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ข้อ สอบกระบวนวิช า IT 105 ระบบคอมพิว เตอร์ เ บื องต้น ภาค 2 ปี การศึก ษา 2553

การสอบไล่ ภาค 2 ปี การศึกษา 2553
ข้ อสอบกระบวนวิชา IT 105 ระบบคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น
คําสั ง ให้ นักศึกษาเลือกคําตอบทีถูกต้ องทีสุ ดเพียงคําตอบเดียว (ข้ อสอบมีทงหมด
ั
100 ข้ อ) ในกรณีทไม่
ี มตี วั เลือกใดถูกต้ องให้ ระบายตัวเลือกที 5
1 . องค์ ประกอบทีสํ าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้ วย
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร การสื อสาร
2. เทคโนโลยีสือสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บุคลากร
4. เทคโนโลยีสือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร
ตอบ 2 หน้า 1, (คําบรรยาย) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 3 ส่ วน ได้แก่
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)
2. เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรื อเทคโนโลยีการสื อสาร (Communications Technology)
3. บุคลากร ซึงจะเป็ นผูใ้ ช้ข่าวสารในการจัดการต่าง ๆ
2 . คําตอบในข้ อใดทีไม่ ใช่ ผลของการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้ านต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี
1. ช่วยเพิมประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กร
3. ช่วยในการปรับรื อระบบโครงสร้างขององค์กร
4. ช่วยให้เพิมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ตอบ 4 หน้า 1, 263, 273, (คําบรรยาย) ผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ มีดงั นี
1. ช่วยเพิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
2. เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ให้ดีขึน
3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
4. ช่วยผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจและวางแผนเพือบริ หารงานในองค์กร
5. ช่วยในการรื อปรับระบบโครงสร้างขององค์กร
6. สร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและช่วยกระจายโอกาส
7. เปลียนรู ปแบบการบริ หารเป็ นแบบกระจาย เป็ นต้น
3 . คําตอบในข้ อใดทีจัดว่ าเป็ นนโยบายภาครัฐในการผลักดัน e- Government ทีส่ งเสริมชุมชนและองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
1. e- Education
2. e- Society
3. e- Industry
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4. e- Commerce
ตอบ 2 (คําบรรยาย) กลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะมุ่งเน้นทีนโยบายสําคัญ 5 ประการ ดังนี
1. e- Government คือ การพัฒนาประสิ ทธิภาพภายในองค์กรของรัฐและพัฒนารับการให้บริ การประชาชนเพือนําไปสู่ Good Governance
2. e- Commerce คือ การซือขายสิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
3. e- Industry คือ การยกระดับประสิ ทธิภาพในการผลิตโดยใช้ไอที ขยายฐานการตลาด และพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีทีมีศกั ยภาพ
4. e- Society คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู ้ ส่ งเสริ มชุมชนและองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้ไอที รวมทังพัฒนา
ทักษะของประชาชนในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีเพือการเรี ยนรู ้
5. e- Education คือ การยกระดับครู ให้มีทกั ษะด้านไอที เร่ งผลิตฐานความรู ้ และสร้างเครื อข่ายการศึกษาทีมีระบบบริ หารจัดการทีดี
4 . คําตอบในข้ อใดทีไม่ ใช่ บทบาทหน้ าทีของระบบสารสนเทศทีมีต่อองค์ กรในปัจจุบัน
1. การทําให้เศรษฐกิจแห่งชาติเป็ นเศรษฐกิจโลก
2. กาทําให้เกิดการเปลียนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมมาเป็ นยุคสารสนเทศ
3. การทําให้มีการปรับแผนระยะยาวเป็ นแผนระยะสันเนืองจากเทคโนโลยี
4. การทําให้มีการปรับโครงสร้างขององค์กรเพือตอบสนองการเปลียนแปลง
ตอบ 3 (คําบรรยาย) เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อองค์กรในปั จจุบนั ดังนี คือ
1. ทําให้เกิดการเปลียนแปลงจากอุตสาหกรรมมาเป็ นยุคสารสนเทศ
2. ทําให้เกิดสภาพการทํางานได้ทุกสถานทีและทุกเวลา เช่น Telecommuting, Virtual Office เป็ นต้น
3. ทําให้เศรษฐกิจแห่งชาตกลายเป็ นเศรษฐกิจระดับโลก
4. ทําให้องค์กรมีลกั ษณะผูกพันกันเป็ นเครื อข่ายธุรกิจ
5. ทําให้องค์กรต้องมีการวางแผนในระยะยาว เป็ นต้น
5 . การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศในองค์ กร คําตอบในข้ อใดทีไม่ ใช่ เป้ าหมายทีสํ าคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ ในการดําเนินงานขององค์ กร
1. สร้างโอกาสทางเลือกในการแข่งขัน
2. เพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
3. เพิมคุณค่าทางด้านการบริ การ
4. เพิมภาพพจน์การปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัย
ตอบ 4 (คําบรรยาย) เป้าหมายสําคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรมีดงั นี
1. เพิมประสิ ทธิภาพในการทํางาน
2. เพิมผลผลิตและเพิมคุณค่าของการให้บริ การลูกค้า
3. สร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
4. เพิมทางเลือกและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. สร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั องค์กร
6. สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทีมีอยูภ่ ายในองค์กร
7. เพือสร้างผลกําไรให้แก่องค์กร
8. เพือผลิตสิ นค้าใหม่ และขยายสายผลิตภัณฑ์
6 . คําตอบในข้ อใดทีไม่ ใช่ คุณลักษณะทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์
1. มีความเร็ วสู ง
2. มีความเชือถือได้
3. จัดเก็บข้อมูลจํานวนมาก

4. เพิมผลผลิต
ตอบ 4 หน้า 3, (คําบรรยาย) ความสามารถของคอมพิวเตอร์ทีสําคัญ ๆ มีดงั นี
1. สามารถทํางานได้อย่างต่อเนือง
2. มีความเร็ วในการประมวลผลสู ง (High Speed)
3. มีความเชือถือได้และมีความถูกต้องแม่นยํา (Reliability and Accuracy)
4. มีความสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้เป็ นจํานวนมาก (Storage)
5. มีความสามารถในการสื อสารข้อมูลให้เกิดวามสะดวกและง่ายขึน
6. สามมารถคํานวณทางคณิ ตศาสตร์และตรรกะได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นต้น
7 . รหัสแทนข้ อมูลทีนํามาประยุกต์ ใช้ กบั ธุรกิจค้ าปลีกทีใช้ ในการขายและการตรวจสอบราคาสิ ค้าในปัจจุบันส่ วนมากเป็ นแบบอะไร
1. เครื องอ่านบาร์โค้ด
2. แป้นพิมพ์ดีด
3. บาร์โค้ด
4. อาร์เอฟไอดี (RFID)
ตอบ 3 หน้า 44 ในปั จจุบนั นีเครื องอ่านรหัสบาร์โค้ด (Bar Code Readers) จัดว่าเป็ นอุปกรณ์ทีถูกนํามาใช้เชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ
ค้าปลีก คือ ใช้อ่านข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดทีปรากฏบนป้ายบอกราคาสิ นค้า ทังนีเพือความสะดวกในการจัดเก็บเงินการตรวจสอบราคาสิ นค้า และการควบคุมระบบ
คลังสิ นค้า บางครังรหัส Bar Code ทีใช้ในทางธุรกิจเราจะเรี ยกว่า Universal Product Code (UPC) หรื อรหัสประเภท Vertical Zebra Striped Marks ซึงมีลกั ษณะเป็ น
แท่งเรี ยงกันเป็ นแถวในแนวตัง
8 . การนําระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ ใช้ ในการแพทย์ ปัจจุบัน ส่ วนมากใช้ ในงานใดมาก
1. การจัดทําเวชระเบียน
2. การวินิจฉัยโรค
3. นํามาประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์การแพทย์
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 311 – 314, (ดูคาํ อธิบายข้อ 2. ประกอบ) ความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในปั จจุบนั มีหลายประการดังนี
1. ช่วยสร้างเสริ มระบบการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรมช่วยสอน (CAI)
2. พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ เช่น พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ
3. ช่วยพัฒนาวงการแพทย์ให้กา้ วหน้ามากขึน เช่น ๙วยในการผ่าตัด ทําระเบียนประวัติผปู ้ ่ วย ช่วยในการวินิจฉัยโรค นํามาประยุกต์ใช้กบั อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ
4. ส่ งเสริ มภาวการณ์ลงทุนในประเทศ เป็ นต้น
9 . ข้ อดีของการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบของ (Telecommuting) คือ
1. ประหยัดเวลาของการเดินทางไปทํางาน
2. ลดการใช้รถยนต์ ลดภาวะเป็ นพิษ
3. สร้างตารางการทํางานทียึดหยุน่ ได้
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 17, (คําบรรยาย) การทํางานทางไกล (Telecommuting) คือ การทํางานทีบ้านหรื อสถานทีใด ๆ โดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ หรื อคอมพิวเตอร์ ในการติดต่อระหว่างทีบ้านกับทีทํางานหรื อสถานทีใด ๆ กับทีทํางานโดยไม่ตอ้ งเข้าไปทํางาน ซึงมีขอ้ ดี คือ ๙วย
ประหยัดเวลาของการเดินทางไปทํางาน, ลดการใช้รถยนต์ ซึงจะช่วยลดมลภาวะเป็ นพิษได้, สามารถเลือกเวลาทํางานทียืดหยุน่ ได้ เป็ นต้น
10 . คําตอบในข้ อใดทีไม่ ใช่ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน
1. เพิมประสิ ทธิภาพการททํางาน

2. ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลง
3. ราคาขนอยูก่ บั ขนาดคอมพิวเตอร์
4. ราคาต้องถูกลง
ตอบ 3 หน้า 6 แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มี 3 ประการ คือ
1. Small Size คือ การทําให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง
2. More Power คือ การทําให้คอมพิวเตอร์มีประสิ ทธิภาพในการทํางานสู งขึน มีการประมวลผลข้อมูลทีเร็ วขึน และเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบเดิม
3. Less Expense คือ การทําให้ราคาของคอมพิวเตอร์ลดลง
11 . การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในยุที 2 เทคโนโลยีทใช้
ี ในการผลิตคอมพิวเตอร์ คือ
1. หลอดสุ ญญากาศ (Vacuum Tube)
2. ทรานซิลเตอร์ (Transistor)
3. วงจรรวม (Integrated Circuit)
4. วงจรวีแอลเอสไอ (VLSI)
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ยุคของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็ น 5 ยุค คือ
1. ยุคที 1 ใช้เทคโนโลยีของ หลอดสุ ญญากาศ (Vacuum Tube)
2. ยุคที 2 ใช้เทคโนโลยีทรานซิลเตอร์ (Transistor)
3. ยุคที 3 ใช้เทคโนโลยีวงจรรวม (Integrated Circuit) (IC) และสารกึงตัวนํา (Semiconductor)
4. ยุคที 4 เป็ นยุคทีมีการพัฒนาจนกลายเป็ นวงจรรวมขนาดใหญ่พฒั นา Microprocessor ซึงใช้ใน Microcomputer
5. ยุคที 5 จะเรี ยกว่า ULSI (Ultra Large Scale Integration)
12 . คําตอบในข้ อใดทีจัดว่ าเป็ นคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
1. User Manual Computer
2. Keyboard
3. Computer Machine
4. Modem
ตอบ 1 หน้า 21 – 24, (คําบรรยาย) องค์กรประกอบทีสําคัญของระบบคอมพิวเตอร์มี 4 ส่ วน คือ
1. บุคลากร (Peopleware) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. Programmer คือ ผูท้ ีทําหน้าทีเขียนโปรแกรม
2. End – users คือ ผูใ้ ช้เครื องคอมพิวเตอร์ให้ทาํ งานตามทีต้องการ
2 . ซอฟต์แวร์ (Software) คือ โปรแกรม ชุดคําสัง หรื อลําดับขันตอนการทํางานของชุดคําสังเพือบอกคอมพิวเตอร์วา่ ให้ทาํ อะไร เช่น User Manual, Database,
Spreadsheet ฯลฯ
3 . ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ตัวเครื องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง เช่น Keyboard, Mouse, Printer, CPU, Modem ฯลฯ
4 . ดาต้าแวร์ (Dataware) ได้แก่ ข้อมูลดิบ สารสนเทศ ความรู ้ ความฉลาด และปั ญญา
13 . อุปกรณ์ ในส่ วนใดของระบบคอมพิวเตอร์ ททํี าหน้ าทีในการเปลียนข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ
1. Computer Hardware
2. Microprocessor
3. Computer Software
4. Input/ Output Devices

ตอบ 2 หน้า 25 – 26, 66 – 67 CPU (Central Processing Unit) หมายถึง ตัวประมวลผลจัดการข้อมูล (Data) ทีป้อนเข้ามาให้เป็ นสารสนเทศ (Information) ทังนี CPU จะ
ประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญคือ
1. หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)
2. หน่วยคํานวณทางคณิ ตศาสตร์และลอจิก (Arithmetic/ Logical Unit : ALU)
14 . อุปกรณ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดใดทีทําหน้ าทีเปลียนสื อความหมายของสั ญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อความหมายทีผู้ใช้ เข้ าใจเพือนําไปประยุกต์ ในการตัดสิ น
ใจ
1. Input Devices
2. Output Devices
3. CPU
4. Storage Devices
ตอบ 2 หน้า 25, 90 -91 อุปกรณ์ทีใช้ในการแสดงผล (Output Devices) เป็ นอุปกรณ์ทีใช้แสดงผลลัพธ์ทีได้จากการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ให้อยูใ่ นรู ปแบบที
มนุษย์เข้าใจ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. Hard Copy จะอ้างถึงอุปกรณ์ทีเป็ นเครื องพิมพ์ เช่น Printer, Plotter, Multifunction Output Devices เป็ นต้น
2. Soft Copy เป็ นการอ้างถึงข้อมูลทีมีการแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ (Display Screen) เช่น จอภาพ LCD, CRT หรื ออยูใ่ นรู ปแบบของ Audio หรื อ Voice (เช่น Speaker,
ลําโพง) ซึงไม่สามารถสัมผัสได้ นอกจากนียังรวมถึงอุปกรณ์ประเภท Virtual Reality และ Robots ด้วย
15 . แหล่ งข้ อมูลสารสนเทศทีมนุษย์ เราสามารถสื บค้ นได้ จากทุกแหล่ งของโลกผ่ านเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ องค์ ประกอบทีสํ าคัญของการสื บค้ น 2 ส่ วนคือ
1. Computer and Network
2. Computer and Communications
3. Internet and WWW
4. Network and Internet
ตอบ 2 หน้า 354, 377 คอมพิวเตอร์ (Computer) และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (Communications) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการสื บค้นข้อมูลผ่านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยระบบเครื อข่ายเป็ นการเชือมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่านคู่สายโทรศัพท์หรื ออุปกรณ์การสื อสารอืน ๆ ทีสามารถติดต่อสื อสารระหว่างกันได้ ซึง
เป็ นการใช้โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลร่ วมกัน
16 . รหัสแทนข้ อมูลทีนิยมใช้ กบั เครื องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ส่ วนมากเป็ นรหัส 8 บิตคือ
1. ASCII
2. EBCDIC
3. BCD
4. Binary
ตอบ 2 หน้า 76 – 77, (คําบรรยาย) รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ในปั จจุบนั มี 3 ชนิด คือ
1. ASCII เป็ นรหัสขนาด 8 บิต ทีนิยมใช้กนั มากกับเครื องไมโครคอมพิวเตอร์
2. EBCDIC เป็ นรหัสขนาด 8 บิตทีนิยมใช้กนั มากกับเครื องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ตังแต่เครื อง Mainframe ขึนไป และเครื อง High – end Sever
3. Unicode เป็ นรหัสขนาด 16 บิต ซึงถูกพัฒนาขึนมาเพือรองรับภาษาอืน ๆ โดยรวมรหัส ASCII ไว้ดว้ ย รหัสนีสามารถรองรับสัญลักษณ์และตัวอักขระแบบต่าง ๆ ได้
มากถึง 65,536 แบบ

17 ความเร็วของคอมพิวเตอร์ ทมีี หน่ วยเป็ น 1 Picosecond มีค่าเท่ ากับ
1. 1 ในพันวินาที
2. 1 ในล้านวินาที
3. 1 ในพันล้านวินาที
4. 1 ในล้านล้านวินาที

ตอบ 4 หน้า 72 หน่วยความเร็ วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะดังนี
1. Millisecond คือ 1 ในพันวินาที
2. Microsecond คือ 1 ในล้านวินาที
3. Nanoescond คือ 1 ในพันล้านวินาที
4. Picoescond คือ 1 ในล้านล้านวินาที
18 คําว่ า ข้ อมูล ทีป้ อนให้ กบั ระบบคอมพิวเตอร์ (Data) หมายถึง
1. ข้อมูลดิบทียังไม่ผา่ นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
2. ข้อมูลทีตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
3. ข้อมูลทีได้รับจากภายนอกและมีผลต่อองค์กร
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ 1 หน้า 28, 264 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลดิบหรื อวัตถุทีเป็ นข้อเท็จจริ งในรู ปแบบต่าง ๆ ซึงยังไม่ผา่ นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนันจึงยังไม่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ส่ วนสารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลทีผ่านการประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะอยูใ่ นรู ปแบบของรายงานสรุ ป หรื ออาจจัดการข้อมูลเหล่า
นันให้อยูใ่ นรู ปแบบอืน ๆ ตามความต้องการจองผูใ้ ช้
19 . เทอร์ มนิ อลทีทําหน้ าทีมนการรับข้ อมูลจากผู้ใช้ แล้ วส่ งต่ อไปยังคอมพิวเตอร์ หลักเพือการประมวลผลและส่ งกลับมายังผู้ใช้ โดยไม่ สามารถแก้ ไขข้ อมูลได้ เรียกว่ า
1. Intelligent Terminal
2. Smart Terminal
3. Dumb Terminal
4. Expert Terminal
ตอบ 3 หน้า 28, 264 เทอร์มินอลแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
1.

Dumb Terminal เป็ นเทอร์มินอลทีมีประสิ ทธิภาพตําทีสุ ด โดยจะทําหน้าทีเพียงป้อนข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ และค้นคืนข้อมูลมาแสดงทีจอภาพ แต่ไม่สามารถ
ประมวลผลด้วยตัวเองได้

2. Smart Terminal เป็ นเทอร์มินอลทีสามารถบันทึก ค้นคืนข้อมูล แก้ไข และแยกประเภทของข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถประมวลผลได้
3. Intelligent Terminal เป็ นเทอร์มินอลทีมีความสามารถสู งสุ ดเพราะสามารถป้อนข้อมูล แสดงข้อมูล และประมวลผลด้วยตัวเองได้ เช่น ATM, Point of Sale (POS) ฯลฯ
20 . เครื องฝากถอนเงินทีเรียกว่ า ATM (Automated Teller Machine) ของกิจการธนาคารต่ าง ๆ นัน จัดเป็ นอุปกรณ์ ชนิดใดของระบบคอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์รับข้อมูล
2. อุปกรณ์แสดงข้อมูล
3. อุปกรณ์รับแสดงข้อมูล
4. เป็ นเทอร์มินอลชนิด Intelligent
ตอบ 4 ดูคาํ อธิบายข้อ 19. ประกอบ
21 . อุปกรณ์ ซึงเชื อมต่ อส่ วนประกอบระบบทังหมดเข้ าด้ วยกัน และยอมให้ อปุ กรณ์ อนิ พุตและอุปกรณ์ เอาต์ พตุ สื อสารกับหน่ วยระบบ ได้ แก่
1. Father Board
2. Mainboard
3. Expansion Board
4. Sister Board
ตอบ 2 หน้า 81, (คําบรรยาย) Motherboard, System Board หรื อ Mainboard คือ แผ่นวงจรหลักในคอมพิวเตอร์ทีเชือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามา โดเป็ นพืนทีสําหรับให้
CPU, ROM Chip, RAM Chip และอืน ๆ ของคอมพิวเตอร์ทาํ งาน นอกจากนียังมีช่องเสี ยบขยาย (Expansion Slots) สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทงที
ั เป็ น Input และ
Output Hardware เช่น การ์ดเสี ยง เครื องพิมพ์ โมเด็ม ฯลฯ ซึงสามารถเพิมวงจรการทํางานให้กบั บอร์ดได้

22 สิ งใดทีเปรียบเทียบได้ กบั สมอง (Brain) ของระบบคอมพิวเตอร์
1. Memory
2. Control Unit
3. Microprocessor
4. Cache Memory
ตอบ 3 ดูคาํ อธิบายข้อ 13. ประกอบ
23 . รอบคําสั งเครื อง (Instruction Cycle) หรื อรอบของเครื อง (Machine Cycle) หมายถึง ชุดสี ขันตอน วิงทําซําทุกครังทีหนึงคําสั งถูกกระทําการ มีการเรียงลําดับดังนี
1. Decode, Fetch,Store, Execute
2. Execute, Store, Decode, Fetch
3. Store, Execute, Fetch, Decode
4. Fetch, Decode, Execute, Store
ตอบ 4 หน้า 70, (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 51 – 52) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จะมีกระบวนการทํางานเป็ นขันตอนอย่างต่อเนืองในการเอ็กซีคิวส์คาํ สัง 1
คําสังในโปรแกรม ซึงเรี ยกว่า รอบของเครื อง (Machine Cycle) ประกอบด้วยการทํางาน 2 ส่ วน (4 ขันตอน) ดังนี
1. Instruction Cycle (I - Cycle) เป็ นการทํางานของหน่วยควบคุม (Control Unit : CU) ประกอบด้วย Fetch คือ การอ่านคําสังมาจากหน่วยความจํา, Decode คือ การ
ถอดรหัสคําสังเพือให้คอมพิวเตอร์สามารถกระทําการได้
2. Execution Cycle (E - Cycle) เป็ นการทํางานของหน่วยคํานวณทางคณิ ตศาสตร์และลอจิก (Arithmetic/ Logic Unit : ALU) ประกอบด้วย Execute คือ การทํางานของ
ALU ในการเอ็กซีคิวส์คาํ สัง Store คือ การจัดเก็บข้อมูลทีได้จากการประมวลผลในหน่วยความจํา
24 . ตัวเลือกใดคือหน่ วยเก็บไม่ ลบเลือน (Non – volatile Storage)
1. ROM
2. Static RAM
3. Cache Memory
4. Dynamic RAM
ตอบ 1 หน้า 84 – 85, (คําบรรยาย) ROM (Read Only Memory) คือ หน่วยความจําทีเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร และจัดเป็ นหน่วยความจําชนิด Non – volatile Storage นัน
คือ ถึงแม้จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ข้อมูลในROM ก็จะยังคงอยู่ ทังนีผูใ้ ช้จะสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถบันทึก แก้ไข หรื อลบข้อมูลได้ นอกจากนียัง
ใช้เก็บโปรแกรม BIOS (Basic Input Output System) ซึงโปรแกรมตรวจสอบสภาพแวดล้อมหรื อฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และคําสังประเภท POST ซึงเป็ นชุดคําสัง
ทีถูกใช้เมือคอมพิวเตอร์เริ มต้นทํางาน
5 . ตัวเลือกใดไม่ ใช่ ส่วนประกอบร่ วมทีอยู่ภายในหน่ วยระบบของคอมพิวเตอร์
1. Connector
2. Power Supply
3. System Clock
4. Microprocessor
ตอบ 1 หน้า 80 – 88, (คําบรรยาย) System Unit (Chassis หรื อ System Cabinet หรื อ CPU case) หมายถึง ส่ วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของวงจรไฟฟ้าทีอยูภ่ ายใน
กล่องหรื อเครื องคอมพิวเตอร์ทุกเครื อง ซึงสามารถทําให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและทํางานได้ โดยจะประกอบด้วย Power Supply, Motherboard หรื อ System
Board, Processor หรื อ CPU Chip, System Clock, RAM Chip, ROM Chip, Bus Lines, Port, Adapter Card หรื อ Expansion Card, Drive Bay, Expansion Slot, Socket
และ Plug and Play
26 . ตัวเลือกใดไม่ ใช่ อปุ กรณ์ รอบข้ าง (Peripheral Devices) ของคอมพิวเตอร์
1. Monitor
2. Drive Bay

3. PC Camera
4. Keyboard
ตอบ 2 หน้า 80, (ดูคาํ อธิบายข้อ 25. ประกอบ ) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทีผูกติด (Attached) กับคอมพิวเตอร์ เรี ยกว่า อุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Devices) ซึงได้แก่ อุปกรณ์
อินพุต เอาต์พตุ และอุปกรณ์หน่วยความจําสํารองทังหมด เช่น Printer, Monitor, Optical Disk, Keyboard, Modem, Hard Disk, PC Camera เป็ นต้น
27 . กล่ องซึงทําด้ วยโลหะหรื อพลาสติก ภายในเป็ นส่ วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ของคอมพิวเตอร์ ใช้ สําหรับประมลผลข้ อมูล กล่ องนีเรียกว่ า
1. Hardware
2. System Unit
3. Microprocessor
4. Hard Disk
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 25. ประกอบ
28 . ทางเดินซึงเชื อมต่ อ CPU กับช่ องเสี ยบ (Slots) อืน ๆ ทีไม่ ใช่ หน่ วยความจําบนแผงระบบ เรียกว่ า
1. Basic Buses
2. Expansios Buses
3. Data Buses
4. System Buses
ตอบ 2 หน้า 86, (คําบรรยาย) Bus Lines คือ ทางผ่านของสัญญาณไฟฟ้าซึงใช้ในการส่ งข้อมูลภายใน CPU และระหว่าง CPU กับอุปกรณ์อืน ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
โดยบัสทีใช้ในระบบมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่
1. Address Bus คือ ช่องทางทีใช้ส่งสัญญาณเพือระบุตาํ แหน่งในหน่วยความจําทีโปรเซลเซอร์สามารถอ้างถึงได้
2. Data Bus คือ ช่องทางทีใช้ในการส่ งข้อมูลภายใน CPU
3. Expansion Bus คือ ช่องทางทีทําให้ CPU สามารถเชือมต่อกับช่องเสี ยบอืน ๆ เพือติดต่อกับอุปกรณ์รอบข้างได้
4. System Bus คือ ช่องทางเชือมต่อระหว่าง CPU กับ RAM
29 . อุปกรณ์ เช่ น PDA, Smart Phone, Keyboard, Mouse, Printer และ Pager ทังหมดนีสามารถใช้ Port ชนิดใด
1. Serial
2. IrDA
3. Parallel
4. MIDI
ตอบ 2 หน้า 88, (คําบรรยาย) พอร์ตทีนิยมใช้ในปั จจุบนั มีดงั นี
1. Parallel Port เป็ นพอร์ตแบบขนานทีรับส่ งข้อมูลได้ครังละ 8 บิต หรื อ 1 ไบต์ อย่างต่อเนืองส่ วนใหญ่นิยมใช้กบั อุปกรณ์ประเภท Printer, Display Mouse เป็ นต้น
2. Serial Port เป็ นพอร์ตแบบอนุกรมทีรับส่ งข้อมูลได้เพียงครังละ 1 บิต ดังนันจึงเหมาะกับอุปกรณ์ทีมีความเร็ วตํา เช่น Modem, Keyboard, Mouse เป็ นต้น
3. IrDA port เป็ นพอร์ตทีใช้คลืนอินฟราเรดในการรับส่ งข้อมูล โดยไม่ตอ้ งใช้สายเคเบิลส่ วนใหญ่มกั นํามาใช้กบั อุปกรณ์แบบไร้สาย เช่น Smart Phone, Mouse, Printer,
PDA Keyboard ฯลฯ
30 . ความเร็วนาฬิ กา (Clock Speed) หรื ออัตราสั ญญาณนาฬิ กา (Clock Rate) สํ าหรับคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมีหน่ วยวัดเรียกว่ าอะไร
1. Microsecond
2. Gigahertz
3. Nanosecond
4. Megahertz
ตอบ 2 หน้า 83, (คําบรรยาย) สัญญาณนาฬิกา (System Clock) จะทําหน้าทีผลิตสัญญาณเป็ นจังหวะสมําเสมอเพือควบคุมการไหลของข้อมูลให้สมั พันธ์กนั ซึงการ
ทํางานของไมโครโปรเซลเซอร์จะ้ องมีระบบสัญญาณนาฬิกา เพือทําหน้าทีควบคุมความเร็ วในการประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ ในปั จจุบนั ความเร็ วในการ

ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะมีหน่วยเป็ น Gigahertz (GHz) ซึงมีค่าเท่ากับ 1 พันล้านรอบต่อวินาที
31 . CPU ซึงสามารถกระทําการคําสั งได้ มากกว่ า 1 คําสั งต่ อ 1 รอบนาฬิ กา เรียกว่ า
1. Chip Set
2. Pipelining
3. Superscalar
4. Unicode
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Superscalar คือ ตัว CPU ทีสามารถเอ็กซีคิวส์คาํ สังได้มากกว่า 1 คําสัง ใน 1 รอบนาฬิกา ซึงในปั จจุบนั CPU จะทํางานในลักษณะนี
32 . ตัวเลือกใดไม่ ใช่ ชุดรหัส (Code Set) ซึงใช้ ในคอมพิวเตอร์
1. ASCII
2. UPC
3. EBCDIC
4. Unicode
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 16. ประกอบ
33 อุปกรณ์ หน่ วยเก็บส่ วนใหญ่ เป็ นสื อบันทึกชนิดใด
1. Read – only Media
2. Write – only Media
3. Read/ Write Media
4. Saving – only Media
ตอบ 3 หน้า 331,338 – 339, (คําบรรยาย) หน่วยเก็บ (Storage Devices) คือ ส่ วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทีทําหน่วยทีจัดเก็บข้อมูล คําสัง และสารสนเทศ
ต่าง ๆ ไว้ใช้งานในอนาคตซึงสื อวัสดุทีใช้จดั เก็บข้อมูลต่าง ๆ จะเรี ยกว่า สื อบันทึกหน่วยเก็บ (Storage Devices) ทังนีการใช้งานสื อบันทึกประเภทฟลอบปี ดิสก์หรื อ
ฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะต้องใช้อุปกรณ์ทีเรี ยกว่า Disk Drive หรื อ Diskette Drive และ Disk Drive ซึงจัดเป็ นสื อบันทึกประเภท Read/ Write Media เอทําหน้าทีอ่าน
(Read) และบันทึก (Write) ข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์ส่วนอุปกรณ์ประเภท CD- ROM Drive จัดเป็ นสื อบันทึกประเภท Read – only Media คือ อ่านได้อย่างเดียว
34 . หนึงพันล้ านไบต์ โดยประมาณเรียกว่ า
1. Kilobyte (KB)
2. Megabyte (MB)
3. Gigabyte (GB)
4. Terabyte (TB)
ตอบ 3 หน้า 76, 328, (คําบรรยาย) ความจุของหน่วยความจําสามารถแบ่งออกได้ดงั นี
1. Bit มีค่าเป็ น 0 หรื อ 1
2. Byte มีค่าเท่ากับ 8 บิต
3. Kilobyte (KB) มีความจุประมาณ 1 พันไบต์ (1,024 ไบต์)
4. Megabyte (MB) มีความจุประมาณ 1 ล้านไบต์ (Million)
5. Gigabyte (GB) มีความจุประมาณ 1 พันล้านไบต์ (Billion)
6. Terabyte (TB) มีความจุประมาณ 1 ล้านล้านไบต์ (Trillion)
7. Petabyte (PB) มีความจุประมาณ 1 Quadrillion
8. Exabyte (EB) มีความจุประมาณ 1 Quintillion
9. Zettabyte (ZB) มีความจุประมาณ 1 Sextillion
10. Yottabyte (YB) มีความจุประมาณ 1 Septillion

35 . กระบวนการของการเข้ าถึง (Accessing) สารสนเทศจากหน่ วยเก็บรอง เรียกว่ า
1. Using
2. Writing
3. Reading
4. Incoming
ตอบ 3 หน้า 331, (คําบรรยาย) การอ่าน (Reading) คือ กระบวนการของการถ่ายโอนข้อมูล คําสังและสารสนเทศจากสื อบันทึกหน่วยเก็บไปยังหน่วยความจําหลัก
(RAM) เช่น คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากดิสก์และเก็บลงในหน่วยความจํา เพือให้โปรแกรมทํางานหรื อประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ส่ วนการเขียน (Writing) คือ
กระบวนการของการถ่ายโอนข้อมูล คําสัง และสารสนเทศจากหน่วยความจําหลักไปยังสื อบันทึกหน่วยเก็บ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟลอบปี ดิสก์ เป็ นต้น
36 . จงเปลียนเลขฐานสอง 10010100110 ให้ เป็ นเลขฐานสิ บหก
1. 4A6
2. 946
3. 5D1
4.

ฏ

ตอบ 1 (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 211, 215) สามารเปลียน (10010100110)2 ให้เป็ นเลขฐาน 16 ด้วยการแบ่งเลขฐาน 2 ออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 4 ตัว โดยเริ มแบ่งจาก
ทางขวามือ (กลุ่มซ้ายมีการเติม 0 เพือให้ครบ 4 ตัว) ดังนี
0100
จะได้

4

(10010100110)2

1010

0110

A

6

= (4A6)16

37 . จงเปลียนเลขฐานสิ บหก 2AC ให้ เป็ นเลขฐานสิ บ
1. 468
2. 648
3. 684
4. 846
ตอบ 3 (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 211 - 212) สามารถเปลียน (2AC) 16 ให้เป็ นเลขฐาน 10 ได้ดงั นี (A = 10, C = 12)
(2AC) 16
(2AC) 16

=

(2×162) + (10×161) + (12×160)

=

512 + 160 + 12 = 684

=

(684)10

38 . จงห่ าของเลขฐานสิ บหก D4F – BED
1. 156
2. 162
3. 165
4 . 167
ตอบ 2 (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 211), (คําบรรยาย)
วิธีคิด
ถ้าตัวตังมากกว่าตัวลบ ก็ให้ลบเลขตามปกติ แต่ถา้ ตัวตังน้อยกว่าตัวลบ ให้ยมื หลักถัดไปมา 16 และค่าของหลักทีถูกยืมจะลดลง 1 ดังนี (D = 13, F = 15,
B = 11, E = 14)

12

16

13

4

15

11

14

13

1

6

2

(D4F)16 – (BED) 16

=

(162)16

39 . จงเปลียนเลขฐานสิ บ 204 ให้ เป็ นเลขฐานสอง
1. 10111010
2. 11011011
3. 11001100
4. 11001101
ตอบ 3 (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 214) สามารถเปลียน (204)10 ให้เป็ นเลขฐาน 2 ได้ดงั นี
2 204
2 102

เศษ 0

2

51

เศษ 0

2

25

เศษ 1

2

12

เศษ 1

2

6

เศษ 0

2

3

เศษ 0

2

1

เศษ 1
0

(204)10

=

เรี ยงคําตอบจากล่างขึนบน

เศษ 1
(11001100)2

40 . จลเปลียนเลขฐานสิ บ 204 ให้ เป็ นเลขฐานสิ บหก
1. BA
2. CB
3. CC
4. CD
ตอบ 3 (IT 105 (H) เลขพิมพ์ 48316 หน้า 211, 213) สามารถเปลียน (204)10 ให้เป็ นเลขฐาน 16 ได้ดงั นี
16 204
16

12

เศษ 12 (12 = C)
0

(204)10 =

เศษ 12
(CC) 16

41 นักพัฒนา/ สร้ างซอฟต์ แวร์ คือ
1. Software Engineer
2. Webmaster
3. DBA

เรี ยงคําตอบจากล่างขึนบน

4. Programmer
ตอบ 1 (คําบรรยาย) วิศวซอฟต์แวร์ (Software Engineer) คือ บุคคลทีทําหน้าทีพัฒนาและสร้างซอฟต์แวร์ โดยจะทําการวิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ทีพัฒนาขึน
มาอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยอาศัยหลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วย
อีกทังเป็ นกลุ่มคนทีมีทกั ษะและความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็ นอย่างดี
สามารถเขียนโปรแกรมได้หลาย ๆ ภาษาและ สามารถผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ได้เป็ นอย่างดี
42 . ภาษาเขียนโปรแกรมในข้ อใดเป็ น 1GL (First Generation Language)
1. First Language
2. Binary Language
3. Hardware Language
4. Machine Language
ตอบ 4 หน้า 200 – 201 ภาษาเครื อง (Machine Language หรื อภาษายุคที 1) เป็ นภาษาระดับตําทีสุ ด (Lowest – Level Language) โดยจะใช้เครื องคอมพิวเตอร์ได้ จึงเป็ น
ภาษาทีคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและพร้อมทีจะทํางานตามคําสังได้ทนั ที
43 . ภาษาเขียนโปรแกรมในข้ อใดเป็ นประเภทเชิงวัตถุ (Object - oriented)
1. A + +
2. C + +
3. B + +
4. D + +
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ภาษาในเชิงวัตถุ (Object – oriented Language) เป็ นภาษาทีสามารถออกแบบรายการวัตถุต่าง ๆ (Objects) ทีฝังในโปรแกรม หรื ออกแบบโปรแกรม
ต่าง ๆ ให้สามารถใช้รายการต่าง ๆ ร่ วมกันได้ ซึงจะช่วยความคล่องตัวในการทํางานได้มากขึน ตัวอย่างของภาษาประเภทนี เช่น C + +, Java, Visual Basic.NET
เป็ นต้น
44 . นักวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศเพือพัฒนาให้ ได้ ระบบสารสนเทศทีดีกว่ า คือ
1. System Administrator
2. System Controller
3. System Analyst
4. System Engineer
ตอบ 3 หน้า 317, (คําบรรยาย) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ บุคคลทีทําหน้าทีวิเคราะห์วามต้องการของผูใ้ ช้ ศึกษาการทํางานขององค์กร วิเคราะห์ปัญหา
และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ เพือให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้มากทีสุ ด และเป็ นพัฒนาเพือให้ได้ระบบสารสนเทศทีดีกว่าระบบเดิม
45 . การพัฒนาระบบสารสนเทศควรเริมต้ นทีใด
1. การจัดหา/ ปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์
2. การอบรมบุคลากร
3. การปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร
4. การวิเคราะห์โดยทํา Feasibility Study
ตอบ 4 หน้า 289 -309, (คําบรรยาย) วัฏจักรของการพัฒนาระบบสารสนเทศมี 5 ขันตอนดังนี
1. การวางแผน (Planning)
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โดยเริ มต้นจากการศึกษาความเป็ นไปได้เบืองต้น (Feasibility Study) ซึงจะพิจารณาจากความเป็ นไปได้ ด้านเงินลงทุน (Cost),
ด้านเทคนิค (Technical), ด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational) และ ด้านเงินลงทุน (Schedule)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
4. การสร้างและติดตังระบบใหม่ (Implementation)
5. การบํารุ งรักษาระบบ (Maintenance)

46 . การทดสอบระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึนมาแล้ วว่ าสามารถทํางานร่ วมกับระบบสารสนเทศอืน ๆ ทีมีอยูไ่ ด้อย่างถูกต้องหรื อไม่ เรี ยกว่าการทดสอบนีว่า
1. Integration
2. Communication Test
3. Synchronization Test
4. Interface test
ตอบ 1 หน้า 305 – 306, (คําบรรยาย) ในขันตอนของการติดตังและทดสอบระบบใหม่ (Testing) นันจะมีอยู่ 4 รู ปแบบ คือ
1. Unit Test คือ การทดสอบในแต่ละส่ วนของโปรแกรมว่าทํางานได้ถูกต้องหรื อไม่
2. System Test คือ การทดสอบการทํางานร่ วมกันของทุกโปรแกรมในระบบ
3. Integration Test คือ การทดสอบการทํางานร่ วมกันระหว่างระบบสารสนเทศนีกับระบบสารสนเทศอืนทีเกียวข้อง
4. Acceptance Test คือ การทดสอบการยอมรับระบบสารสนเทศทังระบบโดย User

47 . การเริมต้ นการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์ (Booting) ต้ องใช้ ซอฟ๖แวร์ ข้อใด
1. Utility
2. Installer
3. Operating System
4. Browser
ตอบ 3 หน้า 283 – 245, (คําบรรยาย) หน้าทีของระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) มีดงั นี
1. การเริ มต้นการทํางานของเครื องคอมพิวเตอร์ (Starting a computer หรื อการ Booting)
2. การสร้างตัวประสานกับผูใ้ ช้ (User Interface)
3. การจัดการหน่วยความจํา (Managing Memory)
4. การติดตามการทํางานของระบบ (Monitoring Performance)
5. การจัดการการประมวลผลหรื อโปรแกรม (Managing CPU/ Program)
6. การจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (Managing I/ O Device/ Configuring Device)
7. การจัดการแฟ้มข้อมูล (Managing File)
48 . ข้ อใดไม่ ใช่ System Software
1. Symbian, Android
2. Compuiler
3. Antivirus
4. Word Processing
ตอบ 4 หน้า 236 – 237, 246, 256 – 259 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) มี 3 ประเภท ได้แก่
1. ระบบปฏิบตั ิการ (operating System) เป็ นโปรแกรมทีทําหน้าทีจัดการการดําเนินการพืนฐานของคอมพิวเตอร์ทุกเครื อง ควบคุมการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ และควบคุม
การจัดสรรเนือทีในหน่วยความจําหลัก เช่น Windows CE, Windows Vista, Windows 7, UNIX, Symbian, Android เป็ นต้น
2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็ นโปรแกรมพิเศษทีช่วยอํานวยความสะดกวแก่ผใู ้ ช้ในงานเฉพาะด้าน เช่น การป้องกันไวรัส (Antivirus Software), ตัว
ถนอมจอภาพและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีค้างบนจอภาพ (Screen Saver), การจัดเรี ยงไฟล์และเนือทีว่างในดิสก์ให้อยูต่ ่อเนืองจากกัน (Disk Defragmenter)
เป็ นต้น
3. ตัวแปลภาษา (Language Translator) เช่น Compiler เป็ นต้น

49 . ข้ อใดไม่ ใช่ operating System
1. Acrobat
2. Windows CE
3. UNIX
4. Window 7
ตอบ 1 ดูคาํ อธิบายข้อ 48. ประกอบ
50 . ข้ อใดเป็ น Utility สํ าหรับการตรวจสอบและจัดเรียงการบันทึก File ต่ าง ๆ ให้ อยู่ใน Sector ต่ อเนืองกันของ Hard Disk
1. File Manager
2. Defragmenter
3. Sorter
4. Search Engine
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 48. ประกอบ

51 . ข้ อใดเป็ น Utility สํ าหรับการถนอมจอภาพและรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลทีปรากฏค้ างบนจอภาพ
1. Screen Security
2. Screen Saver
3. Screen Protector
4. Screen Detector
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 48. ประกอบ
52 Virus คือ
1. Hardware
2. Software
3. Data
4. Information
ตอบ 2 หน้า 257 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer) คือ คําสังโปรแกรมหรื อซอฟต์แวร์ (Software) ทีซ่อนหรื อฝังอยูภ่ ายในโปรแกรมประยุกต์หรื อโปรแกรมระบบ
โดยมันจะก๊อบปี มันเองไปยังโปรแกรมอืน ทําให้โปรแกรมและข้อมูลเกิดความเสี ยหายอย่างมาก
53 . Computer Games จัดเป็ น
1. Hardware
2. Software
3. Data, Information
4. Procedure
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี
1. ซอฟต์แวร์ทีใช้งานด้านธุรกิจ (Business) เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database, Project Management ฯลฯ
2. ซอฟต์แวร์ทีใช้งานด้านกราฟิ กและสื อผสม (Graphics and Multimedia) เช่น CAD, Desktop Publishing, Paint/ Image Editing, Dreamweaver MX ฯลฯ

3. ซอฟต์แวร์ทีใช้ในบ้าน ใช้งานส่ วนตัว ใช้เพือการศึกษา หรื อ เพือความบันเทิง (Home/ Personal/ Education/ Entertainment) เช่น Clip Art/ Image Gallery, Personal
Finance, Instant, Computer Games ฯลฯ
4. ซอฟต์แวร์ทีใช้งานด้านการสื อสาร เช่น Web Browser, Instant Messaging, E – mail ฯลฯ
54 ข้ อใดไม่ ใช่ Malware
1. Trojan Horse
2. Spyware
3. Internet Filter
4. Worm
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Malware ย่อมาจาก Malicious Software หมายถึง ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายทีถูกสร้างขึนมาและแจกจ่ายออกไปเพือทําลายหรื อสร้างความเสี ยหาย
แก่ระบบคอมพิวเตอร์ตวั อย่างของโปรแกรมประเภทนี เช่น โทรจัน (Trojan House), ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus Computer), หนอนในอินเทอร์เน็ต (Worm), เพย์โหลด
(Playload), โปรแกรมสายลับ (Spyware) ฯลฯ (สําหรับ Internet Filter ถือว่าเป็ นโปรแกรมอรรถประโยชน์ทีช่วยกรองเว็บไซค์หรื อข้อมูลทีไม่มีประโยชน์ก่อนเข้าสู่
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต)
55 . ข้ อใดคือหน้ าทีส่ วนหนึงของระบบปฏิบัตกิ าร
1. Instant Messaging, E – mail
2. ตรวจจับและกําจัด Virus
3. แปล Source Program
4. Virtual Memory
ตอบ 4 (คําบรรยาย) หน่วยความจําเสมือน (Virtual Memory) เป็ นความสามารถหนึงในการจัดการหน่วยความจําของระบบปฏิบตั ิการ (Operating System : OS) ซึง
เป็ นการจัดสรรพืนทีว่างในฮาร์ดดิสก์ให้ทาํ หน้าทีเสมือนเป็ น RAM ซึงวิธีนีจะทําให้ผใู ้ ช้สามารถใช้พืนทีใน RAM ได้มากกว่าความเป็ นจริ ง โดยกระบวนการทีเกิดขึน
เมือโปรแกรมขอตําแหน่งในหน่วยความจําเสมือนจะเรี ยกว่า Swapping ซึงเป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่าง RAM และ Hard Disk
56 . ข้ อใดเป็ น Application Software สํ าหรับงานด้ านสื อผสม (Multimedia)
1. OneNote
2. Access
3. Dreamweaver
4. StarOffice
ตอบ 3 (ดูคาํ อธิบายข้อ 53. ประกอบ) Dreamweaver เป็ นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทีใช้สาํ หรับงานด้านสื อผสม (Multimedia) ทีเรี ยกว่า Web Page Authoring Software ซึง
นิยมใช้ในการออกแบบหรื อปรับแต่งเว็บเพจให้ทนั สมัย เช่น ภาพกราฟิ ก เสี ยง ภาพเคลือนไหว เป็ นต้น

ห้ ใช้ ภาพต่ อไปนีตอบคําถามข้ อ 57 – 60.

57 . ขันตอนใดใน Flowchart เป็ นโครงสร้ างควบคุมแบบ Selection
1. 3, 5, 16
2. 2, 4, 8, 13
3. 9
4. 1, 17
ตอบ 3 หน้า 174 – 175 หมายเลข 9 เป็ นกล่องตัดสิ นใจของโครงสร้างควบคุมแบบเลือก (Selection) ภายใต้การตัดสิ นใจแบบ IF – THEN – ELSE ซึงมีหลักการ
ทํางานคือ ถ้าเงือนไขเป็ นจริ ง ให้ทาํ ส่ วนทีเป็ น THEN แต่ถา้ เงือนไขเป็ นเท็จ ให้ทาํ ส่ วนทีเป็ น ELSE
58 . ขันตอนใดใน Flowchart เป็ นโครงสร้ างควบคุมแบบ Repetition
1. 9, 12
2. 14, 4
3. 5, 6, 7
4. 9, 10, 11
ตอบ 3 หน้า 177 – 189 โครงสร้างควบคุมแบบทําซํา (Repetition หรื อ Iteration) มี 2 รู ปแบบคือ
1. DOWHIE คือ โครงสร้างทีมีการตรวจสอบเงือนไขก่อนทีจะตัดสิ นใจทําซําหรื อไม่ทาํ ซําโดยจะทําการทดสอบเงือนไขทีตอนเริ มต้น (Pre - test) และเมือทํางานมาถึง
ส่ วนทีเป็ นเงือนไขถ้าเงือนไขเป็ นจริ ง ก็จะมีการวนซําต่อไปเรื อย ๆ จนกว่าเงือนไขการตัดสิ นใจจะเป็ นเท็จจึงจะหยุดการทําซํานัน
2. DOUNTIL คือ โครงสร้างซึงกระทําการคําสังทังหมดในส่ วนซํา 1 ครังก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงือนไข โดยจะทําการทดสอบเงือนไขทีตอนจบ (Port - test) ของการวน
ซําทังนีจะวนซําต่อไปเรื อย ๆ ตราบใดทีเงือนไขเป็ นเท็จ และจะหยุดการวนซําเมือเงือนไขเป็ นจริ ง (หมายเลข 5, 6, 7 อยูใ่ นส่ วนของการวนซําแบบ DOUNTIL)
59 . ใน Flowchart นีมีโครงสร้ างควบคุม Repetition ชนิด Pre – test อยู่กแห่
ี ง
1. 3
2. 0
3. 1
4. 2
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 58. ประกอบ

60 ใน Flowchart นีไม่ มโี ครงสร้ างควบคุมแบบใด
1. Post – test Repetition
2. CASE
3. Iteration
4. Sequence
ตอบ 2 (ดูคาํ อธิบายข้อ 57. และ 58. ประกอบ), (คําบรรยาย) CASE Control Structure คือ โครงสร้างแบบเลือกทีนํามาใช้เพือทดสอบเงือนไขทีมีทางเลือกมากกว่า 2
ทางเลือก โดยมีลกั ษณะของโครงสร้างดังนี

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

61 . ...........เป็ นหน่ วยทีให้ บริการผู้ใช้ เพือให้ สามารถเข้ าสู่ Internet ได้
1. Internet Point Service
2. Internet Service Alliance
3. Access Provider
4. Access Digital Internet Service Provider
ตอบ 4 (คําบรรยาย) (ให้บริ การอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิ ชย์ (Internet Point Service : ISP) คือ บริ ษทั หรื อองค์กรทีใช้บริ การเชือมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้
บริ การจะต้องเสี ยค่าบริ การให้ ISP ด้วย เช่น Asia InfoNet ของบริ ษทั True, Internet Thailand ของ NECTEC, TT & T เป็ นต้น
62 . ..........เป็ นมาตรฐานของอุปกรณ์ ในระบบ Internet แบบไร้ สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11
1. Wireless Fidelity
2. Wireless Digital
3. Wireless Federal Standard
4. Wireless ISP
ตอบ 1 (คําบรรยาย) Wi –Fi (Wireless Fidelity) คือ ชุดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีสามารถใช้ได้กบั มาตรฐานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) เพือให้บริ การ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สายตามสถานทีชุมชนต่าง ๆ
63 . ............เป็ น Web ทีใช้ สามารถส่ งความคิดเห็นหรื อข้ อมูล โดยบน Web จะปรากฏความคิดเห็นหรื อข้ อความเรียงตามเวลาทีผู้ใช้ ส่งมา
1. Content Aggregator
2. Blog
3. Portal
4. Advocacy
ตอบ 2 (คําบรรยาย) บล็อก (Blog) คือ รู ปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึงทีถูกเขียนขึนในลําดับทีเรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึงจะแสดงข้อมูลทีเขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด โดย
ปกติแล้วบล็อกจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ และสื อมัลติมีเดียในรู ปแบบต่าง ๆ ทังนีจุดเด่นของบล็อกก็คือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อท้ายข้อความทีเจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียนซึงทําให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบแทนกลับโดยทันที
ข่าวสาร เผยแพร่ ผลงาน หรื อเขียนเรื องส่ วนตัวของตนในรู ปแบบทีเรี ยกว่า ไดอารี ออนไลน์ ได้อีกด้วย

นอกจากนีผูเ้ ขียนยังสามารถใช้บล็อกเพือประกาศ

64 . เราสามารถระบุถงึ หรื อตรวจสอบเครื องคอมพิวเตอร์ ทติี ดต่ อสู่ Internet ได้ จาก..........
1. IP Address
2. IP Identification Name
3. Domain Identification Address
4. Domain Address
ตอบ 5 (คําบรรยาย) Internet Address คือ ตําแหน่งหรื อทีอยูท่ างอิเล็กทรอนิกส์ทีสามารถระบุถึงหรื อตรวจสอบเครื องคอมพิวเตอร์ทีติดต่อเข้าสู่ เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้ ซึงอาจอยูใ่ นรู ปแบบของ IP หรื อDomain Address ก็ได้ โดย IP Address จะเป็ นทีอยูแ่ สดงด้วยตัวเลข 4 ชุด คันด้วยจุด ประกอบด้วยเลข 1 ถึง 255 ส่ วน Domain
Address เป็ นทีอยูท่ ีแสดงด้วยตัวอักษรทีสามารถเข้าใจและจดจําได้ง่ายกว่าตัวเลขไอพี

65 . ...........เป็ นโปรแกรมสํ าเร็จรู ปทีบริการให้ ผู้ใช้ สามารถเรียกใช้ หรื อเรียกดู Web Page
1. Web Server
2. Internet Provider
3. Windows Explorer
4. Google Chrome
ตอบ 4 (คําบรรยาย) โปรแกรม Google Chrome คือ เว็บเบราเซอร์ (Web browser) ทีสร้างโดยกูเกิล ซึงจะช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถเรี ยกใช้หรื อเรี ยกดูเว็บเพจและเว็บ
แอพลิเคชันทีซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ ว ปลอดภัย และใช้งานได้ง่ายขึน เช่น ช่วยในการค้นหาข้อมูล แชท รับส่ งอีเมล์ ซือสิ นค้า ทําธุรกรรมทางธนาคาร อ่านข่าวสาร
หรื อดูวดี ีโอออนไลน์ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว
67 . ............แสดงการออกแบบเครื อข่ ายและการเชื อมต่ ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ก่อนการติดตังจริง
1. RFID Architecture
2. Network Connector Topology
3. Network Architecture
4. Mashup
ตอบ 2 หน้า 381 – 382, (คําบรรยาย) Network Connector Topology คือ โครงรู ปของเครื อข่ายทีแสดงแบบจําลองของเครื อข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีลกั ษณะการ
เชือมต่อกันอย่างไร โดยแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ โครงรู ปแบบดาว (Star), แบบวงแหวน (Ring) และ แบบบัส (Bus) ซึงจะส่ งผลต่องบประมาณและเวลาทีใช้ใน
การติดตัง
68 . ในระบบ Global Positioning System (GPS) ประกอบด้ วย.........ซึงทําหน้ าทีรับ คํานวณ และวิเคราะห์ สัญญาณดาวเทียมหรื อบอกตําแหน่ งของวัตถุนัน ๆ
1. Earth – based Receiver
2. Object – based Receiver
3. Digital Object Receiver
4. Over IP Address Receiver
ตอบ 1 (คําบรรยาย) Global Positioning System (GPS) คือ ระบบดาวเทียมทีใช้ในการระบุตาํ แหน่งบนพืนผิวโลก โยจะมีการคํานวณจากสัญญาณนาฬิกาทีส่ งมาจาก
ดาวเทียมมากกว่า 4 ดวง ทังนีสัญญาณดาวเทียมจะทํางานร่ วมกับโปรแกรมแผนทีเพือบอกตําแหน่งของเครื องรับสัญญาณ GPS ทีเรี ยกว่า Earth – based Receiver ซึง
จะทําหน้าทีรับ คํานวณ และวิเคราะห์ สัญญาณดาวเทียมหรื อบอกตําแหน่งของวัตถุนนั ๆ บนพืนโลก
69 . ..........เป็ นมาตรฐานเพือใช้ เชื อมต่ อและติดต่ อสื อสารข้ อมูลใน Internet
1. Internet Service Standard
2. TCP/ IP

3. Client/ Server
4. Groupware
ตอบ 2 หน้า 361 โปรโตคอลหรื อมาตรฐานทีใช้ในสื อสารบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต คือ TCP/ IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ซึงจะใช้หลักการ
ย่อยข้อมูลเป็ นPacket เพือใช้ในการติดต่อสื อสาร รวมทังใช้ในการโอนย้ายไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ตามเครื อข่าย ทําให้เครื อข่ายต่าง ๆ ทัวทุกมุมโลกสามารถเชือมต่อ
ถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว
70 . ...........เป็ นเครื อข่ ายทีให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าสู่ เครื อข่ ายขององค์ กรในส่ วนเฉพาะทีลูกค้ านัน ๆ ได้ รับอนูญาต
1. Extranet
2. External Service Network
3. Intranet
4. External Online Server
ตอบ 1 (คําบรรยาย) ระบบเครื อข่ายภายนอกองค์กร (Extranet) คือ ระบบเครื อข่ายซึงเชือมต่อเครื อข่ายภายในองค์กรหรื อ Intranet เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ทีอยู่
ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของาขาของผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อลูกค้า โดยการเชือมต่อเครื อข่ายอาจเป็ นได้ทงการเชื
ั
อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด หรื อการเชือม
ต่อแบบเครื อข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินเทอร์เน็ตหลาย ๆ เครื อข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยปกติแล้วระบบ Extranet จะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะ
สมาชิกขององค์กร หรื อผูท้ ีได้รับสิ ทธิในการใช้งานเท่านัน
71 . ..........เป็ นโปรแกรมทีทําให้ โปรแกรมเมอร์ สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ของระบบงานเพือติดต่ อสื อสารระหว่ าง Computer กับ Internet
1. Wide Area Network Computer
2. Network Communication Service
3. Web Service
4. Web Server
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Web Service คือ โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถติดต่อสื อสารกับคอมพิวเตอร์เครื องอืนในระยะไกลผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่าย ๆ ในปั จจุบนั Web Service จะให้บริ การทังซอฟต์แวร์ ข้อมูลข่าวสาร และการซือขายออนไลน์
72 . ผู้ใช้ ในเครื อข่ ายแบบไร้ สายสามารถใช้ .............เพือเชื อมต่ อคอมพิวเตอร์ ของตนเข้ าสู่ Internet ในบริเวณทีมีสัญญาณสื อสารนัน ๆ
1. Wireless Area Point
2. Area Access Point
3. Wireless Internet Access Point
4. Wireless Internet Area Service
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Wireless Internet Access Point คือ อุปกรณ์การติดต่อสื อสารศูนย์กลางทียอมให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถโอนย้ายจ้อมูลแบบไร้สาย
ระหว่างกันหรื อไปยังเครื อข่ายแบบมีสาย ดังนัน Wireless Internet Access Point จึงเป็ นเหมือนตัวรับสัญญาณในระยะทางประมาณ 50 เมตร
73 . ผู้ดูแลฐานข้ อมูลใช้ ..............กําหนดการักษาความปลอดภัยและการเรียกใช้ ข้อมูลในฐานข้ อมูล
1. Data Security Service
2. Database Management Service
3. Database Administration
4. Database Management System
ตอบ 4 (คําบรรยาย) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) จะทําหน้าทีเสมือนเป็ นตัวประสานงานระหว่างผูใ้ ช้กบั ฐานข้อมูล โดยเป็ น
ซอฟต์แวร์ระบบงานทีผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (Database Administration : DBA) ใช้ควบคุมดูแลการเรี ยกใช้ขอ้ มูลในฐานข้อมูล กําหนดรู ปแบบหรื อลักษณะของข้อมูล
โครงสร้าง วิธีดาํ เนินการกับฐานข้อมูลสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Authorized Access) และการักษาความปลอดภัยของข้อมูล
74 . ............เป็ นแหล่ งรวบรวมรายละเอียดและความสั มพันธ์ ของข้ อมูลในฐานข้ อมูล
1. Data Dictionary

2. Data Collection
3. Data Center Service
4. Data Relationship Dictionary
ตอบ 1 (คําบรรยาย) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็ นคุณลักษณะทีดีประการหนึงของระบบฐานข้อมูล ซึงเป็ นเอกสารในการดูแลรักษาระบบความหมายของ
ข้อมูลทีเรี ยกว่า Data Definition ทังนีพจนานุกรมข้อมูลจะประกอบด้วยสารสนเทศทีว่าด้วยโครงสร้างของแฟ้มแต่ละแฟ้ม โดยมีองค์ประกอบภายในแฟ้มคือ เรคอร์ด
ฟิ ลด์ ช่วงของค่าทีรับได้และสิ ทธิในการเข้าใช้ขอ้ มูล
75 . เป้ าหมายทีสํ าคัญของ File Maintenance คือ ต้ องการให้ .............
1. ผูใ้ ช้สามารถปรับปรุ งข้อมูลได้ตามเวลาทีกําหนด
2. ผูด้ ูแลฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบการใช้ขอ้ มูล
3. ข้อมูลมีความถูกต้อง
4. ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว
ตอบ 3 (คําบรรยาย) การบํารุ งรักษาแฟ้มข้อมูล (File Maintenance) หมายถึง การปรับปรุ งแฟ้มข้อมูลให้ทนั สมัยและถูกต้องอยูเ่ สมอ เช่น เพิม ลด หรื อเปลียนแปลง้อ
มูลบางประการในฐานข้อมูล เพือทําให้ขอ้ มูลมีความเป็ นปั จจุบนั และถูกต้องมากทีสุ ดนันเอง
76 . ข้ อใดเป็ นผลจาการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล ในฐานข้ อมูล
1. Chat
2. Backup
3. Graphic User Internet
4. Query By Example
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล (Data Security) มีดงั นี
1. Log File คือ รายงานเล็ก ๆ ทีอยูใ่ นฐานข้อมูลซึงเป็ นข้อมูลทุกอย่างทีมีการปรับปรุ งแล้ว
2. Backup คือ การสํารองข้อมูลในฐานข้อมูลเอาไว้เพือวามปลอดภัย
3. Recovery Utility คือ การกูแ้ ฟ้มข้อมูลทีเสี ยหายหรื อถูกทําลายกลับคืนมา
4. Access Privilege คือ การกําหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้แต่ละคน
77 . โปรแกรมเมอร์ สามารถใช้ ..........สร้ างแบบหน้ าจอในรู ปของ Window ให้ สามารถทํางานร่ วมกับโปรแกรมต่ าง ๆ ได้ ง่ายและสะดวก
1. Screen Creator
2. Form
3. Screen Form Window
4. Form Creation
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ฟอร์ม (Form) เป็ นส่ วนประกอบหนึงของโปรแกรมฐานข้อมูล โดยผูใ้ ช้สามารถใช้ฟอร์มได้หลากหลายวัตถุประสงค์ดงั นี
1. ใช้รับข้อมูลเข้าไปในตารางโดยสร้างแบบฟอร์มสําหรับข้อมูล
2. สร้างเมนูทีใช้ในการเปิ ดฟอร์มและรายงานอืน ๆ
3. สร้างหน้าต่าง (Window) สําหรับข้อมูลจากผูใ้ ช้เพือนําไปแสดงผลลัพธ์ต่อไป และเพือให้สามารถทํางานร่ วมกันกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกมากขึน
78 . การบันทึกและจัดการฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ ผู้นิยมใช้ .......เพือวิเคราะห์ ข้อมูลทีผ่ านมาและทีคาดว่ าจะเกิดขึนในอนาคต
1. E – commerce
2. Web Database Service
3. Data Warehouse
4. Data Manipulation Language

ตอบ 3 (คําบรรยาย) คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทีมีการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเพือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกิดขึนในอดีต
และทีคาดการณ์วา่ จะเกิดขึนในอนาคต ทังนีเพือเป็ นฐานให้แก่ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทีต้องการข้อมูลจํานวนมาก
79 . ในการออกแบบฐานข้ อมูล ใช้ .......เป็ นแบบจําลองฐานข้ อมูลในรู ปของตารางก่ อนมีการใช้ ฐานข้ อมูลจริง
1. Hierarchical Database Model
2. Relational Database Model
3. Table Database Model
4. Table Relationship Model
ตอบ 2 (คําบรรยาย) แบบจําลองฐานข้อมูล (Database Model) เป็ นมาตรฐานทีช่วยในการออแบบฐานข้อมูลและแสดงถึงโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูล Database
Model ทีนิยมใช้ในปั จจุบนั มี 5 ลักษณะดังนี
1. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จะจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของตารางแบบ 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) โยไม่ตอ้ งสนใจว่า
ข้อมูลจะถูกเก็บจริ งในลักษณะใด
2. ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object – oriented Database) เป็ นฐานข้อมูลทีจัดการข้อมูลทีเป็ นภาพกราฟิ ก เสี ยง ภาพเคลือนไหว และจําลองข้อมูลเชิงวัตถุได้ ส่ วนใหญ่มกั นิยม
นํามาใช้กบั Multimedia Database, GroupWare Database, Hypertext Database เป็ นต้น
3. ฐานข้อมูลหลายมิติ (Multidimensional Database) จะนําเสนอข้อมูลในรู ปของตารางตังแต่ 2 ขึนไป โดยใช้รากฐานข้อมูลเชิงตาราง แถว และคอลัมน์
4. ฐานข้อมูลแบบลําดับชัน (Hierarchical Database) เรี ยกได้อีกอย่างหนึงว่า โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Structure) ซึงมีลกั ษณะคล้ายต้นไม้ทีควําหัวลง
5. ฐานข้อมูลแบบข่ายงาน (Network Database) เป็ นฐานข้อมูลทีสามารถจัดการกับความสัมพันธ์ทีซับซ้อนได้ดี
80 . .........เป็ นฐานข้ อมูลทีนิยมใช้ กบั Multimedia Database, GroupWare Database, Hypertext Database
1. Network Database
2. Object – oriented Database
3. Multimedia Web Database
4. Hierarchical Database
ตอบ 2 ดูคาํ อธิบายข้อ 79. ประกอบ
81 . ตัวเลือกใดทีเป็ นมุ่งหมายหลักของการนําระบบสารสนเทศมาใช้ กบั องค์ กรธุรกิจ
1. ประสิ ทธิภาพการประมวลผล
2. พนักงานทํางานน้อยลง
3. ผลกําไรขององค์กร
4. เพิมประสิ ทธิภาพของข้อมูล
ตอบ 3 ดูคาํ อธิบายข้อ 5. ประกอบ
82 . ตัวเลือกใดเป็ นส่ วนสํ าคัญทีเป็ นปัจจัยภายนอกทีมีผลต่ อระบบสารสนเทศขององค์ กร
1. งบประมาณ (Budget)
2. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (CEO)
3. คู่แข่ง (Competitors)
4. พนักงาน (Employee)
ตอบ 3 (คําบรรยาย) ปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศขององค์กร เช่น คู่แข่งขัน (Competitors), หน่วยงานของรัฐบาล (Regulatory Agencies), ผูถ้ ือหุน้
(Stockholders), ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Suppliers) และลูกค้า (Customers)
83 . ระบบสารสนเทศ (Information System) ทีใช้ ในระดับบริหารจัดการเรียกว่ าอะไร
1. Executive Support System

2. Management Information System
3. Transaction Information System
4. Office Automation System
ตอบ 2 หน้า 265 – 266, 273 ระบบสารสนเทศเพือเข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล เพือให้ได้สารสนเทศทีถูกต้อง กะทัดรัด เข้าใจง่าย สมบูรณ์ ทันต่อการใช้งาน
และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึงผูบ้ ริ หารในระดับต่าง ๆ จะใช้สารสนเทศเหล่านันมาช่วยในการบริ หารงานรวมทังการตัดสิ นใจทีทันเหตุการณ์และตรงกับความ
ต้องการ
84 . ตัวเลือกใดทีไม่ ใช่ เรื องทีเกียวข้ องกับจริยธรรมคอมพิวเตอร์
1. การขโมยเครื องคอมพิวเตอร์
2. การลักลอบเข้าถึงข้อมูลผูอ้ ืน
3. การตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูล
4. การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ตอบ 3 (คําบรรยาย) จริ ยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics) คือ หลักศีลธรรมจรรยาทีกําหนดขึนเพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิหรื อควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ทําร้ายผูอ้ ืนให้เกิดความเสี ยหายหรื อก่อความรําคราญ ใช้ขโมยข้อมูลทีสําคัญโดยประสงค์ร้าย เข้าถึงข้อมูลของผูอ้ ืนโดยไมได้รับอนุญาตการละเดลิขสิ ทธิหรื อทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ เป็ นต้น
85 . ลักษณะของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (e- Commerce) ทีเกิดขึนระหว่ างบริษทั กับบริษทั เรียกว่ า
1. B2B
2. B2C
3. C2C
4. G2B
ตอบ 1 (คําบรรยาย) e- Commerce หรื อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทําธุรกิจซือขายสิ นค้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงรู ปแบบของการทํา e- Commerce จะมีอยู่ 5
ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
1. B2B (Business to Business) คือ การทําธุรกิจระหว่างบริ ษทั เอกชนกับบริ ษทั เอกชน
2. B2C (Business to Consumer) คือการทําธุรกิจระหว่างบริ ษทั เอกชนกับผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ือปลีก
3. C2C (Consumer to Consumer) คือ การทําธุรกิจระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค
4. B2G (Business to Government) คือ การทธุรกิจระหว่างบริ ษทั เอกชนกับรัฐบาล
5. G2G (Government to Government) คือ การทําธุรกิจระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล
86 การทําสํ าเนาข้ อมูลเป็ นวิธีการทีเรียกว่ าอะไร
1. Format
2. Delete
3. Backup
4. Update
ตอบ 3 ดูคาํ อธิบายข้อ 76. ประกอบ
87 . สาเหตุทโปรแกรมไวรั
ี
สติดเข้ ามาในเครื องคอมพิวเตอร์ เมือมีการใช้ คอมพิวเตอร์ ผ่าน Internet ให้ เลือกตัวเลือกข้ อใดทีถูกต้ องทีสุ ด
1. เปิ ดใช้งานจากแผ่น Disk ทีตืดโปรแกรม
2. เปิ ดเครื องคอมพิวเตอร์ทีมีโปรแกรมไวรัส
3. เครื องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส
4. เปิ ด Mail ทีติดไวรัสจาก Electronic Mail

ตอบ 4 (คําบรรยาย) โปรแกรมไวรัสสามารถแทรกไปกับ Word Document ทีส่ งไปกับ E- mail Message บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึงเมือมีการส่ ง E- mail Message
ไปยังผูใ้ ช้บริ การจํานวนหลายพันคนทัวโลก หากผูใ้ ช้เปิ ดเมล์หรื อแฟ้มข้อมูลทีติดไวรัสมาด้วย ก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสทันที แต่ถา้ ใช้ไม่เปิ ดเมล์หรื อแฟ้ม
ข้อมูลจากผูส้ ่ งทีไม่รู้จกั แล้วลบแฟ้มทีแนบมาทิงคอมพิวเตอร์
88 . ร้านค้าทีจําหน่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ จะสังเกตเห็นมีสายคล้องเครื องและมีกญ
ุ แจล็อก ตรงกับลักษณะตัวเลือกข้อใด
1. Software Piracy
2. Hardware Theft
3. System Failure
4. Unauthorized Access
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ความเสี ยงในแง่ของความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นการกระทําทีทําให้เกิดการสู ญหายหรื อความเสี ยหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ซึงมี
หลายลักษณะดังนี
1. System Failure คือ ปั ญหาทีทําให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เกิดความเสี ยหาย
2. Malware คือ โปรแกรมทีถูกสร้างขึนมาเพือรบกวนและสร้างความเสี ยหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์
3. Unauthorized Access and User คือ การทีบุคคลผูไ้ ม่ประสงค์ดีและไม่มีสิทธิเข้ามาในระบบของผูใ้ ช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น Cracker, Hacker
4. Hardware Theft คือ การโจรกรรมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึงมีวธิ ีป้องกัน เช่น ใช้รหัสผ่าน (Password), ใช้สายยูหรื อกุญแจคล้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอาไว้
5. Software Theft คือ การโจรกรรมซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมสายลับ (Spyware) เป็ นต้น
89 . ตัวเลือกข้ อใดทีไม่ ใช่ เป็ นวิธีการเข้ าสู่ คอมพิวเตอร์ หรื อใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อข้ อมูลองค์ กรทีมีความสํ าคัญด้ วยหลักการแบบ Biometrics Device
1. สแกนนิวมือ
2. ใช้ User name และ Password
3. สแกนม่านตา
4. ใช้เสี ยง
ตอบ 2 (คําบรรยาย) วิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ มีดงั นี
1. การระบุชือผูใ้ ช้ (User name) หรื อ User ID
2. การกําหนดรหัสผ่าน (Password)
3.

การใช้อุปกรณ์ทางกายภาพ (Biometrics Device) เป็ นการใช้ลกั ษณะทางกายภาพทีเป็ นลักษณะเฉพาะแต่ละคนในการระบุตวั บุคคลโดยอัตโนมัติ ซึงลักษณะทาง
กายภาพทีใช้เป็ นเกณฑ์ได้ เช่น ลายนิวมือ (Fingerprint), ม่านตา (Retina), ลายฝ่ ามือ (Hand Geometry), เสี ยง (Voice) เป็ นต้น

90 . โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบสิ ทธิ Single User License ลักษณะในตัวเลือกข้ อใดทําไม่ ได้
1. ติดตังเครื องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื อง
2. สามารถทําสําเนาได้ 1 ชุด
3. ให้ผอู ้ ืนนําไปใช้ต่อได้
4. ขายให้ผอู ้ ืนได้ แต่ตอ้ งลบโปรแกรมออกก่อน
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Single User License (MAC Address) คือ การใช้สิทธิในการใช้งานกับผูใ้ ช้เพียงคนเดียว โดยยอมให้ผอู ้ ืนได้หลังจากทีลบโปรแกรมนันออกจาก
เครื องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว
91 . ตัวเลือกข้ อใดคือระบบสารสนเทศทีใช้ ในระบบปฏิบัตกิ าร
1. Management Information System
2. Transaction Processing System
3. Decision Support System
4. Executive Support System

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ระบบสารสนเทศในองค์กรจะถูกนําไปใช้โดยบุคคล 4 ระดับดังนี
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Top Manager) จะใช้ระบบ Executive Support System (ESS) ซึงจะมีการไหลของสารสนเทศทีเริ มต้นในแนวตังจากบนลงล่าง
2.

ผูบ้ ริ หารระดับกลาง (Middle Manager) จะใช้ระบบสารสนเทศ 3 ประเภทคือ Management Information System (MIS), Decision Support System (DSS) และ
Intelligent Support System (ISS)

3. พนักงานข้อมูล (Data Worker) จะใช้ระบบสารสนเทศ 2 ประเภทคือ Knowledge Management System (KMS) และ Office Automation System (OAS)
4. ผูบ้ ริ หารระดับปฏิบตั ิการ (Lower Manager) จะใช้ระบบ Transaction Processing
92 . ตัวเลือกใดทีไม่ ใช่ การกระทําผิดทางจริยธรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Ethics)
1. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ
2. การเข้าถึงข้อมูลผูอ้ ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. การละเมิดลิขสิ ทธิโดยการทําซําโปรแกรม
4. การสํารองแฟ้มข้อมูล
ตอบ 4 ดูคาํ อธิบายข้อ 84. ประกอบ
93 . ผู้บริหารระดับสู งของหน่ วยงานคอมพิวเตอร์ เรียกว่ า
1. CEO
2. CIO
3. Webmaster
4. Database Administrator
ตอบ 2 (คําบรรยาย) CIO (Chief Information Officer) คือ ประธานฝ่ ายสารสนเทศ ซึงมีอาํ นาจหน้าทีดูแลรับผิดชอบทุกอย่างทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ทังนี CIO จะต้องเข้าใจเป้าหมายและการปฏิบตั ิงานขององค์กร เพือนําข้อมูลทีได้มาประกอบการวางแผนกําหนดนโยบาย ออกแบบ และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรในระยะยาว
94 . ผู้ทแอบเจาะเข้
ี
าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงานอืนโดยไมได้ รับอนุญาต เรียกว่ า
1. Programmer
2. Web browser
3. Hacker
4. System Analyst
ตอบ 3 (คําบรรยาย) Hacker หมายถึง ผูเ้ ชียวชาญด้านการใช้และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เป็ นอย่างมาก จนถึงระดับทีสามารถถอดหรื อเจาะระบบ
รักษาความปลอดภัยของเครื องคอมพิวเตอร์ของคนอืนได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบขีดความสามารถของตนเองหรื อทําในหน้าทีการงานของตนเอง ส่ วน
Cracker คือ บุกรุ กระบบคอมพิวเตอร์ของคนอืนโดยผิดกฎหมายเพือเข้าไปทําลาย ก่อกวน หรื อขโมยข้อมูลไปใช้ส่วนตัว อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะเป็ น Hacker หรื อ
Cracker ก็ถือว่าเป็ นอาชญากรคอมพิวเตอร์ เพราะต่างละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลด้วยกันทังคู่
96 ตัวเลือกใดเป็ นโปรแกรมป้ องกันคอมพิวเตอร์ ไวรัส
1. Linux
2. Windows XP
3. Norton
4. UNIX
ตอบ 3 หน้า 257 -258, (คําบรรยาย) Antivirus Software คือ โปรแกรมทีทําหน้าทีค้นหาและขจัดไวรัสทีพบในหน่วยความจําหลัก (Memory), หน่วยเก็บข้อมูล
(Storage Media) และไฟล์ทีต้องการดาวน์โหลด ในปั จจุบนั โปรแกรมนีจะต้องถูกปรับปรุ งให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอเพราะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึนอยูต่ ลอดเวลา ตัวอย่าง
ของโปรแกรมนี เช่น Norton Antivirus, McAfee VirusScan, Personal Firewall เป็ นต้น

7 . ตัวเลือกใดทีเป็ นผลกระทบทีเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อสั งคม
1. คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้เร็ ว
2. คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง
3. เด็กเกิดความก้าวร้าวจากการเล่นเกม
4. พนักงานได้ปรับเงินเดือนขึน
ตอบ 3 หน้า 313 – 314, (คําบรรยาย) ผลกระทบทางบวกของการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวติ ประจําวันมีดงั นี
1. ทําให้การสื อสารข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ ว และถูตอ้ ง
2. ช่วยเพิมผลผลิตและคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
3. ลดการจ้างานประเภทใช้แรงงาน แต่เพิมการจ้างพนักงานทีมีความรู ้และมีความเชียวชาญสู ง
4. ลดต้นทุนการผลิตสิ นค้าและบริ การ
5. ผูบ้ ริ หารสามารถนําสารสนเทศทีได้จากการประมวลผลข้อมูลไปช่วยในการตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ ว ส่ วนผลกระทบทางลบ เช่น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีแนว
โน้มสู งขึนเด็กเกิดความก้าวร้าวจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
98 . หากกําหนดพยัญชนะภาษาอังกฤษ 1 ตัวอักษร ใช้ เข้ ารหัส Password จะมีความเป็ นไปได้ เท่ าไร (สํ าหรับอักษรอังกฤษตัวใหญ่ )
1. 1 ใน 24
2. 1 ใน 25
3. 1 ใน 26
4. 1 ใน 27
ตอบ 3 (คําบรรยาย) ตัวอักษร A – Z มีทงหมด
ั
26 ตัว หากเรากําหนดขนาดของรหัส Password ไว้ที 1 ตัวอักษรความเป็ นไปได้ของ Password ทังหมดเท่ากับ 26 แบบ
(1 ใน 26)
99 . ผลกระทบเชิงสุ ขภาพจากการใช้ คอมพิวเตอร์ ทมีี ผลทางสายตาเรียกว่ าอะไร
1. Computer Vision Syndrome – CVS
2. Carpal Tunnel Syndrome – CTS
3. Repetitive Strain Injury – RSI
4. Tendonitis
ตอบ 1 (คําบรรยาย) ผลกระทบด้านสุ ขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ๆ มีดงั นี
1. CVS (Computer Vision Syndrome) คือ กลุ่มอาการทางตาทีประกอบด้วยอาการปวดตาแสบเคืองตา เมือยตา นําตาไหล ตาแดง ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรื อมองเห็น
ภาพไม่ชดั เจนหลังจากทีมองจอคอมพิวเตอร์เป็ นเวลานาน ๆ
2. RSI (Repetitive Strain Injury) คือ ปั ญหาในเรื องของกล้ามเนือ ได้แก่
1. CTS (Carpal Tunnel Syndrome) คือ อาการทีมีผลต่อเส้นประสาทและกล้ามเนือแขน
2. Tendonitis คือ อาการปวด ชา และอ่อนกําลังบริ เวณข้อมือและนิวมือทีทํางานซํา ๆ กันเป็ นเวลานาน
100 . ข้ อใดเป็ นวิธีการป้ องกันเครื องคอมพิวเตอร์ เนืองจากกระแสไฟฟ้ าผิดปกติ
1. ใช้ Firewall
2. ใช้ Uninterruptible Power Supply (UPS)
3. ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
4. ใช้มิเตอร์วดั กระแสไฟฟ้า
ตอบ 2 หน้า 81 UPS (Uninterruptible Power Supply) เป็ นอุปกรณ์ทีมีแบตเตอรี สํารองทีช่วยให้คอมพิวเตอร์ทาํ งานได้อย่างต่อเนืองในกรณี ทีไฟฟ้าขาดวงจร เพือไม่ให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์ภายในเกิดความเสี ยหาย ซึง UPS สามารถทําให้คอมพิวเตอร์ทาํ งานต่อไปได้อีกประมาณ 5 -30 นาที
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2151/2-3 ซอยรามคําแหง43/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 Tel.02-7162180-2
เข้า ซอยรามคํา แหง 43/1 มองด้า นขวามื อ ก่อ นถึง 7-11 (เซเว่น )

สมัคร เรียน รับติว รับสอน ติวราม ติวหน้าราม สอบราม สมัครราม สมัครเรียนราม สอนราม เรียนราม สอนหน้าราม สถาบันติวราม สถาบันติวหน้าราม
หน้าราม รามคําแหง ม.ราม มหาวิทยาลัยราม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ราม 2 หน้าราม 2 รามคําแหง 2 ม.ราม 2 มหาวิทยาลัยราม 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2
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