
ขอสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ขอใดเปนองคประกอบที่สําคัญในการใชงานการสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขาย 
ก. แหลงขอมูล 
ข. สื่อขอมลู 
ค. ขอตกลงการสื่อสาร 
ง. ตัวรับขอมลู 
ตอบ ค. ขอตกลงการสื่อสาร 
  
2. ลักษณะของระบบเครือขายคืออะไร 
ก. การใชงานทรัพยากรคอมพิวเตอรรวมกัน 
ข. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องเขาดวยกนั 
ค. การลดตนทุนการสื่อสาร 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ข. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องเขาดวยกนั 
  
3. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของระบบเครือขาย 
ก. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไปใหสื่อสารขอมูลกันได 
ข.เพิ่มความสะดวกในการแกไขไฟลเอกสารที่สําคญั 
ค. การใชงานเอกสารขอมูลรวมกนั 
ง. การลดตนทุนในการสื่อสาร 
ตอบ ข.เพิ่มความสะดวกในการแกไขไฟลเอกสารที่สําคญั 
  
4. การอํานวยความสะดวกในการรับสงขอมูลมีผลดีอยางไร 
ก. เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารขอมลู 
ข. เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของขอมูล 
ค. ชวยใหเรียกใชงานไฟลขอมูลระยะไกลได 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ก. เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารขอมลู 
  
5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการสงขอมูลสูงที่สุด 
ก. สายคูตีเกลียวมีฉนวนหุม 
ข. สายคูตีเกลียวไมมีฉนวนหุม 
ค. สายโคแอกเชียล 
ง. สายใยแกนําแสง 
ตอบ ง. สายใยแกนําแสง 
  
6. การสงสัญญาณขอมูลดวยความถี่เปนทอดๆจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด 
ก. ระบบไมโครเวฟ 
ข. แสงอินฟราเรด 
ค. ระบบสื่อสารวิทยุ 
ง. ถูกทกุขอ 
ตอบ ก. ระบบไมโครเวฟ 



  
7. ขอใด ไมใช สื่อกลางประเภทกําหนดเสนทางได 
ก. สายคูตีเกลียว 
ข. สายโคแอกเชียล 
ค. คลื่นไมโครเวฟ 
ง. สายใยแกวนําแสง 
ตอบ ค. คลื่นไมโครเวฟ 
  
8. ขอใดไมเปนขอเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล 
ก. มีฉนวนหนา   
ข. มีความเร็วในการรับสงขอมูลต่ํารบกวนต่ํา 
ค. ความคลองตัวต่ํา   
ง. มีสัญญาณรบกวนต่ํา 
ตอบ ง. มีสัญญาณรบกวนต่ํา 
  
9. ลักษณะเดนของสายใยแกวนําแสง คือขอใด 
ก.มีความตานทานไฟฟาต่ําทําใหสงขอมูลไดเรว็ 
ข. มีความปลอดภัยสูงยากตอการดักขอมลู 
ค. มีราคาต่ําเหมาะกับการติดตั้งดวยตนเอง 
ง. มีความยืดหยุนสูงเหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ 
ตอบ ข. มีความปลอดภัยสูงยากตอการดักขอมูล 
  
10. ขอใดไมจัดเปนเครือขายไรสาย 
ก.สงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทมือถือผานบลูทูธ 
ข. รับสงขอมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพทมือถือดวยเคลื่อนอินฟาเรด 
ค. ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีตออินเตอรเนต็ 
ง.เครื่องคอมพิวเตอรใชเมาสไรสาย 
ตอบ ง.เครื่องคอมพิวเตอรใชเมาสไรสาย 
  
11. ขอใด ไมใช ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมตอเครือขายแบบจุดตอจดุ 
ก.เชื่อมสื่อกลางเขากับอุปกรณสองเครื่อง 
ข. สงขอมูลเปนทอดๆจนถึงปลายทาง 
ค. ขอมูลที่สงตองระบุตําแหนงผูรับ 
ง.สื่อกลางถูกจองการใชงานตลอดเวลา 
ตอบ ค.ขอมูลที่สงตองระบุตําแหนงผูรบั 
  
12. ขอใดไมใชมาตรฐานการสื่อสารระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ก. IEEE 802.11a 
ข. IEEE 802.11b 
ค. IEEE802.11c 
ง. IEEE 802.11g 
ตอบ ค. IEEE 802.11c 
  



13. โปรโตคอลใดที่ใชงานในระบบเครือขายอินเตอรเนต็ 
ก. NetBEUI   
ข. PIX/SPX 
ค. TCP/IP  
ง. ใชทุกแบบผสมกัน เพราะเปนเครือขายขนาดใหญ 
ตอบ ค. TCP/IP 
  
14. มาตรฐานเครือขาย WI-FI มาจากคําวาอะไร 
ก. Wireless Fidelity 
ข. Wireless Fidelity 
ค. Wireless Firewall 
ง. Wireless Firewall 
ตอบ ก. Wireless Fidelity 
  
15. อุปกรณที่ทําหนาที่กระจายสัญญาณจองเครือขายไรสายเรียกวาอะไร 
ก. Access Point 
ข. Backbone 
ค. Personal Digital 
ง. WiMax 
ตอบ ก. Access Point 
  
16. การสงขอมูลแบบใดที่ใชชองทางการสื่อสารเพียง 1 ชองทางการสื่อสาร 
ก. Baseband 
ข. Broadband 
ค. CSMA/CD 
ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
ตอบ ก. Baseband 
  
17. การสงขอมูลแบบใดที่ใชชองทางการสื่อสารมากกวา 1 ชองทางการสื่อสาร 
ก. Baseband 
ข. Broadband 
ค. CSMA/CD 
ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
ตอบ ข. Broadband 
  
18. ขอใดคือลักษณะโครงสรางการเชื่อมตอเครือขายแบบดาวโดยใชวิธี StarHub 
ก. สงขอมูลแบบแพรกระจาย 
ข. สงขอมูลโดยระบุตําแหนงผูรบั 
ค. สงขอมูลเมื่อมีการรองขอ 
ง. ไมมีคําตอบท่ีถูกตอง 
ตอบ ก. สงขอมูลแบบแพรกระจาย 
  
 



19. ขอใดคือขอดีของโครงสรางการเชื่อมตอเครือขายแบบบสั 
ก. ประหยัดสื่อกลาง 
ข.เปลี่ยนแปลงโครงสรางงาย 
ค. ตรวจสอบจุดที่มีปญหาไดงาย 
ง.บริหารและจัดการเครือขายงาย 
ตอบ ก. ประหยัดสื่อกลาง 
  
20. ขอใด ไมใช หนาที่ของแผนวงจรเชื่อมตอเครือขาย ( Card Lan) 
ก. เปนที่พักขอมลู 
ข. เขารหัส /ถอดรหัสขอมูล 
ค. หาเสนทางในการสงขอมูล 
ง. สรางชุดขอมูล 
ตอบ ค.หาเสนทางในการสงขอมูล 
  
21. ขอใดคือความแตกตางระหวาง Hub และ Switch 
ก. หนาที่การใชงาน 
ข. ลักษณะการเชื่อมตอกับเครือขาย 
ค. ลักษณะการสงขอมูล 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ค. ลักษณะการสงขอมูล 
  
22. ขอใด ไมใช ลักษณะของ Gateway 
ก. เปนฮารดแวร 
ข. ใชแปลงสัญญาณขอมูล 
ค. เปนซอฟตแวร 
ง. ใชแปลงขอมูลระหวางเครือขายที่ตางกนั 
ตอบ ข.ใชแปลงสัญญาณขอมูล 
  
23. ขอใด ไมใช หนาที่ของ Router 
ก. หาเสนทางในการสงขอมูล 
ข. เชื่อมตอระหวางเครือขาย 
ค. กรองขอมูล 
ง. ขยายสัญญาขอมูล 
ตอบ ง. ขยายสัญญาขอมลู 
  
24. ระบบเครือขายทองถิ่นแบบ 1 OBase-T ใชโครงสรางการเชื่อมตอเครือขายแบใด 
ก. Bus 
ข. Ring 
ค. Star 
ง. Tree 
ตอบ ก. Bus 
  
 



25. มาตรฐาน IEEE 802.11 ประเภทใดที่มีอัตราความเร็วในการสงขอมูลสูงที่สุด 
ก. IEEE 802.11a 
ข. IEEE 802.11b 
ค. IEEE802.11c 
ง.  IEEE 802.11g 
ตอบ ก. IEEE 802.11a 
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