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เเนวขอ้สอบ  ภาค  ข.  ก.พ.  

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ  (ซี3เดิม) 

ตอนที2 1 จงเลือกคาํตอบที2ถูกที2สุดเพียงขอ้เดียวแลว้ทาํเครื2องหมาย X ลงในกระดาษคาํตอบ  
 
1. เครือข่ายระดบัต่อไปนีE  สามารถติดต่อส่งขอ้มูลระหวา่งเครื2องไดไ้กลที2สุด 
ก. เครือข่าย MAN  
ข. เครือข่าย WAN  
ค. เครือข่าย LAN  
ง. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งขอ้มูลไดไ้กลเหมือน ๆ กนั ซึ2 งอยูที่2สายสัญญาณ 
 
2. ขอ้ใดกล่าวถึงการทาํงานแบบ Multiuser 
ก. สามารถเปิดใชค้อมพิวเตอร์ไดที้ละหลาย ๆ  เครื2อง 
ข. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม 
ค. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ทาํงานไดที้ละหลาย ๆ งาน 
ง. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เครื2องเดียวกนัพร้อม ๆ กนั และใชโ้ปรแกรมไดที้ละหลาย ๆ โปรแกรม 
 
3. ขอ้ใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที2เรียกวา่ Multiprocessing 
 ก. สามารถเปิดใชค้อมพิวเตอร์ไดที้ละหลาย ๆ  เครื2อง 
ข. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม 
ค. สามารถใชค้อมพิวเตอร์ทาํงานไดที้ละหลาย ๆ งาน 
ง. สามารถใชค้อมพิวเตอร์เครื2องเดียวกนัพร้อม ๆ กนั และใชโ้ปรแกรมไดที้ละหลาย ๆ โปรแกรม 
 
4. เครือข่ายระดบัใดมกัใชส้ัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื2อสาร 
ก. เครือข่าย MAN  
ข. เครือข่าย WAN  
ค. เครือข่าย LAN  
ง. ถูกทุกขอ้ 
 
5. ระบบเครื2อข่ายประเภทใดในปัจจุบนัเป็นที2นิยมมากที2สุด 



https://www.facebook.com/KittiTest 
 
ก. เครือข่าย MAN  
ข. เครือข่าย WAN  
ค. เครือข่าย LAN  
ง. เครือข่าย SAN 
 
6. จากคาํตอบขอ้ที2 5 ขอ้จาํกดัของเครือข่ายประเภทนีE คือขอ้ใด 
ก. ความเร็วตํ2า 
ข. เชื2อมต่อในพืEนที2ที2จาํกดั 
ค. เชื2อมต่อในระยะทางที2จาํกดั 
ง. เชื2อมต่อเครือข่ายค่อนขา้งซบัซอ้น 
 
7. เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกาํหนดใหช้ดัเจน 
ก. MAN  
ข. WAN  
ค. LAN  
ง. SAN 
 
8. ขอ้ใดกล่าวผดิ 
ก.เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที2ต ํ2ากวา่เครือข่ายทอ้งถิ2น 
ข. เครือข่ายทอ้งถิ2นมีขนาดเล็กกวา่เครือข่าย MAN 
ค. เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที2สามารถเลือกหนทางการส่งขอ้มูลไดห้ลายวธีิ 
ง. เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที2มีขอ้ผดิพลาดในการส่งขอ้มูลนอ้ย 
 
9. ขอ้ใดหมายถึง โปรโตคอล 
ก. รูปแบบการเชื2อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 
ข. มาตรฐานการเชื2อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ค. ภาษากลางที2ใชสื้2อสารเพื2อติดต่อกนัในเครือข่าย 
ง. คุณสมบติัหนึ2งของมาตรฐาน IEEE 802 
10. ISO โมเดล คือขอ้ใด 
ก. องคก์ารระหวา่งประเทศเพื2อกาํหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย 
ข. มาตรฐานการสื2อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด 



https://www.facebook.com/KittiTest 
 
ค. วธีิการเชื2อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ2ง 
ง. สมาคมเพื2อการติดต่อแลกเปลี2ยนขอ้มูลบนเครือข่าย 
 
11. ขอ้ใดกล่าวถึง IEEE ไดถู้กตอ้งที2สุด 
ก. เป็นสถาบนักาํหนดมาตรฐานของโปรโตคอล ที2ใชเ้ชื2อต่อ LAN 
ข. วธีิการเชื2อต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ค. สมาคมเพื2อการติดต่อแลกเปลี2ยนขอ้มูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ง. องคก์ารระหวา่งประเทศเพื2อกาํหนดระดบัของเครือข่าย 
 
12. สิ2งใดในเครือข่ายที2ผูใ้ชไ้ม่สามารถใชร่้วมกนัได ้
ก. File Sever 
ข. Network Interface Card  
ค. Printer 
ง. Application 
 
13. Wirless LAN หมายถึงขอ้ใด 
ก. เครือข่าย LAN ที2ใชส้าย UTP ในการเชื2อมต่อ 
ข. เครือข่าย LAN ที2ใชส้าย Coxcial ในการเชื2อมต่อ 
ค. เครือข่าย LAN ที2ใชส้าย Fiber Optic ในการเชื2อมต่อ 
ง. เครือข่ายที2ไม่ใชส้ายในการเชื2อมต่อแต่ใชค้ลื2นวทิยแุทน 
 
14. ขอ้ใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกตอ้ง 
ก. การใชอุ้ปกรณ์เก็บขอ้มูลร่วมกนั หมายถึง การเก็บขอ้มูลที2 File Sever  
ข. การใชอุ้ปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกนั หมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที2ต่อเชื2อมในระบบ 
ค. การใชง้านในลกัษณะผูใ้ชห้ลาย ๆ คน ผูใ้ชทุ้กคนใชโ้ปรแกรมหรือขอ้มูลทุกอยา่งจากทุก ๆ 
แหล่งขอ้มูลในระบบเครือข่าย 
ง. การใชโ้ปรแกรมร่วมกนั หมายถึง ตวัโปรแกรมเป็นโปรแกรมที2ใชส้าํหรับ LAN ไดโ้ดยติดตัEงที2
เครื2อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟตแ์วร์ใหก้บัคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
15. สิ2งใดต่อไปนีE มีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเชื2อต่อเครือข่ายแบบ BUS นอ้ยที2สุด 
ก. LAN Card 
ข. Network Operating System 
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ค. HUB 
ง. Topology 
 
16. อุปกรณ์ในขอ้ใดทาํหนา้ที2แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล๊อคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือจาก
สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค 
ก. User Card  
ข. LAN Card  
ค. Network Interface Card 
ง. ขอ้ ข. และ ค. ถูก 
 
17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งสัญญาณเร็วที2สุด 
ก. Coaxial Cable 
ข. Shielded Twisted Pair Cable 
ค. Unshielded Twisted Pair Cable 
ง. Fiber Optic Cable 
 
18. สายโคแอก๊เชียลมีโครงสร้างที2เหมือนกบัสายใดในบา้นเรา 
ก.สายโทรศพัท ์
ข. สายอากาศทีว ี
ค. สายไฟ 
ง. สายลวดทองแดง 
 
19. สายคู่บิดเกลียวมีโครงสร้างที2เหมือนกบัสายใดในบา้นเรา 
ก.สายโทรศพัท ์
ข. สายอากาศทีว ี
ค. สายไฟ 
ง. สายลวดทองแดง 
 
20. ขอ้ดีของสายคู่บิดเกลียวคือ 
ก. ราคาแพง 
ข. เป็นสายที2เปราะและหกัในไดง่้าย 
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ค. เกิดสัญญาณรบกวนไดง่้าย 
ง. ถูกทัEงขอ้ ข. และ ค 
 
21. สายสัญญาณประเภทใดที2มีราคาแพงที2สุด 
ก. สายโคแอก๊เชียล 
ข. สายไฟเบอร์ออฟติก 
ค. สายยทีูพ ี
ง. สายเอสทีพี 
 
22 ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ที2ใชเ้ชื2อมเครือข่ายสองระบบเขา้ดว้ยกนั 
ก. HUB  
ข. Connecter 
ค. Router 
ง. Conectrator 
 
23. Terminator มีหนา้ที2อยา่งไร 
ก. เป็นอุปกรณ์ที2ใชต่้อหวัเขา้กบัสาย 
ข. อุปกรณ์ที2ใชปิ้ดสัญญาณหวัทา้ยเครือข่ายเพื2อป้องกนัสัญญาณรั2ว 
ค. แผงวงจรที2เสียบกบัเครื2องเพื2อเชื2อมสายต่อเป็นเครือข่าย 
ง. อุปกรณ์ศูนยก์ลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทาง
เดียว 
 
24. HUB หมายถึงขอ้ใด 
ก. เป็นอุปกรณ์ที2ใชต่้อหวัเขา้กบัสาย 
ข. อุปกรณ์ที2ใชปิ้ดสัญญาณหวัทา้ยเครือข่ายเพื2อป้องกนัสัญญาณรั2ว 
 ค. แผงวงจรที2เสียบกบัเครื2องเพื2อเชื2อมสายต่อเป็นเครือข่าย 
ง. อุปกรณ์ศูนยก์ลางของสายส่งสัญญาณรับทาวงเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทาง
เดียว 
 
25. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของสาย UTP  
ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศพัทมี์ทองแดงอยูต่รงแนวกลางหุม้ดว้ยฉนวนและสายดิน 



https://www.facebook.com/KittiTest 
 
ข. เหมือนสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 4 เส้น และหุม้ดว้ยฉนวน
ภายนอก 
ค. คลา้ยสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 8 เส้น 
ง. คลา้ยสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 8 เส้น ดา้นนอกมีฉนวนหุม้ 
 
26. ขอ้ใดกล่าวถึง Topology ไดถู้กตอ้ง 
ก. เหมือนสายสัญญาณโทรศพัทมี์ทองแดงอยูต่รงแนวกลางหุม้ดว้ยฉนวนและสายดิน 
ข. เหมือนสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 4 เส้น และหุม้ดว้ยฉนวน
ภายนอก 
ค. คลา้ยสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 8 เส้น 
ง. คลา้ยสายโทรศพัทต์ามบา้นภายในประกอบดว้ยสายทองแดง 8 เส้น ดา้นนอกมีฉนวนหุม้ 
 
27. หากระบบเครือข่ายที2มีความแตกต่างกนัอยา่งสิEนเชิง จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดที2ทาํใหร้ะบบนัEน
สามารถเชื2อมโยงกนัได ้
ก. Router 
ข. Geteway 
ค. Repeater 
ง. Bridge 
 
จงใชค้าํตอบต่อไปนีEตอบคาํถามขอ้ 28- 30  
ก. การเชื2อมต่อที2ทุก ๆ work Station จะใชส้ายในการเดินทางขอ้มูลร่วมกนั 
ข. การเชื2อมต่อที2ทุก ๆ work Station มาเชื2อมต่อรวมกนักบัอุปกรณ์ตวักลาง 
ค. การเชื2อมต่อที2ทุก ๆ work Station มาเชื2อมกนั ซึ2 งมีลกัษณะคลา้ยวงกลม 
ง. การเชื2อมต่อที2ทุก ๆ work Station มารวมกนั โดยใชรู้ปแบบวธีิการของขอ้ ก ข ค มาต่อแบบผวม
ผสาน 
 
28. การเชื2อต่อเครือข่ายแบบ Ring 
29. การเชื2อต่อเครือข่ายแบบ Bus  
30. การเชื2อต่อเครือข่ายแบบ Star 
 
31. Topology แบบใดที2ตอ้งมีสายสัญญาณเท่ากบัหรือมากกวา่จาํนวนเครื2องที2ใชง้านในเครือข่าย 
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ก. BUS 
ข. STAR 
ค. RING 
ง. Ethernet 
 
32. จากขอ้ 31 Topology นีE มีขอ้ดีทางดา้นใด 
ก. เป็น Topology ที2ง่ายต่อการติดตัEงสามารถเชื2อต่อเขา้กบัสายแกนหลกัไดท้นัที 
ข. หากสายสัญญาณหลุดหรือเสียหายก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบ 
ค. ใชส้ายส่งขอ้มูลนอ้ย ทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย 
ง. ถูกทัEงขอ้ ก และ ข 
 
คาํตอบต่อไปนีEใชต้อบคาํถามขอ้ 33 – 38  
ก. BUS 
ข. STAR 
ค. RING 
ง. Ethernet 
 
33. การเชื2อต่อเครือข่ายแบบใดที2มีการเชื2อมต่อเครือข่ายแบบ Loop  
34. การเชื2อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที2เปรียบเหมือนถนนขอ้มูล Highway 
35. การเชื2อมต่อเครือข่ายรูปแบบใดที2ตอ้งมีอุปกรณ์จุดศูนยก์ลางที2เรียกวา่ HUB เป็นตวัช่วย 
36. “ตอ้งใชส้ายจาํนวนมากเมื2อเปรียบเทียบกบัการเชื2อมต่อชนิดอื2น” คาํกล่าวนีE เป็นขอ้จาํกดัของ
การเชื2อมต่อรูปแบบใด 
37. “หากมีเส้นใดเส้นหนึ2งหลุดไปหรือเสียจะทาํใหร้ะบบนีEหยดุการทาํงานทนัที” เป็นขอ้เสียของ
การเชื2อมต่อรูปแบบใด 
38. รูปแบบการเชื2อมต่อแบบใดหากมีจุดผดิพลาดหรือทาํงานขดัขอ้งจะหาง่ายและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการทาํงานทัEงระบบ 
 
39.Repeater รีพีเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที2ไวท้าํอะไร 
ก. ช่วยใหร้ะบบต่าง ๆ สามารถทาํงานร่วมกนัได ้
ข. ช่วยใหร้ะบบที2มีโปรโตคอลต่างกนั สามารถสื2อสารและทาํงานร่วมกนั 
ค. ช่วยใหร้ะบบสามารถช่วยยดืระยะทางไปไดไ้กลกวา่เดิม 
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ง. เป็นอุปกรณ์ที2ดกัสัญญาณรบกวนภายในเครือข่าย 
 
40. ขอ้ใดใหค้วามหมายของโปรแกรมไดร์เวอร์ไดดี้ที2สุด 
ก. คือชุดโปรแกรมที2ผูชื้Eอตอ้งเขียนขึEนมาเพื2อจดัการกบัอุปกรณ์ 
ข. คือชุดโปรแกรมที2บริษทัผูผ้ลิต ๆ ขึEนมา ซึ2 งผูชื้Eอจะไดม้าพร้อมกบัการซืEออุปกรณ์นัEน และนาํ
อุปกรณ์นัEนติดตัEงลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัชุดโปรแกรมที2แนบมา เพื2อใหเ้ครื2องคอมพิวเตอร์
สามารถทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์นัEนได ้
ค. คือชุดโปรแกรมที2ผลิตขึEนมาเพื2อใชง้านเฉพาะอุปกรณ์ดา้นเครือข่าย เพื2อใหก้ารทาํงานบน
เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ง. คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ชนิดหนึ2งที2เป็นลกัษณะ Plug & Play สามารถเสียบแลว้ใชง้านไดท้นัที 
โดยไม่ตอ้งทาํการติดตัEงโปรแกรมชุดใด ๆ 
 
 
ตอนที2 2จงทาํเครื2องหมาย  / ขอ้ที2เห็นวา่ถูก และเครื2องหมาย X ขอ้ที2เห็นวา่ผิด ( ทาํในกระดาษช่อง 
ข ) 
 
41. โปรโตคอลที2ใชก้นัในเครือข่ายจะมีเพียงโปรโตคอลเดียวที2กาํหนดเป็นมาตรฐาน 
42. การประมวลผลแบบกระจายจะเพิ2มภาระการทาํงานของศูนยบ์ริการมาก 
43. HUB เป็นอุปกรณ์ที2เป็น Repeater ในตวั 
44. การต่อระบบเครือข่ายนัEนจะตอ้งต่อแบบใดแบบหนึ2งเท่านัEน ไม่สามารถที2จะนาํมาผสมกนัได ้
45. เครือข่ายประเภทที2ไดชื้2อวา่ Metropolitan Area Network จดัไดว้า่เป็นเครือข่ายที2ตัEงใชง้านอยูใ่น
บริเวณที2อยูใ่นอาคารเดียวกนั หรือละแวกเดียงกนั 
46. Topology หมายถึง รูปแบบ/วธีิการ ของการเชื2อต่อของระบบเครือข่าย 
47. ระบบปฏิบติัการที2ใชบ้นเครือข่าย เช่น DOS  WINDOWS  95 
48. MULTIUSER หมายถึงการทาํงานในลกัษณะที2ผูใ้ชส้ามารถใชโ้ปรแกรมหรือขอ้มูลจากแหล่ง
เดียวกนัหลาย ๆ คน 
49. ระบบเครือข่ายจะมีอยู ่2 ประเภท คือ เครือข่าย WAN และ LAN 
50. Application Software คือ ซอฟตแ์วร์ที2สร้างขัEนมาเฉพาะงานดา้นใดดา้นหนึ2ง เช่น WORD 
 
ตอนที2 3จากขอ้ต่อไปนีEจงนาํขอ้ความขา้งล่างมาจบัคู่เพื2อใหมี้ความหมายตรงกนั ( ทาํใน
กระดาษคาํตอบในช่อง ข) 
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51. HUB 
52. Router 
53. Coaxial Cable 
54. Terminator 
55. Netware 
56. Shielded Twisted Pair 
57. Network Interface Card 
58. Electronic Mail 
59. Local Area Network 
60. Wireless LAN 
 
A.   แผงวงจรเครือข่ายที2ทาํหนา้ที2แปลงสัญญาณการรับ – ส่งขอ้มูล 
B.   อุปกรณ์ใชปิ้ดสัญญาณหวัทา้ยของเครือข่ายที2สามารถใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั 
C.   ความสามารถหนึ2งของเครือข่ายที2สามารถใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั 
D.   อุปกรณ์อยา่งหนึ2งที2เชื2อมเครือข่ายสองระบบใหเ้ขา้เป็นระบบเดียวกนั 
E.   อุปกรณ์เครือข่ายที2รับสัญญาณมาทางเดียว แลว้กระจายไปหลายทาง หรือรับขอ้มูลจากหลาย
ทางแลว้ส่งไปทางเดียว 
F.   การส่งขอ้มูลข่าวสารถึงกนัในลกัษณะจดหมายโดยผา่นคอมพิวเตอร์ 
G.   ระบบเครือข่ายที2ไม่ตอ้งใชส้ัญญาณในการเชื2อมต่อ แต่ใชส้ัญญาณคลื2นวทิยแุทน 
H.   สายสัญญาณชนิดหนึ2งที2ใชเ้ชื2อมต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนีEจะไม่มีซีลหุม้เพื2อป้องกนั
สัญญาณรบกวน 
I.   สายสัญญาณชนิดหนึ2งที2ใชเ้ชื2อต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนีEจะไม่มีซีลหุม้เพื2อป้องกนั
สัญญาณรบกวน 
J.   สายสัญญาณชนิดหนึ2งที2คลา้ยสายโทรศพัท ์มีฉนวนและสายดินประกอบ 
K.   ระบบเครือข่ายชนิดหนึ2งที2ไดชื้2อวา่เป็นเครือข่ายระดบับริเวณ 
L.   Network Operating System 
M.   การทาํงานในระดบัที2มีผูใ้ชห้ลายคน สามารถดึงขอ้มูลจากแหล่งเดียวกนัได ้
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ชุดนีEตอ้งรอ อาจารยม์าเฉลย หรือไม่ก็เด็กเเอค๊ 

 
 
 
 
 
 
 
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลอืกที�ถูกที�สุด 
1.  ทกัษะต่าง ๆ ที2เกี2ยวกบัคอมพิวเตอร์  เรียกวา่อะไร 
 ก.   ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์  ข.  การรับรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 
 ค.   การเชื2อมต่อคอมพิวเตอร์  ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 จ.   การตื2นตวัทางคอมพิวเตอร์ 
2.  ตวัเลือกในขอ้ใดประกอบดว้ย คียบ์อร์ด  เมาส์  จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื2น ๆ 
 ก.   บุคลากร    ข.   ระเบียบปฏิบติัการ 
 ค.   ฮาร์ดแวร์    ง.   หน่วยระบบ 
 จ.   สารสนเทศ 
3.  ซอฟตแ์วร์ระบบในขอ้ใดที2สาํคญัที2สุด 
 ก.   โปรแกรมประมวลผลคาํ  ข.   โปรแกรมระบบจกัการฐานขอ้มูล 
 ค.   โปรแกรมระบบปฏิบติัการ  ง.   ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
 จ.   ระบบสารสนเทศ 
4.  โปรแกรมเบราวเ์ซอร์  โปรแกรมประมวลผลคาํ  และโปรแกรมตารางคาํนวณ  เป็น   
     โปรแกรมประเภทใด 
 ก.  ซอฟตแ์วร์ประยกุตพ์ิเศษ  ข.  ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์อนกประสงค ์
 ค.  ซอฟตแ์วร์ขัEนสูง   ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 
 จ.  โปรแกรมสื2อประสม      
5.  โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์  เรียกอยา่งหนึ2งวา่อะไร 
 ก.  พีดีเอ    ข.  คอมพิวเตอร์วางตกั 
 ค.  ปาลม์ทอ็ปคอมพิวเตอร์  ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 
 จ.  มินิคอมพิวเตอร์ 
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6.  คาํที2ใชแ้ทนหน่วยความจาํชั2วคราวคือคาํใด 
 ก.  พีดีเอ    ข.  ซีดี 
 ค.  แรม     ง.  ดีวดีี 
 จ.  ไอที 

  
  

7.  ดิสกป์ระเภทใดที2ใชเ้ทคโนโลยแีสงเลเซอร์ 
 ก.  ฮาร์ดดิสก ์    ข.  ฟล็อปปีE ดิสก ์
 ค.  จานแสง    ง.  ดิสเก็ต 
 จ.  ฮาร์ดแวร์ 
8.  ไฟลที์2ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการบรรยายสาํหรับผูฟั้ง  บนัทึกสาํหรับผูพ้ดู  และ   
      สไลดอิ์เล็กทรอนิกส์  เป็นไฟลป์ระเภทใด 
 ก.  ไฟลเ์อกสาร    ข.  ไฟลฐ์านขอ้มูล 
 ค.  ไฟลแ์ผน่ตารางทาํการ   ง.  ไฟลก์ารนาํเสนอ 
 จ.  ฟล็อปปีE ดิสก ์
9.  คาํที2ใชอ้า้งอิงถึงอุปกรณ์สื2อสารแบบเคลื2อนที2ที2ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง คือคาํใด 
 ก.  ภาวะเชื2อมต่อ    ข.  การปฏิวติัไร้สาย 
 ค.  อินเตอร์เน็ต    ง.  ความชาํนาญทางคอมพิวเตอร์ 
 จ.  เวลิดไ์วด์เวบ็ 
10.  เครือข่ายที2ใหญ่ที2สุดในโลก  เรียกวา่อะไร 
 ก.  อินเตอร์เน็ต    ข.  เวลิดไ์วดเ์วบ็ 
 ค.  เวบ็ไซต ์    ง.  เวบ็ 
 จ.  การปฏิวติัไร้สาย 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด2 s" U& t# l+ V+ `- j 
1.  อินเตอร์เน็ตเกิดขึEนในปี  ค.ศ.  1969  ขณะที2สหรัฐอเมริกาคน้พบพฒันาเครือข่าย คอมพิวเตอร์  
  ของประเทศเรียกวา่________________ 
        ก.  ARPANET       ข.  CERN 
        ค.  The   Web         ง.  WWW 
        จ.  RC# f$ P% ~2 j2 t1 G 
2.  ________________ใชส้ายโทรศพัทแ์ละมีเขตบริการเฉพาะบางพืEนที2 
        ก.  ผูใ้ชบ้ริการแบบไร้สาย                ข.  ผูใ้หบ้ริการครอบคลุมทัEงพืEนที2 
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        ค.  ผูใ้หบ้ริการทอ้งถิ2น                        ง.  ผูใ้หบ้ริการบางพืEนที2 
        จ.  ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตเพื2อการคา้ 
3.  เวบ็_____________เป็นคอมพิวเตอร์ที2เก็บเอกสารและแบ่งปันใหผู้อื้2นไดร่้วมใชง้าน/ a$ P/ l# d- 
x/ h. @( b. b8 W 
        ก.  เอเจนต ์                               ข.  เบราวเ์ซอร์ 
        ค.  คน้หา                                ง.  เซิร์ฟเวอร์1 c  S' t# t) W' c! k 
        จ.  เพจ2 r1 Q( G9 X1 E8 f 
4.  ถา้ตอ้งการมีส่วนร่วมในการสนทนาจะตอ้งเลือก________________จึงจะสามารถสื2อสารกบัคน  
     อื2นไดเ้หมือนกบัการพดูคุยกนัจริง ๆ 9 r. `; [* R$ P- H8 ]! H) h 
        ก.  signal                                ข.  Index( j6 _" B# ?/ U. N; B 
        ค.  engine                                ง.  List 
        จ.  channel7 ]. V3 n- o% X2 | 
5.  ________________เชื2อมต่อกบัคอมพิวเตอร์  เปิดและส่งผา่นขอ้มูล  แสดงขอ้ความและ
รูปภาพ    
     มีส่วนติดต่อกบัผูใ้ชส้าํหรับผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตและเวบ็ไม่ซบัซอ้น1 e: L8 x. o) s9 W5 k 
        ก.  บอต                                        ข.  เบราวเ์ซอร์ 
        ค.  จาวา                                        ง.  โปรแกรมเวบ็อรรถประโยชน์ 
        จ.  วชิาร์ด* ]" b1 A2 [2 H; F 
N- M8 K5 G 
6.  การคน้หาแบบไดเรกเทอรีหรือ________________คุณสามารถเลือกประเภท  และกาํหนด 
     สารสนเทศที2ตอ้งการในกรอบแคบ ๆ ได:้ j& ?& a9 H7 V* o& Q6 _: @ 
        ก.  แพก็เก็ต                                ข.  คาํสาํคญั4 o' T' H4 y, B8 l5 j1 |4 Z6 J 
        ค.  ดชันี                                        ง.  คาํเฉพาะทาง+ |% g4 N/ D6 E# A8 h0 S5 ? 
        จ.  หวัเรื2อง  3 N9 ]! N& t! C6 `. K  E4 s 
7.  การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แบบ_____________บุคคลสามารถขายสินคา้ไปยงับุคคลอื2นไดโ้ดย  
    ไม่ตอ้งพบกนั 
        ก.  C2C                                        ข.  B2C9 Y$ d) h) j" f- j$ V+ O# g4 v 
        ค.  B2B                                        ค.  C2I' h1 z% J+ x/ Y2 u9 r 
        จ.  2I 
8.  _____________เป็นการซืEอขายสินคา้บนอินเทอร์เน็ต* [7 o& \) Z/ w6 u' f: v 
        ก.  แชต                                        ข.  การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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        ค.  เอฟทีพี                                ง.  บญัชีจ่าหนา้( Z1 x) ^5 y1 c2 P& y 
        จ.  ยสูเน็ต 
9.  _____________เป็นโปรแกรมที2โหลดมาอตัโนมติัและทาํงานในเป็นส่วนหนึ2งของเบราวเ์ซอร์ 
        ก.  ปลั�กอิน                                ข.  ยทิูลิตี 
        ค.  บิต                                        ง.  เอเจนต ์
        จ.  แอพเพล็ต  n; P7 [$ @1 N1 k! F7 V7 q 
10.  _____________เป็นอาชญากรที2มีความสามารถพิเศษในการขโมย  และใชบ้ตัรเครดิตของผูอื้2น 
        ก.  Client                                ข.  Carders1 o: a* u4 U" i% C* p 
        ค.  Servers                                ง.  Telnetters' {7 i* `5 j7 J. T* ?( n, U, I 
        จ.  Agents 
แบบทดสอบ+ ?3 `+ M. A+ g' k+ p 
7 k# A9 u; T% S2 J3 Y 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด 
1.  ซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์เนกประสงคมี์อีกชื2อหนึ2งวา่อะไร* D9 p$ F9 k! z6 A. N$ Z 
        ก.  ชุดซอฟตแ์วร์                                ข.  ซอฟตแ์วร์ระดบัสูง 
        ค.  ซอฟตแ์วร์พืEนฐาน                        ง.  ซอฟตแ์วร์เฉพาะดา้น, t$ l  a, g; Q2 Q* ? 
        จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก2 L4 D" p+ L' @  ]6 R1 R 
2.  มลัติมีเดีย  การเขียนเวบ็  กราฟิก  และความจริงเสมือน  จดัอยูใ่นซอฟตแ์วร์ประเภทใด 
        ก.  ซอฟตแ์วร์เฉพาะ                        ข.  ซอฟตแ์วร์ทั2วไป; z! Y- k+ u$ K0 t' ]& S 
        ค.  ซอฟตแ์วร์พืEนฐาน                        ง.  ซอฟตแ์วร์เกี2ยวกบัการคา้2 X- |2 o% i0 Q" r! \$ F 
        จ.  ขอ้  ข.  และ  ค.  ถูก                         
3.  ________เป็นสูตรที2ทาํขึEนไวล่้วงหนา้สาํหรับการคาํนวณ 
        ก.  ฟังกช์ั2น                                ข.  แมโคร& W7 U  V( R( {- ^( K* O0 l 
        ค.  แม่แบบ                                ง.  เครื2องคาํนวณ 
        จ.  ไม่มีขอ้ใดถูก6 A: w* l& n) q. c$ r 
4.  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะมีการเก็บขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบของอะไร 
        ก.  ฟิลด ์                                       ข.  คอลมัน์/ N  X* s; D# s- k  P% h5 t/ d) L 
        ค.  เรคคอร์ด                                ง.  ตาราง6 ~' H1 G! s& T3 V3 E8 h' C& m, v 
        จ.  แถว8 _: B" N* L* D( {: ^) B 
5.  ระบบจดัการฐานขอ้มูลประกอบดว้ยตารางที2สร้างขึEนจากแถวหรือที2เรียกวา่_________ ( s( ~3 
I8 y. g 
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     และคอลมัน์หรือที2เรียกวา่_________  
        ก.  ฟิลด ์, เรคคอร์ด                        ข.  เรคคอร์ด , ฟิลด ์
        ค.  ที2อยู ่, ฟิลด ์                               ง.  ช่วงขอ้มูล , แผน่งาน 
        จ.  เรคคอร์ด , ช่วงขอ้มูล0 A3 V6 _6 H4 u. J 
6.  โปรแกรมกราฟิกเพื2อการนาํเสนอส่วนใหญ่จะมีการจดัเตรียม_________เพื2อช่วยแนะนาํ  
      ผูใ้ชที้ละขัEนในการสร้างงานนาํเสนอ" r5 P1 M/ w. a( B 
        ก.  ไดอะล็อกบอ๊กซ์                        ข.  ไอคอน 
        ค.  การจดัรูปแบบ                        ง.  แถบเมนู 
        จ.  วชิาร์ด 
 
7.  ไฟลที์2รับวตัถุสาํหรับเชื2อมโยงหรือฝังตวัเรียกวา่อะไร7 [: w, a, q/ e 
        ก.  ไฟลป์ลายทาง                        ข.  ไฟลต์น้ทาง 
        ค.  ไฟลเ์คา้ร่าง                                ง.  ไฟลส์นบัสนุน  o) X, N5 e5 ~ 
        จ.  ไฟลแ์หล่งขอ้มูล# `$ D+ f6 }# D2 i  G. l) J 
8.  การที2วตัถุในไฟลป์ลายทางถูกปรับปรุงโดยอตัโนมติัเมื2อมีการแกไ้ขไฟลแ์หล่งขอ้มูลนัEน  วตัถุ 4 
V# v: B) p  c9 X& r 
     นัEนจะถูกตอ้ง__________" X1 N. n8 c  D' C 
        ก.  ฝังตวั                                ข.  เชื2อมโยง 
        ค.  แทนที2                                ง.  ตดัสินใจ1 O5 d5 s) K5 E! G. P 
        จ.  แกไ้ข 
9.  ซอฟตแ์วร์ใดที2มีการรวบรวมความสามารถของโปรแกรมประมวลผลคาํ  แผน่ตารางทาํการ  ! z# 
Y( q- _, s+ d3 {- L( R& P# _ 
     ระบบการจดัการฐานขอ้มูลและอื2น ๆ  ใหอ้ยูใ่นโปรแกรมเดียวกนั/ d8 C7 L* ]0 v% V! M* j2 x 
        ก.  ซอฟตแ์วร์                                 ข.  ชุดซอฟตแ์วร์ 
        ค.  ซอฟตแ์วร์บูรณาการ                 ง.  ผูจ้ดัการโปรแกรม  ^; {+ t  w! }0 M9 H& L; S 
        จ.  ไม่มีขอ้ถูก 
% l0 Q/ h- K. ~ 
 
10.  ชุดซอฟตแ์วร์___________รู้จกักนัอีกชื2อหนึ2งวา่ชุดซอฟตแ์วร์ช่วยเพิ2มผลผลิต 
        ก.  ส่วนบุคคล                                ข.  อรรถประโยชน์ 
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        ค.  เฉพาะดา้น                                ง.  ระดบัสูง 
        จ.  ธุรกิจ 
แบบทดสอบ( C) A9 Z5 K- x$ }& o! k4 \ 
8 Y6 w$ S+ i$ l/ C4 ? 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด6 l) g! k0 T  `) g7 A- D0 E+ G 
1.  ______________แสดงการไหลของขอ้มูล  และโครงสร้าง  ในการนาํเสนอสื2อประสม 
        ก.  แผนภาพกราฟิก                        ข.  ผงัเรื2องราว 
        ค.  การนาํเสนอสื2อประสม                ง.  โปรแกรมแกไ้ขภาพ+ q7 ?- B1 Z: r/ o9 d 
        จ.  สภาพแวดลอ้มเสมือน2 p: |6 v; Q5 V8 s$ P" _# l 
2.  ______________ทาํใหส้ามารถตดัต่อ  ใส่ลูกเล่นเพิ2ม  และเพิ2มวดีีโ อดิจิทลัได!้ Z) A# U- ~9 f8 
?1 a 
        ก.  ซอฟตแ์วร์ตดัต่อวีดีโอ                        ข.  ซอฟตแ์วร์ตดัต่อเสียง 
        ค.  โปรแกรมวาดภาพ                        ง.  เบราวเ์ซอร์ 
        จ.  แอนนิเมชนั 
3.  _______________เนน้การออกแบบเพจ  และการวางรูปแบบกระดาษซึ2งยดืหยุน่กวา่โปรแกรม  
    ประมวลผลคาํ2 J3 E  w& E- O 
        ก.  โปรแกรมจดัพิมพเ์อกสารแบบตัEงโตะ๊        ข.  โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก2 `) }) W5 C) 
E#   ค.  โปรแกรมสร้างเวบ็เพจ                ง.  โปรแกรมสร้างสื2อประสม9 `. w. s) x2 H( q 
        จ.  โปรแกรมแฟลช 
4.  _______________แสดงขอ้ความที2เคลื2อนไหวได ้ และมีการโตต้อบที2ซบัซอ้น1 ?2 u$ b5 }* R'  
        ก.  วอีาร์                                ข.  โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก 
        ค.  ชุดกราฟิก                                ง.  แอนนิเมชนั 
        จ.  ภาพเวกเตอร์$ I! F4 ?/ t- r  n 
5.  ระบบผูเ้ชี2ยวชาญ  ใช_้____________ในการเก็บค่าความจริงเฉพาะ  และกฎสาํหรับการตดัสินใจ 
        ก.  หุ่นยนต ์                               ข.  ฟัซซี2ลอจิก; G/ L' J; F. p! N8 A1 ^6 g" B 
        ค.  ผงัเรื2องราว                                ง.  ฐานความรู้% P/ u/ W, s/ e( g 
        จ.  ปฏิกิริยาตอบสนอง 
6.  ระบบผูเ้ชี2ยวชาญส่วนใหญ่ใช_้______________ที2อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถตอบคาํถามใกลเ้คียง 
#     กบัมนุษยไ์ด ้
        ก.  แพก็เก็ต                                ข.  ฟัซซี2ลอจิก 
        ค.  หุ่นยนต ์                               ง.  ผงัเรื2องราว) v* u: d: B) h3 l) S6 C8 H  F7 c! z% N 
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        จ.  ภาพเวกเตอร์7 ^: e# l0 i  \5 Y4 [, ^, }- E 
 
7.  ตาํรวจและทหาร  ใช_้___________เป็นอุปกรณ์สาํหรับบอกที2ตัEงและเก็บกูว้ตัถุระเบิด3 w" 
C3        ก.  หุ่นที2เคลื2อนที2ได ้                       ข.  โอเอสไอ$ A3 e( Y+ v: G! k( w9 } 
        ค.  หุ่นยนตโ์รงงาน                        ง.  ระบบรับรู้8 D9 V9 t5 c4 u5 Z' _ 
        จ.  ฟัซซี2ลอจิก 
8.  _____________เชื2อมโยงหนา้ที2เกี2ยวขอ้งกนัไวด้ว้ยกนัในรูปแบบการนาํเสนอสื2อประสม 
        ก.  หุ่นยนต ์                                ข.  บิตแมพ$ e( B8 M1 i( b  G6 r& a) ?- U# s 
        ค.  ปุ่ม                                        ง.  เวกเตอร์4 R: q; n$ }. z 
        จ.  การโตต้อบ2 ~+ O- i! Z2 V$ { 
9.  สัญชาตญาณ  การจาํ  และการใหเ้หตุผล  ใชใ้นการแกปั้ญหาแบบ_____________ 
        ก.  โครงสร้าง                                ข.  ไม่มีโครงสร้าง 
        ค.  ฐานความรู้                                ง.  ทัEงขอ้  ก.  และขอ้  ข.: R1 ]& c: |# N 
        จ.  ไม่มีขอ้ถูก( }1 F$ ]- c6 l9 E( W 
10.  โปรแกรมสาํหรับวาดภาพ  ใชส้าํหรับการแกไ้ข______________ในขณะที2โปรแกรมสาํหรับ   
        แกไ้ขภาพใชส้าํหรับการแกไ้ข________________ 
        ก.  ภาพบิตแมพ , ภาพเวกเตอร์                ข.  ภาพเวกเตอร์ , ภาพบิตแมพ1 f: I/ j' f- m3 p8 R 
        ค.  การเชื2อมโยง , ปุ่ม                        ง.  การเชื2อมโยง , ภาพบิตแมพ 
        จ.  ภาพกราฟิก , แอนนิเมชนั 
 
แบบทดสอบ2 A: l9 v1 d8 Y% @ 
, P; Q# X$ G8 [% \# r' x5 C6 t 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด: N- r4 R& [* W( J 
1.  โปรแกรมอรรถประโยชน์  หมายถึง_____________2 x$ K7 A2 L) Q+ _  Y2 @1 S 
        ก.  ระบบปฏิบติัการ                        ข.  ยทิูลิตี0 A2 @# n# [# } 
        ค.  ดีไวซ์ไดรเวอร์                        ง.  ตวัแปลภาษา 
        จ.  ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช.้ s9 O  r# T# M( }% B' e 
2.  _______________เป็นโปรแกรมที2ออกแบบมาเพื2อให้อุปกรณ์รับเขา้  และอุปกรณ์ส่งออก 
     สามารถติดต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ได ้
        ก.  ยทิูลิตี                                ข.  ทรัพยากร: j  c4 E5 F& X  i! S( H) p( g" c; { 
        ค.  ดีไวซ์ไดรเวอร์                        ง.  จียไูอ 



https://www.facebook.com/KittiTest 
 
        จ.  หนา้ต่าง 
3.  ตวัแปลภาษา ทาํหนา้ที2แปลโปรแกรมภาษาโปรแกรมใหอ้ยูใ่นรูป_______________% C2 |. 
b,        ก.  ภาษาเครื2อง                                ข.  ยนิูกซ์ 
        ค.  โปรแกรมอรรถประโยชน์                ง.  ระบบปฏิบติัการ 
        จ.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง7 i; c; G- C; P! J$ j" n 
1 \5 [! R6 X& o" O 
4.  ระบบปฏิบติัการที2ใชบ้นเครื2องคอมพิวเตอร์แบบตัEงโต๊ะ  หมายถึง______________6 X  v6 
o3    ก.  ระบบปฏิบติัการแบบเครือข่าย          ข.  ระบบปฏิบติัการแบบฝังตวั- _' h" s( N$ P) Q 
        ค.  ระบบปฏิบติัการแบบไคลแอนด์        ง.  แมคโอเอส 
        จ.  ระบบปฏิบติัการแบบเดสกท์อ็ป" [. P  x, A7 Q* Z 
5.  ระบบปฏิบติัการ____________ออกแบบมาเพื2อดาํเนินงานกบัไมโครโพรเซสเซอร์ของอินเทล
7        ก.  วนิโดวส์                                ข.  แมคโอเอส( X4 T7 p2 D! L( ]+ W. x2 [ 
        ค.  ลีนุกซ์                                ง.  ยนิูกซ์$ w1 I0 c" E0 Z# w0 I6 c/ x5 h 
        จ.  นอร์ตลั. I+ F/ A) R5 _5 J* h 
6.  ระบบปฏิบติัการ____________เป็นระบบปฏิบติัการแบบเครือข่าย  ที2ในระยะเริ2มตน้ของการ)
พฒันาออกแบบมาเพื2อใชก้บัเครื2องมินิคอมพิวเตอร์ 
        ก.  วนิโดวส์                                ข.  แมคโอเอส9 y, P" B! p0 n) l/ \; w# \: W 
        ค.  ลีนุกซ์                                ง.  ยนิูกซ์ 
        จ.  นอร์ตลั3 r2 v4 u# M3 K5 x' m, I9 @ 
7.  หากตอ้งการลบโปรแกรมที2ไม่ตอ้งการใชง้าน  รวมถึงไฟลที์2เกี2ยวขอ้งออกจากฮาร์ดดิสก ์ ควร 
     เลือกใช_้_____________5 ^+ G0 M; m5 E2 i 
        ก.  โปรแกรมสาํรองขอ้มูล                ข.  โปรแกรมปรับแกปั้ญหา 
        ค.  โปรแกรมบีบอดัไฟล ์                        ง.  โปรแกรมป้องกนัไวรัส* q7 M& y7 d( x 
        จ.  โปรแกรมยกเลิกการติดตัEง        % Y+ O: s. ^: z1 r. E 
8.  ไฟลซึ์2 งถูกแตกออกเป็นส่วนเล็ก ๆ  เพื2อใหบ้นัทึกลงในเนืEอที2วา่งของฮาร์ดดิสกที์2เหลืออยูไ่ด ้ 
      เรียกวา่______________        ' y1 R5 G7 Y3 D: T* Q) [: f/ Q& m5 G 
        ก.  Compressed                                ข.  Fragmented- l) P% v* z3 C% G, D6 M 
        ค.  Lost                                        ง.  Uninstalled1 `7 r6 @' J& |1 }3 G3 ?! | 
        จ.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง* o* `% b* x) c9 d 
9.  ______________เป็นโปรแกรมยทิูลิตีที2ช่วยรวมไฟลใ์หเ้ป็นเนืEอที2ต่อเนื2องกนั  และจดัระบบเนืEอ 
     ที2วา่งบนดิสกใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบที2มีประสิทธิภาพมากที2สุด 
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        ก.  Disk  Cleanup                        ข.  Active  Desktop 
        ค.  Sherlock                                ง.  Disk  Defragmenter   
        จ.  Resource  Locator 
10.  Norton  SystemWorks  จดัเป็น_____________9 @; h$ @! E  R$ J$ A# {! z 
        ก.  Web  service                                ข.  Troubleshooting  program 
        ค.  Utility                                ง.  Utility  Suite 
        จ.  ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 
 
แบบทดสอบ$ b6 \: N5 V$ q  Q 
; o3 e, a1 x0 Y1 K+ l7 U. ~ 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด 
1.  หน่วยระบบเรียกอีกอยา่งหนึ2งวา่อะไร5 S3 @" H. _( Q: z5 k' ^ 
        ก. ตูร้ะบบ                                ข. แผงวงจรหลกั 
        ค. ตูร้ะบบและแชสซี                        ง. แชสซีและแผงวงจรหลกั 
        จ. แชสซี. W3 ?0 {1 n, M( _; q1 { 
2.  ______________ เป็นคอมพิวเตอร์มือถือที2นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
        ก. หน่วยความจาํแรม                        ข. คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 
        ค. พีดีเอ                                        ง. ซีพีย!ู N% }' `' v4 t6 P* _) m 
        จ. ตูร้ะบบ- o$ k) C; q: l3 ~, r7 ], ? 
3.  แอสกี เอบซีดิก และ ยนิูโคด้ เป็นตวัอยา่งของ  ______________  
        ก. ระบบสองสถานะ                        ข. วงจรรวม 
        ค. รูปแบบการเขา้รหสัเลขฐานสอง        ง.การ์ดอะแด็ปเตอร์2 z% g8 v$ p0 Y6 y' S 
        จ. ไม่มีขอ้ถูก( s1 v6 g/ _& e$ g 
4.  ______________ เชื2อมต่อการ์ดหรือแผงวงจรไฟฟ้าเขา้กบัแผงวงจรหลกั& o2 z7 J' s, J! n( { 
        ก. สล็อต                                ข. ส่วนเชื2อมต่อสาํหรับส่งขอ้มูล$ f3 K- V. g% L% J3 e' _* x 
        ค. ยนิูโคด้                                ง. พีซีการ์ด. M7 }! l2 ]2 i0 P2 u1 N6 J 
        จ. พอร์ต 
5.  หน่วยความจาํแรมเป็นหน่วยความจาํชนิดใด 
        ก. หน่วยความจาํแบบถาวร                ข. หน่วยความจาํแบบชั2วคราว; D& @+ K2 \% E: R. K 
        ค. หน่วยความจาํแฟลช                        ง. หน่วยความจาํสมาร์ทการ์ด 
        จ. หน่วยความจาํขยาย 
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6.  หน่วยความจาํ______________ เป็นพืEนที2เก็บขอ้มูลชั2วคราวที2มีความเร็วสูง โดยคอมพิวเตอร์จะ  
     ตรวจเช็ควา่ขอ้มูลใดที2มีการใชง้านบ่อยๆ แลว้คดัลอกคาํสั2งนัEนมาเก็บไว ้
        ก. ซีมอส                                ข. รอม 
        ค. แคช                                        ง. แฟลชแรม 
        จ. แฟลชรอม 
 7.  ROM รู้จกักนัในอีกชื2อหนึ2งวา่ ______________  
        ก. เซมิคอนดคัเตอร์                        ข. สล็อต- E$ Q' _2 ^( j$ w' o+ G# b4 { 
        ค. อะแด็ปเตอร์                                ง. เครือข่าย 
        จ. เฟิร์มแวร์$ K, I( u8 t3 T& I( Y& k  u 
8.  อะไรคือกลุ่มของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์มาตรฐานที2เมื2อนาํอุปกรณ์ติดตัEงเขา้กบัส่วนบอร์ด
เพิ2ม     ขยายแลว้อุปกรณ์ชนิดนัEนใชง้านไดท้นัที* d. D3 W: H( I, { 
        ก. พลกัแอนดเ์พลย ์                       ข. ยนิูโคด้ 
        ค. หน่วยระบบ                                ง. ISA 
        จ. ไม่มีขอ้ใดถูก7 w% S1 c* W) G 
9.  _____________ ใชส้าํหรับส่งขอ้มูลและเชื2อมต่อส่วนต่างๆ เขา้กบัซีพีย ูคืออะไร+ t2 H% W+ 
i:        ก. อะแด็ปเตอร์                                ข. พอร์ตขนาน 
        ค. พอร์ตอนุกรม                                ง. ISA8 d: A& E, a4 H3 k 
        จ. เส้นทางบสั* V$ B$ H2 O2 g 
10.  ชิปที2สามารถปรับเปลี2ยนค่าต่างๆ สาํหรับระบบคอมพิวเตอร์ได ้ภายในประกอบดว้ยขอ้มูล    
       สาํคญัที2ระบบคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งใชง้านทุกครัE งเมื2อเปิดเครื2องคอมพิวเตอร์ 
        ก. รอม                                        ข. แรม 
        ค. TCP/IP                                ง. ซีมอส 
        จ. ALU 
จงวงกลมล้อมรอบตัวเลอืกที�ถูกต้องที�สุด 
1.  _____________ ใชส้าํหรับควบคุมตวัชีE โดยเลื2อนนิEวไปมาหรือเคาะบนพืEนผวิของแผน่สัมผสั 
 ก. แผน่สัมผสั    ข. MICR 
 ค. เมาส์     ง. กา้นควบคุม 
 จ. ปากกาแสง 
2.  เมาส์ _____________ เป็นเมาส์ชนิดที2ใชแ้สงในการตรวจจบัทิศทางเคลื2อนไหว 
 ก. แบบกลไก    ข. แบบใชส้าย 
 ค. แบบไร้สาย    ง. แบบชีE  
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 จ. แบบออพติคลั 
3.  _____________ เป็นกลอ้งวดีิโอดิจิทลัชนิดหนึ2งที2สามารถจบัภาพเคลื2อนไหวแลว้ส่งผา่น  
     คอมพิวเตอร์ไปสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
 ก. OMR     ข. สแกนเนอร์ 
 ค. อุปกรณ์ตรวจจบัเครื2องหมาย  ง. เวบ็แคม 
 จ. เครื2องอ่านพิกดักราฟิก 
4.  _____________ ใชก้ระดาษและปากกาธรรมดาวางบนแผน่อิเล็กทรอนิกส์แลว้ผูใ้ชเ้พียงเขียน   
      หรือวาดภาพลงบนกระดาษ 
 ก. สแกนเนอร์แบบแท่นนอน  ข. เครื2องอ่านพิกดักราฟิก 
 ค. กลอ้งดิจิทลั    ง. แผน่บนัทึกดิจิทลั 
 จ. สแกนเนอร์แบบพกพา 
5.  _____________ เป็นมาตรฐานที2ทาํให้เครื2องดนตรีสามารถเชื2อมต่อกบัหน่วยระบบได ้
 ก. UPC     ข. ffice:smarttags" />MIDI 
 ค. OMR     ง. OCR 
 จ. MICR 
6.  อุปกรณ์แบบพกพาที2มีขนาดเท่ากบัหนงัสือและใชใ้นการอ่านขอ้มูลที2ดาวน์โหลดมาจาก  
     อินเทอร์เน็ตคือ _____________ 
 ก. เครื2องอ่านแบบมือถือ   ข. เครื2องอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ค. ปากกาแสง    ง. เครื2องอ่านพิกดักราฟิก 
 จ. แผน่บนัทึกดิจิทลั 
7.  _____________ เป็นเครื2องพิมพส์าํหรับงานเฉพาะโดยใชผ้ลลพัธ์จากเครื2องอ่านพิกดักราฟิก   
     หรืออุปกรณ์รับขอ้มูลเขา้ที2เป็นกราฟิกอื2นๆ 
 ก. โทรสาร    ข. สแกนเนอร์แบบพกพา 
 ค. เครื2องพิมพอิ์งคเ์จท็   ง. พล็อตเตอร์ 
 จ. เครื2องพิมพเ์ทอร์มินลั 
8.  ลาํโพงและหูฟังเป็นอุปกรณ์ _____________ ที2ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
 ก. อุปกรณ์รับขอ้มูลเสียง   ข. เสียง 
 ค. อุปกรณ์แสดงเสียง   ง. อุปกรณ์มลัติฟังกช์นั 
 จ. ส่วนตวั 
9.  _____________ เป็นอุปกรณ์ที2รวมเอาความสามารถของสแกนเนอร์ เครื2องพิมพ ์เครื2องโทรสาร  
     และเครื2องถ่ายเอกสารไวใ้นเครื2องเดียวกนั 
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 ก. อุปกรณ์มลัติฟังกช์นั   ข. อุปกรณ์ส่งออก 
 ค. อุปกรณ์รับเขา้    ง. MICR 
 จ. ดมับเ์ทอร์มินลั 
10.  _____________ ใชอิ้นเทอร์เน็ตแทนการใชร้ะบบโทรศพัทป์กติในการทาํใหบุ้คคลสามารถ 
       ติดต่อสื2อสารกนัได ้
 ก. อุปกรณ์มลัติฟังกช์นั   ข. โทรสาร 
 ค. ดมับเ์ทอร์มินลั   ง. เทเลโฟน 
 จ. อุปกรณ์ส่งออก 
  
แบบทดสอบ 
& z1 F# Q+ Q6 m- j4 K 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด 
1.  _____________ เป็นหน่วยเก็บขอ้มูลถาวรที2ใชเ้ก็บรักษาขอ้มูลและโปรแกรม9 q; X( I5 Z6 
p*        ก. หน่วยเก็บขอ้มูลภายใน                        ข. หน่วยเก็บขอ้มูลแบบลบเลือน 
        ค. หน่วยเก็บขอ้มูลไม่ลบเลือน                        ง. การบีบอดัไฟล ์
        จ. หน่วยความจาํอ่านไดอ้ยา่งเดียว 
2.  _____________ เป็นกระบวนการเขา้ถึงไฟลบ์นดิสก์ 
        ก. การอ่าน                                        ข. การเขียน 
        ค. การพิมพ ์                                       ง. การทอดขา้ม9 ]5 f5 k! B# C4 v 
        จ. การแคช4 m0 l) m) Q- b 
3.  ไม่สามารถเขียนไฟลล์งในฟล็อปปีE ดิสกไ์ดเ้มื2อร่องป้องกนัการเขียนทบัอยูใ่นสภาพ  2 i& I- 
z(       _____________2 }7 X' h* f& u0 R1 K 
        ก. ชิป                                                ข. เปิด 
        ค. ปิด                                                ง. ปิดผนึก4 K. ]$ C( |# U/ | 
        จ. ขดัขวาง% G3 @( P- {4 L; U 
4.  ชื2อเรียกอีกอยา่งของฟล็อปปีE ดิสกคื์อ _____________   
        ก. ดิสเก็ต                                        ข. ดิสก2์ `' ^/ H& U- w& @ 
        ค. เฟล็กซิเบิลดิสก ์                               ง. ฟล็อปปีE * W# V0 E4 ]8 Z4 H" t. `  { 
        จ. ทัEงหมดที2กล่าวมาแลว้2 V" Z0 O3 p: o& @5 F 
5.  ฮาร์ดดิสกภ์ายในมกัจะถูกอา้งอิงเป็นไดรฟ์ _____________ 
        ก. A                                                ข. B 
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        ค. C                                                ง. ทางเลือก; v/ P1 m, F8 h4 _) Y 
        จ. หลกั 
6.  ฮาร์ดดิสกภ์ายในเรียกอีกอยา่งวา่ _____________ เพราะถูกติดตัEงอยูภ่ายในหน่วยระบบ 
        ก. ฮาร์ดดิสกอ์ดัแน่น                                ข. ฮาร์ดดิสกแ์บบพีซีการ์ด 
        ค. ดิสกย์ดึติดกบัที2                                ง. ดิสกเ์คลื2อนยา้ยได ้ ]8 `2 T8 N) i; v0 K' p 
        จ. ฮาร์ดดิสกก์ล่อง 
7.  _____________ เป็นสื2อเก็บขอ้มูลที2ใชก้ารเขา้ถึงแบบเรียงลาํดบั 
        ก. ฟล็อปปีE ดิสก ์                                       ข. ฮาร์ดดิสก ์ g# }7 t1 q) [" O0 p* l- P 
        ค. เทปแม่เหล็ก                                        ง. ซีดีรอม$ U* ]! {! V9 Y3 {' } 
        จ. วอร์ม 
8.  ฮาร์ดดิสก ์_____________ เป็นฮาร์ดดิสกบ์รรจุอยูใ่นกล่องพลาสติกแขง็สามารถถอดออกได ้
        ก. ไฟล ์                                               ข. ตลบั 
        ค. ประยกุต ์                                       ง. อดัแน่น! q0 e0 B0 Y+ W' O# [% A 
        จ. กล่อง 
9.  _____________ แบบพวงกุญแจ กะทดัรัดมากจนสามารถหอ้ยบนพวงกุญแจหรือสร้อยคอได ้
        ก. กระแสขอ้มูล                                        ข. ฮาร์ดไดรฟ์6 f& y- t; J! e, |) T6 {& O 
        ค. หน่วยขบัดิสเก็ต                                ง. หน่วยขบัจานแสง; k4 L9 @. @5 d. P: v1 u 
        จ. การ์ดหน่วยความจาํแฟลช8 J+ L1 K# f! R* d  F8 x$ o 
10.  _____________ สามารถบรรจุวีดีโอคุณภาพสูงไดเ้กินสองชั2วโมง เทียบไดก้บัที2เราพบเห็น
กนั   , p6 }& F5 x1 V( J' x! a( P 
      ในโรง ภาพยนตร์ 
        ก. ซีดีอาร์ดบัเบิลย ู                               ข. ซีดี% V$ }( n4 o; D* {, V 
        ค. ซีดีรอม                                        ง. ดีวดีีอาร์ 
        จ. ดีวดีีรอม 
แบบทดสอบ, l, N* r6 n3 y; Z. `( { 
จงวงกลมลอ้มรอบตวัเลือกที2ถูกที2สุด 
1.  โมดูเลชนัและดีโมดูเลชนั เป็นกระบวนการของ _____________ 
        ก. อุปกรณ์เชื2อมต่อ                                ข. จุดต่อ 
        ค. โมดูเลเตอร์                                        ง. โมเด็ม 
        จ. โอเอไอ7 y9 b/ o6 t' E2 y2 T) f3 Y 
2.  สายโทรศพัทม์าตรฐานและโมเด็มใหบ้ริการที2เรียกวา่ _____________- I$ m, b3 {: I7 h. j* 
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v&   ก. สถาปัตยกรรมเครือข่าย                        ข. บรอดแบนด์) k1 d0 ~$ m- @) D2 B 
        ค. หมุนโทรศพัท ์                               ง. การรับส่งขอ้มูล 
        จ. ช่องสื2อสาร  M  J# _) B. Y 
3.  ขอ้ใดเป็นระบบสื2อสารแบบไร้สายในพืEนที2ใกล้ๆ  
        ก. ระบบแลน                                        ข. ไมโครเวฟ% L/ ?* P& [* I/ o 
        ค. ระบบแลนไร้สาย                                ง. ระบบแมน 
        จ. ดาวเทียม! o) n3 C/ I- u' t+ H6 r& _- W5 O 
4.  ตูเ้อทีเอม็สาํหรับฝากถอนเงินของธนาคารใชรู้ปแบบการเชื2อมต่อเครือข่ายแบบใด 
        ก. เครื2องปลายทาง                                ข. จุดต่อจุด6 h) k7 n3 A2 r! J) `3 G 
        ค. ระบบเครือข่ายรับ-ใหบ้ริการ                        ง. ระบบไร้สาย 
        จ. แผน่วงจรเครือข่าย 
5.  _____________ คือการวดัความจุของช่องทางสื2อสาร- o: h5 h5 a' J$ ^+ M 
        ก. โพรโทคอล                                        ข. แพก็เก็ต 
        ค. สถาปัตยกรรมเครือข่าย                        ง. ไอพีแอดเดรส4 j: G8 I1 o* P$ y. E 
        จ. แบนด์วดิท*์ H" I- C" v- M: q9 l( J 
6.  เครื2องคอมพิวเตอร์ทุกเครื2องที2เชื2อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีเลขที2ที2ไม่ซํE ากนัเรียกวา่ 
_____________   
        ก. แพก็เก็ต                                        ข. โพรโทคอล, T% r9 f* n# q9 P: `: g& V 
        ค. ไอพีแอดเดรส                                        ง. แบนดว์ิดท ์
        จ. บริดจ9์ ^; A4 y: f( C2 Z' {; G; B 
7.  โพรโทคอลพืEนฐานในการเชื2อมต่ออินเทอร์เน็ตคือ _____________6 _% \/ q7 h+ c0 [1 C+ ~ 
        ก. TCP/IP                                        ข. OSI' q/ u) t( m) r( X; ^$ Y8 j 
        ค. GPS                                                ง. DSL 
        จ. NOS 
8.  _____________ เป็นการอธิบายวา่เครือข่ายมีการจดัการอยา่งไร และทรัพยากรต่างๆ สามารถ 
     ทาํงานดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร4 k; `: [  i* A$ ~9 g; w/ V 
        ก. โทโพโลย ี                                       ข. ช่องสัญญาณการสื2อสาร 
        ค. ระบบแบ่งปันทรัพยากร                        ง. สถาปัตยกรรมเครือข่าย( z" y* u0 @+ ]/ s! 
C0   จ. ระบบบริการตัEงชื2อโดเมน+ o  V: I+ r$ _# @ 
9.  _____________ ควบคุมและทาํงานร่วมกนัระหวา่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ บน
เครือข่าย% D/ d" }! g" U+ ? 
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        ก. TCP/IP                                        ข. NOS 
        ค. DNS                                                ง. OSI 
        จ. ไม่มีขอ้ถูก 
10. ในเครือข่ายแบบ _____________ แต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายจะมีการควบคุมการสื2อสารโดย
แต่        ละอุปกรณ์เอง 
        ก. เครื2องแม่ข่าย                                        ข. เครื2องลูกข่าย 
        ค. ระบบบสั                                        ง. ระบบแบ่งปันทรัพยากร. |4 X  }2 P: L/ ~0 r& U0 K 
        จ. การหย ั2งสัญญาณ 
 
 


