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1. Management Information System/MIS หมายถึง

อะไร 
ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร 
ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอรเฟองฟู 
ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม 
ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

2. ลักษณะของสารสนเทศเปนอยางไร 
ก. นําขอมูลอยางเดียวมาจัดเก็บไว 
ข. เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกันเพื่อ 
       จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
ค. เปนการรวบรวมขอมูลไวโดยไมมีจุดหมาย 
ง. ถูกทุกขอ 

3. การกูขอมูลหมายถึงอะไร 
ก. งานที่จะตองทําเมื่อแฟมขอมูลจริงถูกทําลาย

และเราตองสํารองกลับมาใชใหม 
ข. เปนการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
ค. การนํารายงานมาถายเอกสารทําสําเนา 
ง. ไมมีขอถูก 

4. โปรแกรมระบบ (System Software) ทําหนาที่
อะไร 
ก. ติดตอประสานงานกับสวนประกอบตาง ๆ 

ของเครื่องคอมพิวเตอร 
ข. นําเสนอผลมาทางอุปกรณแสดงผล 
ค. จัดหาและเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสม 
       กับงาน 
ง. ควบคุมการแปรอักษรตาง ๆ 

 
 
 
 

 
 
5. Dos กับ Window เหมือนกันหรือตางกัน อยางไร 

ก. เปนระบบปฏิบัติการเหมือนกัน 
ข. เปนการเรียนรูเกี่ยวกับระบบการใชงาน 
ค.  
       เหมือนกัน 
ง. Window เปนระบบการใชงาน แต Dos เปน

การเรียนรูเกี่ยวกับระบบการใชงาน 
จ. Dos เปนระบบการใชงานแต Window เปน

การเรียนรูเกี่ยวกับระบบการใชงาน 
6. ขอใดกลาวถึง Application Software 

ก. ชุดของคําสั่งที่เขียนไวเปนคําสั่งสําเร็จรูป 
ข. เขยีนขึ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอยางที่เรา

ตองการ 
ค. เปนโปรแกรมประยุกตที่มีผูทําไวเพื่อใช 
       ในการทํางานประเภทตาง ๆ 
ง. การจัดการขอมูลที่มีอยูใหเปนหมวดหมู 

7. ระบบปฏิบัติการเครือขายนิยมใชปจจุบันใช 
หลักการใด 

ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซเซิรฟเวอร 
ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิรฟเวอร 
ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอรเซิรฟเวอร 
ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิรฟเวอร 

8. ขอใดเปนโปรแกรมประยุกตประเภทตาราง 
ก. data base  ข.  Presentation 
ค.  word processor ง. ถูกทุกขอ 

9. หนวยความจํา RAM มีความสามารถอยางไร 
ก. สามารอานและเขียนขอมูลไดแบบสุม 
ข. เวลาไฟดับขอมูลไมสามารถลบได 
ค. จําขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
ง. สามารถดึงขอมูลที่สงเขามาแลวทําการสแกน 
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10. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ FTP ทําหนาที่อะไร 
ก. สงขอความไปยังเครือขายอินเตอรเน็ต 
ข. สงไฟลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังอีก

เครื่องหนึ่ง 
ค. การบันทึกแลวสงไปทางอินเตอรเน็ต 
ง. การเปลี่ยนขอความที่ไมถูกตอง 

11. ในระบบอินเตอรเน็ตระบบ icon คืออะไร 
ก. ความสามารถในการคนหาขอมูล 
ข. การเลือกขอมูลแลวสามารถเจาะเขาไปใน 
       ขอมูลนั้นไดอีก 
ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อใหคอมพิวเตอรกําลัง

ทํางาน 
ง. ถูกทุกขอ 

12. แฟมบุคลากร หมายถึงอะไร 
ก. แฟมที่เก็บขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่ทุกคน 
ข. แฟมที่เก็บขอมูลของเจาหนาที่คนเดียว 
ค. แฟมที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ 
ง. ถูกทั้งขอ  ก  และ  ข 

13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางไร 
ก. จัดการระบบสารสนเทศ 
ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล 
ค. จัดระบบโทรคมนาคม 
ง. จัดระบบโทรสาร 

14. ขอใดเปนการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตองที่สุด 
ก. ความกาวหนา ทําใหเกิดสิ่งใหมไดดีขึ้น 
ข. เปนการสงผานที่ทันสมัยที่สุด 
ค. ชวยใหการสื่อสารดียิ่งขึ้น 
ง. เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิด 

วิธีใหม 
 
 

15. หนวยประมวลผลกลางเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. IPL  ข.  ROM 
ค.  CPU  ง.  ไมมีขอถูก 

16. ฮารดแวร หมายถึงอะไร 
ก. องคประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับตอง

ได 
ข. เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร 
ค. เปนวงจรไฟฟา 
ง. เปนอุปกรณในการสงขอมูล 

17. CD-ROM หนึ่งแผนจะสามารถบรรจุขอมูลไดกี่ 
MBYTE 
ก. 400 ข.  500 
ค.  600 ง.  700 

18. คําวา “Character” หมายถึง 

ก. ตัวอักษร  ข.  ตัวเลข 
ค. ไบต  ง.  ตัวอักขระพิเศษ 

19. ขอใด คือประโยชนของการใชสัญญาณผาน 
ดาวเทียม 

ก. สงสัญญาณขอมูลคอมพิวเตอร 
ข. สงสัญญาณโทรทัศน 
ค. ใชในทางภูมิศาสตร 
ง. ถูกทุกขอ 

20. ขอใดที่ส่ังเลิกทําสิ่งที่กระทําไปแลวยอนหลังได 
ก. Redo  ข.  Undo 
ค.  Move  ง.  Redo & undo 

21. ระบบ Internet หมายถึงอะไร 
ก. ลักษณะการเชื่อมตอของเครือขาย

คอมพิวเตอร 
ข. ลักษณะการทํางานหลายๆ งานพรอม 
ค. คอยใหบริการขอมูล 
ง. ถูกทุกขอ 
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22. ส่ิงที่เปนหัวใจของ Internet คือขอใด 
ก. เครือขายระยะใกล  
ข. เครือขายยอยของแตละองคกร 
ค. เครือขายเชื่อมโยง 
ง. ถูกทั้งถูก   ก  และ  ข 

23. ระบบเครือขายระยะไกลหรือ WAN มีการสง 
ขอมูลในลักษณะใด 

ก. แวน  ข.  แพ็กเกจ 
ค.  แสน  ง.  เน็ตเวิรค 

24. web server หมายถึง 
ก. เครื่องคอมพิวเตอรใชสงขอมูล 
ข. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร 
ค. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับรับขอมูล 
ง. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับขอมูล 

25. ในระบบอินเตอรเน็ตจะใชภาษาสื่อสารมาตรฐาน
ที่ช่ือวาอะไร 
ก. ISP  ข.  TCP/IP 
ค. KSC  ง.  LAN 

26. เราทเตอร คืออะไร 
ก. เปนตัวที่คอยจัดหาเสนทางที่ดีที่สุดใหกับ

แพ็กเกจ 
ข. ชวยใหสามารถเชื่อมโยงเขาสูอินเตอรเน็ต 
ค. ชวยใหสามารถรับ–สงขอมูลไปอยางมี 

       ประสิทธิภาพ 
ง. ถูกทุกขอ 

27. ช่ือโดเมน gov  หมายถึงองคกรประเภทใด 
ก. กลุมสถาบันการศึกษา 
ข. กลุมองคกรอื่น ๆ 
ค. กลุมองคกรทหาร 
ง. กลุมองคกรของรัฐทั่วไป 

 
 

28. สวนประกอบที่สําคัญของการประยุกต
คอมพิวเตอร คืออะไร 
ก. เขตขอมูล (Field) 
ข. แฟมขอมูล (File) 
ค. ฐานขอมูล (Database)  
ง. แฟมเอกสาร 

29. ขอใดเปนขั้นตอนสําคัญในระบบการผลิต 
สารสนเทศ 

ก. การเผยแพร 
ข. การตรวจสอบ 
ค. การคํานวณ 
ง. การสรุป 

30. ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ เปนกลุม
สัญลักษณแทนปริมาณ หรือการกระทําตางๆ  

       เปนความหมายของอะไร 
ก. ขอมูล 
ข. สารสนเทศ 
ค. การจัดเก็บ 
ง. ประมวลผล 

31. ความหมายของสารสนเทศ คือ 
ก. การกําหนดความสัมพันธของขอมูล 
ข. ผลผลิตสารสนเทศจะตองตรงกับความ

ตองการ 
ค. ขอมูลที่ผานการเปลี่ยนแปลงจัดกระทาํเพื่อผล

ของการเพิ่มความรู ความเขาใจของผูใช 
ง. เปนขั้นตอนสําคัญในระบบการผลิตสาร

สนเทศ 
32. อะไร ที่ไมอยูในรูปของขอมูล 

ก. ตัวอักษร 
ข. รูปภาพ 
ค. กราฟ 
ง. แผนภูมิ 
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33. Geographic Information System : GIS คืออะไร 
ก. ระบบหองประชุมอัตโนมัติ 
ข. การประชุมทางไกล 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ง. การถอนเงินอัตโนมัติ 

34. Operating System คืออะไร 
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร 
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง 
ค. โปรแกรมระบบเชาซื้อ 
ง. ไมมีขอถูก 

35. Rom คืออะไร 
ก. Read Only Memory 
ข. Read On Memory 
ค. Run only Memory 
ง. Run on memory 

36. ในยุคเริ่มตนที่มีการนําคอมพิวเตอรมาใชใน 
สํานักงานเปนการใชคอมพิวเตอรระบบใด 

ก. ระบบ (DOM) 
ข. ระบบ (DOS) 
ค. ระบบ (DOR) 
ง. ระบบ (windows) 

37. ขั้นตอนการบูตเครื่องจะเรียกโปรแกรมที่มีอยูที่ใด
เขาเก็บไวในหนวยความจําหลัก RAM 
ก. ROM 
ข. HDD 
ค. FDD 
ง. RMO 

38. ISP หมายถึงอะไร 
ก. องคกรหนึ่งๆ ที่ใหใชบริการอินเตอรเน็ต 
ข. หมายเลขอินเตอรเน็ต 
ค. โพรโตคอลที่ใชในการสื่อสารผานสาย

โทรศัพท 

ง. ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 
39. โฮมเพจของสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 

พิษณุโลก ตรงกับขอใด 
ก. www.rip.or.th 
ข. www.rips.ac.th 
ค. www.rip.ac.th 
ง. www.rip.com 

40. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการ 
ช่ือวา 
ก. E-mail IRC และ Use Net 
ข. Telnet 
ค. Wet Server 
ง. Web Page 

41. TCP/IP ยอมาจากอะไร 
ก. Transmission Control Protocol/Internet 
ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet 
ค. Transfer Control Protocol/Internet 
ง. Technical Control Protocol/Internet 

42.  เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยี
สําคัญ 2 สาขา คือขอใด 

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

ข. เทคโนโลยีส่ือสาร โทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ค. เทคโนโลยีส่ือสาร โทรคมนาคม กับ
เทคโนโลยีแบบเกา 

ง. ไมโครคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
       อุตสาหกรรม 

43.  ผูใช (User) มีความสําคัญอยางไร 
ก. มีหนาที่ในการบริการ 
ข. คอยดูและระบบ 
ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ 
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ง. คอยปดและเปดเครื่อง 
44. โปรแกรมระบบใดที่มีความจําเปนมากที่สุด 
ที่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องตองมี 

ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร 
ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง 
ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม 
ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทํางาน 

45. เครื่องมินิคอมพิวเตอรนิยมใชระบบใด  
ก. วินโดวเอ็นที (Windows NT) 
ข. ดอส (DOS) 
ค. ยูนิกซ (Unix) 
ง. วินโดว95 (Windows95) 

46. หนวยความจําของฮารดดิสกมีคาเปน 1 M = 
1.048576  byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte 
หรือประมาณเทาไร 
ก. 10 ลานไบต 
ข. 100 ลานไบต 
ค. 1000 ลานไบต 
ง. 10000 ลานไบต 

47. ขอใด หมายถึงฐานขอมูลองคกร 
ก. Numeric Database 
ข. Office Automation 
ค. Corporate Database 
ง. Text Database 

48. เครื่องพิมพชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมี
ลักษณะคลายเครื่องถายเอกสาร 
ก. เครื่องพิมพใชความรอน-ไฟฟา 
ข. เครื่องพิมพแบบพนละอองหมึก 
ค. เครื่องพิมพเลเซอร 
ง. เครื่องพิมพแบบกระทบ 

49. stand-alone คือ 
ก. ระบบประมวลผล 

ข. หนวยแสดงผลทางหนาจอ 
ค. เครื่องประมวลผลคํา 
ง. ระบบเครือขายของคอมพิวเตอร 

50. เครือขายอินเตอรเน็ตเปนที่นิยมกันอยางสูง 
ในปจจุบันทําใหเกิดโลกใหม เรียกวาอะไร 

ก. โลกไซเบอร 
ข. โลกดิจิตอล 
ค. โลกอิเล็กทรอนิกส 
ง. โลกอินเตอรเน็ต 

51. ขอใด เปนระบบเครือขายที่อํานวยความสะดวกแก
ผูใชจํานวนมาก 
ก. LAN 
ข. Stand Alone 
ค. E-mail 
ง. LNA 

52. เครื่องหมายที่บอบอกใหผูใชเครื่องทราบวาเครื่อง
พรอมที่จะทํางาน คือเครื่องหมายแบบใด 
ก. A:\> 
ข. C:\> 
ค. C> 
ง. A> 

53. Translator คืออะไร 
ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร 
ข. ระบบปฏิบัติการ 
ค. โปรแกรมชวยสอน 
ง. ประมวลผลขอมูล 

54. โปรแกรมประยุกตใดที่มีไวสําหรับการพิมพ
เอกสาร 
ก. Data Base 
ข. Word Processor 
ค. Spread Sheet  
ง. Authoring Tools 
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55. โปรแกรมประยุกตใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานดาน
การสอนและการนําเสนอ 
ก. Authoring Tools 
ข. Spread Sheet 
ค. Data Base 
ง. Word processor 

56. คอมพิวเตอรเครือขายระยะไกลเรียกอีกอยาง 
หนึ่งวา 
ก. LAN 
ข. Line 
ค. Network 
ง. WAN 

57. NECTEC แปลวา 
ก. เครือขายคอมพิวเตอร 
ข. มาตรฐานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
ค. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 
ง. ไฟเบอรออฟติค 

58. Download แปลวาอะไร 
ก. คุณตองการใชซอฟแวร 
ข. การยายไฟลจากคอมพิวเตอรบนอินเตอรเน็ต 
ค. ไฟลตัวอักษรธรรมดา 
ง. รหัสผาน 

59. การบริการโอนยายขอมูลไดแกบริการใด 
ก. PTF 
ข. FPT 
ค. FTP 
ง. PFT 

60. การบริการขอมูลมัลติมีเดียไดแกบริการที่ช่ือวา
อะไร 
ก. E-mail 
ข. Veronica 

ค. Gopher 
ง. World Wide Web (WWW) 

61. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar)  ใชเพื่ออะไร 
ก. กําหนดการรักษาความปลอดภัย 
ข. จบการทํางานหรือหยุดการสืบคน 
ค. ไปยังเอกสารหนาที่เคยไปมาแลว 
ง. ทําการแสดงเอกสารหนานั้นใหม 

62. การบริการดานการรับ-สงขาวสารไดแกบริการ 
ช่ือวา 
ก. E-mail IRC และ Use Net 
ข. Telnet 
ค. Web Server 
ง. Web Page 

63. เทคโนโลยีที่ใชในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ
อะไร 
ก. เทคโนโลยีการผลิต 
ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 
ค. เทคโนโลยีการเกษตร 
ง. เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม 

64. ผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชไดแก
อะไร 
ก. ทีวี 
ข. โทรศัพท 
ค. อินเตอรเน็ต 
ง. คอมพิวเตอร 

65. งานสื่อสารสารสนเทศดวยภาพและเสียงคือ 
ระบบใด 
ก. ระบบคอมพิวเตอร 
ข. ระบบมัลติมีเดีย 
ค. ระบบ MIS  
ง. ระบบ CUBE 



 

  แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย: สอบครูดอทคอม 

383 

66. ขอใดเปนเปาหมายสุดทายของการดําเนินการสาร
สนเทศคือ ขอใด 
ก. การสรุป 
ข. การจัดเก็บ 
ค. การเรียกใช 
ง. การเผยแพร 

67. ส่ิงสําคัญที่สุดของการเผยแพรของรายงานสาร
สนเทศคือ ขอใด 
ก. ความสะดวกของผูใช 
ข. ความสามารสนองความตองการผูใช 
ค. ความประหยัด 
ง. ความมีระเบียบ 

68. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ขอใด 
ก. ความเที่ยงตรง 
ข. ตรงตามความตองการของผูใช 
ค. ทันตอเวลา 
ง. ถูกทุกขอ 

69. ตรงตามความตองการของผูใชหมายถึงขอใด 
ก. มีเนื้อหาที่ผูใชมีความพอใจกับสารสนเทศ 
ข. มีเนื้อหาที่ผูใชวางเปาหมายการใชอยางชัดเจน

และแนนอน 
ค. มีเนื้อหาที่ผูใชสามารถใชวิจารณญาณในการ

ใชสารสนเทศไดดี 
ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ตองการใชของผูใช 
       แตละคน 

70. การจัดเตรียมสารสนเทศใหทันตอเวลาที่ตองการ
ใชมีอะไรบาง 
ก. การจัดทําสารสนเทศอยางถูกตอง รวดเร็ว 
ข. การจัดทําสารสนเทศลวงหนาตามกําหนด

เวลาที่เหตุการณจะเกิดในอนาคต 
ค. สามารถนําสารสนเทศไปใชเหตุการณที่กําลัง

เกิดขึ้น 

ง. ถูกทุกขอ 
71. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ คืออะไร 

ก. การบริหารงานสํานักงานดวยระบบอัตโนมัติ 
ข. การจัดงานใหเปนระบบ ระเบียบ 
ค. การสรางพนักงานใหอยูในระเบียบ 
ง. การทํางานอยางมีระบบ 

72. ขอใด คือประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ 
ข. เขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว 
ค. จัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาล 
ง. ถูกทุกขอ 

73. ขอใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ 
ถูกตอง 

ก. การนําเขาขอมูล-การแสดงผลขอมูล- 
       การประมวลผลขอมูล 
ข. การประมวลผลขอมูล-การแสดงผลขอมูล-

การนําเขาขอมูล 
ค. การแสดงผลขอมูล-การนําเขาขอมูล- 
       การประมวลผลขอมูล 
ง. การนําเขาขอมูล-การประมวลผลขอมูล- 
       การแสดงผลขอมูล 

74. การกูขอมูล หมายถึงอะไร 
ก. งานที่จะตองทําเมื่อแฟมขอมูลจริงถูกทําลาย

และนําขอมูลสํารองมาใช 
ข. การสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
ค. การทําสําเนาขอมูล 
ง. การจัดเรียงขอมูลเพื่อการสืบคน 

75. ขอใดคือซอฟตแวรประยุกต 
ก. System Software 
ข. Application Software 
ค. Package 
ง. Presentation Software 
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76. Package คือโปรแกรมอะไร 
ก. ซอฟตแวรประยุกต 
ข. ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
ค. ซอฟตแวรสําหรับระบบ 
ง. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน 

77. ขอใด คือตัวอยางของโปรแกรมสําเร็จรูป 
ก. ซอฟตแวรจัดระบบฐานขอมูล 
ข. ซอฟตแวรจัดพิมพรายงาน 
ค. ซอฟตแวรทําการคํานวณ 
ง. ถูกทุกขอ 

78. ขอใด คือซอฟตแวรสําหรับนําเสนอ 
ก. Word Processing Software 
ข. Presentation Software 
ค. Spreadsheet Software 
ง. Business Software 

79. สารสนเทศ หมายถึงอะไร 
ก. ขอมูลขาวสารที่มีบันทึกอยางเปนระบบ 
ข. ขอมูลจากแฟมบันทึก 
ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ 
ง. คําตอบขอ ก. และ ค. ถูก 

80. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีส่ือสาร 
โทรคมนาคมตางกันอยางไร 

ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสียคาบริการมากกวา 
ข. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมมีเครือขาย

มากกวา 
ค. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมสงผลลัพธ 
       ใหลาชา 
ง. เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมมีคนนิยม 

มากกวา 
 
 
 

81. เทคโนโลยีที่ใชในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ขอใด 
ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร 
ข. รวบรวมขอมูล แสดงผล เผยแพร 
ค. ประมวลผล จัดเก็บขอมูล แสดงผล บรรยาย 

ประมวลผล แสดงผล 
ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล 

82. ผูเขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอยางหนึ่งวา อะไร 
ก. System Analyst 
ข. System Programmer 
ค. Programming 
ง. Application Program 

83. หนวยประมวลผลกลางมีหนาที่อยางไร 
ก. ประมวลผลตามคําสั่งที่เขียนไวในโปรแกรม 
ข. รับขอมูลโดยติดตอกับหนวยความจําภายใน

เครื่อง 
ค. ติดตอรับสงขอมูลกับผูใชโดยผานหนวยรับ

ขอมูลและหนวยแสดงผล 
ง. ถูกทุกขอ 

84. หนวยความจํา ROM เปนหนวยความจําแบบใด 
ก. หนวยความจําแบบปกติ 
ข. หนวยความจําภายใน 
ค. ลบเลือนได 
ง. ไมลบเลือน 

85. ทานคิดวาการเรียนรูดานคอมพิวเตอรมีประโยชน
ตอโลกในปจจุบันเนื่องจาก 
ก. ความเปนที่นิยมของตลาดโลกและความ 
       กาวหนาทันโลกปจจุบัน 
ข. ความตองการของสังคมมนุษยตองการความ

ทันสมัย 
ค. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีของสังคมโลก 
ง. ความตองการในดานความทันสมัย 
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86. Windows 98 คืออะไร 
ก. โปรแกรมการสรางงานเอกสาร 
ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
ค. โปรแกรมเชื่อมโยง 
ง. ถูกทุกขอ 

87. เครื่องคิดเลข สามารถใชคิดคํานวณเหมือนเครื่อง
คิดเลขโดยทั่วไปไดเหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ก. เลือก Start-Program-Accessories 
ข. เลือก Start-Program-Accessories-Paint 
ค. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator 
ง. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific 

88. โปรแกรม Notepad เปนโปรแกรมใชทํางาน 
อยางไร 
ก. เปนโปรแกรมการสรางงานเอกสารพื้นฐาน 
ข. การสรางเอกสารสําหรับการสรางตาราง 
ค. เปนโปรแกรมที่ใชสรางและเปดเอกสาร

ธรรมดา 
ง. ถูกทุกขอ 

89. Internet หมายถึงอะไร 
ก. เครือขายคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมกันในระยะ

ใกล ๆ 
ข. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอกัน

ทั่วโลก 
ค. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่เชื่อมตอกัน

ภายในประเทศ 
ง. เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมตอ

ภายในประเทศ 
90. www  ยอมาจากอะไร 

ก. Worjd Wide Web     ข. World Wide Web 
ค.    Word Wlde Web      ง. Wold Wlde Web 
 
 

91. ขอใดคือความหมาย ของ www 
ก. เปน URL ของอินเตอรเน็ต 
ข. เปนบริการหนึ่งในอินเตอรเน็ตที่ใหบริการ 
       ขอมูล 
ค. เปน IP Address ของระบบ 
ง. เปนบริการ search ขอมูล 

92. ขอใดคือความหมายของ Web Site 
ก. แหลงที่เก็บขอมูลเอกสารสื่อประสมตาง ๆ  
ข. แหลงบริการขอมูล 
ค. หนาหลักของเว็บ 
ง. การเชื่อมโยงขอมูล 

93. ขอใดคือความหมายของ  Web Page 
ก. เอกสารแตละหนา 
ข. หนาหลักของเว็บเพจ 
ค. แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 
ง. หนาแรกของเอกสาร 

94. ขอใดคือความหมายของ Home page 
ก. หนาหลักของเว็บเพจ 
ข. แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร 
ค. แหลงบริการขอมูล 
ง. เอกสารแตละหนา 

95. ขอใดคือ Web Browser 
ก. Opera 
ข. Netscape Navigator 
ค. Internet Explorer 
ง. ถูกทุกขอ 

96. E-mail คืออะไร 
ก. การสงจดหมายที่สงผานทางอินเตอรเน็ต 
ข. การสงจดหมายผานไปรษณีย 
ค. การสงจดหมายผานอินเตอรเน็ตและไปรษณีย 
ง. ข  และ ค ถูก 
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97. Web board คืออะไร 
ก. การฝากขอความหรือคําถามไว เมื่อมีผูเขามาก

ก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet 
ข. การฝากขอความหรือคําถามผานโทรศัพท 
ค. การฝากขอความหรือคําถามผานโปรแกรม 
ง. ไมมีขอถูก 

98. เว็บตอไปนี้ที่ใชคนหาขอมูลบน Internet 
ก. www.googel.com 
ข. www.sanook.com 
ค. www.yahoo.com 
ง. ถูกทุกขอ 

99. ขอใด กลาวถึงระบบเครือขายไดถูกตอง 
ก. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาดวยกัน 
ข. การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับอุปกรณตาง ๆ 
ค. การสงขอมูลผานสายโทรศัพท 
ง. การตอเชื่อมคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องเขา

กัน 
100. เซิรฟเวอร (Server) เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 

ก. โฮสต 
ข. ไคลเอนต 
ค. TCP/IP 
ง. ISP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาเอกคอมพิวเตอร ชุดท่ี 2 

 
1.ง 2.ข 3.ก 4.ก 5.ก

 6.ค 7.ก 8.ก 9.ค 10.ก 
 11.ค 12.ก 13.ก 14.ง 15.ค
 16.ก 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข 
 21.ง 22.ค 23.ง 24.ค 25.ข
 26.ง 27.ง 28.ค 29.ง 30.ก  

31.ค 32.ค 33.ค 34.ข 35.ก
 36.ข 37.ข 38.ข 39.ค 40.ข 

41.ค 42.ข 43.ง 44.ง 45.ง
 46.ง 47.ข 48.ค 49.ง 50.ง 

51.ค 52.ข 53.ก 54.ข 55.ค
 56.ก 57.ค 58.ก 59.ค 60.ง  

61.ค 62.ข 63.ข 64.ง 65.ข
 66.ค 67.ข 68.ง 69.ง 70.ง 

71.ก 72.ง 73.ง 74.ก 75.ข
 76.ข 77.ง 78.ข 79.ง 80.ข 

81.ก 82.ข 83.ง 84.ข 85.ค
 86.ข 87.ค 88.ก 89.ข 90.ข  

91.ก 92.ก 93.ก 94.ก 95.ง
 96.ก 97.ก 98.ง 99.ง 100.ก 


