ตัวอยางขอสอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด
ง. เมนบอรด
1. ความหมายของฮารดแวร (Hard ware) คือขอ
7. หนาที่หลักของเคส (Case) ขอใดถูกตอง
ใด
ก. เปนแหลงจายไฟ
ก. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร
ข. ปองกันฝุนละอองจากสิ่งแวดลอม
ข. เปนอุปกรณที่เราจับตองไดมองเห็นได
ค. เปนศูนยกลางสําหรับรวมอุปกรณ
ค. อุปกรณรอบขางที่เกี่ยวของ เชน
ง. เปนกลองหอหุมอุปกรณคอมพิวเตอร
เครือ่ งพิมพ
8. ชุดพัดลมและฮีตซิงกระบายความรอนใชกับ
ง. ถูกทุกขอ
อุปกรณในขอใด
2. ขอใดไมใชหนวยรับขอมูล
ก. CPU
ก. เมาส
ข. จอภาพ
ข. ลําโพง
ค. คียบอรด
ค. ไมโครโฟน
ง. เมนบอรด
ง. สแกนเนอร
9. ศูนยรวมของอุปกรณตาง ๆ ของเครื่อง
3. อุปกรณในขอใดที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญที่สุด
คอมพิวเตอรคืออุปกรณใด
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร
ก. Case
ก. แรม
ข. CPU
ค. Moniter
ข. จอภาพ
ง. Mainboard
ค. คียบอรด
10. คียบอรดถือวาเปนอุปกรณประเภทใด
ง. หนวยประมวลผล
ก. อุปกรณนําเขา
4. ขอใดไมใชหนวยความจําสํารอง
ข. อุปกรณตอพวง
ก. รอม
ค. อุปกรณแสดงผล
ข. ซีดีรอม
ง. อุปกรณประมวลผล
ค. แผนดิสก
11. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับหนาที่ของชิปเซต
ง. Handy Drive
ก. ตอพวง
5. คุณสมบัติของหนวยความจําแรม ที่สําคัญคือขอ
ข. แสดงผล
ใด
ค. ประมวลผล
ก. เปนหนวยความจําสํารอง
-2ง. ควบคุมอุปกรณตางๆ
ข. เปนหนวยความจําชั่วคราว
12. ขอควรระวังเปนอยางมากในการติดตั้ง
ค. เปนหนวยความจําที่อยูภายในซีพียู
ง. ปดเครื่องขอมูลยังคงอยูเมื่อเปดเครื่อง
อุปกรณบนเมนบอรด
6. ขอใดเปนสวนประกอบภายในเครื่อง
ก. ระวังแสงแดด
คอมพิวเตอร
ข. ระวังความชื้น
ค. ระวังฝุนละออง
ก. เมาส
ง. ไมควรใชกระแสไฟฟาขณะติดตั้ง
ข. จอภาพ
ค. คียบอรด

13. สื่อบันทึกขอมูลใดที่สําคัญที่สุดสําหรับ
คอมพิวเตอร
ก. ซีดีรอม
ข. ดิสเกตต
ค. ฮารดดิสก
ง. แฮนดี้ไดรฟ
14. ขอใดเปนหนาที่ของไดรเวอร
ก. ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรรูจักอุปกรณ
ข. ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรรูจักไดรเวอร
ค. ทําใหไดรเวอรรูจักเครื่องคอมพิวเตอร
ง. ถูกทุกขอ
15. ขอใดคือความหมายของ CPU
ก. หนวยจัดเก็บขอมูล
ข. หนวยความจําถาวร
ค. หนวยความจําสํารอง
ง. หนวยประมวลผลกลาง
16. CPU ยอมาจากขอความในขอใด
ก. Center Program Unit
ข. Center Program Unit
ค. Central Processing Unit
ง. Central Programming Unit
17. ขอใดคือองคประกอบของไมโครคอมพิวเตอร
ก. แปนพิมพ, ซีพียู, จอภาพ, เครื่องพิมพ
ข. แปนพิมพ, เมาส, จอภาพ, เคส, ซีพยี ู,
และเครือ่ งพิมพ
ค. หนวยนําเขาขอมูล, หนวยประมวลผล
กลาง, หนวยแสดงผล
ง. แปนพิมพและเมาส, จอภาพ, ตัวเครื่อง, และ
อุปกรณเสริมอื่น ๆ
18. หนวยประมวลผลกลางคอมพิวเตอรเทียบได
กับอวัยวะสวนใดของรางกาย
ก. หู
ข. ตา

ค. หัวใจ
ง. สมอง
19. ขอใดไมใชสว นประกอบของ Hardware
คอมพิวเตอร
ก. Ram
ข. Program
ค. Harddisk
ง. Sound Card
20. ฮีทซิงค หมายถึงอะไร
ก. ไฟเลี้ยงเมนบอรด
ข. อุปกรณแสดงผล
ค. สายสําหรับเสียบ CPU
ง. ชุดระบายความรอน
21. อุปกรณใดที่มีลักษณะเปนจานแมเหล็กสําหรับ
บันทึกขอมูล
ก. CPU
ข. Ram
ค. Hard disk
ง. CD-ROM
22. เครื่องพิมพชนิดใดมีคุณภาพในการพิมพสูงสุด
ก. Laser Printer
ข. Inkjet Printer
ค. Dot Matrix Printer
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
23. ขอใดคืออุปกรณที่ทําหนาที่ประมวลผลขอมูล
สัญญาณเสียง
ก. AGP Card
ข. AGP Card
ค. Sound Card
ง. Graphic Control Unit
24. ขอใดคือระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี
ก. Linux
ข. Windows 7
ค. Windows XP
ง. ขอ ข. และ ขอ ค. -325. ความหมายของซอฟแวร คือ ขอใด
ก. โปรแกรมที่ใชในการพิมพงานทั่วไป
ข. อุปกรณตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร

ค. เอกสารที่พิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร
ง. โปรแกรมหรือชุดคําสั่งเขียนขึ้นเพื่อสั่งงาน
เครื่องคอมพิวเตอรใหทํางาน
26. Windows XP เปนซอฟทแวรประเภทใด
ก. ซอฟทแวรทั่วไป
ข. ซอฟแวรประยุกต
ค. ซอฟแวรระบบ (OS)
ง. ถูกทุกขอ
27. ขอใดคือหนาที่สําคัญที่สุดของเพาเวอรซัพ
พลาย
ก. ระบายความรอนใหคอมพิวเตอร
ข. แปลงไฟฟาตามบานเรือนใหเปนกระแสตรง
ค. ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ซีพียู
ง. ทําใหกระแสไฟฟาเดินเรียบ ไมมีการกระชาก
ของกระแสไฟฟา
28. ฮารดดิสกเปนอุปกรณที่ใชเก็บขอมูล จัดอยูใน
ประเภทใด
ก. หนวยความจําถาวร
ข. หนวยความจําหลัก
ค. หนวยความจําสํารอง
ง. หนวยความจําชั่วคราว
29. เพราะเหตุใดแฟลชไดรวหรือแฮนดี้ไดรวจึง
ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน
ก. ขอมูลจะปลอดภัย
ข. เก็บขอมูลไดมากกวาฮารดดิสก
ค. ความสะดวกในการใช และราคาถูก
ง. รูปแบบทันสมัย และใชฟง เพลงได
30. ปจจุบันการเชื่อมตอระหวางเครื่องพิมพกับ
คอมพิวเตอรจะเปนพอรตแบบใด
ก. พอรตแบบอนุกรม
ข. พอรตแบบขนาน
ค. พอรตแบบ PS/2
ง. พอรตแบบ USB
31. ขอใดคือหนาที่สําคัญที่สุดของเครื่อง
สแกนเนอร
ก. แปลงรูปภาพใหเปนสัญญาณเสียง
ข. แปลงสัญญาณเสียงใหเปนรูปภาพ
ค. แปลงรูปภาพใหเปนไฟลตามตองการ
ง. แปลงสัญญาณรูปภาพใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น

32. อุปกรณในขอใดมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกตางจาก
ขออื่น ๆ
ก. ลําโพง
ข. สแกนเนอร
ค. ไมโครโฟน
ง. กลองดิจิตอล
33. องคประกอบของคอมพิวเตอรมีอะไรบาง
ก. ฮารดแวร (Hard ware)
ข. ซอฟตแวร (Soft ware)
ค. บุคลากร(people ware) และขอมูล
(Data)
ง. ถูกทุกขอ
34. หนวยประมวลผลกลาง หรือเรียกอีกชื่อวา
ก. ไมโครชิป
ข ไมโครคอมพิวเตอร
ค. ไมโครโปรเซสเซอร
ง. ถูกทุกขอ
35. ขอใดคือโปรแกรมสําเร็จรูป
ก. Photoshop
ข. Microsoft Excel
ค. โปรแกรมระบบบัญชี
ง. ถูกทุกขอ
36. ขอใดคืออุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล
ก. แรม
ข. สแกนเนอร
ค. คียบอรด
ง. แฟลชไดรฟ
37. ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ
ก. Microsoft Windows98
ข. Microsoft Windows ME
ค. Microsoft Windows XP
ง. Microsoft Office
38. การวัดขนาดขอมูล 1 MB (เมกกะไบต) มีคา
เทากับ
ก. 1024 KB
ข. 1024 MB
ค. 1024 Byte
ง. 1024 Byte
39. โปรแกรมใดที่ใชในการวาดภาพ และตัดตอ
ภาพเบื้องตน
ก. NotePad
ข. ScanDisk

ค. Paint
ง. WordPad
40. โปรแกรมใดที่ใชในการดูหนัง ฟงเพลงเบื้องตน
ก. Notepad
ข. Media Player
ค. Paint
ง. WordPad
41. โปรแกรมใดที่ใชในการตรวจสอบพื้นที่
ฮารดดิสก
ก. NotePad
ข. ScanDisk
ค. Disk Defragment
ง. WordPad
42. ขอใดไมใชวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ
คอมพิวเตอร
ก. การจัดการเนื้อที่บนดิสกใหม
ข. การทําความสะอาดเปนประจํา
ค. การถอดผาหมึกออกจากเครื่องพิมพ
ง. การหลีกเลี่ยงแผนดิสกอื่นเขามาใชงานใน
เครื่อง
43. วิธีตามขอใดที่ไมควรปฏิบัติสําหรับการทํา
ความสะอาด
ก. การดูแลอยางสม่ําเสมอ
ข. การลางหัวดิสกไดรฟเปนประจํา
ค. ใชผาคลุมเครื่องไวเสมอเมื่อเลิกใชงาน
ง. ใชผาชุบน้ําหมาด ๆ เช็ดอุปกรณคอมพิวเตอร
44. เครื่องพิมพรุนใดที่เรารูจักกันในนาม
เครื่องพิมพแบบหัวเข็ม
ก. Ink Jet
ข. Laser Printer
ค. Daisy Wheel
ง. Dot Matrix Printer
45. ฮารดแวรใดไมไดติดตั้งบนเมนบอรด
ก. เคส
ข. แรม

ค. ซีพียู
ง. การดจอ
46. การติดตั้งไดรเวอรวิธีใดที่กระทําไดงายและ
รวดเร็วที่สุด
ก. การติดตั้งดวย Add New Hardware
ข. การคัดลอกไฟลไดรเวอรลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร
ค. การติดตั้งโดยผูติดตั้งดําเนินการดวยแผนไดร
เวอร
ง. การติดตั้งโดยอาศัยโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
คนหาเมื่อเริ่มตนการทํางาน
47. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการติดตั้ง
เครื่องพิมพ
ก. ตองมีโปรแกรมไดรเวอรเทานั้น
ข. ติดตั้งไดโดยไมมีโปรแกรมไดรเวอร
ค. แผนไดรเวอรตองเปนแผนซีดีเทานั้น
ง. ติดตั้งโดยใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือ
โปรแกรมไดรเวอรก็ได
48. ขอใดเปนการกลาวถึงการสรางพารติชันได
ถูกตอง
ก. เปนการแบงเนื้อที่หนวยความจําของ
ฮารดดิสกใหม
ข. เปนการจัดการฮารดิสกเพื่อกันเนื้อที่สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ .
ค. เปนการเซ็ต BIOS ใหม.
ง. เปนการทดสอบคําสั่งในครั้งแรก
49. ข้อใดเป็ นเครือ่ งมือทีจ่ าํ เป็ นในเบือ้ งต้น
สําหรับประกอบคอมพิวเตอร์
ก. คัตเตอร์
ข. คีมตัดสายไฟฟ้า
ค. กรรไกร
ง. ไขควงไฟฟ้า
-550. อุปกรณ์ในข้อใดทีไ่ ม่ตอ้ งจัดเตรียมในการ
ประกอบเครือ่ งโดยทัวไป
่
ก. การ์ดแลน
ข. กล่องบรรจุอุปกรณ์

ค. ซีดรี อม
ง. เมนบอร์ด
51. สิง่ จําเป็ นสําหรับการประกอบเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์มากทีส่ ุดคือข้อใด
ก. คูม่ อื การใช้เมนบอร์ด.
ข. หนังสือคอมพิวเตอร์
ค. วารสารคอมพิวเตอร์
ง. บทความเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
52. ขอใดเปนคุณสมบัติของซอฟตแวรแบบใชงาน
ฟรี (Freeware)
ก. สามารถดาวนโหลดบนอินเทอรเน็ตได
ข. ใหใชงานไดฟรี แตไมสามารถนําไปพัฒนาตอ
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงได
ค. สวนใหญจะเปนโปรแกรมขนาดเล็กและใช
เวลาเพียงไมกี่นาทีในการดาวนโหลด
ง. ถูกทุกขอ
53. โปรแกรมปองกันไวรัสเปนโปรแกรมประเภท
ใด
ก. ซอฟตแวรระบบ
ข. โปรแกรมยูทิลิตี้
ค. ซอฟตแวรประยุกต
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
54. ขอใดไมใชประเภทของซอฟตแวร
ก. ซอฟตแวรระบบ
ข. ซอฟตแวรสําเร็จ
ค. ซอฟตแวรประยุกต
ง. ถูกทัง้ ขอ ก และ ค
55. ขอใดเปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับงานดาน
เอกสาร
ก. Power Point
ข. Microsoft Access
ค. Microsoft Word
ง. Microsoft Excel
56. ขอควรระวังในการติดตั้งซีพียู
ก. หามกดตัวซีพียูลงบนเมนบอรด

ข. โยกคันโยกใหทับตัวซีพียูจึงจะแนน
ค. ตองใชซิลิโคนทาระบายความรอนตัวซีพียู
ง. วางตัวซีพียูใหตรงตําแหนงเสียกอนจึงกดลง
57. ฟลอปปดิสก ก็คือขอใด
ก. ไดรว A
ข. ไดรว B
ค. ไดรว C
ง. ไดรว D
58. การดชนิดตาง ๆ จะตองติดตั้งบนเมนบอรดที่
บริเวณใด
ก. ซ็อกเก็ต
ข. ติดตั้งภายนอกเคส
ค. แผงยึดดานหลังของเคส
ง. PCI Slot หรือ AGP Slot
59. เปดเครื่องแลวมีเสียงดังบี๊ปหลาย ๆ ครั้ง
ติดตอกัน ควรทําอยางไร
ก. ตรวจสอบปลั๊กไฟฟา
ข. ตรวจสอบการเซ็ตจัมเปอรของฮารดดิสก
ค. ใชยางลบดินสอขัดบริเวณขั้วทองแดงของ
RAM
ง. ตรวจสอบ Power Supply วากําลังไฟฟา
พอเพียงหรือไม
60.คอมพิวเตอรมีบทบาทกับการศึกษาอยางไร
ก. นํามาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
เชนทําสื่อตางๆคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน
ข. ใชในงานบริหารของโรงเรียน เชน การจัดทํา
ประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย เปนตน
ค. ใชเปนแหลงเรียนรู เชนการคนควาจาก
อินเทอรเน็ต
ง. ถูกทุกขอ
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