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แบบฝึกหัด 

วิชาระบบเครอืข่ายเบื้องต้น 
1. ข้อใดเป็น Information  
   ก. ข่าวลือ   ข. เพ่ือนบอก  
   ค. แม่ค้าบอก   ง. ข่าวตามหนังสือพิมพ์ 
2. ข้อใดเป็นความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ 
   ก. ข้อมูลเป็นการผ่านการกลั่นกรองแล้วสารสนเทศเป็น  
      ข้อเท็จจริง 
   ข. ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงแล้วสารสนเทศเป็นข้อมูลที่  
      ผ่านการกลั่นกรอง 
   ค. ข้อมูล คือ สัตว์ คน สิ่งของ สารสนเทศคือ ธรรมชาติ 
   ง. ข้อมูลคือ ข่าวสาร สารสนเทศ คือ ป้ายประกาศ 
3. จงเรียงล าดับขั้นตอนการประมวลผล 
   ก. Input Process Output 
   ข. Process Input Output 
   ค. Output Input Process 
   ง. Input Output Process 
4. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
   ก. ฮาร์ดแวร์  ข. ซอฟต์แวร์ 
   ค. ข้อมูล  ง. ถูกทุกข้อ. 
5. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง คือ 
   ก. MIS  ข. DSS 
   ค. EIS  ง. OAS 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ หมายถึง 
   ก. EIS  ข. MIS 
   ค. DSS   ง. TPS 
7. ไอที หรือ Information Technology ค าว่า ไอ  
   หมายถึงอะไร 
   ก. ระบบคอมพิวเตอร์  ข. สารสนเทศ 
   ค. สารนิเทศ หรือ. สารสนเทศ ง. เทคโนโลย ี
 
 

 
8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
   ก. คอมพิวเตอร์  ข. ข้อมูล 
   ค. การประมวลผล  ง. ถูกทุกข้อ 
9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
   ก. สนับสนุนการบริหารจัดการงาน 
   ข. ประกอบการตัดสินใจ 
   ค. ตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ 
   ง. ใช้ในการวางแผน 
10. บุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายโปรแกรมคือข้อใด 
   ก. โปรแกรมเมอร์ระบบ 
   ข. โปรแกรมเมอร์ประยุกต์ 
   ค. โปรแกรมเมอร์ฝ่ายดูแลโปรแกรม 
   ง. ถูกทั้ง ก ข ค 
11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ MIS ย่อมาจากอะไร 
   ก. Management Information System 
   ข. Management System 
   ค. Management Information assisted 
   ง. Maintencence Programmer 
12. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศคือ 
   ก. ใช้ในการเตรียมวางแผนงาน 
   ข. ใช้ในการพิจารณา ผลการด าเนินงานที่    
      เกิดข้ึนจริง 
   ค. ช่วยในการตัดสินใจการวางแผนงาน 
   ง. ถูกทุกข้อ 
13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลที่ดี 
   ก. มีความถูกต้อง  ข. มีความทันสมัย 
   ค. มีความสวยงาม ง. มีความน่าเชื่อถือ 
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14. ข้อใดคือข้อมูล 
   ก. น้ าหนักตัว 
   ข. คะแนนสะสม 
   ค. กราฟแสดงคะแนนสอบ 
   ง. แผนภูมิแสดงพัฒนาการของนักเรียน 
15. ขั้นตอนที่นักวิเคราะห์ระบบน ามาใช้เพื่อ พัฒนา 
   ระบบเรียกว่าอะไร 
   ก. วิธีการพัฒนาระบบ 
   ข. แบบจ าลองการพัฒนาระบบ 
   ค. วิธีการเขียนโปรแกรม 
   ง. วงจรการพัฒนาระบบ 
16. การศึกษาถึงปัญหาและความเป็นไปได้ของโครงการ  
   เป็นขั้นตอนระยะใด 
   ก. การก าหนดปัญหา ข. การวิเคราะห์ 
   ค. การออกแบบ ง. การพัฒนา 
17. การรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิมและ  
   น ามาสรุปเป็นข้อก าหนด จัดอยู่ในระยะใด 
   ก. การก าหนดปัญหา ข. การวิเคราะห์ 
   ค. การออกแบบ ง. การพัฒนา 
18. ระยะใดต่อไปนี้ เป็นระยะที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง 
   โปรแกรม การอัปเกรดอุปกรณ์ 
   ก. การพัฒนา  ข. การน าระบบไปใช้ 
   ค. การบ ารุงรักษา ง. ผิดถูกข้อ 
19. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์ 

   (Output unit) ของคอมพิวเตอร์ 

    ก. Diskette  ข. Memory 

   ค. Mouse  ง. Printer 

20. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด  

   ในตัวเลือกท่ีมีให้ 

   ก. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer) 

   ข. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(Notebook Computer) 

   ค. ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer) 

   ง. มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer) 

21. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit)     

   ของคอมพิวเตอร์ 

   ก. Voice recognition device 

   ข. Printer 

   ค. CPU 

   ง. Diskette 

22. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทาง  

   คอมพิวเตอร์ 

   ก. Hacker  ข. Diskette 

   ค. Hard disk  ง. Printer 

23. ข้อใดกล่าวถึง Software ได้ถูกต้อง  

   ก. Software ใช้ในการประมวลผลของการท างาน  

   ข. Software มีไว้ใช้เฉพาะค านวณ  

   ค. Software ใช้ในเฉพาะงานที่ซ้ าซ้อน  

   ง. ไม่มีข้อถูก 

24. เราเรียกโปรแกรมค าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานว่า 

   อะไร  

   ก. software   ข. people ware  

   ค. user   ง. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

25. ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจ าอะไร  

   ก. หน่วยความจ าส ารอง  

   ข. หน่วยความจ าหลัก  

   ค. หน่วยควบคุม  

   ง. หน่วยแสดงผล 

26. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

   ก. โทรศัพท ์  ข. สายสัญญาณ 

   ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ ง. การ์ดเครือข่าย 
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27. การส่งสัญญาณแบบมีสายสัญญาณแบบใดที่มี 

   ความเร็วสูงสุด 

   ก. สายโคแอกเซียล ข. สายคู่บิดเกลียว 

   ค. สายใยแก้วน าแสง ง. สายแกนน าโลหะ 

28. การ์ดเครือข่ายท าหน้าที่อย่างไร 

  ก. ส่งสัญญาณ  ข. รับสัญญาณ 

  ค. แปลงสัญญาณ ง. รับและส่งสัญญาณ 

29. อุปกรณ์ส่งสัญญาแบบไร้สายในระบบเครือข่ายมีชื่อ 

   เรียกว่าอะไร 

   ก. ฮับ   ข. เราท์เตอร์ 

   ค. ไวเรสแลน  ง. ดิจิตอล 

30. ช่องต่อที่สวิทชิ่งฮับ ท าหน้าที่อย่างไร 

   ก. เชื่อมต่อสายเครือข่าย 

   ข. เชื่อมต่อหัวสายสัญญาณเข้ากับสวิทยชิ่งฮับ 

   ค. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกัน 

   ง. ถูกทุกข้อ 

31. อุปกรณ์เครื่อข่ายไร้สายมีหลักการท างานอย่างไร 

   ก. ส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้า 

   ข. ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ 

   ค. ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็ก 

   ง. ถูกทุกข้อ 

32. รูปแบบการเชื่อมโยงโครงข่าย เรียกว่าอะไร 

   ก. เทคโนโลย ี  ข. อิเล็คทรอนิคส์ 

   ค. โทโปโลย ี  ง. ไคลเอนต์ 

33. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายที่นิยมใช้กันมากที่สุด    

   คือแบบใด 

   ก. แบบบัส  ข. แบบดาว 

   ค. แบบวงแหวน ง. แบบตาข่าย 

 

 

34. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่ตรวจสอบจุด 

   ที่เป็นปัญหาได้ยากมาก 

   ก. แบบดาว  ข. แบบตาข่าย 

   ค. แบบวงแหวน ง. แบบบัส 

35. รูปแบบเครือข่ายแบบดาวมีข้อเสียอะไร 

   ก. วิเคราะห์จุดเสียยากมาก 

   ข. สิ้นเปลืองสายสัญญาณมาก 

   ค. ใช้อุปกรณ์มากกว่าแบบอ่ืน 

   ง ความเร็วของสัญญาณน้อยกว่า 

36. รูปแบบเครือข่ายใดเมือเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเสีย 

   ระบบก็จะไม่ท างาน 

   ก. แบบดาว  ข. แบบวงแหวน 

   ค. แบบบัส  ง. แบบตาข่าย 

37. รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบใดที่มีเครื่อง  

   Server อยู่ตรงกลาง 

   ก. แบบดาว  ข. แบบวงแหวน 

   ค. แบบตาข่าย  ง. แบบบัส 

38. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 

   ก. คีมเข้าหัว  ข. ไขควง 

   ค. สายสัญญาณ ง. หัว RJ45 

39. สายสัญญาณคู่บิดเกลี่ยวมีก่ีเส้น 

   ก. 5   ข. 6 

   ค. 7   ง. 8 

40. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบริการที่ไม่มีใช้งานบนเครือข่าย 

   อินเตอร์เน็ต 
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   ก. Clipart  ข. Telnet 

   ค. FTP  ง. Chat 

 

 
ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย จ ำนวน 3 ข้อ 

1.ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันอย่างไร 

............................................................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................

................................................................................................................................................................... .................................

.................................................................................................. ..................................................................................................  

2. ข้อมูลในระบบสารสนเทศแตกต่างจากข้อมูลที่พบในชีวิตประจ าวันหรือไม่ อย่างไร 

.................................................................................. ..................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................

................................................................................................................................... ................................................................. 

3. ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นกี่ส่วนประกอบ  อะไรบ้าง 

............................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................... .........................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................... . 

4. รูปแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีก่ีรูปแบบอะไรบ้าง พร้อมวาดรูปประกอบ…………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ช่ือ.............................................................................ชัน้………………เลขท่ี

.............. 
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