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               การอัพเกรด (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอรเปนทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร หรือแกปญหาอุปกรณบางชิน้ทีไ่มรองรับการทํางานของโปรแกรมรุน

ใหม ๆ เชน พืน้ทีจ่ัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกที่ใชอยูไมเพียงพอ หนวยความจําในเครื่องไมพอใช โดย

กอนท่ีจะตัดสินใจอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรควรทําความเขาใจเก่ียวกับ รูปแบบ ขอควรพิจาณา และ

ขอดีขอเสียของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเสียกอน ซ่ึงการอัพเกรดมีวิธีการท่ัว ๆ ไป  3 วิธีคือ 

               1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในท้ังหมด 

               2) การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง 

               3) การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก (Overclock) 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

               1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

               2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. บอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได 

 2. บอกวิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได 

 3. บอกขอดขีองการอัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอรได 

 4. บอกข้ันตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได 

 5. บอกวิธีการอัพเกรดซีพียูได 

 6. บอกวิธีการอัพเกรดแรมได 

 7. บอกวิธีการอัพเกรดการดแสดงผลได 

 8. บอกวิธีการอัพเกรดฮารดดิสกได 

 9. บอกวิธีการอัพเกรดแหลงจายไฟได 

 10. บอกวิธีการโอเวอรคล็อกซีพียูได 
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13.1 การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

 13.1.1 รูปแบบการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

 13.1.2 ขอควรพิจารณากอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

 13.1.3 ขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

 13.1.4 ข้ันตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

13.2 การอัพเกรดอุปกรณตาง ๆ 

 13.2.1 การอัพเกรดซีพียู 

 13.2.2 การอัพเกรดแรม 

 13.2.3 การอัพเกรดการดแสดงผล 

 13.2.4 การอัพเกรดฮารดดิสก 

 13.2.5 การอัพเกรดออฟติคอลไดรฟ 

 13.2.6 การอัพเกรดแหลงจายไฟ 

13.3 การโอเวอรคลอ็ก (Overclock)   

 13.3.1 การโอเวอรคล็อกซีพียู Intel Core i (ซ็อกเก็ต LGA 1155)  

 13.3.2 การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD Athlon/Phenom/FX (AM3/AM3+)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรรูปแบบใดเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 

ก. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในท้ังหมด  

ข. การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง  

ค. การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก  

ง. การอัพเกรดโดยดัดแปลงอุปกรณ 

2. ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรสิ่งใดท่ีตองพิจารณาเปนอันดับแรก 

ก. ความตองการในอนาคต  ข. งบประมาณท่ีตองใช 

ค. ลกัษณะของฮารดแวรเดิม  ง. ความตองการในปจจุบัน 

3. การติดตั้งการดทีวีเพ่ิมใหกับคอมพิวเตอรอยูในขอดีของการอัพเกรดขอใด 

ก. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 

ข. ลดคาใชจายเพ่ือใหไดเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ค. เพ่ิมความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 

ง. ทดแทนหรือแกไขในสวนท่ีเสียหาย  

4. ข้ันตอนการอัพเกรดขอใดอยูในข้ันตอนการวางแผนการอัพเกรด 

ก. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง  ข. เลือกซ้ืออุปกรณท่ีตองการอัพเกรด 

ค. ลงมือติดตั้งอุปกรณ  ง. ทดสอบการทํางาน 

5. การอัพเกรดโดยการเปลี่ยนรุนของซีพียูจะตองพิจาณาจากขอใด 

ก. ซ็อกเก็ตซีพียู    ข. ความเร็วของซีพียู 

ค. ฮีตซิงคของซีพียู   ง. อุปกรณท่ีประสานการทํางานกับซีพียู 

6. การตรวจสอบปริมาณการใชงานแรมสามารถตรวจสอบไดจากขอใด 

ก. Device Manager   ข. Task Manager 

ค. Virtual Memory   ง. Windows Explorer 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 13 

การอพัเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร ์



297 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

7. ในการอัพเกรดการดแสดงผลควรพิจาณาสิ่งใดเปนอันดับแรก 

ก. ประสิทธิภาพในการทํางาน  ข. ชิพแสดงผลบนการด 

ค. หนวยความจําบนการด  ง. สล็อตท่ีเมนบอรดรองรับ  

8. การอัพเกรดฮารดดิสกในขอใดท่ีสามารถใชฮารดดิสกตัวเดิมได 

ก. ตองการพ้ืนท่ีเก็บขอมูลมากข้ึน  ข. เปลี่ยนแทนฮารดดิสกท่ีเสีย 

ค. เพ่ิมความเร็วของฮารดดิสก  ง. เปลี่ยนชนิดของฮารดดิสก 

9. เหตุผลใดไมจําเปนตองอัพเกรดแหลงจายไฟ 

ก. กําลังของไฟฟาไมเพียงพอ  ข. จุดตอไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอ  

ค. จายไฟไมสมํ่าเสมอ  ง. มีการอัพเกรดอุปกรณอ่ืน ๆ หลายตัว 

10. ขอใดไมใชขอเสียของการโอเวอรคล็อก 

 ก. ตองเพ่ิมระบบระบายความรอน  

 ข. อายุการใชงานของซีพียูนอยลง 

ค. การทํางานของซีพียูอาจมีเสถียรภาพท่ีไมดี 

ง. ใชงบประมาณไมคุมคา 
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 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้นเปลี่ยนแปลงกาวหนาตลอดเวลา บริษัทผูผลิตชิ้นสวนตาง ๆ 

ของคอมพิวเตอรก็พยายามพัฒนาเครือ่งรุนใหมที่มีศักยภาพเพิม่ขึน้ออกมาจําหนาย ผูผลิตโปรแกรม

ตาง ๆ ก็พยายามแกไขปรับปรุงโปรแกรมของตนเองใหมีสรรถนะสูงขึน้ ภาระหนักจึงตกลงมาที่ผูใช

คอมพิวเตอร เพราะหลังจากซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรมาไมนานสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรก็

อาจจะมีประสิทธิภาพไมพอเพียงท่ีจะนําโปรแกรมรุนใหมมาใช ดังนั้นผูใชคอมพิวเตอรตองซ้ือชิ้นสวน

ตาง ๆ ของคอมพิวเตอรอ่ืนมาเพ่ิมลงในเครื่องคอมพิวเตอรเดิม เพือ่เปนการยกระดับหรือการอัพเกรด 

(Upgrade) ใหเครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 

13.1 การอัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอร 

 การอัพเกรด (Upgrade) เครื ่องคอมพิวเตอรเปนทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร หรือแกปญหาอุปกรณบางชิน้ทีไ่มรองรับการทํางานของโปรแกรมรุน

ใหม ๆ เชน พืน้ทีจ่ัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกที่ใชอยูไมเพียงพอ หนวยความจําในเครื่องไมพอใช โดย

กอนท่ีจะตัดสินใจอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรควรทําความเขาใจเก่ียวกับ รูปแบบ ขอควรพิจาณา และ

ขอดีขอเสียของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเสียกอนซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 13.1.1 รปูแบบการอัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอร 

  สําหรับการอัพเกรดเครื ่องคอมพิวเตอรนั ้น มีรูปแบบและวิธีการอัพเกรด

เครื่องคอมพิวเตอรท่ัว ๆ ไปอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ดังนี ้

  1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมด คือการ

อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในท้ังหมดยกเวนจอภาพ คียบอรด และลําโพง ซึง่

เปนการอัพเกรดท่ีมีคาใชจายมากท่ีสุด 

  2) การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง เชน ซีพียู แรม ฮารดดิสก เปน

วิธีท่ีมีคาใชจายต่ํากวาวิธีแรก แตจะทําไดคุมคาก็ตอเม่ือเมนบอรดเดิมเปนเมนบอรดท่ีมีประสิทธิภาพดี 

สามารถรองรับอุปกรณใหม ๆ หรือรองรับซีพียูท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได 

  3) การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก (Overclock) คือการทีไ่มมีการเปลีย่น

อุปกรณใด ๆ เลย หรืออาจจะเปลีย่นเพียงระบบระบายความรอน ซึ่งเปนวิธีที่ถูกทีสุ่ด ซึ่งจะทําให

ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรสูงข้ึนแตอาจไมมากนัก 
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 13.1.2 ขอควรพิจารณากอนการอัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอร 

  สําหรับการอัพเกรดเครื ่องคอมพิวเตอร มีปจจัยทีค่วรจะพิจาณากอนการ

อัพเกรดเบื้องตนดังตอไปนี้ 

  1) ความตองการในปจจุบัน  สิง่ที ่จะตองพิจารณาเปนอันดับแรกกอนทีจ่ะ

อัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอรก็คือการอัพเกรดนัน้จะตองเหมาะสําหรับการใชงานในปจจุบัน เชน หาก

จะใชคอมพิวเตอรในงานเอกสารเปนหลัก การอัพเกรดก็ควรจะเลือกใชคียบอรดคุณภาพสูง 

โดยเฉพาะคียบอรดที่ออกแบบมาถูกหลักสรีระศาสตร เพือ่ไมใหเกิดอาการเมื่อยลา หรือบาดเจ็บ

กลามเนื้อขอมือเม่ือพิมพเอกสารเปนเวลานาน 

  2) ความตองการในอนาคต พิจารณาตอไปวาเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกไปใช

งานดานใดบาง และงานนั้นจะตองใชความสามารถของคอมพิวเตอรมากนอยเพียงใด เชน ถาตองการ

ใชคอมพิวเตอรในการเลนเกม มีกราฟก 3 มิติสวยงาม ก็ควรจะอัพเกรดการดแสดงผลที่มี

ความสามารถสูง สนับสนุนกราฟก 3 มิติ และการดเสียงท่ีมีคุณภาพดี 

 13.1.3 ขอดีของการอัพเกรดเครือ่งคอมพิวเตอร 

  1) เพิม่ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เนือ่งจาก

เครือ่งคอมพิวเตอรทํางานดวยการประสานการทํางานระหวางอุปกรณภายในเครื ่อง เมือ่ทําการ

อัพเกรดอุปกรณตาง ๆ จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องเพิม่ขึน้ดวย เชน การเพิ่มแรม หรือ

การอัพเกรดซีพียู เปนตน 

  2) ลดคาใชจายหรือตนทุนเพ่ือใหไดเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

โดยแทนทีจ่ะซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรใหมทัง้เครือ่ง ซึง่ตองเสียคาใชจายสูง เพียงแคซ้ืออุปกรณบางชิ้น

มาเปลี่ยนก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได 

  3) เพ่ิมความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนการอัพเกรด

จอภาพขนาด 15 นิ้ว เปน 19 นิ้ว เพื่อความสบายตา หรือการเพิม่การดตาง ๆ ทีทํ่าใหเครือ่งสามารถ

ทํางานดานอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนได เชน สามารถดูทีวีได เปนตน 

  4) ทดแทนหรือแกไขในสวนที่เสียหาย หากอุปกรณบางชิ้นซึ่งถูกใชงานมา

นานจนเกิดการชํารุดเสียหาย เราสามารถอัพเกรดอุปกรณนั้นไดโดยไมตองซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหม

ทัง้เครือ่ง เชน พอรตยูเอสบีที่มีการใชงานบอยครัง้จนเสียหาย ก็สามารถซื้อการดพอรตยูเอสบีมา

เสียบในชองขยาย (Expansion Slot) ได 
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 13.1.4 ข้ันตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

 ในการอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรนั ้น ควรมีความรู เกีย่วกับอุปกรณภายในเครื ่อง

พอสมควร ท้ังหนาท่ีการทํางานของแตละอุปกรณ และวิธีการติดตั้งอุปกรณนั้น ๆ ซ่ึงสามารถสรุปเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญไดดังนี้ 

  1) ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครือ่งคอมพิวเตอร โดยวิธีการตรวจสอบ

นั้นมีหลายวิธีดังตอไปนี้ 

   - ตรวจสอบจากหนาจอการทํางานของไบออส เมื่อเปดเครื่อง

คอมพิวเตอรแลว ไบออสจะตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง พรอมทั้งแสดงผล

การตรวจสอบใหทราบ ซ่ึงแบงออกเปนสวนตาง ๆ ไดดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 13.1 ภาพหนาจอแสดงผลกระบวนการตรวจสอบฮารดแวรของไบออส 

ท่ีมา : http://vitinhquan7.info/nhan-biet-tieng-bip-va-qua-trinh-post-may-tinh/, 2559 

   - ตรวจสอบดวยหนาตาง Device Manager ของระบบ 

ปฏิบัติการวินโดว เปนวิธีการท่ีคอนขางสะดวก และยังบอกรายละเอียดไดมากกวาการตรวจสอบจาก

หนาจอการทํางานของไบออส ซึง่หนาตางนีจ้ะบอกรายละเอียดของอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้งอยูภายใน

เครื่อง รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณแตละชนิดดวย 
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ภาพท่ี 13.2 หนาตาง Device Manager ของระบบปฏิบัติการ Windows 7 

   - ตรวจสอบอุปกรณโดยการเปดฝาเครือ่ง เปนวิธีการที่จะชวยให

ทราบวาสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรมีอะไรบาง แตไมสามารถเขาตรวจสอบการทํางานของ

อุปกรณนั้นไดวาทํางานไดถูกตองหรือไม 

  2) เลือกซื้ออุปกรณที่ตองการอัพเกรด หลังจากที่ทราบแลววาจะอัพเกรด

อุปกรณใดในเครือ่งแลว ตองกําหนดคุณสมบัติ (Specification) ของอุปกรณทีต่องการซื้อ สํารวจ

ราคา บริการหลังการขาย การรับประกัน และตรวจสอบสภาพของอุปกรณกอนออกจากราน 

  3) ลงมือติดตั้งอุปกรณ และทดสอบการทํางาน ในการติดตัง้อุปกรณตาง ๆ ผู

ติดตั ้งตองมีพื้นฐานการประกอบคอมพิวเตอรเบื ้องตนอยู กอนแลว และควรอาน ทําความเขาใจ 

วิธีการติดตั้งและการกําหนดคาเบื้องตนของอุปกรณนั้น ๆ จากคูมือของอุปกรณนัน้ ๆ ใหเขาใจเสีย

กอนท่ีจะลงมือติดตั้ง 
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13.2 การอัพเกรดอุปกรณตาง ๆ 

 อุปกรณตาง ๆ ภายในเครือ่งคอมพิวเตอรสวนบุคคล นั้นสามารถทําการอัพเกรดไดแทบ

ทุกชิน้ เนือ่งจากอุปกรณตาง ๆ ออกแบบมาใหสามารถปรับเปลีย่น หรือเลือกใชอยางหลากหลาย 

ข้ึนอยูกับความตองการของผูใช ซ่ึงหลักวิธีการอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตนมีดังตอไปนี้ 

 13.2.1 การอัพเกรดซีพยูี 

 เนื ่องจากระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมรุ นใหม ๆ ทีส่รางขึน้มาในระยะหลัง ๆ ตาง

ตองการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรสูงขึ้น ผูใชคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งจึงเลือกที่จะอัพเกรด

ซีพียู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถประมวลผลไดเร็วขึน้ อยางไรก็ตามการ

เลือกอัพเกรดซีพียูมีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

  1) ซ็อกเก็ตซีพียูบนเมนบอรด ตองตรวจสอบรูปแบบของซ็อกเก็ตของซีพียูบน

เมนบอรดทีใ่ชงานอยูกอน ซึ่งอาจจะดูจากตัวเมนบอรดเอง หรือดูจากคูมือเมนบอรดก็ได เพราะซีพียู

ท่ีจะเลือกมาอัพเกรดนั้นตองมีซ็อกเก็ตแบบเดียวกันกับเมนบอรดจึงจะสามารถนํามาใสแทนกันได 

  2) ความเร็วของซีพียู ตองพิจารณาความตองการใชงานวา ตองการใชงาน 

คอมพิวเตอรในระดับใด ใชงานดานใดเปนหลัก เชน หากซีพียูทีใ่ชอยูในปจจุบันเปน ซีพียูของ Intel 

รุน Core i5 ทีใ่ชซ็อกเก็ต LGA 1155 ก็สามารถเลือกซีพียู Core i5 หรือ Core i7 ทีใ่ชซ็อกเก็ต

เดียวกัน ท่ีความเร็วสูงกวาได 

  3) ตรวจสอบฮีตซิงคทีใ่ชกับซีพียู นอกจากการเลือกซีพียูแลว ควรตรวจสอบ 

ฮีตซิงคท่ีเปนตัวระบายความรอนจากตัวซีพียูวาตัวเดิมสามารถใชรวมกับซีพียูตัวใหมหรือไม หากไมได

ตองซ้ือใหมใหตรงรุนของซีพียู  

 ในการอัพเกรดซีพียู ควรตรวจสอบคุณสมบัติอืน่ ๆ ทีป่ระสานการทํางานกับซีพียู เชน 

แรม วามีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับซีพียูตัวใหมหรือไม เพราะถาหากอัพเกรดซีพียูแลว แตมีแรมไม

มากพอ ประสิทธิภาพของระบบก็จะไมดีเทาที่ควรจะเปน ดังนั ้นอาจตองอัพเกรดอุปกรณอื่น ๆ 

เพ่ิมเติมดวยนอกจากซีพียู 

 13.2.2 การอัพเกรดแรม 

 การอัพเกรดแรมนั้น สวนใหญจะเปนการซ้ือแรมมาติดตั้งเพ่ิมเขาไป ซ่ึงขนาดของแรมท่ีได

นั้นจะเทากับผลบวกของขนาดของแรมแตละตัวนัน่เอง นอกจากจะไมมีสล็อตสําหรับเสียบแรมเหลือ

แลวบนเมนบอรด ซึง่ตองถอดแรมเดิมทีมี่ขนาดนอยกวาออกเสียกอน แลวจึงติดตัง้แรมใหมแทนทีใ่น

สล็อตเดิม 
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  1) การพิจารณาขนาดของแรม 

  ในการพิจารณาวาควรมีการอัพเกรดแรมหรือไม ควรติดตัง้แรมจํานวนเทาใด

จึงจะเหมาะสม สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีจําหนายในปจจุบันจะมีแรมอยางนอย 1-2 กิกะไบต ซึง่

มีเหมาะกับการใชงานพืน้ฐานทั่ว ๆ ไป เชนการจัดทําเอกสาร การใชงานอินเทอรเน็ต แตสําหรับงาน

ดานกราฟก หรือการเลนเกม ควรจะมีแรมไมนอยกวา 2 กิกะไบต การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร

จะชวยลดปริมาณขอมูลที่ตองอานเขียนลงในฮารดดิสก ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของ

เครื่องมากข้ึน เนื่องจากการท่ีมีแรมขนาดใหญจะชวยในการนําขอมูลท่ีตองเรียกใชบอย ๆ มาเก็บไวท่ี

แรม การเรียกใชงานขอมูลดังกลาวจากแรมจะทําไดรวดเร็วกวาการเรียกใชขอมูลจากฮารดดิสก 

ประสิทธิภาพในการทํางานจึงสูงขึน้ตามไปดวย ซึง่การพิจารณาขนาดของแรมที่ใชงานอยูเหมาะสม

หรือไมสามารถดูไดจากประมาณการใชงานแรมของระบบปฏิบัติการ ในกรณีของระบบปฏิบัติการของ 

Microsoft Windows ดูไดจาก Task Manager ซึง่มีวิธีการเขาใชงานโดยกดปุม Ctrl + Alt + Del 

แลวเขาสู Task Manager ดใูนแท็บ Performance 
 

 
 

ภาพท่ี 13.3 แสดงเมน ูPerformance ของ Task Manager 
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  ในสวนของ Memory จะระบุขนาดของแรมในเครื่องท่ีสามารถใชงานได หาก

ตองการประเมินวาแรมทีต่ิดตัง้ในเครื่องเพียงพอหรือไม ใหทดลองเปดใชงานโปรแกรมตาง ๆ พรอม 

ๆ กัน และสังเกตการใชงานหนวยความจําวายังมีเหลือเพียงพอหรือไม หากมีพื้นที่แรมเหลือนอยกวา 

100 เมกะไบต แสดงวาเหลือแรมนอยระบบจะหันไปใชพื้นที่หนวยความจําเสมือน (Virtual 

Memory) ทีร่ะบบไดแบงพื้นที่ฮารดดิสกจัดทําไว ซึง่จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมชาลง จึงมีความ

จําเปนตองอัพเกรดแรมใหมีขนาดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือไมใหระบบหันไปใชหนวยความจําเสมือน 

  2) การเลือกซ้ือแรมเพ่ิมเติม 

  ในการเลือกแรมท่ีจะนํามาอัพเกรดนั้น มีปจจัยท่ีควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

  - ชนิดของแรม จะตองเลือกใหตรงกับสล็อตแรมบนเมนบอรด 

  - ความเรว็ของแรม ตองเลือกใหตรงกับระบบบัสบนเมนบอรด  

  - ขนาดของแรม ซึ่งตองพิจาณาจากงบประมาณเปนหลัก และพิจารณา

เมนบอรดวาสามารถรองรับแรมไดมากท่ีสุดเทาใด  

 13.2.3 การอัพเกรดการดแสดงผล 

 การอัพเกรดการดแสดงผลนั้น เปนการนําการดตัวใหมมาติดตั้งแทนที่การดตัวเดิมที่ใช

งานอยู กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องรุนเกา บนเมนบอรดอาจเปนสล็อตเอจีพี (AGP) ซ่ึงไม

รองรับการดแสดงผลรุนปจจุบันคือสล็อตแบบพีซีไอ เอ็กซเพรส (PCI Express) ซ่ึงตองตรวจสอบ

สล็อตบนเมนบอรดเสียกอนวาเปนสล็อตชนิดใด หากเมนบอรดที่ใชงานอยูเปนการดจอออนบอรด 

(Onboard) และใชเชื่อมตอสัญญาณกับจอแสดงผลอยู สามารถเลือกซ้ือการดจอมาเสียบในสล็อตบน

เมนบอรดไดทันทีโดยไมตองกําหนดคาใด ๆ ในเมนบอรดเลย เพราะเมนบอรดจะเลือกใชงานการดที่

เสียบเพิ่มเขาไปอัตโนมัติ แตถึงอยางไรก็ตองตรวจสอบสล็อตที่เมนบอรดวารองรับการดแสดงผลแบบ

ใด ซ่ึงวิธีการในการตรวจสอบและเลือกซ้ือการดจอมีดังนี้ 

  1) ตรวจสอบอินเทอรเฟสของการดแสดงผล  

  การดแสดงผลรุนใหม ๆ จะใชกับสล็อตพีซีไอ เอ็กซเพรส (PCI Express) สวน

การดรุนเกา ๆ จะเปนสล็อตแบบพีซีไอ (PCI) ซ่ึงแทบจะไมมีใหเห็นแลว และอีกรุนเปนแบบเอจีพี 

(APG) ซ่ึงก็เริ่มมีการใชงานนอยลงเรื่อย ๆ  

  2) ประสิทธิภาพของการดแสดงผล  

  สําหรับประสิทธิภาพของการดแสดงผลใหพิจารณาจากชิปแสดงผลบนการด 

ซึง่ชิปแสดงผลทีไ่ดรับความนิยมในปจจุบันมี 2 ยี่หอคือ ATI และ nVidia และหนวยความจําวีแรม 

(VRAM) บนการด ปจจุบันนิยมใชอยู 2 แบบคือ DDR2 และ DDR3 ซึง่ทํางานเร็วกวา สิ่งสําคัญทีต่อง
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พิจารณาคือขนาดของหนวยความจําวีแรม ซ่ึงเปนตัวกําหนดความเร็วในการทํางานของการดแสดงผล

ดวย ยิ่งหนวยความจํามากเทาใด ก็จะชวยใหระบบทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 13.2.4 การอัพเกรดฮารดดิสก 

 การอัพเกรดฮารดดิสกนั้นคลาย ๆ กับการอัพเกรดแรม คือไมตองถอดฮารดดิสกตัวเดิม

ออก แตสามารถติดตั้งฮารดดิสกตัวใหมอีกตัวเพิ่มเขาไปได โดยจะทําใหไดพื้นที่ในการเก็บขอมูลเพิ่ม

มากข้ึน  ถาฮารดดิสกเดิมเปนมาตรฐานไอดีอี (IDE) สามารถหาฮารดดิสกใหมท่ีเปนมาตรฐานไอดีอี 

หรือ ซาตา (SATA) มาติดตัง้รวมได แตตองตรวจสอบเมนบอรดกอนวามีสล็อตแบบซาตา เหลือให

ติดตั้งเพ่ิมหรือไม โดยการพิจารณาเลือกซ้ือฮารดดิสกมีดังตอไปนี้ 

  1) มาตรฐานของฮารดดิสก  

  ในการเลือกฮารดดิสกที่จะนํามาอัพเกรดนั้นจะตองคํานึงถึงมาตรฐานการ

เชื่อมตอและอัตราการสงขอมูลจากฮารดดิสกไปยังอุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมีหนวยเปนเมกะไบตตอวินาที 

(MB/s) ซึ่งฮารดดิสกที่มีขายในปจจุบันจะเปนแบบซาตา (SATA) ทั้งหมด โดยทั่วไปจะเปนแบบ

ซาตาทรี (SATA III) ถึงอยางไรก็ตามตองตรวจสอบเมนบอรดวาสนับสนุนการเชื่อมตอแบบใด 

  2) ขนาดและประสิทธิภาพของฮารดดิสก  

  ขนาดและประสิทธิภาพของฮารดดิสกที่จะนํามาอัพเกรดนั้นขึ้นอยูกับความ

ตองการของผูใชวาตองการพ้ืนท่ีในการติดตั้ง และจัดเก็บขอมูลเทาใด และตองพิจารณาความเร็วรอบ

ในการหมุนของฮารดดิสก (RPM : Round Per Minute) ถาจํานวนรอบสูง อัตราการอานขอมูลตอ 

นาทีก็จะมากยิง่ขึน้ ฮารดดิสกทีมี่ขายทั่วไปจะมีความเร็ว 5,400 RPM, 7,200 RPM และ 10,000 

RPM ซ่ึงฮารดดิสกท่ีใชกับคอมพิวเตอรท่ัวไปจะมีความเร็วท่ี 7,200 RPM  

 13.2.5 การอัพเกรดออฟตคิอลไดรฟ 

 ออฟติคอลไดรฟในเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันโดยทั่วไปจะติดตั้งเปนดีวีดีอารดับบริว 

(DVD-RW) ซึง่มีคุณสมบัติในการอาน-เขียนแผนออปติคอลดิสก โดยทั่วไปเกือบทั้งหมด ยกเวน

แผนบลูเรย ซ่ึงหากมีความจําเปน หรือตองการจะอัพเกรดออปติคอลไดรฟแลว อาจพิจารณาเลือกซือ้

ออปติคอลไดรฟท่ีสามารถอาน-เขียนแผนบลูเรยได หรืออาจเรียกวา บลูเรยไดรฟก็ได เนือ่งจากบลูเรย

ไดรฟมีราคาลดลงมาก สําหรับการเลือกออปติคอลไดรฟมีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

  1) รองรับการอาน/เขียนแผนชนิดใด เชน แผน DVD-R, DVD+R, DVD+-RW 

เปนตน ซึ ่งออฟติคอลไดรฟโดยทั่วไปในปจจุบันจะสามารถอาน/เขียนไดอยู แลว หากตองการ

คุณสมบัติท่ีสูงข้ึนอาจพิจาณาออฟติคอลไดรฟท่ีสามารถอาน/เขียนแผนบลูเรย (Blu-ray) ได 
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  2) ความเร็วในการอาน/เขียนแผนแตละประเภท ซ่ึงในคุณสมบัติของไดรฟจะ

ระบุความเร็วในการทํางานของไดรฟเปนคาตัวเลขคูนกับ X  

  3) ลักษณะของไดรฟ ในปจจุบันดีวีดีไดรฟมีใหเลือกใชทัง้แบบติดตัง้ภายใน 

(Internal Drive) และติดตั้งภายนอก (External Drive) ขอดีของไดรฟทีต่ิดตัง้ภายนอกคือสามารถ

ติดตั้งและเคลื่อนยายไดงาย แตมีราคาท่ีแพงกวาและตองใชพ้ืนท่ีในการวางไดรฟ 

  4) มาตรฐานของไดรฟ ออปติคอลไดรฟรุนใหม ๆ จะมีอินเทอรเฟส หรือจุด

เชื่อมตอแบบซาตา (SATA) ซึ่งตองมีการสํารวจเมนบอรดกอนที่จะซื้อออปติคอลไดรฟวารองรับได

หรอืไม 

 ในการอัพเกรดออฟติคอลไดรฟนั้น สามารถใสออฟติคอลไดรฟตัวใหมเขาเพิ่มเติมได ใน

กรณีท่ีมีข้ัวตอสัญญาณเหลือ หรืออาจจะใสแทนออฟติคอลไดรฟเดิมก็ได 

 13.2.6 การอัพเกรดแหลงจายไฟ 

 แหลงจายไฟหรือเพาเวอรซัพพลาย เปนอุปกรณที่มักมองขามเมือ่จะมีการอัพเกรดเครือ่ง

คอมพิวเตอร แตหากมีการเพ่ิมอุปกรณตาง ๆ ในเครื่องเชน การดแสดงผลหรือ ซีพียู แหลงจายไฟอาจ

มีกําลังจายไฟไมเพียงพอ ไมสามารถจายไฟฟาท่ีสมํ่าเสมอและอาจเปนผลทําใหเครื่องเกิดรีสตารทเอง

เปนชวง ๆ หรืออาจจะเปดไมติดเลยก็ได ดังนั้นการอัพเกรดแหลงจายไฟจึงมีความจําเปนตามการ

อัพเกรดอุปกรณอ่ืน ๆ ดวย สําหรับขอพิจารณาในการเลือกซือ้แหลงจายไฟคือกําลังไฟฟาสูงสุดทีจ่าย

ได ซึง่จะมีหนวยเปนวัตต (Watt) โดยปกติแลวโอกาสทีแ่หลงจายไฟจะจายไฟถึงขีดสูงสุดมีคอนขาง

นอย นอกเสียจากสายไฟจากแหลงจายไฟถูกนําไปใชจนครบ  

 หนาท่ีของแหลงจายไฟคือการแปลงไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง โดยจะจาย

ไฟฟาในระดับตาง ๆ ใหกับอุปกรณตาง ๆ แหลงจายไฟจะจายไฟฟากระแสตรง 3.3 โวลต 5 โวลต 

และ 12 โวลต โดยแหลงจายไฟรุนใหมอาจมีวงจรชุดจายไฟ 12 โวลตมากกวา 1 ชุด เนือ่งจากมี

อุปกรณหลายตัวทีต่องการใชไฟ 12 โวลต หากอุปกรณทั้งหมดเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ 12 โวลต

เพียงชุดเดียวอาจทําใหจายไฟไมสมํ่าเสมอ และสายไฟอาจรอนจนละลายเกิดการลัดวงจรได  

 หลายคนอาจคิดวาการติดตั ้งแหลงจายไฟที ่มีกําลังวัตตสูง จะทําใหกินไฟมากวา

แหลงจายไฟปกติ แตความจริงแลวกําลังไฟฟาทีเ่ครื ่องใชขึ้นอยูกับอุปกรณที่เราติดตั้ง และจะดึง

กําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟเทาทีจ่ําเปนเทานัน้ ในกรณีที่มีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรและติดตัง้

อุปกรณตาง ๆ เพิ่ม แหลงจายไฟอาจจายไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอจึงมีความจําเปนที่จะตอง

อัพเกรดแหลงจายไฟ 
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 นอกจากการอัพเกรดอุปกรณท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีสามารถอัพเกรดไดอีก

เชน จอแสดงผล การดเสียง การดเครือขาย เมาส คียบอรด เปนตน โดยเปนการนําอุปกรณใหมมา

แทนท่ีอุปกรณตัวเดิม ซ่ึงมีข้ันตอนไมยุงยาก เปนทางเลือกในการทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการ

ใชงานนาน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน แทนการซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหม 

 

13.3 การโอเวอรคล็อก (Overclock)   

 การโอเวอรคล็อก เปนการกําหนดหรือบังคับใหอุปกรณคอมพิวเตอรทํางานเกินกวาคาที่

ผูผลิตกําหนดมาเชน ซีพียูความเร็ว 3 GHz ทําการโอเวอรคล็อกใหเพิม่เปน 3.2 GHz ซ่ึงความเร็วท่ี

เพิ ่มขึ ้นนี ้ ผู ผลิตไมรับรองวาสามารถใชงานไดอยางสมบูรณกับซีพียูตัวนี ้หรือไม ดังนั ้นการโอ

เวอรคล็อกจึงทําไดเพียงระดับหนึ่งที่ตัวนั้นจะสามารถทํางานไดเทานั้น และความเร็วในการทํางาน

ของคอมพิวเตอรอาจเพ่ิมข้ึนไมมากนัก ซ่ึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการโอเวอรคล็อกคือ อายุการใชงานของ

อุปกรณชิ ้นนัน้จะสัน้ลงกวาที่ผู ผลิตกําหนดไว โดยปกติแลวผูผลิตจะกําหนดอายุการใชงานเดิมไว

ประมาณ 7-10 ป เมื่อทําการโอเวอรคล็อกแลวจะทําใหเหลืออายุการใชงานเพียง 5-7 ป แตการ

ประกันเครื่องคอมพิวเตอรโดยท่ัวไปจะมีอายุเพียง 3 ป จึงทําใหผูท่ีจะทําการโอเวอรคล็อกถือวาคุมคา

ในการทําโอเวอรคล็อก  

 การโอเวอรคล็อกเปนการเพิ่มพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณที่ทําการโอเวอรคล็อก จึงเปน

ผลใหเกิดความรอนที่อุปกรณทีทํ่าการโอเวอรคล็อกนั้นสูงมากกวาปกติ ดังนั้นการระบายความรอน

มาตรฐานท่ีถูกกําหนดไวโดยผูผลิตอาจไมเพียงพอ จึงตองจัดหาระบบระบายความรอนใหมเพ่ือใหการ

ระบายความรอนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 ความเร็วของซีพียูถูกกําหนดขึ้นดวยความเร็วบัส คูณกับตัวคูณของซีพียู เชน ซีพียู Core 

2 Duo E8200 ความเร็ว 2.66 GHz รุนบัส 1.33 GHz อันที่จริงคือ บัส 333 MHz คูณกับ 8 แตซีพียู

ท่ีจําหนายในปจจุบันผูผลิตจะล็อคคาตัวคูณไมใหสามารถเปลี่ยนแปลงคาได การโอเวอรคล็อกจึงทําได

เพียงการปรับคาความเร็วบัสใหสูงข้ึนเทานั้น การโอเวอรคล็อกซีพียูนิยมตั้งคาจากเมนูของไบออส โดย

ไบออสของเมนบอรดนิยมออกแบบใหรองรับการโอเวอรคล็อกทั้งหมดแลว ดังตัวอยางการโอ

เวอรคล็อกซีพียูตอไปนี้ 

 13.3.1 การโอเวอรคล็อกซีพียู Intel Core i (ซ็อกเก็ต LGA 1155)  

 การโอเวอรคล็อกซีพียูของอินเทลที่ใชซ็อกเก็ต LGA 1155 จะกําหนดใหชิปเซตบน

เมนบอรดทีส่ามารถรองรับการโอเวอรคล็อกไดเฉพาะตระกูล P และ Z เทานัน้ เชน P67, Z68 เปน

ตน สวนชิปเซ็ตตระกูล H จะไมมีตัวเลือกการปรับความเร็วของซีพียู 
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ภาพท่ี 13.4 กลองซีพียู Core i7 ซ็อกเก็ต LGA1155  

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/328551735297912170/?lp=true, 2559 

 การโอเวอรคล็อกซีพียูซ็อกเก็ต LGA1155 ตองเปนซีพียูในรหัส K ทีป่ลดล็อคคาตัวคูณ

เทานัน้ เชน Core i5 2500K, Core i7 2600K เปนตน ซึ่งขั้นตอนการโอเวอรคล็อกทําโดยเขา ไปใน

ไบออส เมนบอรดบางยีห่อจะมีเมนูพิเศษเพื่อการโอเวอรคล็อกโดยเฉพาะ ซึ่งสวนใหญจะอยูในเมนู 

Advanced Chipset Feature ในหัวขอ X.M.P หรอื Manual 
 

 
 

ภาพท่ี 13.5 ตัวอยางตําแหนงการโอเวอรคล็อกในไบออส 

ท่ีมา : https://thgtr.com/x48-anakart-karsilastirmasi/4, 2559 
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 เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว ทําการบันทึกขอมูล และเริม่การทํางานเครือ่งใหม หากเครือ่ง

สามารถทํางานไดตามปกติ แสดงวาการโอเวอรคล็อกประสบความสําเร็จ แตถาเครือ่งแฮงคหรือไม

สามารถบูตเขาระบบปฏิบัติการได ตองเขาไปปรับลดคาตัวคูณลง เนื่องจากซีพียูไมสามารถทํางานได 

หรือไมก็ตองเพ่ิมแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับซีพียู จนกวาเครื่องจะทํางานไดตามปกติ 
 

 
 

ภาพท่ี 13.6 ตัวอยางตําแหนงการกําหนดแรงดันใหกับซีพียู 

ท่ีมา : https://thgtr.com/x48-anakart-karsilastirmasi/4, 2559 

 13.3.2 การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD Athlon/Phenom/FX (AM3/AM3+)   

 การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD สามารถปรับความเร็วบัสของซีพียู สวนการปรับคาตัวคูณทํา

ไดอิสระในซีพียูรุน Black Edition หรอื Unlock Edition การโอเวอรคล็อกทําไดโดยเขาไปในไบออส

ซ่ึงสวนใหญจะอยูในเมนู Advanced Chipset Feature  
 

 
ภาพท่ี 13.7 กลองซีพียู AMD Phenom II  

ท่ีมา : https://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition-d145518.htm, 2559 
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ภาพท่ี 13.8 ตัวอยางตําแหนงการโอเวอรคล็อกซีพียูยี่หอ AMD 

ท่ีมา : https://www.tomshardware.com/reviews/overclock-phenom.html, 2559 
 

 
 

ภาพท่ี 13.9 ตัวอยางตําแหนงการกําหนดแรงดันใหกับซีพียูยี่หอ AMD 

ท่ีมา : https://www.tomshardware.com/reviews/overclock-phenom.html, 2559 

 ซีพียู AMD ตระกูล Athlon II และ Phenom II สามารถปลดล็อกจํานวน Core ของซีพียู

ได เชน AMD Phenom II X2 ซึง่เปนซีพียูแบบ Dual Core คือประมวลผลได 2 แกน หากเขาไป

เปดตัวเลือก Core Unlocker ใหเปน Enabled ก็สามารถเลือกใหกลายเปนซีพียูแบบ Triple Core 

(3 แกน) หรือ Quad Core (4 แกน) ไดแตจะมีปญหากับเครือ่งหรือไมขึน้อยูกับความสามารถของ

ซีพียู 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

 

1. จงบอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

2. จงบอกขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร (3 คะแนน) 

3. จงบอกวิธีการอัพเกรดซีพียู (3 คะแนน) 

4. จงบอกวิธีการอัพเกรดแรม (3 คะแนน) 

5. จงบอกขอดีขอเสียของการโอเวอรคล็อก (3 คะแนน) 
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312 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

 

 

คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ในการอัพเกรดการดแสดงผลควรพิจาณาสิ่งใดเปนอันดับแรก 

ก. ชิพแสดงผลบนการด  ข. หนวยความจําบนการด 

ค. สล็อตท่ีเมนบอรด   ง. ประสิทธิภาพในการทํางานรองรับ  

2. เหตุผลใดไมจําเปนตองอัพเกรดแหลงจายไฟ 

ก. จุดตอไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอ ข. กําลงัของไฟฟาไมเพียงพอ  

ค. มีการอัพเกรดอุปกรณอ่ืน ๆ หลายตัว ง. จายไฟไมสมํ่าเสมอ  

3. ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรสิ่งใดท่ีตองพิจารณาเปนอันดับแรก 

ก. ลักษณะของฮารดแวรเดิม  ข. ความตองการในอนาคต 

ค. ความตองการในปจจุบัน  ง. งบประมาณท่ีตองใช 

4. ขอใดไมใชขอเสียของการโอเวอรคล็อก 

 ก. การทํางานของซีพียูอาจมีเสถียรภาพท่ีไมดี  

 ข. ใชงบประมาณไมคุมคา 

ค. ตองเพ่ิมระบบระบายความรอน 

ง. อายุการใชงานของซีพียูนอยลง 

5. ข้ันตอนการอัพเกรดขอใดอยูในข้ันตอนการวางแผนการอัพเกรด 

ก. ทดสอบการทํางาน   ข. ลงมือติดตั้งอุปกรณอัพเกรด 

ค. เลือกซ้ืออุปกรณท่ีตองการ  ง. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง  

6. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรรูปแบบใดเสียคาใชจายนอยท่ีสุด 

ก. การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก 

ข. การอัพเกรดโดยดัดแปลงอุปกรณ 

ค. การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง  

ง. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในท้ังหมด  

 แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 13 
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7. การตรวจสอบปริมาณการใชงานแรมสามารถตรวจสอบไดจากขอใด 

ก. Virtual Memory   ข. Device Manager  

ค. Windows Explorer  ง. Task Manager  

8. การติดตั้งการดทีวีเพ่ิมใหกับคอมพิวเตอรอยูในขอดีของการอัพเกรดขอใด 

ก. ทดแทนหรือแกไขในสวนท่ีเสียหาย 

ข. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 

ค. เพ่ิมความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 

ง. ลดคาใชจายเพ่ือใหไดเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

9. การอัพเกรดโดยการเปลี่ยนรุนของซีพียูจะตองพิจาณาจากขอใด 

ก. ฮีตซิงคของซีพียู   ข. ซ็อกเก็ตซีพียู  

ค. อุปกรณท่ีประสานการทํางานกับซีพียู ง. ความเร็วของซีพียู 

10. การอัพเกรดฮารดดิสกในขอใดท่ีสามารถใชฮารดดิสกตัวเดิมได 

ก. เพ่ิมความเร็วของฮารดดิสก  ข. เปลี่ยนชนิดของฮารดดิสก 

ค. เปลี่ยนแทนฮารดดิสกท่ีเสีย  ง. ตองการพ้ืนท่ีเก็บขอมูลมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 


