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แบบทดสอบ ก่อน – หลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรม

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียง 1 ข้อ โดยกาเครื่องหมาย x ในกระดาษคําตอบ
แบบทดสอบ มีจํานวน 40 ข้อ
1. อินเตอร์เน็ต หมายถึงอะไร
ก. การค้นหาข้อมูลในไซเปอร์
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ค. google.com
ง. การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
ก. กระทรวงยุติธรรม ประเทศรัสเซีย
ข. หน่วยสืบราชการของ ประเทศอังกฤษ
ค. สถานทูต ประเทศอเมริกา
ง. กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา
3. โครงการอาพาร์เน็ตถือกําเนิดจากสาเหตุใด
ก. สงครามระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่าย
เสรีประชาธิปไตย
ข. การตัดต่อทางพันธุกรรม
ค. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ง. สงคารมนิเคลียร์
4. อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เชื่อมต่อ
ที่มหาวิทยาลัยใดเป็นแห่งแรก
ก. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ข้อตกลงที่กําหนดวิธีการสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต เรียกว่า
ก. modem
ข. Protocol
ค. Host
ง. transfer

6. ISP หมายถึงข้อใด
ก. ผู้ให้บริการทางด้านการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
ข. ผู้ให้บริการเว็บไซต์
ค. ผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
ง. ผู้ให้บริการเนื้อที่สร้างโอมเพจ
7. เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์
ก. Mouse
ข. Modem
ค. Printer
ง. remote
8. URL หมายถึงข้อใด
ก. ที่อยู่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ข. ที่อยู่อีเมล์
ค. ที่อยู่ของเว็บไซต์
ง. ที่อยู่ของโฮมเพจ
9. บริการอินเตอร์เน็ตในข้อใดที่ผู้ใช้บริการ
สามารถมองเห็นกันได้
ก. การโอนย้ายข้อมูล
ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล
ค. การสนทนาบนเครือข่าย
ง. การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร
10. Browser ในข้อใดเป็นที่นิยมมากที่สุด
ในปัจจุบัน
ก. Fire fox
ข. Internet Explorer
ค. Mozilla
ง. Netscape Navigator
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11. ปัจจุบันมาตรฐานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. HTTP
ข. UNINET
ค. TCP/IP
ง. UNIX
12. อินเตอร์เน็ตเกิดจาก (Internet) มาจากคําว่า
ก. Cyberspace
ข. International connect net
ค. Inter Connection Network
ง. Internet Connect Network
13. ข้อใดถือว่าเป็นความสําคัญที่สุดในการใช้
อินเทอร์เน็ต
ก. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ข. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ค. เพื่อใช้ในการทําธุรกิจบนเครือข่าย
ง. เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
14. 110.164.210.164 หมายถึงสิ่งใด
ก. E-mail Address
ข. IP Address
ค. Indentified
ง. Internet Account
15. บริการใดสามารถเข้าไปใช้โปรแกรม
บนคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นได้
ก. ARCHIE
ข. Telnet
ค. FTP
ง. Push Technology
16. บริการใดเป็นการโอนย้ายข้อมูลระหว่าง
เครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Chat
ข. FTP

ค. Usenet
ง. Push Technology

17. เว็บเพจหน้าแรกสุด ซึ่งเปรียบเสมือน
หน้าปกหนังสือ เรียกว่า
ก.โฮมเพจ
ข.เว็บไซต์
ค.โฮมไซต์
ง.เว็บเพจ
18. โปรแกรมใดต่อไปนี้ ไม่ใช่โปรแกรมสร้าง
เว็บไซต์
ก. Macromedia Home site
ข. Front page
ค. Fireworks
ง. Adobe Go Live
19. โปรโตคอลใด ที่ใช้สําหรับส่งอีเมล
ไปยังผู้รับ
ก. ftp://
ข. file://
ค. mailto:
ง. http://
20. Domain Name คืออะไร
ก. ชื่อเว็บไซต์
ข. ชื่อที่ใช้แทนไอพีแอดเดรส
ค. หมายเลข Password
ง. ข้อปฏิบัตแิ ละกฎระเบียบ
21. http:// ย่อมาจากคําว่าอะไร
ก. Hypertext Transfer Protocol
ข. Hypertext Transfer Program
ค. History Text Protocol
ง. Hytext Transmission Protocol
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22. ชื่อเครื่องในระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้
IP Address คือข้อใด
ก. Protocol
ข. Domain Name Server (DNS)
ค. HTTP
ง. TCP/IP
23. บริการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
ก. E-mail
ข. E-Learning
ค. E-Commerce
ง. E-Library
24. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
บนอินเตอร์เน็ต
ก. Web Editor
ข. Search Engine
ค. Web Server
ง. Web Browser
25. ปุ่มเครื่องมือ Favorites กับ Book mark
ใช้ทําหน้าที่อะไร
ก. สําเนาข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์
ข. ทําสําเนาไปที่เครื่องพิมพ์
ค. เก็บที่อยู่เว็บไซต์ไว้เรียกใช้ภายหลัง
ง. ค้นหาข้อมูล
26. ในโปรแกรมการรับ - ส่ง E-mail ช่อง To
มีไว้สําหรับทําอะไร
ก. ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
ข. ใส่ E- Mail Address ของผู้รับ
ค. ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E - Mail
ง. ใส่ E - Mail Address ของผู้รับสําเนา

27. ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูล
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือข้อใด
ก. IP Address
ข. ISP
ค. TCP/IP
ง. อาร์พาเน็ต
28. ชื่อของ Web site ที่ลงท้ายด้วย
.ac.th ตรงกับข้อใด
ก. เป็น Web ที่เกี่ยวกับการศึกษาใน
ประเทศไทย
ข. เป็น Web ที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการ
เครือข่ายในประเทศไทย
ค. เป็น Web ที่เกี่ยวองค์กรของรัฐ
ในประเทศไทย
ง. เป็น Web ที่เป็นหน่วยงานเอกชน
29. ในโปรแกรม Internet Explorer
ปุ่มเครื่องมือ Refresh ทําหน้าที่อะไร
ก. ดาวน์โหลดข้อมูลใหม่อีกครั้ง
ข. หยุดการดาวน์โหลดข้อมูล
ค. ไปยังเว็บหน้าถัดไป
ง. กลับไปยังเว็บเพจหน้าที่ผ่านมา
30. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบริการที่ไม่มีใช้งานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก. Telnet
ข. Clipart
ค. FTP
ง. Chat
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31. ต้องการมี Web pages เป็นของตนเองควร
เลือกใช้โปรแกรมใดในการสร้าง
ก. Internet Explorer
ข. Photoshop
ค. Paint
ง. Macromedia Dreamweaver
32. เว็บไซต์ที่ให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ก. http://www.hotmail.com
ข. http://www.kkw2.com
ค. http://www.kkw2.ac.th
ง. tata_Ban@gmail.com
33. ข้อใดคืออีเมล์ของ “เด็กชายอดิศร บุญมา”
ก. son.hotmail.com
ข. adison@hotmail.com
ค. http://www.adison.com
ง. tata_Ban@gmail.com
34. สิ่งสําคัญของการล็อกอินเข้าสู่อีเมล์คือข้อใด
ก. พิมพ์รหัสผ่าน
ข. คลิกปุ่ม Enter
ค. พิมพ์ชื่อล็อกอิน(Login)
ง. ถูกทุกข้อ
35. คุณสมบัติของไฮเปอร์ลิงค์ มีประโยชน์
อย่างไร
ก. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ข. คลิกเพื่อเชื่อมโยงไปเว็บเพจอื่น
ค. คลิกเพื่อย้อนกลับไปดูเว็บเพจเดิม
ง. คลิกเพื่อเลือกรูปภาพบนเว็บเพจ
36. วิธีการค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องและรวดเร็วควร
ปฏิบัติอย่างไร
ก. วางแผนการหาข้อมูล
ข. ใช้เครื่องมือค้นหาบนเว็บไซต์

ค. ระบุคําที่ต้องการค้นหาให้ถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ
37. NECTEC คือข้อใด
ก. ศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ข. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ง. ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
38. การกระทําใดที่นักเรียนคิดว่าถูกต้อง
ก. แคท copy งานเพื่อนเสมอ
ข. แคทเล่นเกมทั้งวัน
ค. แคทแอบเปิด e-mail ของเพื่อน
ง. แคทสืบค้นข้อมูลใน Internet
เพื่อทํารายงาน
39. ข้อใดเป็นโทษของอินเตอร์เน็ต
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุด
ก. มีการใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
ข. การแผ่ไวรัสคอมพิวเตอร์
ค. เด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ตอาจได้รับข้อมูล
ไม่เหมาะสม
ง. ขณะใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้
สายโทรศัพท์ได้
40. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
ก. เป็นระบบอิสระ
ข. เรียนผ่านเครือข่าย
ค. เล่นเกมออนไลน์
ง. ไม่มีข้อจํากัดทางศาสนา

