
แบบทดสอบ 4  เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1. การให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระบบเครือข่ายถูกจัดเก็บไว้ในลักษณะใด 

ก. สารานุกรม ข. ฐานข้อมูล ค.หน้าเว็บเพจ  ง.เครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน 

2. ข้อใดคือประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ก. ความถูกต้องของข้อมูล   

ข.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมูล 

ค. สะดวกและรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล 

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

3. ข้อใดไม่ใช้องค์ประกอบหลักของระบบสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย 

ก. Sender/receiver 

ข. Message 

ค. Technology 

ง. Media 

4. ข้อใดไม่ใช่สื่อกลางการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย 

ก. สายเคเบิล 

ข. สาย usb 

ค. คลื่นวิทยุ 

ง. อากาศ 

5. “ข้อตกลงที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย” หมายถึงข้อใด 

ก. Protocol 

ข. www 

ค. modulation 

ง. wireless 

6. สัญญาณแอนะล็อก มีลักษณะเป็นเช่นไร 

ก. เป็นคลื่นแบบไม่ต่อเนื่อง 

ข. เป็นคลื่นแบบต่อเนื่อง 

ค. เป็นคลื่นที่มีความถี่และความเข้มเท่ากัน 

ง. เป็นคลื่นที่มีความกว้างเท่ากันตลอด 

 



7. ข้อใดกล่างถึงสัญญาณดิจิทัล ได้อย่างถูกต้อง 

ก. เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง 

ข. เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ 

ค. แสดงสถานะเป็น 0  และ 1 เท่านั้น 

ง. ก และ ค ถูก 

8. “การแปลงสัญญาณดิจิทัลไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก” หมายถึงข้อใด 

ก. Modulation 

ข. Demodulation 

ค. Unidirectional 

ง. EIDE 

9. “ส่งข้อมูลออกมาทีละหลายๆบิตพร้อมๆกัน จากอุปกรณ์ส่งไปยังอุปกรณ์รับ” หมายถึงข้อใด  

ก. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาด 

ข. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม 

ค. การถ่ายโอนข้อมูลแบบคู่สายเดียว 

ง. การถ่ายโอนข้อมูลแบบช่องทางเดียว 

10. ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลาเดียวกันเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบใด 

ก. Simplex 

ข. Unidirectional 

ค. Half duplex 

ง. Full duplex 

11. ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลาเดียวกัน เป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบใด 

ก. Simplex 

ข. Unidirectional 

ค. Half duplex 

ง. Full duplex 

12. ปัจจัยใดมีส่วนส าคัญในการก าหนดความเร็วและคุณภาพของการส่งข้อมูล 

ก. เคร่ืองส่งข้อมูล 

ข. เคร่ืองรับข้อมูล 

ค. สื่อกลางในการส่งข้อมูล 

ง. ข้อมูลข่าวสาร 



13. สื่อกลางแบบใช้สายที่นิยมใชเ้ชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในที่พักอาศัย คือข้อใด 

ก. สายเด่ียวบิดเกลียว  

ข. สายคู่บิดเกลียว 

ค. สายโคแอกซ์ 

ง. เส้นใยแก้วน าแสง 

14. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้เส้นใยแก้วน าแสงในการส่งข้อมูล 

ก. ส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่มาก 

ข. มีความปลอดภัยในการส่งสูง 

ค. ไม่มีการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

ง. เดินสายติดตั้งได้ครอบคลุมทั่วถึง 

15. คลื่นชนิดใดที่ต้องมีสถานีส่งและรับข้อมูลเป็นระยะต่อกันจนถึงสถานีปลายทาง 

ก. อินฟราเรด 

ข. ไมโครเวฟ 

ค. คลื่นวิทยุ 

ง. ดาวเทียม 

16. การส่งสัญญาณระยะใกล้โดยใช้ไวไฟ เป็นการส่งสัญญาณด้วยคลื่นชนิดใด 

ก. อินฟราเรด 

ข. ไมโครเวฟ 

ค. คลื่นวิทยุ 

ง. ดาวเทียม 

17. ระบบเครือข่ายปัจจุบันนิยมใช้แบบใด 

ก. แบบไร้สาย (wireless  network) 

ข. แบบเคร่ืองต่อเนื่อง (peer-to-peer) 

ค. แบบเคร่ืองลูกข่ายแม่ข่าย (Client/sever) 

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 

18. ข้อใดไม่ใช่การใช้ทรัพยากรร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ก. การใช้ฮาร์ดดิสก์ร่วมกัน 

ข. การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกัน 

ค. การใช้เคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน 

ง. การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกัน 



19. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จัดอยู่ในเครือข่ายประเภทใด 

ก. LAN 

ข. MAN 

ค. WAN 

ง. WWW 

20. ระบบเครือข่ายในข้อใดที่ใช้เฉพาะภายในส านักงาน หรือภายในอาคารเดียวกัน 

ก. PAN 

ข. LAN 

ค. MAN 

ง. WAN 

21. การเชื่อมต่อแบบไร้สายในระยะใกล้ จัดอยู่ในเครือข่ายประเภทใด 

ก. PAN 

ข. LAN 

ค. MAN 

ง. WAN 

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไคลเอนต์(Client) 

ก. คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอบริการ 

ข. เข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ได้ 

ค. คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคนในระบบเครือข่าย 

ง. ท าหน้าที่จัดเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

23. ข้อใดคือสิ่งส าคัญที่จะต้องควบคุมเครือข่ายในระดับเดียวกัน  

ก. ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล 

ข. ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ 

ค. การละเมิดลิขสิทธิ์ 

ง. ปริมาณของเคร่ืองลูกข่าย 

24. รูปร่างเครือข่าย(network topology)ลักษณะใดที่นิยมใช้กนัมากที่สุด 

ก. Bus  

ข. Ring 

ค. Star 

ง. mesh 



25. ข้อใดไม่ใช่โพรโทคอล 

ก. URL 

ข. TCP/IP 

ค. Wi-Fi 

ง. IrDa 

26. “ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz รับส่งข้อมูลแบบไร้สาย” หมายถึงข้อใด 

ก. Microwave 

ข. IrDa 

ค. Bluetooth 

ง. Satellite 

27. “ใช้รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับ – ส่งหลายๆสถานีเขา้ด้วยกัน” หมายถึงข้อใด 

ก. Modem 

ข. Hub 

ค. Switch 

ง. Router 

28. “เชื่อมโยงเครือข่ายหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ปลายทาง” หมายถึงข้อใด 

ก. Modem 

ข. Hub 

ค. Switch 

ง. Router 

29. ข้อใดไม่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณในระบบเครือข่าย 

ก. Hub 

ข. Router 

ค. Firewall 

ง. Switching 

30. อุปกรณ์ชนิดใดที่นิยมใช้เชื่อมต่อแบบไร้สายภายในที่พักอาศัย 

ก. Modem 

ข. Hub 

ค. Switch 

ง. Wireless access point 


