
แบบทดสอบ บทท่ี 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

1. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง 

ก. 2 หน่วย คือ input unit, ,output unit 

ข. 3 หน่วย คือ input unit, CPU, output unit 

ค. 4 หน่วย คือ input unit, CPU, memory unit, output unit 

ง. 5 หน่วย คือ input unit, CPU, memory unit, output unit, storage unit 

2. ข้อใดคืออุปกรณ์ของหน่วยรับข้อมูลทั้งหมด 

ก. เคร่ืองอ่านรหัสบาร์โค้ด เมาส์ จอรับภาพ 

ข. ไมโครโฟน แป้นพิมพ์ ปากกาแสง 

ค. สแกนเนอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองอ่านพิกัด 

ง. ดีวีดีไดรฟ์ แผงแป้นอักขระ ซีพียู 

3. อุปกรณ์ในข้อใดน าเข้าข้อมูลในลักษณะของรูปภาพ 

ก. จอสัมผัส             ข. ปากกาแสง             ค. สแกนเนอร์             ง. เคร่ืองอ่านรหัสบาร์โค้ด 

4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ประมวลผลข้อมูล 

ก. Random Access Memory 

ข. Read Only Memory 

ค. Central Processing Unit 

ง. Memory Unit 

5. อุปกรณ์ในข้อใดท าหน้าที่ประมวลผลจากข้อมูลไปเป็นสารสนเทศ 

ก. ซีพียู                     ข.  ดิสก์ไดรฟ์                   ค.  แรม                      ง.รอม 

6. “ท าหน้าที่เก็บข้อมูลและชุดค าสั่ง เพื่อรอการประมวลผล” หมายถึงข้อใด 

ก. Input unit          ข.  Memory unit             ค.  Output unit            ง.  Storage unit 

7. ข้อใดคืออุปกรณ์ของหน่วยส่งออกทั้งหมด 

ก. Monitor, speaker, headphone 

ข. Pinter, scanner, web cam 

ค. Mouse, microphone, modem 

ง. Joystick, router, usb 



 

8. อุปกรณ์ชนิดใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด 

ก. DVD-ROM 

ข. CD-ROM 

ค. Hard disk 

ง. Thumb drive 

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาจะเป็นสัญญาณดิจิทัล 

ข. สัญญาณดิจิทัลประกอบด้วยเลข 0 และ 1 

ค. ก่อนการประมวลผล ข้อมูลจะเก็บไว้ที่หน่วยเก็บข้อมูล 

ง. ข้อ ข และ ค ถูก 

10. ในระหว่างการประมวลผลจะมีข้อมูลบางส่วนถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวที่อุปกรณ์ชนิดใด 

ก. RAM    ข. ROM  ค.CPU   ง.Hard disk 

11.การส่งข้ออมูลไปยังหน่วยต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์จะส่งผ่านทางระบบใด 
ข. ก.แคช          ข.รอม          ค.บัส           ง.ซีพีย ู 

12.ซีพียู  ถูกติดต้ังอยุ่บนอุปกรณ์ชนิดใด 
ก.ไมโครโพรเซสเซอร์      ข.เมนบอร์ด     ค.หน่วยควบคุมส่วนกลาง     ง.รอม 

13.หน่วยใดของซีพียูท าหน้าที่ประสารงานและควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
  ก.DRAM          ข.DROM         ค.CU         ง.ALU 
14.หน่วยใดของซีพียุท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์ 

ก. DRAM       ข. DROM        ค. CU       ง.ALU 
15.ข้อใดคือหน่วยความจ าหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว 

ก.bus       ข.Cache     ค. RAM      ง. ROM 
16.ข้อใดคือหน่วยความจ าหลักแบบแก้ไขได้ 

ก.bus       ข.Cache       ค. RAM        ง. ROM 
17.RAMชนิดใดที่นิยมน ามาใช้เป็นหน่วยความจ าแคช 

ค. ก.EDO RAM       ข.SRAM        ค. SDRAM       ง.RDRAM 
18.ระบบการส่งถ่ายข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึงภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หมายถึงข้อใด 

ก.CPU        ข. bus        ค. bus speed       ง. Cache 
19.หน่วยของbus width  คือข้อใด 



ก.Hz        ข.byte          ค.bus         ง.bit 
20.ความเร็วบัส 1 MHz  สามารถรับส่งข้อมูลได้เท่าไร 

ก.100 000 ครั้งต่อวินาที            ข.1000000 ครั้งต่อวินาที           
 ค.10000000 ครั้งต่อวินาที                            ง.100000000 คร้ังต่อวินาที 

21.สิ่งคัญคันอันแรกในการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้งานคือข้อใด 
ก.ลักษณะของงานที่น าไปใช้          ข.ประสิทธิภาพและขนาดหน้าจอ       
ค.ความเร็วในการประมวลผล      ง.ราคาของเครืองคอมพิวเตอร์ 

22.งานชนิดใดใช้ซีพียูที่มีความเร็วไม่สุงมากนักในการประมวลผล 
ก.งานออกแบบเว็บไซต์         ข.งานด้านเอกสาร          ค.งานตัดต่อวีดิทัศน์         ง.งานตัดต่อเสียง 

23.งานชนิดใดใช้ซีพียูที่มีความเร็วระดับปลานกลางถึงข้อนค้างสูงในการประมวลผล 
ก.งานด้านโทรทัศน์           ข.งานสร้างการตูนแอนิเมชัน       
ค.งานเสนอแบบสือประสม         ง.ถูกทุกข้อ 

24. หากต้องการท างานด้านบัญชีควรเลือกใช้ซีพียูที่มีความเร็วในระดับใด 
ก.ระดับต่ า         ข.ระดับปลานกลาง           ค.ระดับค่อนข้างสูง           ง.ระดับสุง     

25. หากต้องการสร้างการ์ตูนแบบสาวมิติควรเลือกใช้ซีพียูที่มีความเร็วในระดับใด 
        ก. ระดับต่ า    ข.ระดับปานกลาง    ค. ระดับค่อนข้างสูง    ง.ระดับสูง 
26. สิ่งแรกในการเลือกชื้ออุปกรณ์เพื่อมาประกอบเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือข้อใด 
        ก.สถานที่จ าหน่ายอุปกรณ์                   ข.การับประกันจากผู้ขาย 
        ค.การรองรับเทคโนโลยีในอนาคต      ง.อายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น 
27. การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชิ้นใดควรไห้ความส าคันมากสุด 
        ก.mainboard      ข.RAM      ค.CPU       ง.GPU 
28. ข้อใดกล่าวถึงฮาร์ดดิสก์ได้อย่างถูกต้อง 
       ก.ความจุของฮาร์ดดิสก์ขึ้นอยู่กับราคาของฮาร์ดดิสก์ 
       ข.ฮาร์ดดิสก์ใช้การเชื่อมต่อ PCL และแบบ SATA 
       ค.ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
       ง.ฮาร์ดดิสก์ที่มีความเร็วสูง ท าไห้การแสดงภาพมัลติมิเดียมีความละเอียงสูง 
29. ข้อใดไม่ไช่ข้อควรพิจรณาในการเลือกชื้อการ์ดแสดงผล 
       ก.ชิปประมวลผลกราฟฟิก                          ข.ความจุของหน่วยความจ าบนการ์ด 
       ค.ความละเอียดของภาพที่ใช้แสดงผล        ง.การเชื่อมต่อแบบ PCI Express และ AGP 
30.ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างถูกวีธี 
          ก.ท าความสะอาดทุกคร้ังก่อนและหลังใช้คอมพิวเตอร์          ข.เปิดฝาตัวเคสระบายความร้อน 
          ค.วางคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้หน้าต่าง เพื่อไห้อากาศถ่ายเท         ง.ข้อ ก และ ค ถูก 


