
 
1. ขอใดคอืความหมายของคอมพวิตอร   3  
 ก. เครือ่งคาํนวณอตัโนมตั ิ 
 ข. เครือ่งใชสาํนกังาน อตัโนมตัริุนใหม  
 ค. อปุกรณอิเลค็ทรอนกิส อยางหนึง่  
 ง. เปนแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสอยางหนึง่ 
2.ยคุไหนของคอมพวิเตอรที่มหีลอดสญูญากาศ เปนสวนประกอบสาํคญั   1 
 ก. ยคุที ่1  
 ข. ยคุที ่2  
 ค. ยคุที ่3  
 ง. ยคุที ่4 
3. ขอใดทีเ่ปนซอฟตแวรประยกุต   4  
 ก. Linux  
 ข. Microsoft Windows  
 ค. MS Dos  
 ง. Microsoft Word 
4. แผน CD 1 แผน มีความจุเทาไร   1 
 ก. 700 MB  
 ข. 600 MB  
 ค. 400 MB  
 ง. 300MB 
5. คอมพวิเตอร ทีใ่ชกนัตามบานเรอืน หรอืตามสถานที ่ตาง ๆ เปนชนิดใด มากทีสุ่ด  2 
 ก. Notebook Computer  
 ข. Micro Computer  
 ค. Mini Computer  
 ง. Mainfram Computer 
6. ขอใดตอไปนี ้ถกูตอง   3 
 ก. การติดตัง้โปรแกรมที่ใชงานทั่วไป  
ตองทาํกอนการติดตัง้ระบบปฏบิตักิาร  
 ข. การติดตัง้โปรแกรมที่ใช งานเฉพาะ ตองทาํกอนการติดตัง้ระบบปฏบิตักิาร  
 ค. การติดตัง้โปรแกรมที่ใช งานเฉพาะ ตองทาํหลงัจากการติดตัง้ระบบปฏบิตักิาร  
 ง. การติดตัง้ระบบปฏิบตักิาร ตองทาํหลงัจากการตดิตัง้โปรแกรมอืน่ ๆ 
7.ขอใดเปนไมใชขอดีของการนาํระบบการจดัการ ลกูคาสมัพนัธมาใชในธรุกจิ   1  
ก.สามารถตามไปดพูฤตกิรรม การซือ้สนิคาของลกูคาทีเ่วบ็ไซดอืน่ๆ ได  
 ข. ชวยใหธรุกจิมลีกูคาชัน้ด ี 
 ค. ทาํใหสามารถสรางสนิคา หรอืบรกิารใหลกูคา เฉพาะรายได  

แนวข้อสอบ การสอบวดัทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์ 



 ง. สรางความพงึพอใจใหลกูคา 
8.สิง่ทีเ่ปนหัวใจของอนิเทอรเนต็คอืขอใด   3  
 ก. เครอืขายระยะใกล  
 ข. เครอืขายยอยของแตละ องคกร  
 ค. เครอืขายเชือ่มโยงทัว่ ทกุมุมโลก  
 ง. ถกูทัง้ขอ ก และ ข 

 
 
 
9.หากตองการใหคอมพวิเตอรสามารถตดิตอกบัอนิเทอรเนต็ผานทางโทรศพัท  
จะตองใชอปุกรณในขอใด   2  
 ก. การดแลนหรอืแผงวงจร เชือ่มตอเครอืขาย  
 ข. โมเดม็  
 ค. แฟกซ  
 ง. ขอ ก และ ข ถกู 
10.อปุกรณในขอใดทําหนาทีใ่นการจัดเสนทางรบัสงขอมลูขามเครอืขายเพือ่ใหขอมูลเดนิทาง
ถงึปลายทางโดยใชเสนทางทีส่ัน้ทีสุ่ด  
  2  
 ก. สวติช  
 ข. เราทเตอร  
 ค. เกตเวย  
 ง. ฮบั 
11.อนิเตอรเนต็ในประเทศไทย เริ่มขึน้เมื่อปเมือ่ป พ.ศ.ใด   3  
 ก. 2523  
 ข. 2525  
 ค. 2530  
 ง. 2535 
12.ถาไมรูที่ตัง้เวบ็บนอินเตอรเนท ตองใชอะไรชวยสบืคน   2  
 ก. spread sheet  
 ข. search engine  
 ค. web browser  
 ง. data engine 
13.ขอใดเรยีงลาํดบัโครงสรางขอมลูไดถกูตอง   2  
 ก. บติ-ไบต-เขตขอมลู-แฟมขอมูล -ระเบียนขอมลู-ฐานขอมลู  
 ข. บติ-ไบต-เขตขอมลู-ระเบยีนขอมลู -แฟมขอมลู-ฐานขอมลู  
 ค. ไบต-บติ-เขตขอมลู-แฟมขอมูล -ระเบียนขอมลู-ฐานขอมลู  



 ง. ไบต-บติ-แฟมขอมูล-ระเบียนขอมลู -เขตขอมลู-ฐานขอมลู 
14.การเพิม่ขอมลูดวยการ push มีในโครงสรางขอมลูแบบใด   1  
 ก. กองซอน  
 ข. แถวคอยสองปลาย  
 ค. แถวคอย  
 ง. ถกูทกุขอ 
15.ขอใดกลาวถงึ ระบบฐานขอมูลไมถกูตอง   1  
 ก. ขอมลูไมควรสัมพนัธกนั  
 ข. ขอมลูไมควรถกูนาํมาใชงานแยกกนั  
 ค. ขอมลูควรมีมาตรฐานเดยีวกนั  
 ง. ไมมขีอถกู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.       จากรปูขอใดคอื แอททรบิวิ (Attribute)   1  

ก. SaleID  
       ข. SaleCompany  

 ค. Product  
       ง. ถกูทกุขอ 

 
 
17.ขอใดไมใชเครือ่งมือสาํหรบัจัดการฐานขอมลู (DBMS)   1 
 ก. Microsoft Excel  
 ข. Microsoft Access  
 ค. MySQL  
 ง. Oracle 
18.               

              
              



 
 

จากภาพ ความสัมพนัธระหวางนสิติและอาจารยทีป่รกึษามคีวามสมัพนัธแบบใด   3  
ก. One – to – One  
ข. One – to – Many  
ค. Many – to – One  
ง. Many – to – Many 
19.ภาษาใดตอไปนีไ้มเปนภาษาคอมพวิเตอรทีใ่ชในการพัฒนาระบบผูเชีย่วชาญ   2  
 ก. LISP  
 ข. FORTRAN  
 ค. PROLOG  
 ง. EXSYS 
20.ขอใดตอไปนีเ้ปนขั้นตอนของการสรางระบบผูเชีย่วชาญ   4  
ก. กาํหนดปญหาและวิเคราะหความรู เลอืกเครือ่งมือ ทดสอบและปรบัปรงุ ออกแบบระบบ  
พัฒนาระบบ  
 ข. ออกแบบระบบ กาํหนดปญหาและวิเคราะหความรู เลอืกเครือ่งมอื พัฒนาระบบ  
ทดสอบและปรบัปรงุ  
 ค. เลอืกเครือ่งมอื กาํหนดปญหาและวิเคราะหความรู ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ  
ทดสอบและปรบัปรงุ  
 ง. กาํหนดปญหาและวิเคราะหความรู เลอืกเครือ่งมือ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ  
ทดสอบและปรบัปรงุ 
21.การประยกุตใชปญญาประดษิฐดานใดที่เกี่ยวของกบัการมองเหน็มากที่สุด   1 
 ก. Pattern recognition  
 ข. Intelligent highway  
 ค. Language translation system  
 ง. Air traffic control system 

 
 
 
 
 
 
22.เอกสารใดทีใ่ชในการพัฒนาระบบที่เปรยีบเสมือนกบักระดาษพิมพเขยีวในการกาํหนด
รายละเอียดการสรางอาคารบานเรอืน  1 
 ก. เอกสารสรปุคณุลกัษณะความตองการใชงานระบบสารสนเทศ (SRS)  
 ข. แผนผงัแสดงกระแสของขอมูล(Data Flow Diagram)  



 ค. คูมือการพัฒนาระบบ (System Development Manual)  
 ง. คูมอืการใชงานระบบ (User Manual) 
23.โปรแกรมตนแบบ (Prototype) ของระบบจะถกูกาํหนดขึน้จากขั้นตอนใดของวงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ   1 
 ก. การออกแบบระบบ  
 ข. การวิเคราะหระบบ  
 ค. การทดสอบระบบ  
 ง. ไมมขีอใดถกูตอง 
24.การติดตัง้ระบบสารสนเทศแบบใดเปนที่นยิมมากที่สุด   2 
 ก. แบบตดิตัง้ใหมทนัท ี(Direct Changeover)  
 ข. แบบคูขนาน (Parallel Running)  
 ค. แบบตดิตัง้ทลีะฝาย (Phase Changeover)  
 ง. แบบโครงการนาํรอง (Pilot Project) 
25.คณุสมบตัจิัดวาเปนขอดอยของคอมพวิเตอรเมือ่เทยีบกบัมนษุย   1  
 ก. ความคดิ  
 ข. ความจาํ  
 ค. การควบคุมตนเอง  
 ง. ความเรว็ 
26.ขอใดคอืยี่หอของ CPU   2 
 ก. IBM  
 ข. Intel  
 ค. Microsoft  
 ง. Adobe 
27.ยคุแรกของระบบสารสนเทศคอืยคุใด   4 
 ก. MIS  
 ข. EIS  
 ค. DSS  
 ง. TPS 
28.อใดไมใชโครงสรางขอมลู   3  
 ก. Data File  
 ข. Data Record  
 ค. Data Processing  
 ง. Data Item 
29. ขอใด ไมใชในขัน้ตอนการยายไฟล   1  
 ก. Ctrl+C  



 ข. Ctrl+V  
 ค. Ctrl+X  
 ง. ไมมขีอถกู 

 
 
 
 
 
30.การสงไฟลหรอืเอกสารไปกบั E-mail คอื   4 
 ก. สมคัรสมาชกิเพื่อมี E-mail  Address  
 ข. พิมพจดหมาย  
 ค. การบนัทึกไฟล  
 ง. การแนบไฟล 
31.    จากภาพเปนสถานะใดของจดหมายของ Hotmail   3  
 ก. จดหมายใหม ยงัไมไดเปดอาน  
 ข. จดหมายอันตราย  
 ค. จดหมายที่เปดอานแลว  
 ง. จดหมายขยะ 
32.สิง่ใดตอไปนีท้ีส่ามารถสงผานระบบอนิเทอรเนต็ได 1. รปู 2. รส 3. กลิน่ 4.  
เสยีง   3 
 ก. ขอ 1. และ ขอ 2  
 ข. ขอ 2. และ ขอ 3  
 ค. ขอ 1. และ ขอ 4  
 ง. ขอ 3. และ ขอ 4 
33.การ Upload คืออะไร   1  
ก. การนาํไฟลตางๆ ที่สรางไวในเครือ่งคอมพวิเตอรเขาสูอินเทอรเนต็  
 ข. การนาํเครื่องคอมพวิเตอรไปปรบัปรงุประสทิธิภาพในการประมวลผลใหเรว็ขึน้  
 ค. การนาํไฟลตางๆ จากอนิเทอรเนต็มาไวในเครือ่งคอมพวิเตอร  
 ง. การติดตอสือ่สารระหวางเครือ่งคอมพวิเตอร 
34.โปรแกรมที่ใดใชสาํหรบัเปดไฟลนามสกลุ .pdf ที่อยูบนเวบ็ไซต   4  
ก. Windows media player  
 ข. Outlook  
 ค. Remote Desktop  



 ง. Acrobat Reader 
 
MS Word 
35.ขอใดคอืขั้นตอนการแทรกภาพทีถ่กูตอง   3 
 ก. แทรก -> รปูภาพ -> รปูวาด  
 ข. แทรก -> แฟม -> รปูภาพ  
 ค. แทรก -> รปูภาพ ->จากแฟมหรือภาพตัดปะ  
 ง. แทรก -> แฟม -> สรางรปูวาด 
36.  
 
คอืแถบเครือ่งมอืใชทาํอะไร   4  
 ก. กาํหนดแบบตวัอกัษร และตวัเอยีง  
 ข. กาํหนดตวัหนา ตวับาง และขนาดตวัอกัษร  
 ค. กาํหนดตวัหนงัสอืเอยีง และจัดขนาดอกัษร  
 ง. กาํหนดแบบตัวอกัษร และขนาดตวัอกัษร 
37.      ปุมที่เหน็นี้ใชทาํหนาทีอ่ะไร   1  
 ก. ใชสลบัภาษาไทย-ภาษาองักฤษ  
 ข. ใชสลบัเลขไทย-เลขอาราบกิ  
 ค. ใชสลบัเปลี่ยนผูใชไทย  
 ง. ใชสลบัเปลี่ยนผูใชองักฤษ 

 
 

38.ขอใด ไมใช คณุสมบตัิเดนของโปรแกรมประมวลผลคาํ   4 
 ก. ใชแปนพิมพคลายกบัแปนพมิพดดีแตใชงานไดงายกวา  
 ข. สามารถ แกไข ดดัแปลง ลบ และเพิ่มขอความไดสะดวก  
 ค. ใสหวัและทายกระดาษไดอยางอตัโนมตั ิ 
 ง. สามารถใสมลัติมเีดียไดหลายแบบ 
39.แปนพมิพลดัในการบนัทกึเอกสารคอืขอใด   3 
 ก. Ctrl + O  
 ข. Ctrl + W  
 ค. Ctrl + S  
 ง. Ctrl + P 



40. Ctrl + Z คอืคาํสัง่ในขอใด   3  
 ก. เลอืกทัง้เอกสาร  
 ข. ลดขนาดสิง่ที่เลอืก  
 ค. เลกิทาํการกระทาํลาสดุ  
 ง. ทาํสาํเนาขอความหรือกราฟก 
41.การคนหาแฟมขอมูลอยางรวดเรว็ใน Word ใชคาํสัง่ใด   1 
 ก. แฟม > คนหาแฟม  
 ข. แกไข > คนหาแฟม  
 ค. มุมมอง > คนหาแฟม  
 ง. แทรก > คนหาแฟม 
42. ในการเรยีกใชไมบรรทัดสามารถเรยีกใชไดจากเมนูใด   4  
 ก. แฟม  
 ข. แกไข  
 ค. แทรก  
 ง. มมุมอง 
43.เมือ่เราพิมพแลวเกิดเสนใตหยกัๆสแีดง แสดงวา   4  
 ก. คาํนัน้พิมพไมถกู  
 ข. คาํนัน้เปนคาํพิเศษ  
 ค. คาํนัน้เปนคาํเฉพาะ  
 ง. คาํนัน้ไมมีในพจนานกุรม 
44.การแทรกเลขหนาทาํไดโดยการเลอืกแถบคาํสัง่ใด   3 
 ก. มุมมอง  
 ข. แกไข  
 ค. แทรก  
 ง. แฟม 
45.การคลกิทีเ่ซลสุดทายของตาราง(เซลขวาสดุของแถวลาง) แลวกดแปน Tab 1 ครัง้  
เปนการกระทาํเพือ่จุดประสงคใด   3  
 ก. เพิม่คอลัมน  
 ข. ลบคอลัมน  
 ค. เพิม่แถว  
 ง. ลบแถว 
 
 



46.ขัน้ตอนการสรางตารางดวยคาํสัง่คอืขอใด 1.เลอืกเมนูตาราง -> แทรก -> ตาราง  
2.คลกิเลอืกตาํแหนงที่ตองการ 3.ระบจุาํนวนคอลมันและจาํนวนแถว   3  
ก. 1>2>3  
 ข. 3>2>1  
 ค. 2>1>3  
 ง. 2>3>1 
Excel 
47.รปูในขอใดเปนเครือ่งมอืการหาผลรวมอตัโนมตั ิ  2 
 ก.   
 ข.   
 ค.   
 ง.   
48.หลงัจากปอนขอมลูแลวกด Enter ตัวเลอืกเซลจะเลือ่นไปทางใด   3  
 ก. ทางซาย  
 ข. ทางขวา  
 ค. ลงขางลาง  
 ง. ขึน้ขางบน 
49.ผลลพัธของการคณู A3 กบั B3 หารดวย A4 พมิพเปนสตูรไดอยางไร   2  
ก. = A3/B3*A4  
ข. = A3*B3/A4  
 ค. = A4/B3*A3  
 ง. = B3*A3/A4 
50.ขอใดไมใชวิธกีารแกไขขอความในโปรแกรม Microsoft Excel   4  
 ก. คลกิที่เซลทีจ่ะแกไข แลวกดปุม F2 ทีแ่ปนพิมพ จะเปนการแกไขในโหมด Edit  
 ข. ดบัเบิล้คลกิตรงเซลทีจ่ะแกไข แลวเลือ่นเคอรเซอรไปแกไขขอมลูภายในเซลได  
 ค. คลกิตรงทีเ่ซลทีจ่ะแกไข แลวคลกิทีแ่ถบสตูรตรงตาํแหนงทีจ่ะแกไข  
 ง. คลกิที่แถบรปูแบบตวัอกัษรแลวแกขอความทีพ่มิพผิด 
51.การยายกลุมเซลที่เลอืก จากทีห่นึง่ไปไวอกีที่หนึง่มวีธิกีารอยางไร   2 
 ก. เลอืกกลุมเซล > คลกิคดัลอก > เลอืกเซลทีจ่ะวาง > คลกิวาง  
 ข. เลอืกกลุมเซล > คลกิตัด > เลือกเซลทีจ่ะวาง > คลกิวาง  
 ค. เลอืกกลุมเซล > คลกิยาย > เลอืกเซลที่จะวาง > คลกิวาง  



 ง. เลอืกกลุมเซล > กดปุม Delete > เลอืกเซลทีจ่ะวาง > คลกิวาง 
52.  
 
 
 
 
              
               

จากรปูที่เซล F2 เขยีนเปนสูตรไดวาอยางไร   3  
 ก. =D2 / F2  
 ข. =D2 * F2  
 ค. =D2 + E2  
 ง. =D2 - E2 
 
 

53. "01/11/2010" เปนขอมลูประเภทใด   4  
 ก. ขอความ  
 ข. บญัช ี 
 ค. ตวัเลข  
 ง. วนัที ่
54.หากตองการยายแผนงานที ่1 ไปอยูหลงัแผนงานที่ 2 สามารถทาํไดอยางไร   1 
 ก. คลกิเมาสซายคางทีช่ือ่แผนงานที ่1 แลวลากเมาสไปทางดานขวาหลงัแผนงานที่ 2  แลว
ปลอยเมาส  
 ข. คลกิเมาสขวาทีช่ือ่แผนงานที่ 1 > เลอืกยายหรอืคัดลอก... > ไปหลงัแผนงานที ่ 2 > คลกิ
ปุม OK  
 ค. คลกิเลอืกแผนงานที ่1 แลวคลกิปุม บนแถบชือ่แผนงาน  
 ง. คลกิเมาสขวาทีช่ือ่แผนงานที่ 1 แลวเลอืกยายไปหลงัแผนงานที ่2 
Power Point 
55.การแสดงแถบเครือ่งมอืสามารถทาํไดตามขัน้ตอนใด ?   2 
 ก. แถบเครือ่งมอื -> คลกิเลอืกประเภทของเครือ่งมือที่ตองการ  
 ข. มมุมอง - > แถบเครือ่งมอื -> คลกิเลอืกประเภทของเครือ่งมอืทีต่องการ  



 ค. มุมมอง -> มุมมองปกต ิ 
 ง. แฟม -> คณุสมบตั ิ
56.ขอใดกลาวไมถกูตองเกีย่วกบัการปดแฟมเอกสาร   4  
ก. การปดแฟมทาํไดโดย คลกิคาํสัง่ แฟม -> ปด  
ข. ถาแฟมที่ตองการปดยงัไมเคยบนัทกึมากอน หรอืเคยบนัทกึมาแลวแตมกีารเปลีย่นแปลง 
หรอื มกีารตกแตงขอความในเอกสาร  
จะมขีอความถามวาตองการเปลีย่นแปลงลงในแฟมหรอืไม  
 ค. ปดแฟมโดยการคลกิเลอืกปุม   
 ง. ปดแฟมโดยการคลกิเลอืกปุม   
57.ขอใดกลาวถงึการลบภาพนิง่ไดถกูตอง   3 
 ก. คลกิเมนูแฟมเลอืกปด  
 ข. คลกิซายภาพนิง่เลอืกลบภาพนิง่  
 ค. คลกิขวาภาพนิง่เลอืกลบภาพนิง่  
 ง. คลกิขวากลองเพิม่ชือ่ในภาพนิง่ 
58.การใสรปูภาพทีพ่ืน้หลงัคอืขอใด   2  
 ก. สีทีเ่พิ่มเตมิ  
 ข. เติมลกัษณะพเิศษ  
 ค. อตัโนมตั ิ 
 ง. ถกูทกุขอ 
59.คาํสัง่เติมลกัษณะพิเศษใหกบัพืน้หลงั ที่เรียกวา ไลระดบัส ีคอืขอใด ?   3 
 ก. การกาํหนดพืน้ผวิ  
 ข. การกาํหนดลวดลาย  
 ค. การไลโทนส ี 
 ง. การใชภาพเปนพืน้หลงั 
60.เมือ่เลอืกลกัษณะการแรเงาแบบใดแบบหนึง่แลว สามารถปรบัทศิทางของเงาไดกีแ่บบ   1  
 ก. 4 แบบ  
 ข. 5 แบบ  
 ค. 6 แบบ  
 ง. 7 แบบ 
 
 
61.  
สญัลกัษณนี้ใชสาํหรบัทาํอะไร   4  



ก. เปลีย่นลกัษณะพเิศษ  
 ข. ลบสไลดที่ทาํทัง้หมด  
 ค. เพิม่ลกัษณะพเิศษใหหลากหลาย  
 ง. ลบลกัษณะพเิศษทีเ่ลือกไวเพือ่เปลีย่นเปนแบบอืน่ 
62.รปูแบบการนาํเสนองานแบบในขอใดทีผู่ใชตองเปนผูออกแบบ   1  
 ก. งานนาํเสนอเปลา  
 ข. แมแบบการออกแบบ  
 ค. งานนาํเสนอทีม่ีอยูแลว  
 ง. ตวัชวยสรางเนือ้หาอตัโนมตั ิ
63. ออบเจค็ (Object) ใชเรยีกสวนใดในสไลด   3 
 ก. การเปลีย่นภาพนิง่  
 ข. รปูแบบและพืน้หลงัของสไลด  
 ค. ขอความหรือสวนประกอบในสไลด  
 ง. กาํหนดการเคลือ่นไหวใหสไลดทัง้หมด 
64.ขอใดคอืลกัษณะของผูนาํเสนอที่มปีระสทิธิภาพ   4  
 ก. มคีวามรูในเรือ่งทีจ่ะนาํเสนอเปนอยางด ี 
 ข. มมีนษุยสัมพันธทีด่ีกบัผูรบัการนาํเสนอ  
 ค. มกีารฝกซอมการนาํเสนออยางถกูวิธ ี 
 ง. ถกูทกุขอ 
65.  
 ก.   
 ข.   
 ค.   
 ง.   
ความรูพืน้ฐานคอมพวิเตอร(พัฒนาการของคอมพวิเตอร) 
66. IC (Integrated Circuit) เปนระบบวงจรรวมทีน่าํมาใชใน  
คอมพวิเตอรยคุใดเปนครัง้แรก   2  
 ก. ยคุ 2  
 ข. ยคุ 3  
 ค. ยคุ 4  
 ง. ยคุ 5 
67.ใดคอืขอดขีองคอมพวิเตอร   4  
 ก. มคีวามเรว็สงู  
 ข. มคีวามเชือ่ถอืได  



 ค. มคีวามถกูตองแมนยาํ  
 ง. ถกูทกุขอ 
68.ยคุของคอมพวิเตอรแบงออกเปนกีย่คุ   4  
 ก. 6 ยคุ  
 ข. 2 ยคุ  
 ค. 3 ยคุ  
 ง. 5 ยคุ 
 
69.ขอใดเปนการทาํความสะอาดเครือ่งคอมพวิเตอรที่ เหมาะสม   1 
 ก. เช็ดเครือ่งดวยน้าํยา ทาํความสะอาด  
 ข. ใชผาชบุน้าํใหเปยกแลวเช็ด  
 ค. ใชไมกวาดปดฝุน ภายในเครือ่ง  
 ง. ถกูทกุขอ 
70.ปรแกรมใดใชสาํหรบัการจดัการฐานขอมลู   3 
 ก. Microsoft Word  
 ข. Microsoft Excel  
 ค. Microsoft Access  
 ง. ไมมขีอถกู 
71.ขอใดเปนอปุกรณกลางทีใ่ชรบั-สงสญัญาณ   3 
 ก. UPS  
 ข. CPU  
 ค. HUB  
 ง. BIT 
72.เริ่มแรกกลุมผูใชอนิเตอรเนต็ คอืคนกลุมใด   1  
 ก. การทหาร  
 ข. การแพทย  
 ค. องคกรเอกชน  
 ง. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร 
73.ขอมลูใดมกีารประมวลผลแบบแบช (Batch Processing)   4  
 ก. การจองตั๋วรถไฟ  
 ข. การเบกิเงนิผานบตัร ATM  
 ค. การใชอนิเทอรเนต็  



 ง. การคาํนวณเกรดเฉลีย่ของนสิติ 
74. ขอมลู 8 บติมกีีไ่บต   1 
 ก. 1 ไบต  
 ข. 2 ไบต  
 ค. 3 ไบต  
 ง. 4 ไบต 
75. ขอใดตอไปนีเ้ปนองคประกอบพื้นฐานทีค่อมพวิเตอรควรมเีพือ่ใหสามารถมกีารคิดและการ
แกปญหาตางๆ  
ไดเหมอืนมนษุย   3 
 ก. การแทนความรู (modeling knowledge representation)  
 ข. การคิดแบบใชเหตผุลและความคดิเชงิตรรกะ (common sense reasoning and logic)  
 ค. ฮวิลสิตกิเซซิ (heuristic search)  
 ง. หุนยนต (robot) 
76.การตรวจสอบลายนิ้วมือของผูตองสงสยั  
เปนการประยกุตใชปญญาประดษิฐมาทางดานใด   2  
 ก. Neural network  
 ข. Pattern recognize  
 ค. Language translation system  
 ง. Context scanning 
 
 
 
 
77.ขอใดไมใช ลกัษณะของการติดตัง้ระบบสารสนเทศแบบตดิตัง้ใหมทันท ี(Direct 
Changeover)   4  
 ก. มคีวามเสีย่งสงู  
 ข. การปรบัเปลี่ยนระบบทาํ ไดงาย  
 ค. ใชเวลานอย  
 ง. เพิม่ภาระงานใหผูที่เกี่ยวของเปน 2 เทา 
78.กดปุมใดเพื่อสัง่ให shutdown หรือ restart เครือ่งใหม   1  



 ก. Ctrl+Alt+Del  
 ข. Alt+F8  
 ค. Shift+F8  
 ง. F8 
79.จากตวัเลือกตอไปนี ้สิง่ใดคอืซอฟตแวร   3  
 ก. ซพียี ู 
 ข. ฮารดสิก  
 ค. โปรแกรมประยกุต  
 ง. ถกูทกุขอ 
80. การสบืคนขอมลูจากอนิเทอรเนต็ ขอใดสาํคญัทีสุ่ดที ่ 
จะทาํใหไดขอมลูที่ตองการ   1  
 ก. ใชคาํคน (Keyword) ไดเหมาะสม  
 ข. ความเรว็ของเครือ่งคอมพวิเตอร  
 ค. ความเรว็ของการเชือ่มตออนิเทอรเน็ต  
 ง. ความเรว็ของการพิมพคาํคน (Keyword) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 


