
สอบเก็บคะแนน 

1. โทรเลข (telegram) เป็นอุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แบบแรกท่ีประดิษฐข้ึ์นในประเทศใด 
  ก. ประเทศญ่ีปุ่น    ข.   ประเทศองักฤษ 
  ค. ประเทศเยอรมนี   ง.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. การน าเลเซอร์มาใชใ้นการส่ือสารในยคุแรก  มีจุดประสงคใ์นการใชอ้ยา่งไร 
  ก. เพื่อน ามาใชแ้ทนท่ีระบบโทรศพัทไ์ร้สายแบบใชค้ล่ืนวทิยุ 
  ข. เพื่อน ามาใชใ้นการทดสอบระบบส่ือสารผา่นดาวเทียม 

  ค. เพื่อน ามาใชก้บัระบบโทรศพัทไ์ร้สายแบบเซลลูลาร์ 
  ง. เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการทหาร 
 3. การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ในแต่ละแผนกในบริษทั หรือองคก์รเดียวกนั เป็นการเช่ือมโยงเครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์ชนิดใด 

  ก. เครือข่ายส่วนบุคคล   ข.   เครือข่ายเฉพาะท่ี 
  ค. เครือข่ายนครหลวง   ง.   เครือข่ายวงกวา้ง 
 4. โพรโทคอล (Protocol) มีความส าคญัต่อการส่ือสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งไร 
  ก. จดัเส้นทาง ในการรับ-ส่งขอ้มูล 
  ข. จดัรูปแบบและตอบรับขอ้มูลระหวา่งการส่ือสาร 
  ค. เป็นอุปกรณ์ส าคญัท่ีใชใ้นการทวนสัญญาณของขอ้มูล 
  ง. เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล 
 5. โพรโทคอลท่ีใชค้ล่ืนวทิยใุนการรับส่งขอ้มูล จดัเป็นโพรโทคอลประเภทใด 

  ก. บลูทูธ      

  ข.  โพรโทคอลเอสเอม็ทีพี 
  ค. โพรโทคอลเอชทีทีพี    

  ง.  โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี 
 6. เคร่ืองทวนสัญญาณ (repeater) มีประโยชน์อยา่งไร 
  ก. ช่วยรวมสัญญาณท่ีมาจากอุปกรณ์รับ-ส่ง  
  ข. ช่วยกระจายสัญญาณไปยงัเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกบัฮบั 

  ค. ช่วยทวนสัญญาณเพื่อใหส้ามารถส่งสัญญาณไปไดไ้กลข้ึน และไม่สูญหาย 
  ง. ช่วยกระจายและจดัการกบัความหนาแน่นของขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7. อุปกรณ์ส่ือสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในขอ้ใด สามารถใชแ้ทนเกตเวย ์(gateway) ได ้

  ก. ฮบั (hub)    ข.   บริดจ ์(bridge) 
  ค. สวติช์ (switch)    ง.   อุปกรณ์จดัเส้นทาง (router) 
 8. การส่งขอ้มูลสัญญาณแอนะล็อก ควรใชส้ายสัญญาณชนิดใด 
  ก. สายใยแกว้น าแสง 
  ข. สายโคแอกซ์ ชนิด 50 โอห์ม 

  ค. สายโคแอกซ์ ชนิด 75 โอห์ม 

  ง. สายตีเกลียวคู่แบบป้องกนัสัญญาณรบกวน 



 9. การใชส้ายใยแกว้น าแสง มีขอ้เสียอยา่งไร 
  ก. รองรับความถ่ีของการส่งสัญญาณขอ้มูลไดน้อ้ย 
  ข. ไม่สามารถใชส้ายสัญญาณเดินตามมุมตึกได ้เพราะจะท าใหเ้ส้นใยหกั 
  ค. ไม่ยอมใหส้ัญญาณไฟฟ้าแรงสูงผา่นได ้และมีอตัราการส่งสัญญาณต ่า 
  ง. อาศยัการหกัเหของแสง และไม่สามารถป้องกนัการก่อกวนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

   10. การส่งสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลไปยงัโทรทศัน์  เป็นการส่งขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยแีบบไร้สาย 
  ชนิดใด 
  ก. ดาวเทียม ข.   คล่ืนวทิย ุ ค.  ไมโครเวฟ  ง.   อินฟราเรด 

 11. ขอ้ใดกล่าวถึงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหมุนโทรศพัท ์ไม่ถูกตอ้ง 
  ก. สะดวก และมีค่าใชจ่้ายต ่า  

  ข. มีขอ้จ ากดัดา้นความเร็ว 
  ค. ผูใ้ชต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 3 บาทต่อวนั 

  ง. หากมีสัญญาณรบกวนสายโทรศพัทจ์ะท าใหก้ารเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตหลุดไดง่้าย 
 12. Facebook เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใด 
  ก. ยสูเน็ต (usenet) ข. เวบ็บล็อก (webblog) 
  ค. หอ้งสนทนา (chat room) ง. การสนทนา (MSN Messenger) 
 13. หากนกัเรียนตอ้งการเขียนไดอารี และตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูลต่างกบัเพื่อน นกัเรียนควรเขียน 

  ในรูปแบบใด 
  ก. ยสูเน็ต (usenet) ข. เวบ็บล็อก (webblog) 
  ค. หอ้งสนทนา (chat room) ง. การสนทนา (MSN Messenger) 
 14. การคน้หาขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตขอ้ใด เรียงล าดบัขอ้มูลจากแคบไปสู่ขอ้มูลท่ีกวา้ง 
  ก. นก  นกแกว้   สัตวปี์ก  
  ข. ท่ีอยูอ่าศยั  บา้น   บา้นพกัตากอากาศ  
  ค. ดอกไม ้ ดอกไมสี้ขาว   ดอกไมท่ี้มีกล่ินหอม 

  ง. ขา้วหอมมะลิ  ขา้ว   อาหารหลกัของคนไทย 
 15. หากนกัเรียนตอ้งการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัพนัธ์ุไมข้องไทยจากอินเทอร์เน็ต จะตอ้งก าหนดส าคญั 

  หรือใส่เคร่ืองหมายใดเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแคบและตรงมากท่ีสุด  
  ก. พนัธ์ุไม-้ไทย ข. พนัธ์ุไม+้ไทย 
  ค. พนัธ์ุไมข้องไทย ง. “พนัธ์ุไมข้องไทย” 
 16. หากนกัเรียนตอ้งการจดัตารางเวลาท างาน นกัเรียนจะเลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในขอ้ใด 
  ก. Google Blogger  

  ข. Google Earth 
  ค. Google Calendar  

  ง. Windows Meeting Space 
 

 



 17. การใชอิ้นเทอร์เน็ตในขอ้ใด ท่ีสามารถน าไปสู่ปัญหาการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
  ก. การแลกเปล่ียนคลิปลามกอนาจาร 
  ข. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

  ค. การแลกเปล่ียนความคิดเห็นบนเวบ็บอร์ด 

  ง. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัลงในไดอารีออนไลน์ 

 18. การกระท าขอ้ใด ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 

  ก. การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร 
  ข. การน าขอ้มูลของบุคคลอ่ืนออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
  ค. การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อล่อลวงหญิงสาวไปท างานต่างประเทศ 
  ง. การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นข่าวท่ีน่าสนใจทัว่ๆ ไป 

 

 19.  
 

 

 

 

  การกระท าของค าแกว้ ถือวา่ผดิมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือไม่ เพราะเหตุใด  
  ก. ผดิ เพราะเป็นการใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 

  ค. ผดิ เพราะเป็นการสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ 
  ค. ไม่ผดิ เพราะไม่ไดเ้ป็นการท าร้ายใคร  
  ง. ไม่ผดิ เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล   
 

 

 

   20.  
 
 
 
  การกระท าของเฌอเอม ถือวา่ผดิขอ้บงัคบัในการใชค้อมพิวเตอร์อยา่งไร  

 ก. ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมขอ้มูลข่าวสาร  
 ข. ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อรบกวนการท างานของผูอ่ื้น 
 ค. ใชค้อมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
 ง. ใชค้อมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรม ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

 

 

 ค าแกว้กบัใหญ่เป็นเพื่อนกนั ทั้งคู่ศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนแห่งหน่ึง 
วนัหน่ึงทั้ง 2 คน เกิดมีปากเสียงทะเลาะกนั ค าแกว้จึงไดโ้พสตข์อ้ความวา่ร้ายใหญ่ใน Facebook               
เพื่อใหเ้พื่อนคนอ่ืนๆ ไดอ่้าน  

 เฌอเอมแอบเขา้มาในรีสอร์ตของปฐพี เพื่อขโมยขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการรีสอร์ตในฝัน 

ในคอมพิวเตอร์ของปฐพีไปเป็นของตน  


