ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

1

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ใครจัดเก็บของใช้ได้ถูกต้อง
ก. หนิงพาดเสือ& ไว้ทเี ก้าอี&
ข. ฝนั เก็บสมุดไว้ในกระเป๋า
ค. วินเก็บลูกบอลไว้ใต้เตียง
ง. มิน& เก็บตุ๊กตาไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
2. เราควรทําอย่างไรกับเสือ& ทีส วมใส่แล้ว
ก. เก็บไว้ใต้เตียง
ข. แขวนไว้ในตูเ้ สือ& ผ้า
ค. ใส่ลงตะกร้าทัง& ทีเ สือ& เปี ยกเหงือ
ง. ผึง ให้เหงือแห้ง แล้วใส่ลงในตะกร้าผ้า
3. การเก็บดินสอไว้ในกล่องดินสอมีประโยชน์อย่างไร
ก. หยิบใช้ง่าย
ข. ไม่ชาํ รุดง่าย
ค. ไม่เสือ มสภาพเร็ว
ง. ไม่โดนเพือนขโมย
4. การเก็บสูตบิ ตั รไว้ในสมุดภาพมีผลอย่างไร
ก. ยับง่าย
ข. เปื& อนฝุน่ ง่าย
ค. อาจทําให้หายได้
ง. ทําให้ผอู้ นื รูข้ อ้ มูลส่วนตัว
5. เพราะเหตุใด เราจึงควรเก็บเสือ& ผ้าทีซ กั รีดแล้วให้เป็ น
ระเบียบ
ก. เพือความสวยงาม
ข. เพือป้องกันเสือ& ผ้ายับ
ค. เพือป้องกันฝุน่ ละออง
ง. เพือความสะดวกในการหยิบใช้

6. ใครมีคุณธรรมในการทํางาน
ก. ผึง& พับผ้าเสร็จแล้วจึงไปดูโทรทัศน์
ข. ชายเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วจึงทําการบ้าน
ค. ปอนจัดโต๊ะหนังสือแค่ครึง เดียว แล้วจึงนอนพัก
ง. แพนวิง เล่นกับเพือนก่อน แล้วจึงมาเก็บผ้าทีต ากไว้
7. เอกสารใดเป็ นเอกสารประจําตัว
ก. สมุด
ข. หนังสือ
ค. บัตรประจําตัวนักเรียน
ง. สมุดรายงานผลการเรียน
8. นักเรียนจะเก็บภาพประวัตสิ ว่ นตัวอย่างไร
ก. เก็บใส่กระเป๋าสตางค์
ข. เก็บไว้ในกระเป๋านักเรียน
ค. เก็บไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
ง. วางเรียงกันไว้ทชี นั & หรือตูเ้ ก็บหนังสือ
9. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงต้องจัดกระเป๋านักเรียนทุกวัน
ก. เพือความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย
ข. เพือจะได้ไม่ตอ้ งถือกระเป๋าทีห นักเกินไป
ค. เพือให้กระเป๋ามีความสวยงาม และคงทน
ง. เพือจะได้รวู้ ่าของสิง ใดหายไปจากกระเป๋า
10. เป้าหมายของการจัดเก็บของใช้สว่ นตัวคืออะไร
ก. เพือฝึกให้เป็ นนิสยั
ข. เพือให้เป็ นระเบียบ
ค. เพือยกระดับตัวเอง
ง. เพือให้มคี วามสวยงาม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ใครมีมารยาทในการใช้หอ้ งนํ&า ห้องส้วม
ก. ปลาแซงคิวเพือนเข้าห้องนํ&า
ข. นํ&าขึน& ไปเหยียบบนโถชักโครก
ค. กายทิง& กระดาษชําระลงกับพืน&
ง. เอกดชักโครกหลังจากปสั สาวะเสร็จ
2. ข้อใดไม่ควรปฏิบตั ขิ ณะรับประทานอาหาร
ก. หัวเราะเสียงดัง
ข. เคีย& วอาหารอย่างช้าๆ
ค. ปิ ดปากขณะเคีย& วอาหาร
ง. ไม่พดู ขณะมีอาหารอยู่ในปาก
3. ขณะทีต มั & อ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ แม่ถอื ของกลับมาจาก
ตลาด ตัม& ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. นังอ่
 านหนังสือโดยไม่สนใจ
ข. เรียกให้คนอืนมาช่วยแม่ถอื ของ
ค. เข้าไปช่วยถือของ แล้วนําไปเก็บ
ง. กล่าวทักทาย แล้วอ่านหนังสือต่อ
4. การรับประทานอาหารแบบนังโต๊
 ะ ใครควรนังเก้
 าอี&
ตัวในสุด
ก. แม่
ข. พ่อ
ค. ผูม้ าทีหลัง
ง. ผูท้ มี าก่อน
5. ใครปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง
ก. อ้อมตักอาหารคําใหญ่
ข. เอินเคีย& วอาหารเสียงดัง
ค. อัม& ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
ง. อุ๋ยใช้ชอ้ นกลางตักอาหารเข้าปาก

6. เราควรทําอย่างไร เมือผูใ้ หญ่กาํ ลังนังคุ
 ยกัน
ั
ก. นังฟ
 งผูใ้ หญ่คุยกัน
ข. นังคุ
 ยกับผูใ้ หญ่ดว้ ย
ค. นังเล่
 นอยู่ขา้ งๆ ทีผ ใู้ หญ่คุยกัน
ง. เดินเลีย งออกมาจากบริเวณนัน&
7. เราควรพูดทักทายพ่อทีก ลับมาจากทํางานอย่างไร
ก. ว่าไง งานหนักไหมคะ
ข. สวัสดีค่ะ เหนือยไหมคะ
ค. เป็ นไงบ้าง เหนือยไหมพ่อ
ง. วันนี&งานหนักไหม หิวข้าวหรือเปล่า
8. นักเรียนสามารถทําความเคารพพ่อแม่ได้โดยวิธกี ารใด
ก. การไหว้
ข. การกราบ
ค. การจับมือ
ง. การหอมแก้ม
9. ใครมีมารยาทในการใช้หอ้ งเรียน
ก. อัม& ทิง& ขยะบนพืน& ห้องเรียน
ข. โอ๋ใช้เก้าอี& โต๊ะเรียนอย่างทะนุถนอม
ค. อุ๋มส่งเสียงดังรบกวนเพือนในเวลาเรียน
ง. อั Fนเขียนชือบนโต๊ะเพือเป็ นการจองทีน งั 
10. ถ้านักเรียนไม่เก็บของเล่นแล้วถูกตําหนิ นักเรียนจะทํา
อย่างไร
ก. รับฟงั อย่างนิง เฉย
ข. เดินเลีย งไปอย่างเงียบๆ
ค. กล่าวคําขอโทษอย่างสุภาพ
ง. กล่าวคําขอโทษ และเก็บของเล่นให้เรียบร้อย
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1.

เครืองมือเกษตรตามภาพใช้ทาํ อะไร
ก. ขุดดิน
ข. ย่อยดิน
ค. พรวนดิน
ง. ย้ายต้นกล้า
2. นักเรียนจะใช้เครืองมือเกษตรใดรดนํ&าต้นไม้ทมี ขี นาดเล็ก
ก.

ข.

ค.

ง.

3. เครือ งมือเกษตรใดใช้กบั งานดิน
ก. จอบถาก
ข. มีดดายหญ้า
ค. กรรไกรตัดกิง
ง. กรรไกรตัดหญ้า
4. ใครใช้เครืองมือเกษตรได้ถูกต้อง เหมาะสม
ก. ปอแก้วใช้สายยางรดนํ&าต้นไม้ขนาดเล็ก
ข. ใบฝ้ายนําเครืองมือเกษตรทีช าํ รุดมาใช้งาน
ค. ไยไหมใช้สอ้ มพรวนพรวนดินรอบๆ โคนต้นพืช
ง. สายปา่ นนํากรรไกรตัดหญ้ามาเล่นหยอกล้อกับเพือน
5. ในการใช้เครืองมือเกษตร นักเรียนจะต้องคํานึงถึงเรืองใด
เป็ นสําคัญ
ก. ราคาของเครืองมือเกษตร
ข. ความปลอดภัยในการทํางาน
ค. ความทนทานของเครืองมือเกษตร
ง. อายุการใช้งานของเครืองมือเกษตร

6. นักเรียนมีวธิ ดี แู ลรักษาเครืองมือเกษตรทีเ ป็ นโลหะอย่างไร
ก. เช็ดทําความสะอาด
ข. ล้างนํ&า แล้วเช็ดให้แห้ง
ค. เช็ดทําความสะอาด แล้วทานํ&ามัน
ง. ล้างด้วยผงซักฟอก แล้วเช็ดให้แห้ง
7. นักเรียนจะทําอย่างไร ถ้าด้ามจอบหลวม
ก. ใช้เชือกผูกมัดให้แน่น
ข. นําตะปูมาตอกยึดให้แน่น
ค. ใช้กาวร้อนหยอดระหว่างด้ามจอบ
ง. นําไม้รปู ลิม มาเสียบตรงรูระหว่างด้ามจอบกับหูจอบ
8. นักเรียนควรทําอย่างไร ถ้าพบเครืองมือเกษตรชํารุด
ก. นําไปทิง&
ข. ซ่อมแซม
ค. หาซือ& ใหม่
ง. เอาไปเก็บรวบรวมไว้ในห้องเก็บเครืองมือ
9. นักเรียนควรเก็บเครืองมือเกษตรทีม คี มอย่างไร
ก. แขวนไว้ในทีส งู
ข. เก็บไว้ใต้ตู้ เตียง
ค. หันด้านคมเข้าด้านใน
ง. หากระดาษพัน แล้ววางกองรวมไว้กบั เครืองมืออืน
10. การทําบัญชีเครืองมือเกษตรมีประโยชน์อย่างไร
ก. เพือจะได้รรู้ าคาเครืองมือเกษตร
ข. ช่วยป้องกันเครืองมือเกษตรสูญหาย
ค. เพือจะได้รวู้ ่ามีเครืองมือเกษตรอะไรบ้าง
ง. เพือจะได้รรู้ ะยะเวลาทีซ อ&ื เครืองมือเกษตรมา
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. ประโยชน์ทสี าํ คัญทีส ดุ ของไม้ดอกไม้ประดับคืออะไร
ก. ให้โชคลาภ
ข. เป็ นอาหาร
ค. เพือจําหน่าย
ง. ประดับตกแต่ง
2. การรดนํ&าต้นกล้าไม่ควรทําเวลาใด เพราะเหตุใด
ก. เช้า เพราะต้นกล้าได้รบั นํ&าจากนํ&าค้างแล้ว
ข. สาย เพราะต้นกล้ากําลังสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ค. เทีย ง เพราะอากาศมีอุณหภูมสิ งู นํ&าจึงร้อน
อาจทําให้ตน้ กล้าตายได้
ง. เย็น เพราะต้นกล้าคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จึงไม่ควรอยูใ่ กล้ตน้ กล้า
3. การขยายพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับ โดยการแยกหัวหรือหน่อ มี
ผลดีอย่างไร
ก. ขายได้ราคาดี
ข. ขยายพันธุไ์ ด้ง่าย
ค. ได้พนั ธุท์ ดี กี ว่าเดิม
ง. ขยายพันธุไ์ ด้รวดเร็ว
4. ผลเสียของการขยายพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับด้วยเมล็ด
คืออะไร
ก. ดูแลยาก
ข. เก็บเมล็ดได้น้อย
ค. กลายพันธุไ์ ด้ง่าย
ง. สิน& เปลืองค่าใช้จ่าย
5. เราสังเกตได้อย่างไรว่ากิง ตอนทีเ ราขยายพันธุไ์ ว้
สามารถนําไปปลูกได้แล้ว
ก. มีใบหลายใบ
ข. มีตาหลายตา
ค. มีรากงอกออกมา
ง. กิง โค้งงอสวยงาม

6. การดูแล บํารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับใดทีค วรทําทุกวัน
ก. รดนํ&า
ข. พรวนดิน
ค. ใส่ป๋ ุย
ง. กําจัดวัชพืช
7. แม่บอกให้นุชรดนํ&าต้นไม้ แต่นุชไม่ได้ทาํ
นุชขาดคุณธรรมใด
ก. ความขยัน
ข. ความตัง& ใจ
ค. ความซือสัตย์
ง. ความรับผิดชอบ
8. ยุย้ ขุดดินพร้อมกับเล่นกับเพือนไปด้วย
ยุย้ ขาดคุณธรรมใด
ก. ความขยัน
ข. ความตัง& ใจ
ค. ความซือสัตย์
ง. ความรับผิดชอบ
9. ใครปฏิบตั ติ นไม่เหมาะสม
ก. ปุ้มปลูกต้นไม้ตามทีค รูสงจนเสร็
ั
จ
ข. ยุย้ ใส่ป๋ ุยให้ตน้ ไม้ตามกําหนดเวลา
ค. อุม้ เล่นกับเพือนขณะเก็บดอกลําดวน
ง. รุ่งรดนํ&าต้นไม้ทุกเช้า-เย็นเป็ นประจํา
10. ก้อยเตรียมดินและขุดหลุมเสร็จแล้ว ขัน& ตอนต่อไป
ก้อยควรทําสิง ใด
ก. กําจัดวัชพืช
ข. ปลูกต้นกล้า
ค. ทําเพิงบังแดด
ง. เก็บเกีย วผลผลิต
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ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. งานช่างหมายถึงงานในข้อใด
ก. งานเก็บเกีย วผลผลิต
ข. งานปลูกพืชผักสวนครัว
ค. งานประดิษฐ์ทคี นหนั
ั  งสือ
ง. งานดัดแปลงวัสดุหรือเศษวัสดุให้เป็ นสิง ของเครืองใช้
2. งานช่างประเภทใดทีเ กีย วกับการซ่อมแซมตูเ้ ย็น
ก. ช่างไม้
ข. ช่างไฟฟ้า
ค. ช่างประปา
ง. ช่างประดิษฐ์
3. เครืองมือช่างประเภทใดควรเก็บไว้ดว้ ยกัน
ก. ตะปู ขวาน
ข. มีด ตลับเมตร
ค. กรรไกร คัตเตอร์
ง. สายวัด คีมตัดลวด
4. ใครใช้เครืองมือช่างได้ถกู ต้อง
ก. สินธุศ์ กึ ษาวิธกี ารใช้ก่อนใช้งาน
ข. อาโปใช้เครืองมือทํางานอย่างใจลอย
ค. ธารไม่พดู คุยกับใครขณะใช้เครืองมือ
ง. ชลล้างทําความสะอาดก่อนใช้ทกุ ครัง&
5. ของใช้ใดทีน กั เรียนสามารถซ่อมแซมได้ดว้ ยตนเอง
ก. วิทยุเสีย
ข. โคมไฟแตก
ค. ใบพัดพัดลมหัก
ง. ด้ามไม้กวาดหัก

6. หลังจากใช้เครืองมือทีเ ป็ นโลหะเสร็จแล้วควรทําอย่างไร
ก. จัดเก็บใส่กล่อง
ข. ล้างทําความสะอาด
ค. ทานํ&ามันป้องกันสนิม
ง. แช่น&ํามันป้องกันสนิม
7. การดูแลบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครืองมือช่าง
มีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ข. ช่วยให้เกิดความเป็ นระเบียบ เรียบร้อย
ค. ช่วยให้มเี ครืองมือช่างทีม รี าคาแพงไว้ใช้
ง. ช่วยให้เครืองมือมีอายุการใช้งานยาวนานขึน&
8. นักเรียนจะซ่อมแซมสายวัดทีข าดได้อย่างไร
ก. ใช้เทปใสพันรอบสายวัด
ข. ใช้อพี อ็ กซีหยอดตรงรอยขาด
ค. ใช้กาวร้อนหยอดตรงรอยขาด
ง. ใช้กระดาษกาวพันรอบสายวัด
9. ใครปฏิบตั ติ นได้ไม่เหมาะสม
ก. มีนาเย็บตุ๊กตาผ้าทีข าด
ข. มีนทิง& จอบทีด า้ มหลุดทันที
ค. ปลาใช้เทปใสติดสายวัดทีข าด
ง. มัสยาใช้แผ่นตะกัวปะรอยรั

วที
 ก น้ หม้อ
10. เครืองมือใดใช้สาํ หรับขัดผิววัสดุให้เรียบ
ก. สิว
ข. แปรงทาสี
ค. กระดาษกาว
ง. กระดาษทราย

มฐ. ง 1.1 ป.4/1-2,4
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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10. ง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

6

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. การออกแบบงานประดิษฐ์ก่อนลงมือทํามีประโยชน์
อย่างไร
ก. ช่วยให้ประดิษฐ์ได้ง่ายขึน&
ข. ช่วยให้มแี บบเลือกหลายแบบ
ค. ช่วยให้เลือกวัสดุทจี ะใช้ได้ง่าย
ง. ช่วยให้สงิ ประดิษฐ์มคี วามคงทน
2. ข้อใดไม่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบสิง ประดิษฐ์ต่างๆ
ก. รูปทรงของชิน& งาน
ข. ประโยชน์ของการใช้งาน
ค. ความสวยงามของชิน& งาน
ง. ราคาของวัสดุทนี ํามาประดิษฐ์
3. หลังจากทํางานประดิษฐ์เสร็จแล้วควรทําสิง ใด
เป็ นอันดับแรก
ก. คิดงานชิน& ต่อไป
ข. เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ค. ตรวจสอบคุณภาพ
ง. นําผลงานออกแสดง
4. งานประดิษฐ์ใดควรใช้ใบตอง
ก. บายศรี
ข. กระเป๋าใส่เงิน
ค. หมวกปี กกว้าง
ง. ดอกไม้ประดิษฐ์
5. เครืองมือใดใช้ยดึ ผ้าสองผืนให้ตดิ กัน
ก. กาว
ข. เข็มและด้าย
ค. กระดาษกาว
ง. ทีเ ย็บกระดาษ

6. ถ้าต้องการงานประดิษฐ์ทใี ช้สาํ หรับตกแต่งฝาผนัง
ควรเลือกงานประดิษฐ์ใด
ก. กรอบรูป
ข. หมอนอิง
ค. กล่องรับจดหมาย
ง. โมบายเปลือกหอย
7. ใครปฏิบตั ติ นไม่ถกู ต้อง
ก. นุ่นใช้กาวติดกระดาษ
ข. น้อยเก็บเครืองมือเมือใช้เสร็จแล้ว
ค. โหน่งเก็บกรรไกรในกระเป๋ากางเกง
ง. นิดถามคุณครูเรืองวิธกี ารใช้กบไสไม้
8. การเลือกใช้วสั ดุมาทํางานประดิษฐ์วธิ ใี ดถูกต้อง
ก. เลือกวัสดุทซี อ&ื มาใหม่
ข. เลือกวัสดุทมี รี าคาแพง
ค. เลือกวัสดุทมี สี สี นั สวยงาม
ง. เลือกวัสดุทหี าง่ายในท้องถิน
9. การประดิษฐ์สงิ ของจากเศษวัสดุไว้ใช้เองมีประโยชน์
อย่างไร
ก. ฝึกการทํางาน
ข. ทําให้มคี วามอดทน
ค. ทําให้มคี วามสามัคคี
ง. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
10. ใครใช้วสั ดุในการทํางานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง
ก. ปุ๋มซือ& วัสดุแพงๆ มาทํางานประดิษฐ์
ข. นํ&าซือ& วัสดุใหม่ทุกครัง& ทีท าํ งานประดิษฐ์
ค. จีดJ ใช้เมล็ดพันธุพ์ ชื มาทําเป็ นตาติดทีต ุ๊กตา
ง. โยซือ& กระดาษห่อของขวัญมาตกแต่งกรอบรูป
มฐ. ง 1.1 ป.4/1-2,4
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. การประกอบอาชีพมีประโยชน์อย่างไร
ก. ลดรายจ่ายในครอบครัว
ข. มีรายได้มาเลีย& งดูตนเอง
ค. ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ง. ใช้ความรูท้ เี รียนมาให้เกิดประโยชน์
2. ประเทศชาติได้ประโยชน์จากการประกอบอาชีพสุจริตของ
ประชาชนในรูปแบบใด
ก. ภาษี
ข. เงินกู้
ค. เงินฝาก
ง. งบประมาณ
3. เกษตรกรจัดเป็ นอาชีพประเภทใด
ก. อาชีพอิสระ
ข. อาชีพบริการ
ค. อาชีพรับจ้าง
ง. อาชีพรับราชการ
4. อาชีพรับจ้างมีขอ้ ดีอย่างไร
ก. ทํางานในแบบทีพ งึ พอใจ
ข. มีเงินเดือนแน่นอนทุกเดือน
ค. มีรายได้เพิม ขึน& อย่างต่อเนือง
ง. มีอสิ ระทางความคิดในการประกอบอาชีพ
5. อาชีพใดจัดเป็ นอาชีพประเภทเดียวกับช่างเย็บผ้า
ก. หมอ
ข. นักบิน
ค. เกษตรกร
ง. นักการบัญชี

6. อาชีพใดมีรายได้แน่นอนทุกเดือน
ก. จิตรกร
ข. ชาวนา
ค. ชาวประมง
ง. ครู/อาจารย์
7. อาชีพใดต้องทํางานภายใต้การบังคับบัญชาของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ก. ทหาร
ข. แม่คา้
ค. เกษตรกร
ง. นักประพันธ์
8. อาชีพใดต้องค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ๆ อยู่เสมอ
ก. ทนาย
ข. ตํารวจ
ค. ชาวนา
ง. ครู/อาจารย์
9. ใครมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
ก. ปิ นมุกแอบหลับระหว่างทํางาน
ข. ใบปอทํางานด้วยความขยัน อดทน
ค. ทอฝนั หยิบกระดาษของบริษทั มาใช้ทบี า้ น
ง. ต้นข้าวรับประทานอาหารก่อนเวลาพัก 10 นาที
10. อาชีพใดมีความสําคัญทีส ดุ เพราะเหตุใด
ก. หมอ เพราะช่วยรักษาชีวติ ของคนไข้
ข. ครู/อาจารย์ เพราะให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน
ค. ทุกอาชีพทีส จุ ริต เพราะช่วยพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้า
ง. ทหาร เพราะช่วยปกป้อง รักษาเอกราช
ของประเทศไทย
มฐ. ง 4.1 ป.4/1
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. สิง ใดเป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ปากกา
ข. หนังสือ
ค. ห้องสมุด
ง. คอมพิวเตอร์
2. ข้อมูลทีผ ่านขัน& ตอนการประมวลผลแล้วสามารถนําไปใช้
อ้างอิงได้เรียกว่าอะไร
ก. สถิติ
ข. เทคโนโลยี
ค. สารสนเทศ
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อการศึกษาอย่างไร
ก. ใช้เล่นเกม
ข. ใช้คน้ คว้าหาข้อมูล
ค. ใช้ฟงั เพลงออนไลน์
ง. ใช้ดรู ายการโทรทัศน์ยอ้ นหลัง
4. รถไฟฟ้าเป็ นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ด้านใด
ก. ด้านการศึกษา
ข. ด้านการสือ สาร
ค. ด้านการคมนาคม
ง. ด้านธุรกิจพาณิชย์
5. เทคโนโลยีสารสนเทศถูกใช้ประโยชน์ในด้านธุรกิจพาณิชย์
อย่างไร
ก. การชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต
ข. การสังจองตั

Fวเครืองบินทางโทรศัพท์
ค. การติดต่อสือ สารทางธุรกิจโดยใช้โทรศัพท์
ง. การกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต

6. เทคโนโลยีสารสนเทศใดช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกัน ใน
สังคม
ก. รถไฟฟ้า
ข. บัตรเครดิต
ค. เครืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
ง. ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
7. การเก็บข้อมูลในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใด ที
สะดวกในการพกพา
ก. แผ่นซีดี
ข. แผ่นดีวดี ี
ค. แฟลชไดรฟ์
ง. คอมพิวเตอร์
8. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใดมีหน้าทีเ หมือนกัน
ก. แฟลชไดรฟ์-แผ่นซีดี
ข. แฟลชไดรฟ์-สแกนเนอร์
ค. คอมพิวเตอร์-กล้องดิจทิ ลั
ง. คอมพิวเตอร์-แฟลชไดรฟ์
9.
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพ
มีหน้าทีอ ย่างไร
ก. รับข้อมูล
ข. เก็บข้อมูล
ค. บันทึกภาพ
ง. สแกนภาพ
10. นักเรียนได้รบั ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
มากทีส ดุ
ก. ทําให้เรียนหนังสือได้ง่ายขึน&
ั
ข. แก้ไขปญหาต่
างๆ ได้ง่ายขึน&
ค. ได้รบั ความสนุกจากการเล่นเกม
ง. ค้นคว้าหาความรูไ้ ด้สะดวกยิง ขึน&
มฐ. ง 3.1 ป.4/1
ได้คะแนน คะแนนเต็ม
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แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. คอมพิวเตอร์รบั ข้อมูลโดยผ่านสิง ใด
ก. เมาส์
ข. ซีพยี ู
ค. ซีดรี อม
ง. โปรแกรม
2. เครืองพิมพ์มหี น้าทีอ ะไร
ก. นําข้อมูลเข้าสูค่ อมพิวเตอร์
ข. เชือมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ง. แสดงผลข้อมูลภาพและตัวอักขระ
3. หน่วยความจําแรม (RAM) และรอม (ROM) จะอยูใ่ น ส่วน
ใดของคอมพิวเตอร์
ก. จอภาพ
ข. แป้นพิมพ์
ค. หน่วยประมวลผล
ง. เครืองกราดตรวจหรือสแกนเนอร์
4. ถ้าต้องการเปลีย นตัวอักษรจากภาษาไทยเป็ นภาษา อังกฤษ
ต้องกดปุม่ ใด
ก.

ข.

ค.

ง.

5. ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์คอื อะไร
ก. ฟงั เพลง
ข. เล่นเกมต่อสู้
ค. ดูหนังออนไลน์
ง. ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

6. การใช้งานคอมพิวเตอร์ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานานๆ ทําให้
เกิดผลอย่างไร
ก. ทําให้เสียสุขภาพ
ข. ทําให้สะดวกในการทํางาน
ค. ทําให้งานทีท าํ เป็ นระเบียบ
ง. ทําให้ชาํ นาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
7. ใครใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสม
ก. เกดตกแต่งภาพจากโปรแกรม Paint
ข. หญิงดูหนังจากโปรแกรม Power DVD
ค. ทินเปิ ดเพลงจากโปรแกรม Winamp เสียงดัง
ง. ดวงพิมพ์รายงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word
8. ข้อใดไม่ใช่สว่ นประกอบของฮาร์ดแวร์
ก. จอภาพ
ข. โปรแกรมเพนต์
ค. แผงแป้นอักขระ
ง. หน่วยประมวลผล
9. ซอฟต์แวร์คอื อะไร
ก. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข. ผูท้ ใี ช้งานคอมพิวเตอร์
ค. หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์
ง. อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
10. ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอข้อมูลควรใช้ โปรแกรม
ใด
ก. ไมโครซอฟต์เวิรด์
ข. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
ค. ไมโครซอฟต์แอกเซส
ง. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
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เฉลย
1. ก

2. ง

3. ค

4. ข

5. ง

6. ก

7. ค

8. ข

9. ก

10. ง

ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที

10

แบบทดสอบ
คําชีแจง

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียงข้อเดียว

1. โฟลเดอร์ (Folder) เปรียบเสมือนสิง ใด
ก. แฟ้ม
ข. ถังขยะ
ค. เอกสาร
ง. โปรแกรม
2. นักเรียนควรจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก. จัดไฟล์ไว้ในไดรฟ์ต่างๆ
ข. จัดไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ให้เป็ นหมวดหมู่
ค. จัดไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันทัง& หมด
ง. จัดไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ต่างๆ มากกว่า 1 โฟลเดอร์
3. คําสังใดใช้

เปลีย นชือไฟล์หรือโฟลเดอร์
ก. Cut
ข. Paste
ค. Delete
ง. Rename
4. ถ้าต้องการลบไฟล์แบบถาวรควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ก. กด Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือก File
ข. กด Shift ค้างไว้ แล้วเลือก File
ค. กด Shift ค้างไว้ แล้วเลือก Delete
ง. กด Caps Lock ค้างไว้ แล้วเลือก Delete
5. ถ้าไฟล์ทยี า้ ยไปมีชอื ซํ&ากับไฟล์ในโฟลเดอร์ปลายทาง
จะเป็ นอย่างไร
ก. Windows จะแสดงข้อความ เพือ เตือนให้ทราบ
ข. Windows จะไม่ยา้ ยไฟล์ตน้ ทางไปทีไ ฟล์ปลายทาง
ค. Windows จะย้ายไฟล์ตน้ ทางไปทีไ ฟล์ปลายทางทันที
ง. Windows จะบันทึกไฟล์นนั & ทับไฟล์ในโฟลเดอร์
ปลายทางทันที

6. คําสังใดเกี

ย วข้องกับการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ดว้ ยคําสัง
ก. New, Cut
ข. Cut, Paste
ค. Move, Copy ง. Copy, Paste
7. โปรแกรมเพนท์ใช้ทาํ อะไร
ก. คํานวณตัวเลข
ข. พิมพ์งานเอกสาร
ค. วาดภาพหรือตกแต่งภาพ
ง. ทํารายงานนําเสนอผลงาน
8.
เครืองมือในภาพใช้ทาํ อะไร
ก. พ่นสีเป็ นละออง
ข. เทสีในพืน& ทีท เี ป็ นพืน& ทีป ิ ด
ค. เลือกสีโฟร์กราวด์จากจุดในภาพ
ง. ระบายสีเป็ นทางตามแนวการลากแปรง
9. นักเรียนจะใช้เครืองมือใดในการลากเส้นหรือวาดจุดในภาพ
ก.

ข.

ค.

ง.

10. คิมต้องการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ คิมควรปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. คลิก File > Save แล้วเลือก Drive [G:] พิมพ์ชอื
กด Save
ข. คลิก File > Save แล้วเลือก CD Drive [E:] พิมพ์ชอื
กด Save
ค. คลิก File > Save As แล้วเลือก My Documents
พิมพ์ชอื กด Save
ง. คลิก Folder > Save As พิมพ์ชอื แล้วเลือก
My Documents กด Save
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