรใช้เครืองมือเกษตรชนิ ดใดรดนํ1าต้นไม้ขนาดใหญ่
ก. ปุ้งกีJ

ก. กุ้งใช้ช้อนปลูกขุดดินแข็งๆ

ข. ถังนํ1า

ข. แก้ม ใช้ม ีดดายหญ้าอย่างระมัดระวัง

ค. สายยาง

ค. ก้อยไม่นํากรรไกรตัดกิงทีชาํ รุ ดมาใช้

ง. บัวรดนํ1า

ง. กุ๊กศึกษาวิธีก ารใช้คราดให้เข้าใจก่อนใช้งาน

5. หากต้องการย้ายต้น กล้าควรใช้เครืองมือ เกษตรชนิดใด
ก.

10. การเลือกใช้เครืองมือ เกษตรทํางานต่ างๆ ต้องยึดหลัก

ข.

ข้อใดมากทีสุด
ก. เป็ น เครืองมือราคาถูก

ค.

ง.

ข. เป็ น เครืองมือทีทนั สมัย
ค. เป็ น เครืองมือราคาแพง
ง. เป็ น เครืองมือทีเหมาะสมกับงาน
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 2-3

1. ค

2. ข

3. ค

4. ค

5. ข

6. ก

7. ค

8. ค

9. ก

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 4

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
6. ข้อใดเป็ นพืชผัก สวนครัวทีใช้ฝกั เป็ น อาหาร

1. ข้อใดไม่ใช่ พืชผักสวนครัว
ก. แตงโม ชมพู่

ก. เห็ด แครอต

ข. มันฝรัง เผือก

ข. เผือก มันเทศ

ค. ตําลึง ผักชีใบยาว

ค. ถัว ฝกั ยาว ถัว ลันเตา

ง. มะเขือเทศ แตงกวา

ง. กะหลําปลี บร็อคโคลี

7. การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว วิธีใด ช่วยให้พืชผัก

2. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ ของพืชผักสวนครัว
ก. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สวนครัวเจริญ เติบโตได้ดีทีสุด

ข. เพิมภาระและค่ าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว

ก. การแยกหน่ อหรือหัว

ค. ช่วยให้ม ีผกั ปลอดสารพิษไว้ร ับประทาน

ข. การเพาะเมล็ดแบบต้นเดียว

ง. นําผลผลิตทีเหลือจากการบริโ ภคในครัว เรือ นไป
ขายเพือ เพิมรายได้

ค. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
ง. การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ
8. เพราะเหตุ ใดจึงไม่เก็บเกียวผลผลิตในขณะทีอากาศ

3. การขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว วิธีใดช่วยให้พืช
ไม่กลายพันธุ์

ร้อนจัด
ก. เพราะทําให้ต้นตาย

ก. การแยกหน่ อหรือหัว

ข. เพราะทําให้ต้นเหียวเฉา

ข. การเพาะเมล็ดแบบต้นเดียว

ค. เพราะทําให้ผลผลิตเน่ าเสีย

ค. การเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ

ง. เพราะทําให้ผลผลิตเหียวเฉา

ง. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
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4. การพรวนดินในแปลงปลูกพืช ควรทําบ่อยแค่ไหน

9. ควรรดนํ1าพืชผัก สวนครัวเวลาใดจึงจะเหมาะสมทีสุด

ก. ทุกวัน

ก. เช้า

ข. ทุก 3-5 วัน

ข. กลางวัน

ค. ทุก 7-10 วัน

ค. เย็น

ง. ทุก 20-30 วัน

ง. กลางคืน

5. สมุนไพรชนิดใดมีคุ ณสมบัติใ นการกําจัดศัตรูพืช
ก. มะระ
ข. มะรุม
ค. ชะอม
ง. สะเดา

10. การปลูกพืชผักสวนครัวมีขนั 1 ตอนอย่ างไรบ้าง
ก. การเตรียมดิน การขยายพันธุ์ การบํารุงรักษา การย้ายต้นกล้า และการเก็บเกียว
ข. การขยายพันธุ์ การเตรียมดิน การย้ายต้นกล้า การบํารุ งรัก ษา และการเก็บ เกียว
ค. การเตรียมดิน การขยายพันธุ์ การย้ายต้นกล้า การบํารุงรัก ษา และการเก็บ เกียว
ง. การเตรียมดิน การย้ายต้น กล้า การขยายพันธุ์ การบํารุงรัก ษา และการเก็บ เกียว

ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 2-3
1. ก

2. ข

3. ก

4. ค

5. ง

6. ค

7. ก

8. ง

9. ก

10. ค

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 5

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นเครืองมือช่างสําหรับ เย็บ

6. ข้อใดเป็ นวิธีการใช้เ ครืองมือช่างทีไม่ถูกต้อง

ก. ตลับเมตร

ก. ใช้ด้วยความระมัดระวัง

ข. เหล็กแหลม

ข. ศึกษาวิธีการใช้ก่อนนําไปใช้

ค. ค้อนหัวแบน

ค. ใช้เสร็จเก็บใส่กระเป๋ากางเกง

ง. ลวดเย็บกระดาษ

ง. ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของตน

7. เครืองมือช่างชนิดใดควรทานํ1ามันป้องกัน สนิม

2. ค้อนหัวหงอนเป็ น เครืองมือช่า งประเภทใด
ก. เครืองมือสําหรับตัด

ก. เข็ม

ข. เครืองมือสําหรับตอก

ข. เลือย

ค. เครืองมือสําหรับเจาะ

ค. ตลับเมตร

ง. เครืองมือสําหรับวัดระยะ

ง. ค้อนหัวแบน

3. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ ของการซ่อมแซมของเล่น ของใช้

8. ใครใช้เครือ งมือไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน

ก. ประหยัดค่ าใช้จ่าย

ก. ปรุง ใช้เข็มเย็บผ้า

ข. ยืดอายุก ารใช้งาน

ข. แป้ง ใช้เลือยเลือยไม้

ค. ช่วยให้ม ีฐานะรํารวย

ค. ป่าน ใช้ค้อ นตอกตะปู

ง. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ง. ปอ ใช้กรรไกรตัดลวด

9
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4. การทํางานช่างควรคํานึงถึงสิง ใดเป็ นอันดับแรก

9. หากเสื1อขาด นักเรีย นควรใช้เ ครืองมือช่างชนิดใด

ก. ความสะดวก

ก. มีด

ข. ความรวดเร็ว

ข. เข็ม

ค. ความประหยัด

ค. สายวัด

ง. ความปลอดภัย

ง. ไม้บรรทัด

5. ข้อใดไม่ใช่ ข้อควรคํานึงในขัน1 ตอนการวางแผน
การซ่ อมแซมของเล่น ของใช้

10. ข้อใดเป็ นเครืองมือ ประเภทเดียวกัน
ก. ตะปู- สว่านมือ

ก. บริเวณทีชาํ รุด

ข. ไม้บรรทัด -เข็ม

ข. ความเก่า -ใหม่

ค. เลือย-ตลับเมตร

ค. วิธีการซ่ อมแซม

ง. ค้อนหัวกลม-ขวาน

ง. วัสดุ อุปกรณ์ ทใี ช้
ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 2-3
1. ง

2. ข

3. ค

4. ง

5. ข

6. ค

7. ข

8. ง

9. ข

10. ก
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 6

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นวัสดุสงั เคราะห์

6. สว่าน จัดเป็ นอุป กรณ์ ทใี ช้ในงานประดิษฐ์ประเภทใด

ก. ก้อนหิน

ก. เครืองทีใช้วดั

ข. เมล็ดพืช

ข. เครืองมือทีใช้ตัด

ค. เปลือกไข่

ค. เครืองมือทีใช้เจาะ

ง. เชือกไนลอน

ง. เครืองมือทีใช้ตกแต่ ง

2. ข้อใดไม่ใช่ วสั ดุธรรมชาติ

7. ข้อใดเป็ นเครืองมือทีใช้ตัด

ก. ไหมพรม

ก. มีด กรรไกร

ข. หยวกกล้วย

ข. ไม้ฉาก วงเวีย น

ค. เมล็ดถัว เขียว

ค. พู่กนั ไม้ครึงวงกลม

ง. กะลามะพร้าว

ง. คัตเตอร์ เหล็กแหลม

8. ข้อใดไม่ใช่ 4R ในเทคโนโลยีสะอาด

3. ขัน1 ตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยีทชี ่วยใน
การถ่ ายทอดความคิดและจิน ตนาการ

ก. ใช้ซ1าํ (Reuse)

ก. ขัน1 ประเมินผล

ข. ซ่อมแซม (Repair)

ข. ขัน1 ออกแบบชิ1นงาน

ค. สร้างใหม่ (Rebuild)

ค. ขัน1 กําหนดปญั หา หรือความต้องการ

ง. ลดการใช้ (Reduce)

ง. ขัน1 รวบรวมข้อมูล และเตรียมอุปกรณ์
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4. ผลงานประดิษฐ์ข้อใด เป็ น การประดิษฐ์ข องใช้

9. การประดิษ ฐ์ของใช้ ควรคํานึง ถึงข้อใดมากทีสุด

ก. ว่าว

ก. ความสะอาด

ข. หุ่นมือ

ข. ความประณีต

ค. หน้ ากาก

ค. ความสวยงาม

ง. ซองใส่ธ นบัตร

ง. ประโยชน์ ในการใช้ส อย

10. ข้อใดไม่ใช่ ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีส ะอาด

5. ขัน1 ตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยีทชี ่วยให้เกิด
การพัฒนาชิ1นงาน

ก. ใช้ทรัพยากรใหม่อยู่เ สมอ

ก. ขัน1 ประเมินผลงาน

ข. ดัดแปลงสิง ของให้ใช้งานได้อ ีก

ข. ขัน1 ออกแบบชิ1นงาน

ค. แปรรูปใหม่โดยใช้ทรัพยากรเดิม

ค. ขัน1 กําหนดปญั หา หรือความต้องการ

ง. ใช้ทรัพยากรทีม ีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด

ง. ขัน1 รวบรวมข้อมูล และเตรียมอุปกรณ์

ตัวชีวดั ง 1.1 ข้อ 2-3
1. ง

2. ก

3. ข

4. ง

5. ก

6. ค

7. ก

8. ค

9. ง

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 7

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
6. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูล

1. ข้อใดเป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ก. การสังเกตการบานของดอกไม้

ก. ทําให้มคี วามรูม้ ากขึน1

ข. การค้นหาข้อมูลเรืองดอกไม้จากอินเทอร์เน็ต

ข. นําข้อมูลไปใช้ในการเรียน

ค. การดูสารคดีการขยายพันธุด์ อกไม้ชนิดต่างๆ

ค. ทําให้เป็ นคนสอดรูส้ อดเห็น

ง. การค้นหาข้อมูลเรืองสีต่างๆ ของดอกกล้วยไม้จาก

ง. ได้รบั ข้อมูลทีถ ูกต้องตามความจริง

หนังสือ
7ถ้าต้องการข้อมูลเกีย วกับการประกอบอาหาร ควรหา
ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลใดจึงจะสะดวกมากทีส ดุ

2. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ มูลตัวอักษร
ก. บ้านเลขที

ก. ครู

ข. ทะเบียนรถ

ข. แม่

ค. หมายเลขโทรศัพท์

ค. เพือนบ้าน

ง. คะแนนสอบกลางภาค

ง. ผูใ้ หญ่บา้ น

3. แหล่งข้อมูลใดทีต อ้ งใช้หใู นการรับรูเ้ พียงอย่างเดียว

8. ข้อใดไม่ใช่ขนั 1 ตอนในการค้นหาข้อมูล

ก. วิทยุ

ก. การสอบถามจากผูร้ ู้

ข. ภาพวาด

ข. การค้นหาจากเอกสาร

ค. โทรศัพท์

ค. การซือ1 ของจากตลาดสด

ง. ภาพยนตร์

ง. การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต
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4. ข้อใดเป็ นแหล่งข้อมูลทีใ ห้เฉพาะเสียง

9. ข้อใดเป็ นการรวบรวมข้อมูลทีต อ้ งใช้การอ่าน

ก. วิทยุ

ก. การสอบถาม

ข. โทรทัศน์

ข. การสัมภาษณ์

ค. หนังสือพิมพ์

ค. การสังเกตการณ์

ง. คอมพิวเตอร์

ง. การค้นคว้าจากเอกสาร

5. ข้อใดจัดเป็ นข้อมูลตัวอักษร

10. การนําเสนอข้อมูลด้วยวิธกี ารทีห ลากหลายมีประโยชน์
อย่างไร

ก. ราคาสินค้า

ก. ทําให้ขอ้ มูลมีความน่าเชือถือมากยิง ขึน1

ข. คะแนนสอบ

ข. ทําให้น่าสนใจ ผูฟ้ งั ไม่เกิดความเบือหน่าย

ค. หมายเลขโทรศัพท์

ค. ทําให้ลดข้อผิดพลาดในการนําเสนอข้อมูลได้

ง. บันทึกรายรับ-รายจ่าย

ง. ทําให้ผนู้ ําเสนอเตรียมตัวในการนําเสนอข้อมูลน้อยลง
ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 1
1. ก

2. ง

3. ก

4. ก

5. ค

6. ค

7. ข

8. ค

9. ง

10. ข

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรี ยน หน่วยการเรียนรู้ที 8

คําชี แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด เพียงข้อเดียว
1. หากสายไฟมีรอยขาด ควรปฏิบตั อิ ย่างไร

6. ข้อใดเป็ นการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. เปลีย นสายไฟใหม่

อย่างถูกวิธี

ข. ใช้ผา้ พันให้รอบสายไฟ

ก. ควรผึง กล้องดิจทิ ลั ให้สมั ผัสแสงแดดโดยตรง

ค. ใช้กาวทาบริเวณทีข าด

ข. วางโทรทัศน์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.

ง. ใช้เทปพันสายไฟบริเวณทีข าดให้รอบ

ค. ใช้ผา้ เปียกเช็ดทําความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะใช้งาน
ง. ทดลองซ่อมแซมวิทยุทชี าํ รุดด้วยตนเอง

2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดใช้ในการสือ สารข้อมูล
ก. โทรศัพท์

7. บุคคลในข้อใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวัน

ข. กล้องดิจทิ ลั

ก. บอมใช้ดินสอระบายสี

ค. คอมพิวเตอร์

ข. บอลขีจ กั รยานไปตลาด

ง. เครืองถ่ายเอกสาร

ค. บีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน
ง. บอยใช้โทรศัพท์เคลือนทีถ ่ายรูป

3. อุปกรณ์ในข้อใดไม่จดั เป็ นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การเปิ ด-ปิ ดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ มีผลเสียอย่างไร

ก. แผ่นซีดี
ข. สแกนเนอร์

ก. ทําให้ลาํ โพงเสีย

ค. เครืองพิมพ์

ข. ทําให้จอภาพเสือ ม

ง. ปากกาเมจิก

ค. ทําให้โปรแกรมเกิดความเสียหาย
ง. ทําให้ไม่สามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
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4. นํ1ายาเช็ด เลนส์ ควรใช้กบั อุป กรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ข้อใด

9. อุปกรณ์เทคโนโลยีขอ้ ใดไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้

ก. กล้องดิจทิ ลั

ก. วิทยุ

ข. คอมพิวเตอร์

ข. กล้องดิจทิ ลั

ค. โทรศัพท์เคลือนที

ค. คอมพิวเตอร์

ง. เครืองถ่ายเอกสาร

ง. โทรศัพท์เคลือนที

5. เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดใช้ในการรวบรวมและบันทึก

10. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดมีประโยชน์ใน

ข้อมูล

ด้านความบันเทิง

ก. โทรทัศน์

ก. เครืองพิมพ์

ข. กล้องดิจทิ ลั

ข. กล้องดิจทิ ลั

ค. โทรศัพท์เคลือนที

ค. เครืองเอกซเรย์

ง. เครืองถ่ายเอกสาร

ง. โทรศัพท์เคลือนที
ตัวชีวดั ง 3.1 ข้อ 2

1. ง

2. ก

3. ง

4. ก

5. ค

6. ข

7. ง

8. ค

9. ก

10. ง

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม

10
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