
   

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กลุ่ม ชุมชนคนโชติเวช 

เรื่อง การพิชิตข้อสอบ CompTIA Fundamental 
วันที่ 23 พ.ย. 2558 

ณ ห้อง 2402 ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นายนฤศร  มังกรศิลา 

อาจารยประจ าสาขาวชิา
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากที่ได้รับฟังจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพิชิต
ข้อสอบ CompTIA Fundamental นั้น 
      ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 
2559 โดยผ่านการสอบใบประกาศนียบัตร  CompTIA 
Fundamental ที่ระดับคะแนน 790 คะแนน โดยผมสามารถ
อ ธิ บ า ย แ ล ะ แ น ะ น า วิ ธี ก า ร พิ ชิ ต ข้ อ ส อ บ  CompTIA 
Fundamental โดยผมสามารถสรุปไว้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การสนับสนุนการสอบ
ใบประกาศนียบัตร CompTIA Fundamental เพ่ือส่งเสริมท า
ให้เกิด Digital University ขึ้นมา จึงท าให้บุคลากรในคณะฯ 
ต่างๆ มีโอกาสสอบใบประกาศฯ ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมก่อนการสอบจริง ส่งผลดีต่อต่อตัวผู้สมัคร
สอบที่เป็นบุคลากรจากคณะฯ ส านัก สถาบัน กองต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ ลดความกดดันจากออกค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สอบฯ เอง ซึ่งมีค่าสมัครอบรมและสอบใบประกาศนียบัตรใน
อัตราที่ค่อนข้างสูง 
      2.  เราต้องตั้ งสติก่อนเลือกตัว เลือกในข้อสอบจริ งๆ 
เนื่องจากการผู้อบรมฯ ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมตัวเองมาอย่างดี 
จะพลาดในเรื่องของการเลือกตัวเลือกที่มีความคุ้นเคยจากการ
อบรมฯ มาเลือกตอบในข้อสอบจริง เป็นส่วนใหญ่ วิทยากร
ฝึกอบรมได้ย้ าไว้เสมอว่า แนวข้อสอบนี้ อาจจะออกมาตรงๆ เลย
ก็ได้ หรือ ไม่เหมือนกับที่อบรมฯ ขึ้นอยู่กับการสุ่มข้อสอบมาจาก
ส่วนกลางของผู้จัดสอบใบประกาศนียบัตรในสหรัฐอเมริกา ทุก
คนมีโอกาสได้ข้อสอบที่เคยอบรมฯ มา หรือ ไม่ต้องเลยก็เป็นได้ 
      3.  ค าส าคัญท่ีใช้ในข้อสอบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตแบบมีสายเชื่อมต่อ (Wire) 
และแบบไม่มีสายเชื่อมต่อ (Wireless) 
      4.  ข้อสอบ CompTIA Fundamental เน้นการสอบถาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ไม่ข้ามข้ันตอน ถ้าข้ามขั้นตอนใด 
ขั้นตอนหนึ่ง ถือได้ว่าการท าข้อสอบนั้นผิดทันที 
 

    ก า ร พิ ชิ ต ข้ อ ส อ บ CompTIA 
Fundamental สรุปได้ดังนี้ 
              ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 
16 -20  พ . ย .  2559  โ ดยผ่ านการสอบใบ
ประกาศนียบัตร CompTIA Fundamental ที่
ระดับคะแนน 790 คะแนน โดยผมสามารถ
อ ธิ บ า ยแ ละ แ น ะ น า วิ ธี ก า ร พิ ชิ ต ข้ อ สอ บ 
CompTIA Fundamental โดยผมสามารถสรุป
ไว้เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสน เทศ  ใ ห้การสนับสนุนการสอบใบ
ประกาศนี ย บัตร  CompTIA Fundamental 
เพื่อส่งเสริมท าให้เกิด Digital University ขึ้นมา 
จึงท าให้บุคลากรในคณะฯ ต่างๆ มีโอกาสสอบใบ
ประกาศฯ ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การอบรมก่อนการสอบจริง ส่งผลดีต่อต่อตัว
ผู้สมัครสอบที่เป็นบุคลากรจากคณะฯ ส านัก 
สถาบัน กองต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ลดความ
กดดันจากออกค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบฯ เอง 
ซ่ึงมีค่าสมัครอบรมและสอบใบประกาศนียบัตร
ในอัตราที่ค่อนข้างสูง 
      2. เราต้องตั้ งสติก่อนเลือกตัวเลือกใน
ข้อสอบจริงๆ เนื่องจากการผู้อบรมฯ ที่ไม่ได้
เตรียมความพร้อมตัวเองมาอย่างดี จะพลาดใน
เรื่องของการเลือกตัวเลือกที่มีความคุ้นเคยจาก
การอบรมฯ มาเลือกตอบในข้อสอบจริงเป็นส่วน
ใหญ่ วิทยากรฝึกอบรมได้ย้ าไว้เสมอว่า แนว
ข้อสอบนี้ อาจจะออกมาตรงๆ เลยก็ได้ หรือ ไม่
เหมือนกับที่อบรมฯ ขึ้นอยู่กับการสุ่มข้อสอบมา
จากส่วนกลางของผู้จัดสอบใบประกาศนียบัตรใน
สหรัฐอเมริกา ทุกคนมีโอกาสได้ข้อสอบที่เคย
อบรมฯ มา หรือ ไม่ต้องเลยก็เป็นได้ 
      3.  ค าส าคัญที่ใช้ในข้อสอบ โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นหลักการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระบบ ไม่
ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตแบบมีสายเชื่อมต่อ 
(Wire) และแบบไม่มีสายเชื่อมต่อ (Wireless) 
      4.  ข้อสอบ CompTIA Fundamental 
เน้นการสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ไม่ข้ามขั้นตอน ถ้าข้ามขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง 
ถอืได้ว่าการท าข้อสอบนั้นผิดทันที 
      5.  ข้อสอบ CompTIA Fundamental 
เน้นการสอบถามกลุ่มของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่
มีรักษาการใช้งานคล้ายคลึงกัน เช่น อุปกรณ์ใดที่
สามารถ เก็บข้ อมู ล ได้ เ ป็นจ านวนมาก  จง
เลือกตอบมาตามที่คุณเข้าใจ โดยมีตัวเลือกให้
มากกว่า 8 ตัวเลือก 



   
 
      5.  ข้อสอบ CompTIA Fundamental เน้นการสอบถาม
กลุ่มของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่มีรักษาการใช้งานคล้ายคลึงกัน 
เช่น อุปกรณ์ใดที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก จง
เลือกตอบมาตามที่คุณเข้าใจ โดยมีตัวเลือกให้มากกว่า 8 
ตัวเลือก 
      6. วิทยากรฝึกอบรม ได้แจ้งผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดว่า เรา
ควรที่จะท าข้อสอบอย่างตั้งใจ และไม่ควรประมาท อ่านข้อสอบ
ด้วยความระมัดระวัง สังเกตค าส าคัญ (Keyword) ที่ช่วยให้เรา
จดจ าในการเลือกตัวเลือกในข้อสอบแต่ละข้อไดอ้ย่างรวดเร็ว โดย
จะให้เวลาในการท าข้อสอบจริงเพียง 90 นาที โดยมีข้อสอบ
ทั้งหมดแบบสุ่มมา 75 ข้อ (แต่ต้องระวังข้อสอบที่จะมาหลอกเรา
ให้เลือกตัวเลือกที่ผิดไปได้) 
      7. วิทยากรฝึกอบรม แจ้งว่า เราควรด าเนินการท าข้อสอบ
ให้อยู่ในระดับที่ผ่านเกิน 650 คะแนนขึ้นไป แค่พอท าคะแนนให้
ผ่าน แต่ไม่ควรท าข้อสอบให้เต็ม 900 คะแนน เนื่องจากจะส่งผล
ที่ไม่ดีต่อ ผู้ เข้าร่วมอบรมในรุ่นต่อๆ ไป เนื่องจากผู้จัดสอบ       
ใบประกาศนียบัตรในสหรัฐอเมริกา CompTIA Fundamental 
อาจจะด าเนินการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้มีระดับความยากที่
เพ่ิมข้ึนในปีต่อไป  
      ห ม า ย เ ห ตุ  ส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ต รี ย ม ตั ว ส อ บ ใ บ
ประกาศนียบัตร CompTIA Fundamental (เพ่ิมเติม) กรุณา
ติดต่อสอบถาม อ.นฤศร มังกรศิลา (อ.น๊อต) ได้ที่เบอร์ 5235 
หรือ ทางสื่อสังคมออนไลน์ Line ID : narusorn18 และ FB : 
Narusorn Mksl 
 

      6. วิทยากรฝึกอบรม ได้แจ้งผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมดว่า เราควรที่จะท าข้อสอบอย่างตั้งใจ 
และไม่ควรประมาท อ่านข้อสอบด้วยความ
ระมัดระวัง สังเกตค าส าคัญ (Keyword) ที่ช่วย
ให้เราจดจ าในการเลือกตัวเลือกในข้อสอบแต่ละ
ข้อได้อย่างรวดเร็ว โดยจะให้เวลาในการท า
ข้อสอบจริงเพียง 90 นาที โดยมีข้อสอบทั้งหมด
แบบสุ่มมา 75 ข้อ (แต่ต้องระวังข้อสอบที่จะมา
หลอกเราให้เลือกตัวเลือกที่ผิดไปได้) 
      7.  วิทยากรฝึกอบรม แจ้งว่า  เราควร
ด าเนินการท าข้อสอบให้อยู่ในระดับที่ผ่านเกิน 
650 คะแนนขึ้นไป แค่พอท าคะแนนให้ผ่าน แต่
ไม่ควรท าข้อสอบให้เต็ม 900 คะแนน เนื่องจาก
จะส่งผลที่ไม่ดีต่อ ผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นต่อๆ ไป 
เนื่องจากผู้จัดสอบ       ใบประกาศนียบัตรใน
สหรัฐอเมริกา  CompTIA Fundamental 
อาจจะด าเนินการปรับเปลี่ยนข้อสอบให้มีระดับ
ความยากที่เพิ่มขึ้นในปีต่อไป  
      หมายเหตุ สงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ
ใบประกาศนียบัตร CompTIA Fundamental 
(เพิ่มเติม) กรุณาติดต่อสอบถาม อ.นฤศร มังกร
ศิลา (อ.น๊อต) ได้ที่เบอร์ 5235 หรือ ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ Line ID : narusorn18 และ FB 
: Narusorn Mksl 
 

 
 


