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       แนวขอสอบครูผูชวย(ความรอบรู ชุดท่ี 3) 
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงกับ          
ขอใด 

ก. IT                           ข.  ICT 
ค.   Technology            ง.  Innovation  

2. “ เปนความใหมซ่ึงยังไมเคยมีมากอน”  ตรง             
กับขอใด 

ก. นวัตกรรม 
ข. เทคโนโลยี 
ค. ขอมูลขาวสาร 
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โรงเรียนวิถีพุทธถูกจัดไวในกลุมใด 
ก. Innovation 
ข. Technology 
ค. Information 
ง. Information Technology 

4. Hardware  Software Technic จัดไวในกลุมใด 
ก. Innovation 
ข. Technology 
ค. Information 
ง. Information Technology 

5. Open Source ถูกจัดไวในขอใด 
ก. Hardware         ข. Software 
ค. Pepleware          ง. Technic 

6. ขอใดจัดอยูในประเภท Technic 
ก. เครื่องคอมพิวเตอร 
ข. มวนเทปเสียง 
ค. LCD Projector 
ง. การสอนบูรณาการ 

7. Teleconference เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชเพื่อการใด 

ก. การตัดสินใจ 
ข. การบริหารทางไกล 
ค. การบริหารสถานศึกษา 
ง. การจัดการเรียนรู 

8. SchoolNet เปนเครือขายขอมูลดวยระบบสาร
สนเทศ (Network)ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเกิดขึ้น
ตามแนวคิดของใคร 

ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ค. พลเอกเปรม   ติณศลุานนท 
ง. นายปองพล  อดิเรกสาร 

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ
ศึกษา เพื่อเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป 

ก. อินเตอรเน็ต 
ข. เว็บไซต 
ค. คอมพิวเตอรชวยสอน 
ง. การเรียนรูผานสื่อ 

10. ขอใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส 
ก. Internet         ข. Website 
ค. E-mail             ง.  CAI 

11. เปนการเรียนทางไกลที่ผูเรียนสามารถตอบโต
กับ ผูสอนได โดยอาศัยเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงชวย
ใหเรียนรูไดโดยไมมีขอจํากัดของเวลา ระยะทางและ
สถานที่โดยผูเรียนสามารถที่จะเรียนรูไดตลอดเวลา 

ก. E-learning 
ข. E-Classroom 
ค. E-Book 
ง. E-Library 
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12. ลักษณะทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตเปน
ลักษณะเชนใด 

ก. เศรษฐกิจพอเพียง 
ข. เศรษฐกิจเสรี 
ค. สังคมสันติภาพ 
ง. เศรษฐกิจสังคมฐานความรู 

13. การนําระบบ GIS (Geographic Information 
Systems) เขามาชวยในการดูแลการจัดสรรทรัพยากร
การจัดการศึกษาเปนการดําเนินการดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาเรื่องใด 

ก. การใชICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ข. การใชICTเพื่อการบริหารและบริการ

ทางการศึกษา 
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากรICT 
ง. การกระจายโครงสรางพื้นฐานICT           

เพื่อการศึกษา 
14. การสงครูไปอบรมดานการใชICTที่ตางประเทศ              
เปนการดําเนินการดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาเรื่องใด 

ก. การใชICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ข. การใชICTเพื่อการบริหารและบริการ

ทางการศึกษา 
ค. การผลิตและพัฒนาบุคลากรICT 
ง. การกระจายโครงสรางพื้นฐานICT           

เพื่อการศึกษา 
15. ทําไมตองนํานวัตกรรมการศึกษามาใชแทนวิธี
การเดิม 

ก. เพื่อไดประสิทธิผลสูงขึ้น 
ข. เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ค. เพื่อลดการสอนของครูจะไดไปทํางาน

ดานอื่น 
ง. วิธีการเดิมไมเปนที่ยอมรับ 

16. แผนเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553           
หร่ือ ที่เรียกวา “TLT 2010” ขั้นตอนที่เปนความคาด
หวังสุดทายคือ 

ก. การพัฒนานโยบายและการนํารอง 
ข. การพัฒนาเนื้อหาและSoftware 
ค. ฝกอบรมครูดาน ICT 
ง. การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช ICT 

17. LAN  เกี่ยวของกับเรื่องใดมากที่สุด 
ก. โครงการนํารอง 
ข. ส่ือประสม 
ค. เครื่อขาย 
ง. เทคนิคจัดการ 

18. บุคลากรสารสนเทศทางการศึกษากลุมใดควรมี
ความรูเขาใจระบบสารสนเทศปฏบิัติการสํานักงาน 
Office Information System(OIS) มากที่สุด 

ก. เลขาธิการสพฐ. 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. ครู หรือเจาหนาที่ 

19. ทําหนาที่ในการสรางเอกสารในเชิงบัญชี ที่มีการ
คํานวณเขามาเกี่ยวของ 

ก. Microsoft  Word 
ข. Microsoft Excel 
ค. Microsoft PowerPoint  
ง. Microsoft Project 

20. Management Information System(MIS) เปน    
ขอมูลสารสนเทศสําหรับบุคคลกลุมใด 

ก. ผูบริหารประเทศ 
ข. ผูบริหารระดับสูงสุดสวนราชการ 
ค. ผูบริหารระดบักอง แผนก 
ง. ผูปฏิบัติการ 
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21. สถานศึกษาควรดําเนินการดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารอยางไร 

ก. นําความรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใหเกิดประโยชน 

ข. ผลิตและสรางสื่อเทคโนโลยีสาร
สนเทศทางการศึกษาใหมๆ 

ค. ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการคน
ควาหาความรู 

ง. ถูกทุกขอ 
22. ไมใชลักษณะขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ที่ดี 

ก. มีความหลากหลาย 
ข. ถูกตองแมนยํา 
ค. ตรงตามความตองการที่จะใช 
ง. เก็บในระยะเวลาเหมาะสม 

23. “ ตองดําเนินการใหอยูในรูปแบบที่สามารถเรียก
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ” เปนการเก็บรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลตามขอใด 

ก. การเก็บขอมูล 
ข. การจัดขอมูล 
ค. การปรับปรุงขอมูล 
ง. การปกปองขอมูล 

24.ระบบเครื่อขายคอมพิวเตอรระยะไกลหมายถึง 
ขอใด 

ก. LAN 
ข. MAN 
ค. WAN 
ง. INTERNET 

25. Internal Service Provider(ISP) เกี่ยวของกับ     
ขอใดมากที่สุด 

ก. เครื่อขายระหวางประเทศ 
ข. ผูใหบริการอินเตอรเน็ต 

ค. การเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ต 
ง. อุปกรณตอพวง 

26. “ เธอควรรูจักเว็บไซต E-commerce บางซิ”                
ขอความนี้นาจะเปนประโยชนของอินเตอรเน็ตตอ             
วงการใด 

ก. วงการศึกษา 
ข. วงการธุรกิจ 
ค. วงการวิทยาศาสตร 
ง. วงการบันเทิง 

27. “ ใหพิมพ Key Word ลงในชอง” ขอความนี้
สัมพันธกับเว็บไซตใดมกที่สุด 

ก. www. Thaimai.com 
ข. www.google.co.th 
ค. www.siam.net 
ง. www.thaischool.ac.th 

28. เปรียบเทียบไดกับหนาปกของหนังสือ 
ก. อินเตอรเน็ต 
ข. เว็บไซต 
ค. เว็บเพจ 
ง. โฮมเพจ 

29.บทบาทของครูตอนโยบายดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ก. พัฒนาระบบ 
ข. พัฒนาบุคลากร 
ค. ใช ผลิต 
ก. ประสาน บริการวิชาการชุมชน 

30.กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายการนําคอม 
พิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาใชกับการศึกษาดานใด 

ก. การเรียนการสอน 
ข. การบริหารจัดการ 
ค. การเรียนรสําหรับชุมชน 
ง.    ถูกทุกขอ   


