
ขอสอบวชิาคอมพวิเตอร เรื่อง การเก็บขอมลู การประมวลผล เลอืกใชซอฟตแวร 

 

1. ขอมูล หมายถึงขอใด 

ก. สิ่งตางๆ ที่เรารับรูได 

ข. สิ่งท่ีถูกตองและเชือ่ถือได 

ค. ขอความที่อยูในหนังสือเรียน 

ง. ขอเทจ็จริงทีไ่ดรับการยนืยนัวาถกูตอง 

 

2. ขอใดไมใชลักษณะของขอมูลที่ดี 

ก. มคีวามสวยงาม 

ข. มีความถูกตอง 

ค. มีความทันสมัย 

ง. มีความนาเชื่อถือ 

 

3. ขอใดหมายถึง ขอมูลสารสนเทศ 

ก. ขอมูลบนหนังสือเรียน 

ข. ขอมูลที่มีอยูในหนังสือพิมพทุกฉบับ 

ค. ขอมูลที่ผานการประมวลผลตรวจสอบแลวอยูในเครือ่งคอมพวิเตอร 

ง. ไมมีขอถูก 

 

4. การกูขอมูลหมายถึงอะไร 

ก. การนําขอมลูทีถ่กูทาํลายลบทิง้แลวเรียกกลับมาใชใหม 

ข. เปนการสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

ค. การนํารายงานมาถายเอกสารทําสําเนา 

ง. ไมมีขอถูก 

 

5. เมื่อเราเผลอลบไฟลงาน เราจะเรียกกลับคืนสามารถทําไดอยางไร 

ก. มาสามารถทําได 

ข. ใชคําสั่ง Undo ของโปรแกรมนั้นๆ 

ค. ใชคาํสัง่ Restore ใน Recycle bin (ถงัขยะ) 

ง. กดปุมยอนกลับ backspace 

 

 

 



6. สวนใดของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาที่ปอนขอมูล 

ก. Monitor (จอภาพ) 

ข. Mainboard (เมนบอรด) 

ค. Keyboard(แปนพมิพ) 

ง. Printer (เคร่ืองพิมพ) 

 

7. การคลิกเมาส 2 ครั้ง ท่ีจะใหโปรแกรมทํางาน ตองคลิกเมาสขางใด 

ก. ดานซายมือ 

ข. ดานซายขวา 

ค. สองขางพรอมกัน 

ง. ขางใดก็ได 

 

8. การจับเมาสที่ถูกตองควรทําอยางไร 

ก. ใชเฉพาะนิ้วโปง และนิ้วกอยเทานั้น ที่แตะตัวเมาส 

ข. จบัเมาสเบาๆ วางนิ้วชีไ้วทีปุ่มซายบนเมาส 

ค. จับเมาสหลวมๆ วางนิ้วชี้ไวที่ปุมซายมือบนเมาส 

ง. จับเมาสเบาๆ ใชนิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมา 

 

9. เมื่อตองการยกเลิกคําสั่งท่ีทําไปแลวหรือใชเฉพาะสําหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใชปุมใดบน

แปนพิมพ 

ก. ปุม Caps Lock 

ข. ปุม Esc 

ค. ปุม Shift 

ง. ปุม Enter 

 

10. ซอฟตแวร (Software) หรือ โปรแกรม หมายถึงขอใด 

ก. สวนที่ทําหนาท่ีเปนคําสั่งของหนาจอ 

ข. สวนท่ีทําหนาท่ีเปนคําสั่งของฮารดดิสก 

ค. สวนทีท่ําหนาที่เปนคาํสั่งของคอมพวิเตอร 

ง. สวนที่ทําหนาที่เปนคําส่ังของเมาส 

 

 

 

 



11. ซอฟตแวรระบบ (System Software) ตรงกับขอใด 

ก. Microsoft windows 

ข. Microsoft Power Point 

ค. VLC Media Player 

ง. Facebook 

 

12. ถากดปุม Caps Lock บนแปนพิมพใหดวงไฟ Caps Lock สวาง จะเกิดผลอยางไร 

ก. พิมพไดเฉพาะตัวเลขเทานั้น 

ข. พมิพไดเฉพาะตวัอกัษรบน 

ค. พิมพไดเฉพาะตัวอักษรลาง 

ง. พิมพไดเฉพาะสัญญลักษณพิเศษ 

 

13. ถากดปุม Num Lock บนแปนพิมพใหดวงไฟ Num Lock สวาง จะเกิดผลอยางไร 

ก. พมิพไดเฉพาะตวัเลขเทานัน้ 

ข. พิมพไดเฉพาะตัวอักษรบน 

ค. พิมพไดเฉพาะตัวอักษรลาง 

ง. พิมพไดเฉพาะสัญญลักษณพิเศษ 

 

14. โปรแกรมใดมีจุดประสงคหลักเพื่อนํามาใชงานพิมพเอกสาร 

ก. AVG AntiVirus 

ข. Adobe Reader 

ค. Microsoft Power Word 

ง. Media Player 

 

15. โปรแกรมใดมีจุดประสงคหลักเพื่อนํามาปองกันไวรัส 

ก. AVG AntiVirus 

ข. Adobe Reader 

ค. Microsoft Power Word 

ง. Media Player 

 

 

 

 

 



16. โปรแกรม AVG AntiVirus เปนโปรแกรมประเภทใด 

ก. โปรแกรมสํานักงาน 

ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร 

ค. โปรแกรม ดูหนังฟงเพลง 

ง. โปรแกรมสแกนไวรสั 

 

17. ขอใดคือโปรแกรมท่ีใหสําหรับ ดูหนังฟงเพลง 

ก. Adobe Reader 

ข. Windows Media Player 

ค. Essentials 

ง. Opera 

 

18. ขอใดเปนโปรแกรมสําหรับการสนทนาโตตอบบนเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งหมด 

ก. Facebook , Windows Media Player 

ข. PowerPoint, Twitter 

ค. Whats app , LINE 

ง. Skype, Power DVD 

 

19. เมื่อเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรซอฟตแวร (โปรแกรม) ใดจะถูกใชงานเปนอันดับแรก 

ก. โปรแกรมอินเตอรเน็ต 

ข. โปรแกรมปองกันไวรัส 

ค. โปรแกรม google chrome 

ง. ซอฟตแวรระบบ (System Software) 

 

20. เว็บไซตใดที่ใหบริการ Social Network เครือขายสังคม 

ก. www.sanook.com , www.kapook.com 

ข. www.facebook.com , https://twitter.com 

ค. www.maelao.ac.th , www.dek-d.com 

ง. www.puntip.com , http://pay.garena.in.th 


