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Computing Fundamentals 

ความรู้พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ :  
COMPUTING FUNDAMENTALS 

1. การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 
2. การบริหารและจดัการซอฟต์แวร์ 

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ 
2.2. การใช้งานระบบปฏิบัตกิาร 

 หลกัสูตร Internet and Computing Core Certificate (IC3)  
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ชนิดของคอมพิวเตอร์ 

คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computers) 

คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊คหรือแลป็ท็อป  
(Notebooks or Laptop Computers) 

ชนิดของคอมพิวเตอร์ 

แท็บเลต็ (Tablet) 
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ชนิดของคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มอืถือ หรือคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Hand-held or Mobile computer) 
  

โทรศพัทมื์อถือ 
  

              พีดีเอ 
(Personal Digital Assistants)                เคร่ืองเล่นเอม็พี 3 

ชนิดของคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มอืถือ หรือคอมพวิเตอร์แบบพกพา (Hand-held or Mobile computer) 
  

เกมส์  หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองคิดเลข  
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องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

หน่วยระบบของคอมพวิเตอร์ (System Unit)  
 
ส่วนประกอบสาคญัท่ีอยู่ภายในท่ีใช้ส าหรับการประมวลผลคือ 
หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพีย ู(Central Processing Unit: CPU) 



04/11/57 

5 

องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) 

เป็นชิปท่ีเปรียบเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ท่ีรับค าสั่ง จาก
โปรแกรมและป้อนขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อการด าเนินการต่างๆ 
“โปรเซสเซอร์มีผลต่อความเร็วการประมวลผลขอ้มูลและค าสั่ง
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์” ข้ึนอยู่ความเร็วของสัญญาณนาฬิกา 
(Clock Speed) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz) 
 

องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
หน่วยความจ า (Memory) 

หนว่ยความจ าหลกัแบบอา่นได้อยา่งเดยีว  
(Read Only Memory: ROM) 
หนว่ยความจ าหลกัแบบแก้ไขได้ 

(Random Access Memory: RAM) 
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ความหมายของหน่วยความจุ (Byte) 

หน่วยที่ใช้ในการวัดหน่วยความจ า 

Bit บิต 0 หรือ 1   

Byte ไบต์ 8 Bits = 1 Byte   

Kilobyte (KB) กิโลไบต์ 1 KB มีค่าประมาณ 1024 Byte  = 1024 Byte 

Megabyte (MB) เมกะไบต์ 1 MB มีค่าประมาณ 1024 Kilobyte = 1,048,576 Bytes  

Gegabyte (GB) กิกะไบต์ 1 GB  มีค่าประมาณ 1024 Megabyte = 1,073,741,824 Bytes 

Terabyte (TB) เทระไบต์ 1 TB  มีค่าประมาณ 1024 Gegabyte = 1,099,511,627,776 Bytes 

อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

ฮาร์ดดิสก ์คือ อุปกรณ์เก็บขอ้มูล 

ฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive)  
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อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

1. แขนของหัวอ่าน  
(Actuator Arm) 

2. หัวอ่าน (Head) 

3. แผ่นจานแม่เหลก็ (Platters) 
4. มอเตอร์หมุนจานแม่เหลก็  

(Spindle Motor) 

5. เคส (Case) 

อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีอ่านขอ้มูลจาก
แผ่นซีดีรอม และแปลงสัญญาณขอ้มูลส่งไป
หน่วยประมวลผล 

ซีดรีอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) 
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อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

 DVD-ROM หรือ Digital Video Disk Read-Only Memory เป็นหน่วยเก็บขอ้มูล 
ท่ีไดรั้บความนิยมมาก คลา้ยซีดี-รอม แต่สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่หลายเท่า 

แผ่นดวีดีรีอม (DVD-ROM) 

อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) 

สือ่ในการเก็บข้อมลูแบบออปติคอล 
(Optical Storage)  

แผ่นดีวีดีรอม (DVD-ROM) 
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อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล 

  

แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) 

อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลและแสดงผล 

ตวัอย่างอุปกรณ์น าเข้า 

คียบ์อร์ด 
  
 

เมาส์ 
  
 

ไมโครโฟน 
  
 

เคร่ืองสแกนภาพ   
 

เคร่ืองอ่านบาร์โคด้  
 

กา้นควบคุม  
 

http://2.bp.blogspot.com/_UIMBlNlyVGM/TGLUOh9bAUI/AAAAAAAAANI/y7oAab4ab8U/s1600/scanner.jpg
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อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลและแสดงผล 

ตวัอย่างอุปกรณ์แสดงผล 

จอภาพ   
 

ล าโพง 
  
 

เคร่ืองพิมพ ์
  
 

อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลและแสดงผล 

อุปกรณ์พเิศษเฉพาะทาง (Special Device) 

จอสมัผสั  
 

กลอ้งคอมแพค 
  
 

กลอ้ง D-SLR  
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อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลและแสดงผล 
อุปกรณ์พเิศษเฉพาะทาง (Special Device) 

เวบ็แคม  
 

เคร่ืองวาด 
  
 

เคร่ืองฉายภาพ 

อุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั 

แขนกล
อุตสาหกรรม 

ต่อแป้นพิมพ/์เมาส์ 

ต่อจอภาพ 

ต่อเคร่ืองพิมพ ์

เช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

ต่อหูฟัง/ล าโพง 

เช่ือมต่อสายไฟ 

พอร์ต USB 

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
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การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
พอร์ต HDMI 

ถูกน ามาใชก้บัอุปกรณ์ Home Theatre หลายๆอยา่ง เช่น แอลซีดีทีว ี 
เคร่ืองเล่นดีวดีี ฯลฯ 

การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

พอร์ต FireWire 
 

นิยมใชก้บั กลอ้งดิจิตอล กลอ้ง DV และอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ  
เช่น เคร่ืองพิมพ ์หรือสแกนเนอร์ เป็นตน้ 
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อุปกรณ์เช่ือมต่อแบบไร้สาย 

Bluetooth  wireless mouse and keyboard 

การตดิตั้งเคร่ืองพมิพ์ 
 

  ติดตั้งโปรแกรมส าหรับการท างานของเคร่ืองพิมพ ์
เพ่ือใหค้อมพิวเตอร์สามารถท างานร่วมกบัเคร่ืองพิมพไ์ด ้
เรียกวา่การติดตั้งไดรเวอร์ (Device Driver) 
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โมเดม็เช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต 

 พฤตกิรรมของกลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ 
 
กลุ่ม พฤติกรรม 

1. กลุ่มผูใ้ช ้(User) ป็นผูใ้ชเ้คร่ืองแต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
เม่ือคอมพิวเตอร์ขดัขอ้งได ้

2. ผูดู้แลระบบ (Admin) เป็นผูดู้แลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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การเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของคอมพวิเตอร์ 

• ปรับแต่งใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ เช่น เปิดบริการเฉพาะท่ีจ าเป็น   
จดัเรียงขอ้มูล (Defragment) 

• สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ไม่มีฝุ่ น หรือความช้ืน อุณหภูมิ(21◦C) ติดตั้งเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply: UPS) เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้าสม ่าเสมอ  

• อุปกรณ์มีอายกุารใชง้าน เม่ือมีอาการผิดปกติใหรี้บตรวจสอบและแกไ้ขโดยเร็ว 
• ความเขา้กนัไดข้องอุปกรณ์ และโปรแกรมท่ีใชง้าน โปรแกรมบางอยา่งไม่สามารถ

ใชง้านไดก้บัระบบปฏิบติัการเก่า หรือฮาร์ดแวร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยแีบบเก่า จึงควรศึกษา
คู่มือ และค าแนะน าใหร้อบคอบ 

• รู้จกัใชง้านอุปกรณ์ ระบบปฏิบตัการ โปรแกรม และระบบเครือข่ายอยา่งถูกวธีิ 

 คอมพิวเตอร์เหมือนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทัว่ไป ถา้ไม่ดูแลรักษาอายุการใชง้านจะสั้นลง 
เคร่ืองไม่เร็วเหมือนตอนซ้ือมาใหม่ๆ หรือเตม็ไปดว้ยขยะทั้งฮาร์ดดิสก ์ 
 หอ้งท างานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ควรเป็นหอ้งปรับอากาศปราศจากฝุ่ น และความช้ืน 

การดูแลคอมพวิเตอร์ 
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วธีิการดูแลคอมพวิเตอร์ให้มอีายุการใช้งาน 
• ถอดถอนโปรแกรมท่ีไม่จ าเป็นออก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีของท่ีเก็บขอ้มูล 
• ปรับปรุง (Updated) โปรแกรม Windows, Anti-Virus อยา่งสม ่าเสมอ  

ถา้ใหดี้ควรติดตั้งโปรแกรมประเภทไฟร์วอลล ์(Firewall) 
• ส ารองขอ้มูล เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูลอนัมีคา่ การส ารองอาจส ารอง 

ในฮาร์ดดิสกค์นละลูก (ถา้มี) หรืออาจส ารองลงส่ือภายนอก เช่น แผน่ซีดี 
เทป เป็นตน้  

• พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล หรือฮาร์ดดิสกค์วรมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีการท างาน โดยการใช้
โปรแกรม Disk Cleanup, Scandisk และ Disk Defragmenter มีผลท าใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างานไดดี้และเร็วข้ึน 

การดูแลรักษาซีพยูี 
 ซีพีย ู(CPU: Central Processing Unit) หรือหน่วย
ประมวลผล เป็นอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีเสียหายยากมาก แต่ถา้ได้
ซีพียูท่ีมีการปรับแต่งให้ท างานเร็วกว่าความเร็วปกติมาใช ้
 ก็จะท าใหอ้ายกุารใชง้านซีพียสูั้นลง 
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การดูแลรักษาเมนบอร์ด 
 อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS)  

เมนบอร์ด (Mainboard or Motherboard)  

Surge Protector  
(อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระชาก) 

การดูแลรักษาจอภาพ 
 จอภาพ (Monitor) 
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การ์ดแสดงผล 
 การ์ดแสดงผล (Display Card) เป็นอุปกรณ์ช่วยประมวลผลภาพ วดีิโอ ร่วมกบั 

ซอฟตแ์วร์ต่างๆ ถา้เป็นซอฟตแ์วร์ชนิดท่ีเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิก วดีิโอ หรือเกมส์  
จะมีผลกบัความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาก 

เมาส์ 
 เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ Input ท่ีใชส้ าหรับ
ป้อนขอ้มูลค าสัง่เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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การดูแลรักษาแป้นพมิพ์ 
 แป้นพิมพ ์(Keyboard) การป้อนขอ้มูลจ านวนมากทุกวนั หรือเอาแป้นพิมพไ์ปใช้
เล่นเกมส์ จะพบวา่ปุ่มบางปุ่มจะเสียตั้งแต่ยงัไม่ครบปี 

การดูแลรักษาฮาร์ดดสิก์ 
 ฮาร์ดดิสก ์(Hard disk) เป็นหน่วยความจ าส ารอง  
หรือส่ือบนัทึกขอ้มูลภายนอก ท่ีมีความจุสูง ปัจจุบนัฮาร์ดดิสก ์
ท่ีมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาดมีความจุมากกวา่ 80 กิกะไบตท์ั้งส้ิน 
และมกัจะมีอายกุารประกนัตั้งแต่ 1-3 ปี 
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การดูแลรักษาซีดรีอมไดรฟ์ 
 ซีดีรอมไดร์ฟ (CD-ROM Drive) มีขอ้ควรระวงัในการใชง้านคือ  ไม่ควรน า
แผน่ซีดี ท่ีเสียแลว้ หรือมีรอยขีดข่วนมากๆ มาอ่าน 

การดูแลรักษาเคร่ืองพมิพ์ 
• ใชแ้ปรงขนนุ่ม 
• ใชผ้า้นุ่มหรือฟองน ้ าชุบน ้ ายาท าความ

สะอาดเช็ดส่วนท่ีเป็นพลาสติก 
• ใชก้ระดาษใหเ้หมาะสม 
• เม่ือเลิกพิมพง์านควรน ากระดาษออก

จากถาดและช่องน ากระดาษ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

1. ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) แบ่งเป็น  
• ระบบปฏิบติัการ (Operating System) เช่น DOS,  

Windows, OS/2, UNIX 
• ตวัแปรภาษา เช่น ปาสคาล, เบสิก, ซี, โลโก ้

2. ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) แบ่งเป็น 
• ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป เช่น Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook 
• ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ เช่น ระบบบญัชี ระบบบริหารการเงิน  

ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

หรือ ซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนั (Application Software)  
• โปรแกรมส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต เช่น Fire Fox, 
• โปรแกรมเล่นเพลง เช่น Win Amp, Windows Media Player 
• โปรแกรมส านกังาน เช่น Open Office 
• โปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น AutoCAD 

 

 

โปรแกรมประยุกต์ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือโปรแกรมยทิูลิต้ี (Utility Program) 
 

เคร่ืองมอือรรถประโยชน์ 

ประเภทการจดัการไฟล์ (File Manager) 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  ประเภทการลบทิง้โปรแกรม (Uninstaller) 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  
ประเภทการสแกนดสิก์ (Disk Scanner)  

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  ประเภทการจดัเรียงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล (Disk Defragmenter)  
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  
ประเภทรักษาหน้าจอ (Screen Saver)  

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  
โปรแกรมทางบัญชีหรือการเงนิ (Financial and Accounting) 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  
1.ซอฟตแ์วร์ระบบงานดา้นบญัชี  
2.ซอฟตแ์วร์ระบบงานจดัจ าหน่าย  
3.ซอฟตแ์วร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
4.ซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ 

โปรแกรมทางบัญชีหรือการเงนิ (Financial and Accounting) 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออีเมล  (E-Mail) 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 เวบ็เบราเซอร์ (Web browser) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยใหเ้ขา้ถึงเวบ็ไซต ์
  

เวบ็เบราว์เซอร์ 

เวบ็เพจ (Web page)  

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 เมสเซนเจอร์ หรือ อินสแตนท ์เมสเซจจิง (Instant Messaging: IM)  
  

การส่งข้อความ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 การท างานของเมสเซนเจอร์จ าเป็นตอ้งใชไ้คลเอนท์ซอฟต์แวร์ โดยซอฟตแ์วร์
ท าการเช่ือมต่อระบบท่ีใหบ้ริการเมสเซนเจอร์ 
  

การส่งข้อความ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 การประชุมผ่านเวบ็ (Web Conferencing) หรืออาจเรียกวา่การประชุมทางไกล 
(Video Conference) 

การประชุมผ่านเวบ็ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมช่วยออกแบบ (Computer Aided  Design: CAD) 

โปรแกรมช่วยออกแบบ 

  

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมท่ีได้ถูกพัฒนาข้ึนมา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยในการบริหาร
โครงการ ซ่ึงเป็นความสามารถในการวางแผน (Schedule)  และความสามารถในการ
ค านวณค่าใชจ่้าย (Cost) 

การจดัการโครงการ 
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ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Groupware) สามารถรวมถึง
การแบ่งปันปฏิทิน การเขียน จัดการอีเมล การเข้าถึงฐานข้อมูลร่วมกัน การประชุม
อิเลคทรอนิกส์ ท่ีแต่ละคนสามารถมองเห็นและแสดงสารสนเทศต่อกนั และกิจกรรมอ่ืนๆ 

การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) หรือ โอเอส (OS)  

  

เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ประยกุตท์ัว่ไป  
และจดัสรรทรัพยากรในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใหบ้ริการซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ในเร่ือง 
การรับส่งและจดัเก็บขอ้มูลกบัฮาร์ดแวร์  

 

 

 
 

DOS 

Microsoft Windows 

Unix Palm Mac 

Linux 
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ไอคอน 
(Icon) 

แถบงาน 
(taskbar) 

โปรแกรมเบต็เตล็ด 
(Gadgets) 

ก 

ปุ่ ม Start 

เดสกท์็อปของ Windows7 และการใชง้าน 

การใชปุ่้ม Start 

เปิดแผงควบคุม 
เปิดโปรแกรม 

เปิดหนา้ต่างคน้หาวธีิใช ้
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ส่วนประกอบหนา้ต่าง Window และการใชง้าน 

แถบเมนู (Menu) 
ปุ่มปิดหนา้ต่าง 

(Close)  

ปุ่มขยายหนา้ต่าง
(Maximize) 

ขอบของหนา้ต่าง 
(Window Border) 

ปุ่มยอ่หนา้ต่าง
(Minimize) 

ใชค้  าสัง่ Show Desktop บนแถบทา้ยสุดของทาสกบ์าร์ เพ่ือยบุหนา้ต่างหรือเปิดหนา้ต่าง
ทั้งหมดท่ีเปิดอยูพ่ร้อมกนัในคราวเดียวได ้ 
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หน้าต่างค้นหาวธีิใช้ 
วิธีใชแ้ละการสนบัสนุนของ Window 

พิมพข์อ้มูลที่ตอ้งการคน้หา กดปุ่ม Enter 

ไฟล์ ชนิดของไฟล์และโฟลเดอร์ใน Windows 7 

ประเภทของไฟล ์
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ไฟล์ต่างๆ ถูกสร้างขึน้มาได้อย่างไร  

ประเภทของไฟล ์

 
1. ตวัอย่างการสร้างไฟลด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น การพิมพเ์อกสารดว้ย Word 

แลว้บนัทึกหรือ Save ไฟลเ์ก็บไว ้ก็จะไดไ้ฟลข์อ้ความแบบ .doc หรือ .docx  
2. การสร้างไฟลภ์าพ เช่น วาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint แลว้ Save เก็บไว ้ก็จะไดไ้ฟล์

แบบ .bmp, .jpg หรือ .gif เป็นตน้ 
3. การสร้างไฟลภ์าพอาจใชก้ลอ้งดิจิตอลถ่ายภาพไวก็้จะไดไ้ฟลภ์าพแบบ .jpg 

วธีิการแสดงนามสกลุของไฟล์ 

ใชง้านไฟลแ์ละโฟลเดอร์บน Window 

1. คลิก Organize 
2. คลิก Folder and Search Option 
3. คลิกเอาถูกออกหนา้ Hide extensions for know file types  

แลว้คลิก OK 
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คลกิขวา ที่ไฟล์ที่ต้องการ 

เปลี่ยนช่ือไฟล์ 

การเปล่ียนช่ือไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 

การใชง้านแผงควบคุม (Control Panel) 

Control Panel เป็นศูนยร์วมการปรับแต่งค่าต่างๆ ใน  Windows 7 
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การแกปั้ญหาเม่ือโปรแกรมไม่ท างาน 

การเข้า Safe Mode เพือ่แก้ไขปัญหาที่เกดิจากซอฟต์แวร์ 
 
การเขา้สู่ Safe Mode เป็นอีกวธีิหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากซอฟตแ์วร์ท่ีได้
ติดตั้งลงไป เพราะในโหมดน้ีจะขา้มการท างานไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์และค่าต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้
ก าหนดไว ้

การแกปั้ญหาเม่ือโปรแกรมไม่ท างาน 

การแก้ปัญหาคอมพวิเตอร์เมือ่ตดิไวรัส 
1. ปิดเคร่ือง  
2. ใส่แผน่ดิสกท่ี์มีไฟลร์ะบบ(สามารถบูตเคร่ืองได)้ 
3. ใชโ้ปรแกรมตรวจจบัไวรัส สแกนฮาร์ดดิสกต์ามค าแนะน าของ โปรแกรมตรวจจบั 

และก าจดัไวรัส เพ่ือป้องกนัและก าจดัไวรัสจากระบบ  
4. เพื่อเป็นการป้องกนัท่ีดี ควรปฏิบติัดงัน้ี  

• สแกนไฟลเ์ครือข่าย  
• สแกนอุปกรณ์ส ารองขอ้มูลท่ีใชง้านอยู ่
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แนะน าแผงควบคุม (Control Panel) 

แบบฝึกหัด 
1. อุปกรณ์ใดจะเสียหายน้อยทีสุ่ด ถ้าตกลงไปในน า้ 

A. Memory Card 
B. CD/DVD-ROM  
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แบบฝึกหัด 
2.ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการ 

A. UNIX 
B. Google Chrome 

 

แบบฝึกหัด 
3. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนีใ้ช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  

A. สมาร์ทโฟน 
B. เซิร์ฟเวอร์  
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แบบฝึกหัด 
4. โปรแกรมขนาดเลก็ทีช่่วยแก้ไขปัญหาการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการ 

A. Driver 
B. Patch 

 

แบบฝึกหัด 
5. รูปใดพอร์ตทีใ่ช้ส าหรับเช่ือมต่อเข้ากบัจอภาพ 

A.    
 

 
B.   
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แบบฝึกหัด 
6. อุปกรณ์ใดเราสามารถเปลีย่นได้เองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ 
 

A. แป้นพิมพ ์หรือ เมาส์ 
B. การ์ดจอแสดงผล (VGA Card) 

 

แบบฝึกหัด 
7.ข้อใดคือ ไฟล์กราฟิก  

A. GRAVITY.JPG 
B. BOAT.WAV 
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แบบฝึกหัด 
8. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถท าหน้าทีไ่ด้ทั้งอินพุตและเอาต์พุต 

A. หูฟังบลูทูธ 
B. จอภาพแบบหนา้จอสัมผสั  

แบบฝึกหัด 
9.ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ชนิดใดทีม่ีผลกบัความเร็วในการประมวลผล
วดิีโอของคอมพวิเตอร์มากทีสุ่ด 

A. การเล่นเกม 
B. การติดต่อส่ือสาร 
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แบบฝึกหัด 
10.ถ้าต้องการปิดเสียงทั้งหมดขณะใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท างาน ต้องใช้
ค าส่ังใด 

A. Turn Off 
B. Mute Speaker  

แบบฝึกหัด 
11. จากรูปเกดิข้อผดิพลาดอะไร 

 

 

 

 

A. ไม่สามารถเช่ือมต่อเคร่ืองพิมพไ์ด ้
B. กระดาษหมด 
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แบบฝึกหัด 
12. ข้อใดมีผลต่อความเร็วในการประมวลผลของคอมพวิเตอร์น้อยทีสุ่ด 

A. ความเร็วของแรม 
B. ความจุของฮาร์ดดิสก ์  

แบบฝึกหัด 
13.อุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลทีถ้่าน าวางไว้ใกล้กบัแม่เหลก็แล้วอาจท าให้ข้อมูล
สูญหายได้ 

A. Flash Drive 
B. Blu-ray Disc (BD)  
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แบบฝึกหัด 
14.ข้อใดถูกต้องในเร่ืองการจัดเกบ็และอ่านของฮาร์ดดิสก์ 

A. ฮาร์ดดิสก ์จดัเก็บและอ่านขอ้มูลดว้ยแถบแม่เหล็ก 
B. ฮาร์ดดิสก ์จดัเก็บขอ้มูลแบบอ่านไดอ้ยา่งเดียว 

 

แบบฝึกหัด 
15.กระบวนการท างานทีแ่สดงล าดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแบบทลีะขั้น
คือความหมายในข้อใด 

A. เมธอด 
B. อลักอริทึม  


