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แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

1.ขอ้ใดคือความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

ก.เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข. ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ก่ึงตวัน า อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนาคม 

ค.การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจดัเก็บ คน้หา ส่งผา่น และจดัด าเนินการขอ้มูล

ซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหน่ึงหรือองคก์ารอ่ืน ๆ 

ง.การประยกุตเ์อาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 

2. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยขีองนกัเรียน คือขอ้ใด  

ก. การใช ้e-learning 

ข. การช าระภาษีออนไลน์ 

ค. ท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

ง. การคน้หาต าแหน่งของเรือรบหลวง 

3.ขอ้ใด ไม่ใช่ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการศึกษา  

ก. การใช ้e-learning 

ข. ออกแบบป้ายช่ือมหาลยั 

ค. จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนในแผน่ดิสก ์

ง. การใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 

4.โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ เรียกอยา่งหน่ึงวา่อะไร 

ก.  พีดีเอ                         

ข.  คอมพิวเตอร์วางตกั 
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ค.  ปาลม์ทอ็ปคอมพิวเตอร์                

ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง 

5. โปรแกรมเบราวเ์ซอร์โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมตารางค านวณ  เป็น   

 โปรแกรมประเภทใด 

ก.  ซอฟตแ์วร์ประยกุตพ์ิเศษ                

ข.  ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์อนกประสงค ์

ค.  ซอฟตแ์วร์ขั้นสูง                   

ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ 

6.ตวัเลือกในขอ้ใดประกอบดว้ย คียบ์อร์ด เมาส์ จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 ก.   บุคลากร                        

ข.   ระเบียบปฏิบติัการ 

ค.   ฮาร์ดแวร์                         

ง.   หน่วยระบบ 

7.ซอฟตแ์วร์ระบบในขอ้ใดท่ีส าคญัท่ีสุด 

ก.   โปรแกรมประมวลผลค า                

ข.   โปรแกรมระบบจกัการฐานขอ้มูล 

ค.   โปรแกรมระบบปฏิบติัการ             

ง.   ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

8.เครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เรียกวา่อะไร 

ก.  อินเตอร์เน็ต                        
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ข.  เวลิดไ์วดเ์วบ็ 

ค.  เวบ็ไซต ์                        

ง.  เวบ็ 

9.ค าท่ีใชอ้า้งอิงถึงอุปกรณ์ส่ือสารแบบเคล่ือนท่ีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง คือค าใด 

ก.  ภาวะเช่ือมต่อ                      

ข.  การปฏิวติัไร้สาย 

ค.  อินเตอร์เน็ต                        

ง.  ความช านาญทางคอมพิวเตอร์ 

10. ไฟลท่ี์ประกอบดว้ยเอกสารประกอบการบรรยายส าหรับผูฟั้ง บนัทึกส าหรับผูพู้ด และสไลด์

อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟลป์ระเภทใด 

ก.  ไฟลเ์อกสาร                         

ข.  ไฟลฐ์านขอ้มูล 

ค.  ไฟลแ์ผน่ตารางท าการ                   

ง.  ไฟลก์ารน าเสนอ 

11. ดิสกป์ระเภทใดท่ีใชเ้ทคโนโลยแีสงเลเซอร์ 

ก.  ฮาร์ดดิสก ์                        

ข. ฟล็อปป้ีดิสก ์

 ค.  จานแสง                        

 ง.  ดิสเก็ต 

 



Brain Media                                แนวขอ้สอบความสามารถดน้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์    
 

4 
 

12.ค าท่ีใชแ้ทนหน่วยความจ าชัว่คราวคือค าใด 

ก.  พีดีเอ                         

ข.  ซีดี 

ค.  แรม                            

ง.  ดีวดีี       

13.ทกัษะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เรียกวา่อะไร 

ก.   ความช านาญทางคอมพิวเตอร์             

ข.  การรับรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

ค.   การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์                

ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

14. เพราะเหตุใดจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากร 

ก. ทรัพยากรมีจ านวนจ ากดั 

ข. มีหลายโพรเซสตอ้งการทรัพยากรเดียวกนั 

ค. จดัสรรใหมี้การใชอ้ยา่งเหมาะสม 

ง. ทรัพยากรมีจ านวนไม่จ  ากดั 

15.ขอ้ใดคือทรัพยากรท่ีระบบปฏิบติัท าหนา้ดูแลและจดัสรร 

ก. CPU 

ข. Memory 

ค. I/O 

ง. OS 
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16. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ระหวา่ง

สถานศึกษากบัผูเ้ก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไป  

ก. อินเตอร์เน็ต 

ข. เวบ็ไซต ์

ค. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ง. การเรียนรู้ผา่นส่ือ 

17. Open Source ถูกจดัไวใ้นขอ้ใด  

ก. Hardware 

ข. Software 

ค. Pepleware 

ง. Technic 

18. Teleconference เป็นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้พื่อการใด  

ก. การตดัสินใจ 

ข. การบริหารทางไกล 

ค. การบริหารสถานศึกษา 

ง. การจดัการเรียนรู้ 

19. SchoolNet เป็นเครือข่ายขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศ (Network)ในโรงเรียนมธัยมศึกษาซ่ึงเกิดข้ึนตาม

แนวคิดของใคร  

ก. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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ค. พลเอกเปรม ติณศุลานนท์ 

ง. นายปองพล อดิเรกสาร 

20.การน าระบบ GIS (Geographic InformationSystems) เขา้มาช่วยในการดูแลการจดัสรรทรัพยากรการจดั

การศึกษาเป็นการด าเนินการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารเพื่อการศึกษาเร่ืองใด  

ก. การใช ้ICT เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ข. การใช ้ICT เพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษา 

ค. การผลิตและพฒันาบุคลากร ICT 

ง. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา 

21.สถานศึกษาควรด าเนินการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งไร  

ก. น าความรู้เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ข. ผลิตและสร้างส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษาใหม่ๆ 

ค. ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาความรู้ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

22. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นระบบคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนเป็นไปตามขอ้ใด 

ก. จดัเก็บขอ้มูล ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่  

ข. รวบรวมขอ้มูล แสดงผล เผยแพร่ 

ค. ประมวลผล จดัเก็บขอ้มูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล  

ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล 

23. Windows XP คืออะไร 

ก. โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร  
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ข. โปรแกรมระบบปฏิบติัการ 

ค. โปรแกรมเช่ือมโยง 

ง. โปรแกรมประยกุต ์

24. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์รับขอ้มูลทั้งหมด  

ก. แป้นพิมพ ์ล าโพง เมาส์ 

ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ 

ค. กลอ้งดิจิทลั ไมโครโฟน แป้นพิมพ ์

ง. กลอ้งดิจิทลั สแกนเนอร์ จอภาพ 

25.วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชบ้นัทึกโปรแกรมและขอ้มูลคือขอ้ใด  

ก. หน่วยรับขอ้มูล 

ข. อุปกรณ์แสดงผล 

ค. หน่วยความจ าหลกั 

ง. หน่วยประมวลผลกลาง 

26.หน่วยความจ าหลกัมีก่ีประเภท อะไรบา้ง  

ก. 2 ประเภท ไดแ้ก่ ROM และ RAM 

ข. 3 ประเภท ไดแ้ก่ ROM RAM CMOS 

ค. 2 ประเภท ไดแ้ก่ Static และ Dynamic RAM 

ง. ขอ้ ก. และ ค. ถูก 

27.จอภาพจดัเป็นฮาร์ดแวร์ท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งไร  

ก. อุปกรณ์ประมวลผลขอ้มูล 
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ข. อุปกรณ์แสดงผลในรูปเสียง 

ค. อุปกรณ์แสดงผลท่ีเป็นรูปภาพเคล่ือนไหว 

ง. อุปกรณ์แสดงผลส าหรับการน าเสนอผลงาน 

28.บุคลากรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ท าหนา้ท่ีอยา่งไร  

ก. เป็นผูใ้ชง้าน 

ข. จดัการใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 

ค. เป็นผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

29.การประมวลขอ้มูลใหไ้ดส้ารสนเทศ เกิดประโยชน์อยา่งไร  

ก. ไดข้อ้มูลใหม ่

ข. ใชใ้นการตดัสินใจ 

ค. ขอ้มูลเกิดการเปล่ียนแปลง 

ง. ฝึกทกัษะการท างานใหก้บับุคลากร 

30. ขอ้ใดเป็นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพิวเตอร์  

ก. เล่นเกมพร้อมกนัไดห้ลายคน 

ข. ตดัต่อภาพเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์

ค. ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 

ง. น าเสนอผลงานดว้ยโปรแกรม Microsoft Power Point 

31.ขอ้ใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง  

ก. ขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 
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ข. เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลอง 

ค. น าความรู้มาประยกุตใ์ชง้าน 

ง. ขอ้ ก และ ค. ถูก 

32.ซอฟแวร์มีความส าคญัต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยา่งไร  

ก. ใชส่ื้อสารและแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ข. เป็นชุดค าสั่งท่ีสั่งใหเ้คร่ืองท างาน 

ค. ช่วยประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

ง. เป็นค าแนะน าการใชโ้ปรแกรมฮาร์ดแวร์ 

33.ขอ้ใดเป็นการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  

ก. การส่งธนาณติั 

ข. การติดป้ายโฆษณา 

ค. การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

ง. การเชิญชวนคนมาสมคัรเป็นสมาชิก 

34. ขอ้ใดจดัอยูใ่นประเภท Technic  

ก. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ข. มว้นเทปเสียง 

ค. LCD Projector 

ง. การสอนบูรณาการ 

35. ไม่ใช่ลกัษณะขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีดี  

ก. มีความหลากหลาย 
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ข. ถูกตอ้งแม่นย  า 

ค. ตรงตามความตอ้งการท่ีจะใช ้

ง. เก็บในระยะเวลาเหมาะสม 

36. การส่งครูไปอบรมดา้นการใช ้ICTท่ีต่างประเทศเป็นการด าเนินการดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารเพื่อ

การศึกษาเร่ืองใด  

ก. การใช ้ICT เพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

ข. การใช ้ICT เพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษา 

ค. การผลิตและพฒันาบุคลากร ICT 

ง. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา 

37. ขอ้ใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส์  

ก. Internet 

ข. Website 

ค. E-mail 

ง. CAI 

38.เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารตรงกบั ขอ้ใด  

ก. IT 

ข. ICT 

ค. Technology 

ง. Innovation 
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39.หนงัสือดิจิทลัมีประโยชน์อยา่งไร  

ก. เปิดใชง่้ายกวา่หนงัสือปกติ 

ข. ต่อเช่ือมกบัอินเตอร์เน็ตไดง่้าย 

ค. ทนัสมยัและไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร 

ง. เก็บหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไดจ้  านวนมาก 

40. Internal Service Provider(ISP) เก่ียวขอ้งกบัขอ้ใดมากท่ีสุด  

ก. เคร่ือข่ายระหวา่งประเทศ 

ข. ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต 

ค. การเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

ง. อุปกรณ์ต่อพว่ง 

41.บทบาทของครูต่อนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา  

ก. พฒันาระบบ 

ข. พฒันาบุคลากร 

ค. ผูใ้ช ้หรือผูผ้ลิต 

ง. ประสาน บริการวชิาการชุมชน 

42. กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการน าคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาใชก้บัการศึกษาดา้นใด  

ก. การเรียนการสอน 

ข. การบริหารจดัการ 

ค. การเรียนรู้ส าหรับชุมชน 

ง. ถูกทุกขอ้ 
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43. Hardware Software Technic จดัไวใ้นกลุ่มใด  

ก. Innovation 

ข. Technology 

ค. Information 

ง. Information Technology 

44.ท าไมตอ้งน านวตักรรมการศึกษามาใชแ้ทนวธีิการเดิม  

ก. เพื่อไดป้ระสิทธิผลสูงข้ึน 

ข. เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ค. เพื่อลดการสอนของครูจะไดไ้ปท างานดา้นอ่ืน 

ง. วธีิการเดิมไม่เป็นท่ียอมรับ 

45.เปรียบเทียบไดก้บัหนา้ปกของหนงัสือ  

ก. อินเตอร์เน็ต 

ข. เวบ็ไซต ์

ค. เวบ็เพจ 

ง. โฮมเพจ 

46. เป็นการเรียนทางไกลท่ีผูเ้รียนสามารถตอบโตก้บั ผูส้อนได ้โดยอาศยัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงช่วยให้

เรียนรู้ไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัของเวลา ระยะทางและสถานท่ีโดยผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  

ก. E-learning 

ข. E-Classroom 

ค. E-Book 
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ง. E-Library 

47. "ตอ้งด าเนินการใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ" เป็นการเก็บรวบรวมและ

จดัเก็บขอ้มูลตามขอ้ใด  

ก. การเก็บขอ้มูล 

ข. การจดัขอ้มูล 

ค. การปรับปรุงขอ้มูล 

ง. การปกป้องขอ้มูล 

48. ท  าหนา้ท่ีในการสร้างเอกสารในเชิงบญัชี ท่ีมีการค านวณเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

ก. Microsoft Word 

ข. Microsoft Excel 

ค. Microsoft PowerPoint 

ง. Microsoft Project 

49. ลกัษณะทิศทางการพฒันาประเทศในอนาคตเป็นลกัษณะเช่นใด  

ก. เศรษฐกิจพอเพียง 

ข. เศรษฐกิจเสรี 

ค. สังคมสันติภาพ 

ง. เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ 

50. LAN เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดมากท่ีสุด  

ก. โครงการน าร่อง 

ข. ส่ือประสม 
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ค.เคร่ือข่าย 

ง. เทคนิคจดัการ 

เฉลย ข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

1.  ค.   2.  ก.   3.  ข.   4.  ข. 

5.  ข.   6.  ค.   7.  ค.   8.  ก. 

9.  ข.   10.  ข.   11.  ค.   12.  ค. 

13.  ก.   14.  ก.   15.  ข.   16.  ก. 

17.  ข.   18.  ข.   19.  ข.   20.  ข. 

21.  ง.   22.  ก.   23.  ข.   24.  ข. 

25.  ค.   26.  ก.   27.  ค.   28.  ค. 

29.  ข.   30.  ง.   31.  ค.   32.  ข. 

33.  ค.   34.  ง.   35.  ง.   36.  ค. 

37.  ค.   38.  ข.   39.  ง.   40.  ข. 

41.  ค.   42.  ง.   43.  ข.   44.  ข. 

45.  ง.   46.  ก.   47.  ข.   48.  ข. 

49.  ง.   50.  ค. 


