
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

เอกสารประกอบการเรียน 

เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

เลมท่ี 1 เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน

นางสาวองัสุมาลิน   ยิ้มสนิท 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชาํนาญการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร กําแพงเพชร 

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

คํานํา 

 การจัดทําแบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร เลมน้ี จัดทําข้ึน
เพ่ือใชแกปญหาและพัฒนาการสอน กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผานมาของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในเกณฑที่ไมนาพอใจหรือตํ่ากวาท่ีโรงเรียนกําหนด ผูจัดทํา     
จึงจัดทํา แบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร จํานวน 6 เลม ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและผานการทดลองใช จนมีประสิทธิภาพแลวทุกเลม 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
นี้สามารถแกปญหาและพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีความรูความเขาใจและ
ผานเกณฑการประเมิน และขอขอบคุณ นายสมบัติ ตันเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร และผูที่ เกี่ยวของทุกทานท่ี           
ใหคําแนะนําในการจัดทําแบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร เลมน้ี 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

คําแนะนําการใชสําหรับครู 

แบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับครูผูสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลมท่ี 1               
เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ครูศึกษาแบบฝกทักษะเลมน้ีใหเขาใจกอนการใชงาน 

 2. ครูชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการใชแบบฝกทักษะ 

 3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทุกครั้งเม่ือเริ่มใชแบบฝกทักษะ        
ในแตละเลม และครูเปนผูตรวจ 

 4. ครูคอยแนะนําและใหคําปรึกษาขณะท่ีนักเรียนศึกษาใบความรูและฝกปฏบิัติ
ตามตัวอยางแบบฝกทักษะ 

 5. ครูทบทวนความรูแกนักเรียนทุกครั้งกอนหมดเวลาตามที่กําหนด 

 6. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้ง เมื่อจบแบบฝกทักษะ            
ในแตละเลม แลวสงใหครูตรวจ 

 7. ครูประเมินนักเรียนตามพฤติกรรม การเรียนรูตามสภาพจริง พรอมบันทึกผล
ทุกครั้ง 

 8. ครูแจงผลการเรียนกับนักเรียนทุกครั้งเมื่อทํากิจกรรมการเรยีนรูเรียบรอยแลว 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

คําแนะนําสาํหรับนักเรียน 

 แบบฝกทักษะ เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 เลมท่ี 1                
เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. นักเรียนศึกษาคําแนะนําการใชงานแบบฝกทักษะใหเขาใจกอนการใชงาน 

 2. นักเรียนฟงคําชี้แจงการใชแบบฝกทักษะ จากครูใหเขาใจวิธีการใชงาน       
กอนลงมือศึกษาดวยแบบฝกทักษะ 

 3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนทุกครั้ง เมื่อเริ่มใช แบบฝกทักษะแลวสงให
ครูตรวจ 

 4. นักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระจากใบความรู และตัวอยางการฝกทักษะทําแบบฝก
ดวยความต้ังใจ โดยมีครคูอยแนะนําและใหคําปรึกษาเสร็จแลวสงใหครูตรวจ 

 5. นักเรียนทบทวนความรูที่ไดรับทุกครั้งกอนหมดเวลาจากครู 

 6. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนทุกครั้งเมื่อจบแบบฝกทักษะในแตละเลม
และสงใหครูตรวจ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน              
นักเรียนสามารถ 

 1. บอกหนาท่ีของสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได 

 2. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอรได 

 3. บอกประโยชนของคอมพิวเตอรได 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

แบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

คําชี้แจง 

 1. แบบทดสอบกอนเรียนมี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน  

 2. ใชเวลาทํา 15 นาที 

 3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยเขียนเครื่องหมาย    

      ทับขอ ก ข ค หรือ ง ลงหนาขอที่ถูกตอง 

ตัวอยาง (ขอ 0) ขอใดไมมีความสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 ก. CPU 

 ข. เมาส 

 ค. ลําโพง 

 ง. เกาอ้ี 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. การทํางานของระบบคอมพิวเตอรแบงออกเปนท้ังหมดก่ีหนวย 

 ก. 3 หนวย    

ข. 4 หนวย 

 ค. 5 หนวย    

ง. 6 หนวย 

2. หนวยใดทําหนาท่ีควบคุมการทํางาน คิดคํานวณ หรือประมวลผลขอมูล 

 ก. หนวยรับเขา 

 ข. หนวยสงออก 

 ค. หนวยความจํา 

 ง. หนวยประมวลผลกลาง  

3. การทํางานของหนวยความจําใด ขอมูลจะสูญหายเมื่อไมมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง 

ก. แรม 

ข. รอม 

ค. แผนซีดี  

ง. ฮารดดิสก 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4. คียบอรด จัดอยูในหนวยใดของคอมพิวเตอร 

 ก. หนวยรับเขา 

 ข. หนวยประมวลผล 

 ค. หนวยความจํา 

 ง. หนวยสงออก 

5. หนวยความจําระหวาง CD กับ DVD สิ่งใดสามารถบรรจุความจําไดมากกวา 

 ก. CD     

ข. DVD 

 ค. เทากัน    

ง. ถูกทุกขอ 

6. ขอใดไมไดจัดอยูในการทํางานของคอมพิวเตอร 

 ก. หนวยรับขอมูล 

 ข. หนวยแสดงผล 

 ค. หนวยประมวลผล 

 ง. หนวยปฏบิัติการ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7. ขอใดคือไมใช หนวยสงออก หรือ หนวยแสดงผล 

 ก. จอภาพ    

ข. เครื่องพิมพ 

 ค. ลําโพง    

ง. ไมโครโฟน 

8. การเช็ดทําความสะอาดเครื่อง ควรปดเครื่องไวอยางนอยกี่นาที 

 ก. เช็ดทันทีไดเลย 

 ข. 5 นาที 

 ค. 10 นาที 

 ง. 15 นาที 

9. ขอใดคือประโยชนทางตรงของคอมพิวเตอร 

 ก. ฟงเพลง              

ข. คํานวณคิดเลข 

 ค. ชมวีดีโอคลปิ   

ง. เลนเกม 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10. ขอใดเปนประโยชนทางออมท้ังหมด 

 ก. ฟงเพลง เลนเกม ชมภาพตามอินเทอรเน็ต 

 ข. เลนเกม ดูภาพยนตร พิมพงาน  

 ค. บันทึกขอมูล เลนเกม ฟงเพลง 

 ง. ฟงเพลง คิดเลข เลนเกม 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ใบความรูที่ 1 เร่ือง องคประกอบหลักของคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือพีซี (Personal Computer: PC) : ประกอบดวย
อุปกรณข้ันพ้ืนฐานตางๆ เชน จอภาพ ตัวเครื่อง คียบอรด เมาส ลําโพง และไมโครโฟน 
สําหรับตัวเครื่องเทาน้ัน ภายในประกอบไปดวย แผงวงจรหลัก และอุปกรณอ่ืนๆ อีก
หลายชนิด ซึ่งถาเราจัดอุปกรณพ้ืนฐานท้ังหมดน้ีตามหนาท่ีการทํางานจะได 5 หนวย คือ 
หนวยรับเขา หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวยสงออก และหนวยเก็บขอมูล 
โดยแตละหนวยมีหนาท่ีหลัก 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

   

ทําหนาท่ีรับขอมูลจากภายนอกเขามายังหนวยความจํา
เพ่ือรอการประมวลผลจากหนวยประมวลผลกลางตอไป 
อุปกรณของหนวยรับเขา เชน

 

คียบอรด เมาส ไมโครโฟน

ภาพท่ี 1 : คียบอรดคอมพิวเตอร 
ท่ีมา : tipakorneulo.blogspot.com, 2556 

ภาพท่ี 2 : เมาส
ท่ีมา :  www.ssn.ac.th, 2556 

ภาพท่ี 3 : ไมโครโฟน 
ท่ีมา :  www.audiocity2u.com, 2556 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

หนวยประมวลผลกลาง ซึ่งติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลักที่   
ยึดติดอยูภายในตัวเครื่อง ทําหนาท่ีควบคุมการทํางาน เปรียบเทียบ 
คิดคํานวณหรือประมวลผลขอมูล โดยทํางานตามชุดคําส่ังหรือ
โปรแกรมที่เก็บอยูในหนวยความจํา

 

   

ทําหนา ท่ี เก็บขอมูลและโปรแกรมคําส่ังไว เ พ่ือรอการ
ประมวลผล แบงไดเปนสองชนิดคือ หนวยความจําท่ีไมสามารถลบ
เลือนได (non-volatile memory) ซึ่งหนวยความจําน้ีจะสามารถเก็บ
ขอมูลไวไดแมวาจะไมมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง และอีกชนิดหน่ึงคือ
หนวยความจําท่ีสามารถลบเลือนได (volatile memory) เมื่อไมมี
กระแสไฟฟาหลอเลี้ยง ขอมูลในความจําน้ีจะหายไป 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ทําหนาท่ีนําขอมูลที่ไดจาก
การประมวลผลออกมาแสดงผล 
เชน จอภาพ เครื่องพิมพ และลําโพง 

 

จอภาพ ลําโพงเครื่องพิมพ

ภาพท่ี 4 : จอภาพ 
ท่ีมา :  notebookspec.com, 2556 

ภาพท่ี 5 : เคร่ืองพิมพ 
ท่ีมา :  www.oknation.net, 2556 

ภาพท่ี 6 : ลําโพง 
ท่ีมา :  www.edu.nu.ac.th, 2556 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําหนาท่ีเก็บขอมูลและโปรแกรม สําหรับให
คอมพิวเตอรนําขอมูลและโปรแกรมเหลาน้ีกลับมาใช
งานไดอีกหลังปดเครื่องคอมพิวเตอรไปแลว อุปกรณ
ที่เก็บขอมูล เชน ฮารดดิสก แผนซีดี แผนดีวีดี และ
หนวยความจําแบบแฟลช

ฮารดดิสก 

DVD 

CD 

แฟลชไดรฟ 

ภาพท่ี 7 : ฮารดดิสก 
ท่ีมา :  notebookspec.com, 2556 

ภาพท่ี 8 : แผนซีดี 
ท่ีมา :  www.taringa.net, 2556 

ภาพท่ี 9 : แฟลชไดรฟ 
ท่ีมา :  ratfixion.blogspot.com, 2556 

ภาพท่ี 10 :  แผนดีวีด ี
ท่ีมา :  dvd5-dvd9-blueray.blogspot.com, 2556 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

แบบฝกที่ 1 
จุดประสงคการเรียนรู                                                                                                                                  

     1. บอกหนาท่ีของสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได    
         ถูกตอง                      
คําชี้แจง                                                                                                     
     1. แบบฝกหัดท่ี 1 มี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน        
     2. ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย    หนาขอที่ถูกตองและเขียน  
          เครื่องหมาย  หนาขอที่ไมถูกตองลงในชองวางท่ีกําหนดให              
  1. การทํางานของระบบมีการทํางานท้ังหมด 5 หนวย 
 2. ซีพียู (CPU) จัดอยูในหนวยความจํา 
  3. หนวยสงออกไดแก จอภาพ เครื่องพิมพ ลําโพง ไมโครโฟน  
  4. หนวยความจําของ CD  > DVD 
  5. non-volatile memory คือ หนวยความจําท่ีไมสามารถลบเลือนได 
  6. หนวยเก็บขอมูลมีหนาท่ี เมื่อปดเครื่องแลว พอเปดมาสามารถนํามาใชไดอีก 
  7. non-volatile memory คือ หนวยความจําท่ีสามารถลบเลือนได 
  8. กานควบคุมจัดอยูในหนวย รับขอมูล 
  9. ฮารดดิสก ไมไดจัดอยูในหนวยรับขอมูล 
 10. ทุกวันนีก้ารบันทึกขอมูล เรานิยมใชแฟลชไดรฟ มากกวา CD 
                               
 
 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 
______ 
______ 

______ 
______ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แบบฝกที่ 2 

 

จุดประสงคการเรียนรู                                                                                                             

       1. บอกหนาท่ีของสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได                      

คําชี้แจง                                                                                                

        1. แบบฝกหัดท่ี 2 มี 1 ขอ ขอละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

        2. ใหนกัเรียนปฏิบติัตามคําส่ังท่ีโจทยกําหนดให 

 

1. จงบอกหลักการทํางานขององคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรทั้ง 5 หนวย 

  พรอมท้ังอธิบายการทํางานของแตละหนวย โดยละเอียด 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

       .......................................................................................................................... 



15 
  
 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การทําความสะอาด
ระบบคอมพิวเตอร

 

ใบความรูที่ 2 เร่ือง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร เมื่อใชไประยะหนึ่งจะมีการเส่ือมชํารุดไปตามสภาพระยะเวลาท่ี   

ใชงาน ผูใชคอมพิวเตอรจึงควรเอาใจใส และดูแลบํารุงรักษา อยางเหมาะสมสมํ่าเสมอ
เพ่ือเพ่ิมอายุ การใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจะชวยใหสามารถประหยัด
งบประมาณในการซอมบํารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หามเปดเครื่องเพ่ือทํา
ความสะอาดภายในเครื่อง
คอมพิวเตอรดวยตนเอง หรือ
ดูดฝุนดวยเครื่องดูดฝุน
เพราะจะทําใหระบบของ
เครื่องเสียหายได 

หามใชผาเปยก ผาชุมนํ้า เช็ด
คอมพิวเตอรอยางเด็ดขาด ใน
กรณีตองการทําความสะอาด
ภายนอก ควรใชน้ํายาสําหรับ ทํา
ความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะและทําความสะอาด
ตาม ที่แนะนําไวในคูมือเทาน้ัน 

ไมควรทําความสะอาด
เครื่องคอมพิวเตอรในขณะที่
เครื่องยังเปดอยู ถาคุณจะทํา
ความสะอาดเครื่อง ควรปด
เครื่องทิ้งไว 15-20 นาที กอนลง
มือทําความสะอาด 

ไมควรฉีดสเปรยใด ๆ 
ไปที่คอมพิวเตอร แปนพิมพ 
และอุปกรณตาง ๆ ในกรณีที่
ตองใชสเปรยทําความสะอาด 
ควรปลอยใหเปน หนาท่ีของ
ชางซอมคอมพิวเตอร 

ไมควรด่ืมนํ้าชา 
กาแฟ เครื่องดื่ม     
ตางๆ และของคบ
เค้ียวหรืออาหาร 
ขณะทํางานดวย
เครื่องคอมพิวเตอร  
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แบบฝกที่ 3 
จุดประสงคการเรียนรู 

 1. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอรได 

คําชี้แจง 

 1. แบบฝกหัดท่ี 3 มี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 2. ใหนักเรียนเติมคําในชองวาง จากคําถามวา “ควรทํา” หรือ “ไมควรทํา” 

 

.............. 1 เมื่อปดคอมพิวเตอรแลวสามารถทําความสะอาดคอมพิวเตอรไดทันที 

.............. 2 ถาเกิดปญหาเกี่ยวกับเปดเครื่องไมติด ควรนําไปรานซอมคอมพิวเตอร 

.............. 3 เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ควรแกะ CPU ดวยตนเอง 

.............. 4 อติชาต ชอบดื่มกาแฟ หนาคอมพิวเตอรของตนเอง 

.............. 5 เราควรใชผาชุมนํ้าเช็ดทําความสะอาดคอมพิวเตอร 

.............. 6 อุปกรณของคอมพิวเตอร ตองหลีกเลี่ยงน้ําทุกชนิด 

.............. 7 อุดมไมเคยนําอาหารมารับประทานหนาคอมพิวเตอร 

.............. 8 ธเนศ ดูแลรักษาคอมพิวเตอรเปนประจํา 

.............. 9 คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตองหลีกเลี่ยงน้ํา 

..............10 แมน ทํานํ้าหกใสคียบอรด จึงเปาคียบอรดดวยไดรเปาผม 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ใบความรูที่ 3 เร่ือง ประโยชนของคอมพิวเตอร 
ทุกวันนี้การใชคอมพิวเตอรเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายของมนุษยมีมากข้ึน 

เพราะคอมพิวเตอรนั้นสามารถทําไดหลายอยาง และยังสามารถบันทึกขอมูลแทนการ
จดจําของเรา หรือบันทึกขอความแทนหนังสือเรียนของเราเปนตน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนของคอมพิวเตอร 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

ประโยชนทางตรง ชวยใหมนุษยทํางาน
ไดโดยตรงคือคอมพิวเตอรทํางานไดเที่ยงตรง 
รวดเร็ว ไมเหน็ดเหน่ือย ชวยผอนแรงมนุษย ใน
ดานตาง ๆ เชน ดานการคํานวณ พิมพงาน 
บันทึกขอมูล ประมวลผล เปนตน

ประโยชนทางออม คอมพิวเตอรชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ชวยในการเรียนรูให
ความบันเทิงความรู ชวยงานบันเทิงพัฒนางาน
ดานตาง ๆเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีอันสงผลให
ความเปนอยูของมนุษยดีข้ึน เปนตน 

1 

2 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  

แบบฝกที่ 4 

จุดประสงคการเรียนรู 

        1. บอกประโยชนของคอมพิวเตอรได 

คําชี้แจง 

         1. แบบฝกหัดท่ี 4 มี 1 ขอ ขอละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

         2. ใหนกัเรียนปฏิบติัตามท่ีโจทยกําหนดให         

         1. จงอธิบายความแตกตางของประโยชนทางตรงกับประโยชนทางออม และ 
ยกตัวอยางของประโยชนของคอมพิวเตอรมา 1 ตัวอยาง 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง หลักการทํางานของคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
คําชี้แจง 

 1. แบบทดสอบหลังเรียนมี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน  

 2. ใชเวลาทํา 15 นาที 

 3. ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวโดยเขียนเครื่องหมาย    

      ทับขอ ก ข ค หรือ ง ลงหนาขอที่ถูกตอง 

ตัวอยาง (ขอ 0) ขอใดไมมีความสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 ก. CPU 

 ข. เมาส 

 ค. ลําโพง 

 ง. เกาอ้ี 

 

 

 

 



20 
  
 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. ขอใดเปนหนวยความจํา 

 ก. รอม 

 ข. แผนซีดี 

 ค. ฮารดดิสก 

 ง. ทรัมไดรฟ 

2. อุปกรณใดควรนํามาใชกับโปรแกรมจําลายมือมากท่ีสุด 

 ก. เมาส 

 ข. สไตลัส 

 ค. จอยสติก 

 ง. สแกนเนอร 

3. อุปกรณใดเปนทั้งอุปกรณรับขอมูลและแสดงผล 

 ก. แผนซีดี 

 ข. จอสัมผัส 

 ค. เมาสแบบเลเซอร 

 ง. สแกนเนอร 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
4. การทํางานของหนวยความจําใด ขอมูลจะสูญหายเมื่อไมมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยง 

ก. แรม     

ข. รอม 

ค. แผนซีดี    

ง. ฮารดดิสก 

5. ขอใดการทํางานพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรทั้ง 5 หนวย 

 ก. รับเขา สงออก ประมวลผล ปฏิบัติการ บันทึกขอมูล  

  ข. รับเขา สงออก บันทึกขอมูล ทําความสะอาด ประมวลผล 

 ค. รับเขา สงออก บันทึกขอมูล ความจํา ประมวลผล 

 ง. รับเขา แสดงผล บันทึกขอมูล สราง ปฏิบัติการ 

6. ถาตองการทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร ควรเช็ดหลังปดเครื่องอยางนอยกี่นาที 

 ก. ไดทันที    

ข. 5 นาที 

 ค. 10 นาที    

ง. 15 นาที 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7. ขอใดถือวาผิดหลักการทําความสะอาดของคอมพิวเตอร 

 ก. ดูดฝุนดวยเครื่องดูดฝุน   

ข. ไมควรฉีดสเปรยใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร แปนพิมพ 

 ค. หามเปดเครื่องเพ่ือทําความสะอาดภายในเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง  

ง. เมื่อปดเครื่องทิ้งไว 15 นาที สามารถเช็ดทําความสะอาดไดเลย 

8. ขอใดจัดอยูในประโยชนทางตรงของคอมพิวเตอร 

 ก. อิสริยะจะรูจักเพลงใหมๆ เสมอจาก Internet 

 ข. อติชาต ชอบเลนเกมหลังจากกลับมาจาก มหาวิทยาลัย 

 ค. สุจินดา ใชคอมพิวเตอรทํารายงานสงประจํารายวิชา 

 ง. ธเนศ ชอบเขา Internet ดูสื่อลามก อนาจาร 

9. ขอใดเปนประโยชนสงูสุดของคอมพิวเตอร 

 ก. ใชบันทึกขอมูลสําคัญ ของประเทศ 

 ข. ใชเลนเกมไดหลายเครื่อง 

 ค. ไดฟงเพลงฟรี จาก Internet 

 ง. ไวดูรายการยอนหลังได 

 

 



23 
  
 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10. ฮารดดิสกจัดอยูในหนวยใดของคอมพิวเตอร 

 ก. หนวยแสดงผล 

 ข. หนวยความจํา 

 ค. หนวยประมวลผล 

 ง. หนวยบันทึกขอมูล 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

  

   1. ค   6. ง 

        2. ง   7. ง 

        3. ก   8. ง 

        4. ก   9. ข 

        5. ข                     10. ก 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

เฉลยแบบฝกที่ 1 
จุดประสงคการเรียนรู                                                                                                                                 
     1. บอกหนาที่ของสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได                      
คําชี้แจง                                                                                                     
     1. แบบฝกหัดที่ 1 มี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน        
     2. ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย   หนาขอที่ถูกตองและเขียน  
          เครื่องหมาย  หนาขอที่ไมถูกตองลงในชองวางที่กําหนดให              

 1. การทํางานของระบบมีการทํางานทั้งหมด 5 หนวย 

 2. ซีพียู (CPU) จัดอยูในหนวยความจํา 

 3. หนวยสงออกไดแก จอภาพ เครื่องพิมพ ลําโพง ไมโครโฟน  

 4. หนวยความจําของ CD  > DVD 

 5. non-volatile memory คือ หนวยความจําที่ไมสามารถลบเลือนได 

 6. หนวยเก็บขอมูลมีหนาที่ เมื่อปดเคร่ืองแลว พอเปดมาสามารถนํามาใชไดอีก 

 7. non-volatile memory คือ หนวยความจําที่สามารถลบเลือนได 

 8. กานควบคุมจัดอยูในหนวย รับขอมูล 

 9. ฮารดดิสก ไมไดจัดอยูในหนวยรบัขอมูล 

10. ทุกวันนีก้ารบันทึกขอมูล เรานิยมใชแฟลชไดรฟ มากกวา CD        

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

เฉลยแบบฝกที่ 2 

 

จุดประสงคการเรียนรู                                                                                                             

       1. บอกหนาที่ของสวนประกอบข้ันพ้ืนฐานในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได                      

คําชี้แจง                                                                                                

1. แบบฝกหัดที่ 2 มี 1 ขอ ขอละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
2. ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งที่โจทยกําหนดให 

 

  1. จงบอกหลักการทํางานขององคประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรทั้ง 5 หนวย     

     พรอมทั้งอธิบายการทํางานของแตละหนวย โดยละเอียด 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

 

ในการใหคะแนนจะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 

          สวนที ่1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน หนวยของคอมพิวเตอร ไดแก หนวยรับเขา    
หนวยเก็บขอมูล หนวยประมวลผล หนวยความจํา และหนวยแสดงผล 

คะแนน รายการประเมิน 
5 บอกหนวยของคอมพิวเตอรครบ 5 หนวยและถูกตองทุกหนวย 
4 บอกหนวยของคอมพิวเตอร ผิด 1 หนวย 
3 บอกหนวยของคอมพิวเตอร ผิด 2 หนวย 
2 บอกหนวยของคอมพิวเตอร ผิด 3 หนวย 
1 บอกหนวยของคอมพิวเตอร ผิด 4 หนวย 

 

สวนที่ 2 คะแนนเต็ม 5 คะแนน บอกหนาที่ในการทํางานของหนวยคอมพิวเตอร
จากใบความรูที่ 1 

คะแนน รายการประเมิน 
5 อธิบายหนาที่ของแตละหนวยครบและถูกตอง 
4 อธิบายหนาที่ของแตละหนวย ผิด 1 ขอ 
3 อธิบายหนาที่ของแตละหนวย ผิด 2 ขอ 
2 อธิบายหนาที่ของแตละหนวย ผิด 3 ขอ 
1 อธิบายหนาที่ของแตละหนวย ผิด 4 ขอ 

 

หมายเหตุ จากการประเมินทั้ง 2 สวน จะไดคะแนนเต็มทั้งหมด 10 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนนแบบฝกที่ 2 เรื่อง การดูแลรกัษาคอมพิวเตอร 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

เฉลยแบบฝกที่ 3 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอรได 

คําชี้แจง 

 1. แบบฝกหัดท่ี 3 มี 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 2. ใหนักเรียนเติมคําในชองวาง จากคําถามวา “ควรทํา” หรือ “ไมควรทํา” 

 

.............. 1 เมื่อปดคอมพิวเตอรแลวสามารถทําความสะอาดคอมพิวเตอรไดทันที 

.............. 2 ถาเกิดปญหาเกี่ยวกับเปดเครื่องไมติด ควรนําไปรานซอมคอมพิวเตอร 

.............. 3 เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ควรแกะ CPU ดวยตนเอง 

.............. 4 อติชาต ชอบดื่มกาแฟ หนาคอมพิวเตอรของตนเอง 

.............. 5 เราควรใชผาชุมนํ้าเช็ดทําความสะอาดคอมพิวเตอร 

.............. 6 อุปกรณของคอมพิวเตอร ตองหลีกเลี่ยงน้ําทุกชนิด 

.............. 7 อุดมไมเคยนําอาหารมารับประทานหนาคอมพิวเตอร 

.............. 8 ธเนศ ดูแลรักษาคอมพิวเตอรเปนประจํา 

.............. 9 คอมพิวเตอรเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตองหลีกเลี่ยงน้ํา 

..............10 แมน ทํานํ้าหกใสคียบอรด จึงเปาคียบอรดดวยไดรเปาผม 

ไมควร 

ควร 

ไมควร 

ไมควร 

ไมควร 

ควร 

ควร 

ควร 

ควร 

ไมควร 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

เฉลยแบบฝกที่ 4 

จุดประสงคการเรียนรู 

        1. บอกประโยชนของคอมพิวเตอรได 

คําชี้แจง 

         1. แบบฝกหัดที่ 4 มี 1 ขอ ขอละ 10 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

         2. ใหนกัเรียนปฏิบติัตามท่ีโจทยกําหนดให 

          

      1. จงอธิบายความแตกตางของประโยชนทางตรงกับประโยชนทางออม และ   
          ยกตัวอยางของประโยชนของคอมพิวเตอรมา 1 ตัวอยาง 
     ................................................................................................................................ 
 

     ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 

     ................................................................................................................................ 
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เกณฑการใหการใหคะแนน 

 เราจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนแรก 5 คะแนน ในการบอกถึงความแตกตางของประโยชนทางตรงกับ
ประโยชนทางออมคือ ประโยชนทางตรงของคอมพิวเตอร จะเปนการไวใชงานในการ
ทํางานตางๆ เพ่ือใหความสะดวกสบายข้ึน รวดเร็วข้ึนและแมนยําข้ึน ใชในงานราชการ 
งานท่ัวๆไป แตสําหรับประโยชนทางออม ใชเพ่ือความบันเทิงตางๆ ความสนุกสนาน
และผอนคลายจากคอมพิวเตอร 

คะแนน รายการประเมิน 
5 ถูกตองและสอดคลองตามเน้ือหา 
4 ถูกตองตามเน้ือหาแตนักเรียนสะกดคําผิด 1-2 คํา 
3 สอดคลองตามเน้ือหาแตไมถูกตองทั้งหมด 
2 ไมสอดคลองตามเน้ือหา 
1 ไมสอดคลองตามเน้ือหาและสะกดคําผิด 

สวนท่ีสอง 5 คะแนน ในการยกตัวอยางของประโยชนทางตรงและประโยชน
ทางออมมา 2 ตัวอยาง เชน ประโยชนทางตรงคือ การพิมพรายงาน เพราะวาการพิมพใน
เครื่องคอมพิวเตอรนั้นถาผิดสามารถแกไดเลยและสบายกวาเครื่องพิมพดีดสมัยกอน
ประโยชนทางออมคือ ฟงเพลง เพราะการฟงเพลงเปนการสรางความบันเทิงและผอน
คลายจากสิ่งตางๆใหกับพวกเรา 

คะแนน รายการประเมิน 
5 ถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหา 
4 ถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหาแตสะกดผิด 1-2 คํา 
3 ถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหาแตสะกดผิด 3-5 คํา 
2 ถูกตองและสอดคลองกับเนื้อหาแตสะกดผิด 6 คําข้ึนไป 
1 ไมถูกตองและไมสอดคลองกับเนื้อหา 

หมายเหตุ คะแนนสองสวนจะรวมไดคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

  

1. ก   6. ง  

       2. ง   7. ก 

       3. ข   8. ค  

       4. ก   9. ก  

       5. ค            10. ง 
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เอกสารอางอิง 
 วิเชียร    พุมพวงและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 1.  

  กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด, 2547 
 ปณิตา    วรรณพิรุณและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
    กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จํากัด,2551 
 ศิริกร     จันทรนวลและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว,2555 
  
 เว็บไซต 

www.streesmutprakan.ac.th 
http://www.bs.ac.th 
 
แหลงท่ีมารปูภาพออนไลน 

 ภาพท่ี 1 : คียบอรดคอมพิวเตอร  ที่มา : tipakorneulo.blogspot.com, 2556 
 ภาพท่ี 2 : เมาส  ที่มา : www.ssn.ac.th, 2556 
 ภาพท่ี 3 : ไมโครโฟน  ทีม่า : www.audiocity2u.com, 2556 
 ภาพท่ี 4 : จอภาพ  ที่มา : notebookspec.com, 2556 
 ภาพท่ี 5 : เครื่องพิมพ  ที่มา : www.oknation.net, 2556 
 ภาพท่ี 6 : ลําโพง  ที่มา : www.edu.nu.ac.th, 2556 
 ภาพท่ี 7 : ฮารดดิสก  ที่มา : notebookspec.com, 2556 
 ภาพท่ี 8 : แผนซีดี  ที่มา : www.taringa.net, 2556 
 ภาพท่ี 9 : แฟลชไดรฟ  ที่มา : ratfixion.blogspot.com, 2556 
 ภาพท่ี 10 :  แผนดีวีดีที่มา : dvd5-dvd9-blueray.blogspot.com, 2556 
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