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คำชีแ้ จง
1. ข้ อสอบมีทงหมด
ั้
3 ข้ อ (ข้ อละ 10 คะแนน) จำนวน 8 หน้ ำรวมใบปิ ดหน้ ำข้ อสอบ
2. มีเวลำทำข้ อสอบทังสิ
้ ้น 90 นำที
3. ห้ ำมนำข้ อสอบออกนอกห้ องสอบ
4. เมื่อทำข้ อสอบเสร็จ ให้ สง่ กระดำษคำตอบพร้ อมกระดำษคำถำม
5. ทุจริตในกำรสอบปรับตกทุกกรณี

1.

ในกำรออกแบบขนำดของเสำในอำคำรสูง แรงรวมที่ถ่ำยเทลงในเสำประกอบด้ วยแรงหลำยชนิด รูปที่ 1 ข้ ำงล่ำง
แสดงแปลนของอำคำรจอดรถในชันชั
้ นหนึ
้ ง่ ซึง่ โครงสร้ ำงหลักของอำคำรประกอบด้ วย พื ้นคอนกรี ต คอลัม
คอนกรี ต และ ผนังคอนกรี ต โดยกำหนดให้ อำคำรจอดรถนี ้มีแต่ผนังรอบนอกเท่ำนันตำมรู
้
ปที่ 1
กำหนดให้ Dead load มีคำ่ DL kN/m2, Superimposed dead load มีคำ่ SDL kN/m2, Wall load มีคำ่ WL
kN/m2, Self weight ของเสำมีคำ่ W kN, Live load มีคำ่ L kN/m2, Safety factor สำหรับ Dead load และ
Live load คือ α และ β ตำมลำดับ จงตอบคำถำมต่อไปนี ้
a.

b.

c.

d.

e.

กำรคำนวณแรงรวมทีถ่ ่ำยลงในคอลัม A นันควรค
้
ำนึงถึงแรงอะไรบ้ ำง และอธิบำยว่ำแรงรวมในคอลัม
A แตกต่ำงจำกแรงรวมที่ถำ่ ยเทลงในคอลัม C อย่ำงไร (2 คะแนน)
ถ้ ำต้ องกำรใช้ โปรแกรม Excel เพื่อคำนวณแรงรวมที่ถ่ำยเทลงไปในเสำ A จงออกแบบคอลัมใน Excel
ที่เกี่ยวข้ องทังหมดพร้
้
อมทังเขี
้ ยนสูตรคณิตศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ องเฉพำะคอลัมที่มีสตู รคำนวณ
โดย
กำหนดให้ 1 แถวใน Excel คือโหลดที่เกี่ยวข้ องใน 1 ชันของอำคำรจอดรถ
้
(4 คะแนน)
จงอธิบำยประโยชน์ของกำรตังชื
้ ่อ Cell หรื อ Range ใน Excel ว่ำมีประโยชน์ตอ่ กำรผูกสูตรอย่ำงไร (1
คะแนน)
จงอธิบำยว่ำ Dead load และ Live Load ต่ำงกันอย่ำงไร และเหตุใดจึงมีคำ่ Safety factor ที่ตำ่ งกัน
(1 คะแนน)
Safety factor เป็ นค่ำคงที่ จงอธิบำยว่ำเหตุใดจึงไม่ควรใช้ ตวั เลขในกำรผูกสูตรใน Excel และจง
อธิบำยว่ำควรใช้ วิธีกำรอย่ำงไรแทนในกำรผูกสูตรทีม่ ีคำ่ คงที่ (2 คะแนน)

D

C

A

B

รู ปที ่ 1
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2.

บริ ษัทชอบซื ้อได้ เก็บฐำนข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องต่ำงๆ ดังปรำกฎตำมตำรำงในภำคผนวกดังนี ้
- บันทึกกำรขำยรำยวันในตำรำงที่ 1
- ฐำนข้ อมูลของลูกค้ ำในตำรำงที่ 2
- ฐำนข้ อมูลของศูนย์ Depot ของบริ ษัทในตำรำงที่ 3
จงตอบคำถำมดังต่อไปนี ้
a.

จงเขียนสูตรโดยใช้ VLOOKUP เพื่อสร้ ำงคอลัมใหม่ใน Excel คือ คอลัม State และ คอลัม Region
โดยให้ ดตู ำรำงที่ 4 ในภำคผนวกเป็ นตัวอย่ำงประกอบ (3 คะแนน)
หมำยเหตุ ให้ ดวู ิธีกำรใช้ VLOOKUP จำกสูตรอ้ ำงอิงข้ ำงล่ำง

b.

ตำรำงที่ 4 ในภำคผนวกเป็ นตำรำงตัวอย่ำงหลังจำกทีค่ อลัมใหม่ถกู สร้ ำงขึ ้นมำแล้ ว จำกตำรำงที่ 4 นี ้
ให้ อธิบำยกำรสร้ ำง Pivot table เพื่อสรุปยอดขำยทังหมดในแต่
้
ละ State โดยไม่รวม State ที่เป็ น
South และให้ วำด Pivot table นี ้แบบคร่ ำวๆ ว่ำมีชื่อคอลัมและแถวอะไรบ้ ำง (ไม่ต้องใส่ตวั เลขใน
ตำรำง) (3 คะแนน)
ให้ เขียนสูตรเพื่อค่ำยอดขำยรวมเฉพำะ State ที่ชื่อว่ำ KS (2 คะแนน)
หมำยเหตุ สูตร Excel ข้ ำงล่ำงนี ้อำจเป็ นประโยชน์ในกำรตอบคำถำม

c.

COUNTIF(range, criteria)
COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],...)
d.

จงอธิบำยว่ำ Data mining คืออะไรพร้ อมทังยกตั
้ วอย่ำง และให้ อธิบำยว่ำ Pivot table เป็ นเครื่ องมือ
ในกำรทำ Data mining ได้ อย่ำงไร (2 คะแนน)
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3.

ให้ ตอบคำถำมต่อไปนี ้
a. สำหรับผลลัพธ์ ในกำรคำนวณที่ขึ ้นใน Excel ว่ำ #DIV/0! จงอธิบำยพร้ อมทังยกตั
้ วอย่ำงว่ำ Error
value นี ้เกิดขึ ้นได้ อย่ำงไร (1 คะแนน)
b. ให้ หำคำตอบของ Expression ต่อไปนี ้ (3 คะแนน)
i. =AND(A1 >= -5, A1 <= 3 ) ถ้ ำ A1 = 3.0
ii. =IF(ABS(A1-B1) <= 1e-3,”Equal”,”Not equal”) ถ้ ำ A1 = 2.0554 และ B1 = 2.0553
iii. =IF( TRUNC(A1) < 0, “Negative”, “Small”) ถ้ ำ A1 = -10.032
c. เหตุใดจึงไม่ควรใช้ สตู ร A1 = B1 ในกำรเปรี ยบเทียบค่ำในเซลล์ และให้ อธิบำยว่ำควรใช้ สตู รอะไรแทน
(1 คะแนน)
d. อธิบำยควำมหมำยของ Regression analysis และ linear regression พร้ อมยกตัวอย่ำง 2 ตัวอย่ำง
ที่เป็ น linear regression (3 คะแนน)
e. รู ปที่ 2 แสดงผลกำรทดลองเพื่อหำค่ำ Young Modulus ของคอนกรี ตแบบมำตรฐำน จงอธิบำยว่ำ
ช่วงใดของกรำฟคือ extrapolation และช่วงใดคือ interpolation (2 คะแนน)

Stress (N/mm2)

Strain (N/mm)
รู ปที ่ 2
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ภำคผนวก

ตาราง 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลการขายของบริ ษัทชอบซื ้อ (ใช้สาหรับตอบคาถามในข้อ 2)
-4-

ตาราง 2 แสดงฐานข้อมูลของลูกค้าของบริ ษัทชอบซื ้อ (ใช้ในการตอบคาถามข้อ 2)
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ตาราง 3 แสดงฐานข้อมูลของศูนย์ Depot สาหรับการกระจ่ายสิ นค้าของบริ ษัทชอบซื ้อ (ใช้ในการตอบคาถามข้อ 2)
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ตาราง 4 แสดงข้อมูลตัวอย่างหลังจากทีค่ อลัมใหม่ได้ถูกสร้างแล้ว (ใช้ในการตอบคาถามข้อ 2)
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