14.00 – 15.30 น.

DE 498

ตัวอย่ างข้ อสอบ
1.

จากรูปที่ 1 ข้ างล่าง กาหนดให้ X และ Y คือความยาวของพื ้นที่ที่คอลัมรองรับแรง กาหนดให้ Dead load มีคา่
β kN/m2, Superimposed dead load มีคา่ α kN/m2, Wall load มีคา่ γ kN/m2, Self weight ของ เสา
มีคา่ η kN, Live load มีคา่ σ kN/m2, Safety factor สาหรับ Dead load และ Live load คือ a และ b
ตามลาดับ จงตอบคาถามต่อไปนี ้
a. ในการหาแรงรวมที่ถา่ ยเทลงไปในคอลัมนันเราต้
้
องคานึงแรงอะไรบ้ าง (2 คะแนน)
b. ถ้ าต้ องการสร้ าง worksheet สาหรับคานวณแรงรวมทีถ่ ่ายเทลงไปในคอลัมนันจงออกแบบคอลั
้
มใน
spreadsheet ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องสาหรับการคานวณพร้ อมทังเขี
้ ยนสูตรคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับคอลัมที่มีการคานวณเพิม่ กาหนดให้ 1 แถวใน spreadsheet คือโหลดที่เกี่ยวข้ องใน 1 ชันของ
้
โครงสร้ าง (4 คะแนน)
c. นาย ก พิมพ์สตู ร 1.4*(Total Dead Load) ในคอลัมคอลัมหนึง่ ใน spreadsheet เพื่อคานวณหาแรง
รวมหลังจากคานึงถึง Safety factor ของ dead load จงอธิบายว่าเหตุใดจึงไม่ควรพิมพ์ตวั เลข 1.4
เข้ าไปโดยตรงในคอลัมนี ้ (2 คะแนน)
d. ในการคานวณเราต้ องคานึงถึง Safety factor ให้ อธิบายว่า Safety Factor คืออะไร และ Safety
factor สาหรับ Live load และ Dead load ต่างกันอย่างไร และในกรณีที่เราต้ องคานึงถึงตึกทีม
่ ีความ
เสีย่ งต่อแผ่นดินไหว เราควรมีการปรับค่า Safety factor ได้ อย่างไร (2 คะแนน)

รู ปที ่ 1
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2.

ให้ ตอบคาถามต่อไปนี ้
a. จากรู ปที่ 2 คอลัม C แสดงสูตร ให้ หาค่าที่ได้ ตามที่สตู รแสดงในคอลัม C (2 คะแนน)
b. จากผลของข้ อ a. บางแถวจะปรากฎ Error Values ให้ อธิบาย Error values แต่ละ่ ค่าที่ปรากฏ (2
คะแนน)

รู ปที ่ 2
c.

d.

เหตุใดจึงไม่ควรใช้ คา่ ในเซลล์โดยตรงในการเปรี ยบเทียบ เช่น A20 = B20 และให้ อธิบายว่าใช้ สตู ร
อะไรแทนได้ (1 คะแนน)
จากรูปที่ 3 ให้ คา่ ของแต่ละแถวในคอลัม C และ E (2 คะแนน)

รู ปที ่ 3

e.

ให้ หาค่าดังต่อไปนี ้ (3 คะแนน)
i. =IF( ODD(A1) > 10, IF( A1 > 50, “Big”,“ Medium”),NA()) ถ้ า A1 = 11.0 ผลลัพท์คือ
ii.

= IF( AND( A2 > 0, FLOOR(A2, 2) < 11), A2, NA()) ถ้ า A2 = 11.2 ผลลัพท์คือ

iii. =IF( TRUNC(A1) < 0, “Negative”,“Small”) ถ้ า A1 = -1.0032 ผลลัพท์คือ
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3.

จากตาราง 1 ในภาคผนวก แสดง Flat table สาหรับข้ อมูลตัวอย่าง และในรูปที่ 4 แสดงตารางสรุปของข้ อมูล
ตัวอย่าง ให้ ตอบคาถามดังต่อไปนี ้
หมายเหตุ สูตร Excel ข้ างล่างนี ้อาจเป็ นประโยชน์ในการตอบคาถาม
COUNTIF(range, criteria)
COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

a.
b.
c.

ให้ เขียนสูตร Excel เพื่อหาค่าตามเซลล์ F2 G2 และ H2 (2 คะแนน)
ให้ เขียนสูตร Excel เพื่อหาค่าตามเซลล์ F7 และ G12 (3 คะแนน)
รูปที่ 5 แสดงตาราง Flat table ของ Salesperson แต่ละคน ให้ ตอบคาถามดังต่อไปนี ้
i. ถ้ าต้ องการสร้ าง Pivot table เพือ่ สรุ ปยอดขายของ Salesperson โดยไม่รวม
Salesperson ที่อยูใ่ น Region ที่เป็ น West ให้ อธิบายการสร้ าง Pivot table เพื่อให้ ได้
ตารางสรุปผลตามที่กาหนด (3 คะแนน)
ii. ถ้ าต้ องการสร้ าง Pivot chart เพื่อสรุ ปยอดขายตาม Region โดยจาแนกเป็ นรายเดือน ให้
อธิบายการสร้ าง Pivot chart ประเภท Bar chart (2 คะแนน)
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รู ปที ่ 4

รู ปที ่ 5
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4.

จากรูปที่ 6 แสดงตัวอย่างขัอมูลและเส้ นกราฟที่ใช้ ในการจาลองข้ อมูล ให้ ตอบคาถามต่อไปนี ้
a. ให้ อธิบายความหมายของ Regression analysis และอธิบายว่า linear regression คืออะไร แล้ ว
ยกตัวอย่าง 2 ตัวอย่างที่เป็ น linear regression (3 คะแนน)
b. จากรู ปที่ 6 ให้ อธิบายความหมายของ least squares method (2 คะแนน)
c. จากรู ปที่ 7 และ 8 จงอธิบายว่ากราฟในรู ปใดเป็ น model ที่ดีกว่ากันใน Regression analysis และ
เพราะเหตุใด (3 คะแนน)
d. จงอธิบายความหมายของ extrapolation และ interpolation (2 คะแนน)

รู ปที ่ 6

รู ปที ่ 7
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รู ปที ่ 8
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ภาคผนวก

ตาราง 1
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