
************************************************************************************* 
ค ำช้ีแจง    :  ให้นกัศึกษำเลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 
1. ขอ้ใดหมำยถึงมุมมองแผน่ขอ้มูล 

ก. Design  View 
ข. Datasheet View 
ค. Table Wizard 
ง. Import  Table 

2. DBMS  ยอ่มำจำกค ำวำ่อะไร 
 ก.  Database Modified System  
 ข.  Database Management System 
 ค.  Data base Manager System  
 ง.  Data base Management Support 

3. ขอ้ใดคือขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบเก่ำ 

 ก.  เกิดควำมซ ้ ำซอ้นของขอ้มูล  
 ข.  ไม่สำมำรถควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มูลได ้
 ค.  กำรคน้หำขอ้มูลมีควำมล่ำชำ้  
 ง.  ทุกข้อคือข้อเสียของการจัดเกบ็ข้อมูลแบบเก่า 

4. โปรแกรมชนิดใดไม่จดัเป็น  DBMS 
 ก.  Microsoft Visual Basic  
 ข.  Oracle 
 ค.  Microsoft Visual FoxPro  
 ง.  Microsoft Access 

5. ขอ้ใดคือส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงในกำรออกแบบ
ฐำนขอ้มูลในระดบัภำยนอก 

ก. ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน  
ข. เห็นขั้นตอนในกำรประมวลผลอยำ่งชดัเจน 
ค. แสดงรำยละเอียดในกำรท ำงำนนอ้ยท่ีสุด 
ง. ก ำหนดต ำแหน่งของกำรจดัเก็บขอ้มูล 

6. รูปแบบฐำนขอ้มูลแบบใดท่ีนิยมน ำมำใชใ้นกำร
ออกแบบระบบฐำนขอ้มูล 

 ก.  ฐำนขอ้มูลแบบล ำดบัขั้น  
 ข.  ฐำนขอ้มูลแบบเครือข่ำย 
 ค.  ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพนัธ์  
 ง.  ถูกทั้งขอ้  ก  และ  ค 

7. ฐำนขอ้มูลแบบเครือข่ำย  เหมำะกบัควำมสัมพนัธ์
แบบใด 

 ก.  หน่ึงต่อหน่ึง  
 ข.  กลุ่มต่อกลุ่ม 
 ค.  กลุ่มต่อหน่ึง  
 ง.  หน่ึงต่อกลุ่ม 

8. วตัถุชนิดใดในฐำนขอ้มูลของ Accessใชใ้นกำรเก็บ
ขอ้มูลดิบต่ำง ๆ ท่ีมีทั้งหมด 

ก. ตำรำง 
ข. แบบสอบถำม 
ค. ฟอร์ม 
ง. รำยงำน 

9. ขอ้ใดหมำยถึงตวัช่วยสร้ำงตำรำง 
ก. Design  View 
ข. Datasheet View 
ค. Table Wizard 
ง. Import  Table 

10. ขอ้ใดหมำยถึงตำรำงน ำเขำ้ 
ก. Design  View 
ข. Datasheet View 
ค. Table Wizard 
ง. Import  Table 

11. Design View  มีควำมหมำยตรงกบัขอ้ใด 
ก. มุมมองแผน่ขอ้มูล 
ข. มุมมองออกแบบ 
ค. มุมมองตำรำงน ำเขำ้ 
ง. มุมมองตำรำงเช่ือมโยง 

12. แต่ละแถวในมุมมองแผน่ตำรำงขอ้มูลหมำยถึงขอ้

ใด 

ก. ขอ้มูลแต่ละเรคอร์ด 

ข. ขอ้มูลแต่ละฟิลด ์

ค. ขอ้มูลแต่ละแถว 

ง. ขอ้มูลแต่ละไฟล ์

13. ออบเจก็ตใ์นขอ้ใดท่ีเป็นส่วนท่ีตอ้งสร้ำงข้ึนเป็น

อบัดบัแรกในกำรสร้ำงโปรแกรมฐำนขอ้มูล 

ก. ตำรำง 

ข. แบบสอบถำม 

ค. ฟอร์ม 

ง. รำยงำน 

14. ขอ้ใดหมำยถึงระบบฐำนขอ้มูล 
ก. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจ ำนวนมำก 
ข. กำรบริหำรสำรสนเทศขององคก์ร 
ค. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อควำมสะดวกในกำร

คน้หำ 



ง. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั
อยำ่งเป็นระบบ 

15. กำรควบคุมกำรเขำ้ใชข้อ้มูลสำมำรถท ำไดอ้ยำ่งไร 
 ก.  ตรวจสอบลำยน้ิวมือ  
 ข.  ตรวจสอบลำยมือช่ือ 
 ค.  ก ำหนดรหสัผำ่น  

 ง.  ก ำหนดโครงสร้ำงของขอ้มูล 
16. ถำ้ก ำหนดใหโ้รงเรียนเป็นฐำนขอ้มูล  ขอ้ใดไม่ใช้

กลุ่มขอ้มูลท่ีควรน ำมำท ำเป็นฐำนขอ้มูล 
 ก.  นกัเรียน  
 ข.  ผูแ้ต่งหนงัสือ 
 ค.  วชิำเรียน  
 ง.  อำจำรย ์

17. ขอ้ใดไม่ใชผู้ใ้ชฐ้ำนขอ้มูล 
 ก.  ผูใ้ช ้  
 ข.  ผูบ้ริหำรฐำนขอ้มูล 
 ค.  โปรแกรมเมอร์  
 ง.  บุคคลภำยนอกองคก์ร 

18. รูปแบบฐำนขอ้มูลแบบใดท่ีไม่มีควำมสำมำรถมี
ควำมสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มได ้

 ก.  ฐำนขอ้มูลแบบล ำดบัขั้น  
 ข.  ฐำนขอ้มูลแบบเครือข่ำย 
 ค.  ฐำนขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์  
 ง.  ถูกทั้งขอ้  ก  และ  ข 

19. ขอ้ใดอธิบำยถึงควำมหมำยของ DBMS ไดถู้กตอ้ง 
ก. ผูบ้ริหำรฐำนขอ้มูล 
ข. บุคคลท่ีท ำหนำ้ท่ีรวบรวมขอ้มูล 
ค. โปรแกรมท่ีใชส้ ำหรับบริหำรฐำนขอ้มูล 
ง. กลุ่มบุคคลท่ีสร้ำงโปรแกรมเพื่อใชใ้นกำร

บริหำรฐำนขอ้มูล 
20. Link  Table  มีควำมหมำยตรงกบัขอ้ใด 

ก. มุมมองแผน่ขอ้มูล 
ข. มุมมองออกแบบ 
ค. มุมมองตำรำงน ำเขำ้ 
ง. มุมมองตำรำงเช่ือมโยง 

21. ในกำรสร้ำงตำรำงมีส่วนประกอบทั้งหมดก่ีส่วน 
ก. 2  ส่วน 
ข. 3  ส่วน 
ค. 4  ส่วน 
ง. 5  ส่วน 

22. ชนิดขอ้มูลแบบ Text มีขนำดสูงสุดก่ีตวัอกัษร 
ก. 255  ตวัอกัษร 
ข. 65,535  ตวัอกัษร 

ค. 2,048  ตวัอกัษร 
ง. 256  ตวัอกัษร 

23. ส่ิงท่ีบรรจุในชนิดขอ้มูลแบบ Text คือขอ้มูล
ประเภทใด 
ก. ประโยค วลี หรือขอ้ควำมใด ๆ 
ข. ตวัเลขท่ีถูกน ำไปใชใ้นกำรค ำนวณ 
ค. ขอ้ควำมท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษรท่ีไม่ใชใ้นกำร

ค ำนวณ 
ง. ตวัเลขในรูปแบบทำงกำรเงิน 

24. ชนิดขอ้มูลแบบ  Memo มีขนำดสูงสุดก่ีตวัอกัษร 
ก. 255  ตวัอกัษร 
ข. 65,535  ตวัอกัษร 
ค. 2,048  ตวัอกัษร 
ง. 256  ตวัอกัษร 

25. ตวัเลขท่ีตอ้งกำรใชใ้นกำรค ำนวณจะตอ้งก ำหนด
ชนิดขอ้มูลแบบใด 
ก. Text 
ข. Auto Number 
ค. Currency 
ง. Number 

26. ส่ิงท่ีบรรจุอยูใ่นชนิดขอ้มูลแบบ Currency  คือขอ้
ใด 
ก. ขอ้ควำม 
ข. ประโยควลี 
ค. ตวัเลขทำงกำรเงิน 
ง. ค่ำทำงตรรกะ 

27. Auto Number มีขนำดเก็บขอ้มูลสูงสุดก่ีไบท ์
ก.  4  ไบท ์
ข. 8  ไบท ์
ค. 16  ไบท ์
ง. 20  ไบท ์

28. Yes / No มีขนำดเก็บขอ้มูลสูงสุดเท่ำใด 
ก. 1  ไบท ์
ข. 4  ไบท ์
ค. 1   บิต 
ง. 4   บิต 

29. Hyperlink  แต่ละส่วนมีควำมยำวมไม่เกินก่ี
ตวัอกัษร 
ก. 255  ตวัอกัษร 
ข. 65,535  ตวัอกัษร 
ค. 2,048  ตวัอกัษร 
ง. 256  ตวัอกัษร 

30. ขอ้ใดไม่ควรก ำหนดเป็น  Entity ของฐำนขอ้มูล 



 ก.  พนกังำน  
 ข.  สินคำ้ 
 ค.  ช่ือยำ  
 ง.  ผูผ้ลิต 

31. แอททริบิวตข์อง Primary Key  จะเป็นค่ำใดไม่ได ้
 ก.  ตวัอกัษร A-Z  
 ข.  ตวัเลข 0-9 
 ค.  วนั-เดือน-ปี  
 ง.  ค่ำวำ่งหรือ Null 

32.  “อำจำรยแ์ต่ละคนจะเป็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำไดเ้พียง 
1 หอ้ง  และหอ้งเรียนแต่ละห้องจะมีอำจำรยป์ระจ ำ
ชั้นไดเ้พียง 1 คน” จำกขอ้มูลดงักล่ำวจดัเป็น
ควำมสัมพนัธ์แบบใด จำกอำจำรยไ์ปยงัหอ้งเรียน 

 ก.  หน่ึงต่อหน่ึง  
 ข.  กลุ่มต่อกลุ่ม 
 ค.  กลุ่มต่อหน่ึง  
 ง.  หน่ึงต่อกลุ่ม 

33. ขอ้ใดคือสัญลกัษณ์ของ Attribute 
 ก.   
  
 ข.  
 
 ค.   
  
 ง.   

34. เคร่ืองหมำย * ท่ีอยูห่ลงั Select หมำยถึงขอ้ใด 
ก. แสดงฟิลดท์ั้งหมดในฐำนขอ้มูล  
ข. แสดงตำรำงทั้งหมดในฐำนขอ้มูล 
ค. เรียงล ำดบัขอ้มูลทั้งหมดในฐำนขอ้มูล 
ง. แสดงรำยกำรขอ้มูลทั้งหมดในฐำนขอ้มูล 

35. ขอ้ใดคือลกัษณะกำรออกแบบฐำนขอ้มูลในระดบั
ภำยนอก 
ก. ออกแบบวธีิกำรเก็บขอ้มูล 
ข. ออกแบบตำรำงในกำรจดัเก็บขอ้มูล 
ค. ออกแบบอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรจดัเก็บขอ้มูล 
ง. ออกแบบหน้าจอในการรับและแสดงผลข้อมูล 

36. ขอ้ใดหมำยถึงคียห์ลกั 
ก. Primary Key 
ข. Secondary  Key 
ค. Foreign Key 
ง. Candidate Key 

37. ขอ้ใดหมำยถึงเคร่ืองมือส ำหรับช่วยในกำรสร้ำง
แบบสอบถำม 

ก. Simple Query Wizard 
ข. Crosstab Query Wizard 
ค. Find  Duplicates  Query Wizard 
ง. Find  Unmatched Query Wizard 

38. Crosstab Query Wizard  หมำยถึงเคร่ืองมือสร้ำง
แบบสอบถำมแบบใดขอ้ใด 
ก. เพื่อหำขอ้ขอ้มูลท่ีซ ้ ำกนั 
ข. เพื่อสร้ำงรำยงำนผลสรุป 
ค. เพื่อหำขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมเง่ือนไข 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

39. Find Duplicates  Query Wizard  หมำยถึง
เคร่ืองมือสร้ำงแบบสอบถำมแบบใดขอ้ใด 
ก. เพื่อหำขอ้ขอ้มูลท่ีซ ้ ำกนั 
ข. เพื่อสร้ำงรำยงำนผลสรุป 
ค. เพื่อหำขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมเง่ือนไข 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

40. ขอ้ใดหมำยถึงเคร่ืองมือส ำหรับสร้ำงแบบสอบถำม
เพื่อหำขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมเง่ือนไข 
ก. Simple Query Wizard 
ข. Crosstab Query Wizard 
ค. Find  Duplicates  Query Wizard 
ง. Find  Unmatched Query Wizard 

41. เม่ือตอ้งกำรรันหรือแสดงขอ้มูลผลลพัธ์ในกำร
สร้ำงแบบสอบถำมจะตอ้งเลือกท่ีสัญลกัษณ์ใด 

ก.  
 

ข.  
 

ค.  
 

ง.  
42. Report  มีหนำ้ท่ีตำมขอ้ใด 

ก. สร้ำงตำรำงฐำนขอ้มูล 
ข. พิมพร์ำยงำนจำกขอ้มูลท่ีก ำหนด 
ค. รับขอ้มูลเพื่อรำยงำน 
ง. สร้ำงเง่ือนไขของกำรรำยงำน 

43. พื้นท่ีส่วนบนสุดของรำยงำนคือขอ้ใด 

ก. Report  Header 

ข. Report  Footer 

ค. Page  Header 



ง. Detail 

44. ขอ้ใดหมำยถึงกำรสร้ำงรำยงำนแบบตวัช่วยสร้ำง
อตัโนมติั 
ก. Design View 
ข. Report Wizard 
ค. Chart Wizard 
ง. Label Wizard 

45. ขอ้ใดหมำยถึงตวัช่วยสร้ำงรำยงำนแบบท่ีมีซำร์ท
ประกอบ 
ก. Design View 
ข. Report Wizard 
ค. Chart Wizard 
ง. Label Wizard 

46. ขอ้ใดเป็นกำรสร้ำงรำยงำนส ำเร็จรูปในขั้นตอน
เดียว โดยใหเ้ขตขอ้มูลเรียงตำมแนวแถว 
ก. AutoReport : Columnar 
ข. AutoReport : Tabular 
ค. Report : Columnar 
ง. Report  : Tabular 

47. ขอ้ใดเป็นกำรสร้ำงรำยงำนส ำเร็จรูปในขั้นตอน
เดียว โดยใหเ้ขตขอ้มูลเรียงตำมแนวสดมภ์ 
ก. AutoReport : Columnar 
ข. AutoReport : Tabular 
ค. Report : Columnar 
ง. Report  : Tabular 

48. Label  Wizard  หมำยถึงขอ้ใด 
ก. ตวัช่วยสร้ำงรำยงำนอตัโนมติั 
ข. ตวัช่วยสร้ำงรำยงำนแบบท่ีมีชำร์ท 
ค. ตวัช่วยสร้ำงฉลำก 
ง. กำรออกแบบรำยงำนเอง 

49. วตัถุในขอ้ใดท่ีใชใ้นกำรแสดงและแกไ้ขขอ้มูล
หรือกรอกขอ้มูลเพิ่ม 
ก. ตำรำง 
ข. แบบสอบถำม 
ค. ฟอร์ม 
ง. รำยงำน 

50. กำรสร้ำงปุ่ม Go to First Record  หมำยถึงขอ้ใด 

ก.  
 

ข.  
 

ค.  

 

ง.  
 

51. ปุ่ม   มีช่ือตรงกบัขอ้ใด 
ก. Go to First Record 
ข. Go to Last Record 
ค. Go to Next Record 
ง. Go to Previous  Record 

52. เม่ือตอ้งกำรสร้ำงปุ่มค ำสั่งเพิ่มขอ้มูลจะตอ้งใชค้  ำ
ลัง่ใด 
ก. Add  New Record 
ข. Save Record 
ค. Undo Record 
ง. Application 

53. หมำยถึงขอ้ใด 
ก. Text Box 
ข. Label 
ค. Command Button 
ง. Combo Box 

 

54.   หมำยถึงขอ้ใด 
ก. Text Box 
ข. Label 
ค. Command Button 
ง. Combo Box 

55. ฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์คือกำรจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบใด 

 ก.  ตำรำง  
 ข.  แฟ้มขอ้มูล 
 ค.  แผนภำพแสดงควำมสัมพนัธ์  
 ง.  ตวัเลขเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ 

56. ขอ้ใดไม่ควรก ำหนดเป็น Attribute  
 ก.  รหสัพนกังำน  
 ข.  อำชีพ 
 ค.  ช่ือ-สกุล  
 ง.  เงินเดือน 

57. SQL  ยอ่มำจำกค ำวำ่ 
 ก.  Structured Query Language  
 ข.  Select from Query Language 
 ค.  Structure Quality Language  
 ง.  Select Query Language  



58. ขอ้ใดควรก ำหนดควำมสัมพนัธ์ขอ้มูลเป็นแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง 

 ก.  นกัศึกษำ กบั สำขำวชิำ  
 ข.  รถยนต ์กบั ทะเบียนรถยนต ์
 ค.  อำจำรย ์กบั วชิำสอน  
 ง.  ลูกคำ้ กบั หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ 

59. ส ำหรับค ำสั่ง SQL  ส่วนท่ีต่อทำ้ยจำกค ำสั่ง From 
คือขอ้ใด 

 ก.  ช่ือฟิลด ์  
 ข.  ช่ือตำรำง 
 ค.  ช่ือฟิลด ์หรือ ช่ือตำรำง  
 ง.  เง่ือนไขท่ีตอ้งกำร 

60. ส ำหรับค ำสั่ง SQL ส่วนท่ีต่อทำ้ยจำก Order by คือ
ขอ้ใด 

 ก.  ช่ือฟิลด ์  
 ข.  ช่ือตำรำง 
 ค.  ช่ือฟิลด ์หรือ ช่ือตำรำง  
 ง.  เง่ือนไขท่ีตอ้งกำร 

61. ขอ้ใดคือปัจจยัส ำคญัท่ีใชเ้ลือกโปรแกรมฐำนขอ้มูล 
ก. จ ำนวนผูใ้ชง้ำนในระบบ 
ข. ควำมเร็วในกำรท ำงำนของ DBMS 
ค. สำมำรถใชร่้วมกบัฮำร์ดแวร์ท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้
ง. ถูกทุกขอ้ 
 

62.  หมำยถึงขอ้ใด 
ก. Text Box 
ข. Label 
ค. Command Button 
ง. Combo Box 

63. Command  Button  มีหนำ้ท่ีตำมขอ้ใด 
ก. สร้ำงกล่องขอ้ควำมรับขอ้มูล 
ข. สร้ำงป้ำยช่ือ 
ค. สร้ำงปุ่มค ำสั่ง 
ง. สร้ำงตวัเลือกแบบทำงเลือกเดียว 

64. Text Box  มีหนำ้ท่ีตำมขอ้ใด 
ก. สร้ำงกล่องขอ้ควำมรับขอ้มูล 
ข. สร้ำงป้ำยช่ือ 
ค. สร้ำงปุ่มค ำสั่ง 
ง. สร้ำงตวัเลือกแบบทำงเลือกเดียว 

65. กำรสร้ำงปุ่มเพื่อออกจำกโปรแกรม Access จะตอ้ง
เลือกค ำสั่งใด 
ก. Exit  Application 

ข. Close  Application 
ค. Quit  Application 
ง. Application 

66. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของขอ้มูลท่ีดี 
                ก.  มีควำมกะทดัรัด  
 ข. มีควำมสมบูรณ์ครบถว้น 

ค.  มีจ  ำนวนมำกและหลำกหลำย  
ง.  มีควำมน่ำเช่ือถือและถูกตอ้งแม่นย  ำ 

67. “อำจำรยแ์ต่ละคนสำมำรถสอนไดห้ลำยวชิำ  และ
วชิำเรียนแต่ละวชิำจะมีอำจำรยส์อนไดเ้พียง 1 ท่ำน 
เท่ำนั้น” จำกขอ้มูลดงักล่ำวจดัเป็นควำมสัมพนัธ์
แบบใด จำกอำจำรยไ์ปยงัวชิำเรียน 

 ก.  หน่ึงต่อหน่ึง  
 ข.  กลุ่มต่อกลุ่ม 
 ค.  กลุ่มต่อหน่ึง  
 ง.  หน่ึงต่อกลุ่ม 

68. รูปแบบฐำนขอ้มูลแบบใดท่ีมีลกัษณะเหมือนตน้ไม้
ท่ีคว  ่ำหวัลง 

 ก.  ฐำนขอ้มูลแบบล ำดบัขั้น  
 ข.  ฐำนขอ้มูลแบบเครือข่ำย 
 ค.  ฐำนขอ้มูลแบบเชิงสัมพนัธ์  
 ง.  ถูกทั้งขอ้  ข และ  ค 

69. ขอ้ใดหมำยถึง SQL 
 ก.  Query แบบง่ำย  
 ข.  Query ท่ีไม่ตอ้งใช ้Table 
 ค.  ค  ำสั่งภำษำเคร่ือง  
 ง.  ภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภำษำหน่ึง 

70. ออบเจก็ตใ์นขอ้ใดท่ีเป็นส่วนท่ีตอ้งสร้ำงข้ึนเป็น

อบัดบัแรกในกำรสร้ำงโปรแกรมฐำนขอ้มูล 

จ. ตำรำง 

ฉ. แบบสอบถำม 

ช. ฟอร์ม 

ซ. รำยงำน 

71. ขอ้ใดเป็นคอนโทรลท่ีใชส้ ำหรับพิมพข์อ้ควำม 

ป้ำยช่ือในฟอร์ม 

ก. Text Box 

ข. Label 

ค. Button 

ง. Combo Box 

72. คอนโทรลในขอ้ใดใชส้ร้ำงกล่องรำยกำรใหเ้ลือก

แบบบรรทดัเดียว 

ก. List  Box 



ข. Option  Button 

ค. Combo  Box 

ง. Text  Box 

73. คอนโทรลในขอ้ใดท่ีใชส้ร้ำงตวัเลือกไดเ้พียง 1 

รำยกำรเท่ำนั้น 

ก. Checkbox 

ข. Option  Button 

ค. Toggle  Button 

ง. Combo  Box 

74. ขอ้ใดคือหนำ้ท่ีของ  List  Box 

ก. ใชส้ร้ำงกล่องรำยกำรใหเ้ลือกแบบบรรทดัเดียว 

ข. ใชส้ร้ำงกล่องรำยกำรใหเ้ลือกแบบหลำย

บรรทดั 

ค. สร้ำงกลุ่มรำยกำรใหเ้ลือก 

ง. สร้ำงตวัเลือกซ่ึงจะเลือกหรือไม่ก็ได ้

75. ขอ้ใดเป็นหนำ้ท่ีของ Image 

ก. แทรกแผนภูมิลงในฟอร์ม 

ข. แทรกกล่องขอ้ควำมลงในฟอร์ม 

ค. แทรกรูปภำพลงในฟอร์ม 

ง. แกไ้ขรูปภำพ   

76. กำรก ำหนดรูปแบบกำรปรับขนำดภำพ แบบ 

Stretch  เป็นกำรปรับภำพแบบใด 

ก. ไม่เปล่ียนขนำด 

ข. สัดส่วยของภำพเท่ำเดิม 

ค. ปรับขนำดของภำพใหเ้ท่ำกบักรอบคอนโทรล 

ง. ยอ่ / ขยำยดำ้นใดดำ้นหน่ึงของภำพใหพ้อดีกบั

กรอบ 

77. พื้นท่ีส่วนบนสุดของรำยงำนคือขอ้ใด 

จ. Report  Header 

ฉ. Report  Footer 

ช. Page  Header 

ซ. Detail 

78. พื้นท่ีส่วนหวัของหนำ้รำยงำนคือขอ้ใด 

ก. Report  Header 

ข. Report  Footer 

ค. Page  Header 

ง. Detail 

79. ส่วนท่ีส ำคญัท่ีสุดของรำยงำนคือขอ้ใด 

ก. Report  Header 

ข. Report  Footer 

ค. Page  Header 

ง. Detail 

80. ขอ้ใดคือปัจจยัส ำคญัท่ีใชเ้ลือกโปรแกรมฐำนขอ้มูล 
จ. จ ำนวนผูใ้ชง้ำนในระบบ 
ฉ. ควำมเร็วในกำรท ำงำนของ DBMS 
ช. สำมำรถใชร่้วมกบัฮำร์ดแวร์ท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้
ซ. ถูกทุกขอ้ 

 
ตอนท่ี  2     ใหน้กัศึกษำตอบค ำถำมท่ีก ำหนดใหถู้กตอ้งโดยใหเ้ขียนลงในกระดำษค ำถำมเท่ำนั้น 

ข้อที่  1     ตอ้งกำรให้นกัศึกษำออกแบบฐำนขอ้มูลระบบภำพยนตร์  โดยใชแ้บบจ ำลอง E-R Diagram  ในกำรออกแบบ   
โดยผูใ้ชต้อ้งกำรขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัภำพยนตร์  ผูก้  ำกบักำรแสดงและนกัแสดง ทั้งน้ีสำมำรถก ำหนด   แอททริบิวตเ์พิ่มเติมได้
พอสังเขป 

- รหสัภำพยนตร์  -  ช่ือภำพยนตร์   -  ประเภทภำพยนตร์ 
- รหสัผูก้  ำกบั   -  วนัท่ีเร่ิมถ่ำยท ำ  -  ช่ือผูก้  ำกบั 
- ท่ีอยูผู่ก้  ำกบั   -  เบอร์โทรศพัทผ์ูก้  ำกบั  -  รหสันกัแสดง 
- ช่ือนกัแสดง   -  อตัรำค่ำตวั   -   โทรศพัทน์กัแสดง 

 
 
 
 

    ข้อที ่ 2      จงบอกความหมายของสัญลกัษณ์ทีใ่ช้แสดงแผนภาพ  E-R Diagram   
 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
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