
1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการท างานของคอมพิวเตอร์ 
   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล    
   ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ ์      
    จ.  น าข้อมูลเข้า  
2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า 
     ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์       
     ค. ฟิลด์                              ง.  เร็คคอร์ด    
    จ. ไฟล์    
3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร 
   ก.  Document            ข.   Report    
   ค.  Information            ง.  Output  
   จ.  Database 
4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด 
   ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล    
   ค.  ไฮบริค                 ง.  ไฟฟ้า 
   จ. อิเล็กทรอนิกส์ 
5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถท าได้ 
   ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้ 
   ค.  การก่อการร้าย                     ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม   
   จ.  การเก็บฉัน้ระเบิด 
6.  IP Address คือ 
    ก.  หมายเลยประจ าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย 
   ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   ค.  หมายเลขประจ าของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
   ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต 
   จ. ถูกทุกข้อ 
7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง 
   ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
   ข. การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล 
   ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต 
   ง. เคร่ืองมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 
   จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต 



8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ท าหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์ 
   ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร     
   ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ    
   จ. แถบท่ีอยู่ของเว็บไซต์ 
9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ ?s1555036? หมายถึงข้อใด 
   ก.  Domain Name            ข.  Password        
   ค.  Sub Domain               ง.  Username     
   จ.  ISP 
10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด 
   ก.  .doc                ข.  .zip       
   ค.  .com               ง.  .txt       
   จ.  .exe 
11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จ ากัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ  
   ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าท าลายระบบคอมพิวเตอร์                       ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล 
   ค.  ลิขสิทธิ ์                 ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ท าลายข้อมูล      จ.  ถูกทุกข้อ 
12.  ข้อใด  ไม่ใช ่ ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล 
   ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล           ข.  ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลลงได้ 
   ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที ่  ง.  ประหยัดอุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูล 
   จ.  ก าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ 
13. ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคล
ต่อไปนี้ 
   ก.  Programmers            ข.  DBA    
   ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis     
   จ.  Data Entry  
 
14. ข้อใดเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการระบบสารสนเทศ มากที่สุด 
   ก. เป็นเคร่ืองมือประมวลผลของระบบสารสนเทศ    
   ข.  เป็นเคร่ืองมือจัดสร้างโปรแกรมของระบบสารสนเทศ 
   ค.  เป็นเคร่ืองมือส าหรับปฏิบัติงานให้ได้สารสนเทศ 
   ง.  เป็นเคร่ืองมือช่วยตัดสินใจของระบบสารสนเทศ 
   จ. เป็นเคร่ืองมือช่วยประสานงานในระบบสารสนเทศ 
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15. ระบบสารสนเทศมีความส าคัญอย่างไรต่อองค์กร มากที่สุด 
   ก.  เป็นระบบท่ีสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์กร 
   ข.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับองค์กร 
   ค.  เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่องค์กร 
   ง.  เป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มก าไร 
   จ. ไม่มีข้อใดถูก 
16. (110101)2  มีค่าเท่ากับจ านวนในข้อใด 
    ก.  50      ข.  51         ค.  52          ง.  53          จ.  54   จ. (100000)7   ก.  จะท าขั้นตอนการท างาน 2  ทิศทาง  
17. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเคร่ืองได้มากที่สุด 
   ก.  เครือข่าย MAN      ข.  เครือข่าย WAN   ค.  เครือข่าย LAN      ง.  เครือข่าย แบบ Star   
   จ. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ 
18. ข้อใดกล่าวถึงการท างานแบบ Multiuser 
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เคร่ือง 
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานได้ทีละหลายๆ งาน 
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง 
19. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing 
   ก.  สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ เคร่ือง 
   ข.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทีละหลายๆ โปรแกรม  
   ค.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานได้ทีละ  หลายๆ งาน 
   ง.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกันพร้อมๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลายๆ โปรแกรม 
   จ.  หนึ่งคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง 
20. ระบบเครือข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด 
   ก.  LAN         ข.  WAN      ค.  MAN  ง.  SAN         จ.  Ring 
21. Wireless LAN หมายถึงข้อใด 
   ก.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ 
   ข.  เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ 
   ค.  เครือข่าย   LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ 
   ง.  เครือข่ายท่ีไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน 
   จ.  ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นความหมายของ Wireless LAN ทั้งหมด 



22. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจ าเป็นต้องใช้ในการต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด 
   ก.  LAN Card   ข.  Network Operating System   ค.  HUB      ง.  Topology      จ.  ข้อ ข. และ ง. ถูก    
23. อุปกรณ์ในข้อใดท าหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญานอนาลอคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณ 
ดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค 
   ก.  User Card            ข.  LAN Card    ค.  Network Interface Card      ง.  Modem    จ.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
24. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด 
   ก.  Coaxial Cable                                 ข.  Shielded Twisted Pair Cable 
   ค.  Unshielded Twisted Pair Cable      ง.  Fiber Optic Cable       จ.  Witless  LAN 
25. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน 
    ก.  HUB      ข.  Connector      ค.  Router      ง.  Concentrator   จ.  Switch 
26. HUB หมายถึงข้อใด 
   ก.  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อหัวเข้ากับสาย 
   ข.  อุปกรณ์ที่ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายเครือข่ายเพื่อป้องกันสัญญาณร่ัว 
   ค.  แผงวงจรที่เสียบกับเคร่ืองเพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย 
   ง.  อุปกรณ์ศูนย์กลางของสายส่งสัญญาณรับทางเดียวออกหลายทาง หรือรับหลายทางออกทางเดียว 
   จ.  อุปกรณ์ที่ใช้รับแล้วรวบรวมสัญญาณ 
27. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วย 
   ก.  ผู้รับ ? ผู้ส่ง      ข.  โปรโตคอล      ค.  สื่อกลาง        ง.  ไม่มีข้อใดถูก      จ.  ถูกทุกข้อ 
28. ข้อใดกล่าวถึง Electronic-mail ได้ชัดเจนที่สุด 
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง 
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
   ค.  โปรแกรมส าหรับเปิดอ่านข่าวสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   ง.  การพูดคุยกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   จ.  โปรแกรมที่เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ 
29. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หมายถึงข้อใด 
   ก.  การขนถ่ายข้อมูลจากเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่งในอินเตอร์เน็ต 
   ข.  การรับส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต                   ค.  การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
   ง.  การท าธุรกรรมผ่านทางระบบเครือข่าย             จ.  ถกูทุกข้อ 
30. ข้อใด มิใช่ วิธีการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต 
   ก.  โปรแกรมจ ากัดข้อมูล            ข.  รหัสผ่าน 
   ค.  ระบบเครือข่าย               ง.  โปรแกรมป้องกันไวรัส 
   จ.   การสร้างไฟล์วอล์ 


