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               ไบออส (BIOS) ยอมาจาก Basic Input Output System เปนโปรแกรมท่ีถูกเก็บไวใน

ไอซี ซีมอส (CMOS) ซ่ึงเปนหนวยความจํารอม (ROM) ติดตั้งอยูบนเมนบอรด มีหนาท่ีเก็บคาตาง ๆ 

สําหรับกําหนดการทํางานของระบบ เชน วันเวลาของเครื่อง ลําดับของอุปกรณในการเริ่มทํางานของ

เครื่อง รหัสผานเขาเครื่อง เปนตน ซ่ึงการตั้งคาตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่อง  

               ไบออสโดยท่ัวไปจะมีประสิทธิภาพในการควบคุม และรองรับการทํางานลักษณะเดียวกัน 

แตจะแตกตางกันทีร่ายละเอียด เชน ความสามารถในการปรับแตงระบบ ขึน้อยูกับผูผลิตและรุนของ

ไบออสที่ติดตั้งมากับเมนบอรด ซึ่งในปจจุบัน ไบออสที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปมี 3 ยี่หอคือ 

Award, AMI, Phoenix และยงัมีไบออสรปูแบบใหมคอื ยอีูเอฟไอ (UEFI)  

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการทํางานของไบออส 

              2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการปรับแตงคาไบออสเบื้องตน 

              3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกประเภทของรอมได 

              2. บอกลักษณะของไบออสยี่หอตาง ๆ ได 

              3. บอกวิธีการเขาสูไบออสได  

              4. บอกวิธีการปรับแตงคาเมนู Main ในไบออสได 

              5. บอกวิธีการปรับแตงคาเมนู Advanced ในไบออสได  

              6. บอกวิธีการปรับแตงคาเมนู Chipset ในไบออสได 

              7. บอกวิธีการปรับแตงคาเมนู Boot ในไบออสได 

              8. บอกวธิกีารปรับแตงคาเมนู Security ในไบออสได 

              9. บอกวิธีการปรับแตงคาเมนู Save & Exit  ในไบออสได 

              10. บอกวิธีการยกเลิกการทํางานของการดเสียงในไบออสได 

หน่วยท่ี 6 

การตัง้ค่าไบออสเบ้ืองตน้ 

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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6.1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไบออส (BIOS)  

              1) พรอม (PROM)  

              2) อีพรอม (EPROM) 

              3) อีอีพรอม (EEPROM)  

6.2 ไบออสยี่หอตาง ๆ 

              6.2.1 ไบออสยี่หออะวอรด(Award) 

              6.2.2 ไบออสยีห่อเอเอ็มไอ (AMI) 

              6.2.3 ไบออสยี่หอฟนิกซ (Phoenix) 

              6.2.4 ไบออสรูปแบบยูอีเอฟไอ (UEFI BIOS) 

6.3 การปรับแตงคาในไบออส 

              6.3.1 เมนู Main  

              6.3.2 เมนู Advanced 

              6.3.3 เมนู Chipset 

              6.3.4 เมนู Boot 

              6.3.5 เมนู Security 

              6.3.6 เมนู Save & Exit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ท่ีเห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. รอมประเภทใดท่ีสามารถเขียนขอมูลใหมได แตตองลบขอมูลดวยแสงอัลตราไวโอเลตกอน 

ก. พรอม (PROM)   ข. อีพรอม (EPROM) 

ค. อีอีพรอม (EEPROM)  ง. อีเอฟพรอม (EFPROM) 

2. ไบออสยี่หอใดท่ีมักจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอร Brand Name 

ก. เอเอ็มไอ (AMI)   ข. อะวอรด (Award) 

ค. ฟนิกซ (Phoenix   ง. ยอีูเอฟไอ (UEFI BIOS) 

3. ปุมใดไมถูกใชสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส 

ก. F1    ข. F2 

ค. F8    ง. Del 

4. เมนูใดท่ีใชสําหรับกําหนดคาเก่ียวกับซีพียู  

ก. Main    ข. Advance 

ค. Chipset   ง. Security 

5. เมนูท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับหนวยความจําคือขอใด 

ก. Main    ข. Advance 

ค. Chipset   ง. Security 

6. การกําหนดคาของสล็อตตาง ๆ อยูท่ีเมนูใด 

ก. Main    ข. Advance 

ค. Chipset   ง. Security 

7. การกําหนดลําดับการบูตของอุปกรณตาง ๆ อยูท่ีเมนูใด 

ก. Boot NumLock State  ข. Fast Boot 

ค. Boot Option Priorities  ง. Quiet Boot 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 6 

การตัง้ค่าไบออสเบ้ืองตน้ 
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8. เมนู Security เปนเมนูท่ีจัดการเก่ียวกับเรื่องใด 

ก. การตั้งคาหนวยความจํา 

ข. การกําหนดรหัสผานกอนเขาใชงาน 

ค. การกําหนดคาเก่ียวกับซีพียู และพอรตตาง ๆ 

ง. การกําหนดลําดับการคนหาไฟลของระบบปฏิบัติการ 

9. เมนูใดท่ียกเลิกการปรับแตงท้ังหมดและออกจากไบออส 

ก. Save Changes and Exit  

ข. Discard Changes and Exit  

ค. Save Changes and Reset  

ง. Discard Changes and Reset 

10.การยกเลิกการทํางานของการดเสียงตองเขาเมนูใด 

ก. Main    ข. Advance 

ค. Chipset   ง. Security 
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 หลังจากประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นตองการปรับแตงและ

กําหนดคาตาง ๆ ของระบบเพือ่ใหการทํางานของเครือ่งเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด เชน กําหนดวัดเวลาของเครื่อง กําหนดคาของอุปกรณ การกําหนดลําดับของอุปกรณในการเริ่ม

ทํางานของเครื่องเปนตน 

 

6.1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับไบออส (BIOS)  

 ไบออส (BIOS) ยอมาจาก Basic Input Output System เปนโปรแกรมที่ถูกเก็บไวใน

ไอซี ซีมอส (CMOS) ซ่ึงเปนหนวยความจํารอม (ROM) ติดตัง้อยูบนเมนบอรด มีหนาทีเ่ก็บคาตาง ๆ 

สําหรับกําหนดการทํางานของระบบ เชน วันเวลาของเครื่อง ลําดับของอุปกรณในการเริ่มทํางานของ

เครื่อง รหัสผานเขาเครือ่ง เปนตน ซึ่งการตั้งคาตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่อง สําหรับรอมนั้นสามารถแบงออกไดท้ังหมด 3 ประเภทคือ 

 1) พรอม (PROM) เปนหนวยความจําที่เก็บขอมูลอยางถาวร สามารถบันทึกขอมูลได

เพียงครัง้เดียว ใชกระแสไฟฟาในการบันทึกขอมูล ซึ่งตองมีเครื่องสําหรับบันทึกขอมูลลงในพรอม

โดยเฉพาะ 

 2) อีพรอม (EPROM) เปนหนวยความจําท่ีมีลักษณะคลายกับพรอม คือใชกระแสไฟฟาใน

การอานเขียนขอมูล แตอีพรอมจะสามารถเขียนขอมูลใหมได โดยตองลบขอมูลเดิมออกกอน ซึ่ง

วิธีการลบจะใชแสงอัลตราไวโอเลตในการลบ ราคาของอีพรมจึงมีราคาสูงกวาพรอม 

 3) อีอีพรอม (EEPROM) เปนหนวยความจําทีส่ามารถเขียนไดตลอดเวลา โดยไมตองลบ 

ขอมูลเดิม ขอมูลเดิมจึงยังคงอยู การบันทึกสามารถทําไดโดยใชโปรแกรมพิเศษทําการบันทึก ขอมูล

ใหมท่ีดาวนโหลดไดจากผูผลิต อีอีพรอมยังสามารถเรียกไดอีกชื่อคือ แฟรช รอม (Flash ROM)  

 ในปจจุบันอีอีพรอม ไดถูกนํามาใชเปนไบออส ดวยคุณสมบัติที่สามารถลบ และติดตั้ง

โปรแกรมใหมไดดวยไฟฟา แทนที่ตองลบขอมูลเดิมออกกอน ไบออสโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพใน

การควบคุม และรองรับการทํางานลักษณะเดียวกัน แตจะแตกตางกันทีร่ายละเอียด เชน 

ความสามารถในการปรับแตงระบบ ขึน้อยูกับผูผลิตและรุนของไบออสที่ติดตั้งมากับเมนบอรด ซึง่ใน

ปจจุบัน ไบออสท่ีอยูในเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปมี 3 ยี่หอคือ Award, AMI, Phoenix และยังมีไบออส

รปูแบบใหมคอื ยอีูเอฟไอ (UEFI)  

 

หน่วยท่ี 6 

การตัง้ค่าไบออสเบ้ืองตน้ 
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6.2 ไบออสย่ีหอตาง ๆ 

 6.2.1 ไบออสย่ีหออะวอรด(Award) 

 เปนไบออสท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากมีการออกแบบใหใชงานงาย Award เปน

ผูผลิตไบออส สําหรับจําหนายใหกับผูผลิตเมนบอรดอยางเดียว 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1 หนาจอเมนูการตั้งคาไบออสยี่หอ Award 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Award_BIOS_setup_utility.png, 2559 

 6.2.2 ไบออสย่ีหอเอเอ็มไอ (AMI) 

 AMI เปนผูผลิตไบออสทีเ่ปนผูเริ่มใหใชเมาสในการคลิกปรับแตงคาไดทําใหสะดวกในการ

ปรับแตงและตอมาไดมีการปรับปรุงรูปแบบการใชงาน จนมีความคลายกับไบออสของ Award 
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 หนาจอเมนูการตั้งคาไบออสยี่หอ AMI 

ท่ีมา : http://www.probios.ru/article/bios-version/ami-bios-2-5x-2-6x-asus.html, 2559 
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 6.2.3 ไบออสย่ีหอฟนิกซ (Phoenix) 

 Phoenix เปนไบออสอีกยี่หอหนึ่งที่มีผูนิยมใชกันพอสมควร แตอยูในหมูผูผลิตเครื่องมี

ยี่หอ (Brand Name) โดยไบออสของ Phoenix จะไมมีตัวเลือกสําหรับการปรับแตงมากเทาไหร

เพราะผูผลิตเครื่องไดกําหนดคาไบออสมาจากโรงงานแลว ปจจุบัน Phoenix ไดรวมกิจการกับ 

Award แลว 
 

 
 

ภาพท่ี 6.3 หนาจอเมนูการตั้งคาไบออสยี่หอ Phoenix 

ท่ีมา : https://www.pinterest.cl/pin/766104586584779292/, 2559 

 6.2.4 ไบออสรปูแบบยูอีเอฟไอ (UEFI BIOS) 

 นอกจากไบออสยี ่หอตาง ๆ ขางตน ในปจจุบันไดมีมาตรฐานใหมที่ใชแทนไบออสชื ่อ      

ยูอีเอฟไอ (UEFI) ซึ่งยอมาจาก Unified Extensible Firmware Interface คือสวนติดตอเฟรมแวร

มาตรฐานสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีออกแบบมาเพ่ือใชแทนไบออส มาตรฐานนี้เริ่มพัฒนาโดยบริษัท

อินเทล ซึ่งปจจุบันมีบริษัทดานเทคโนโลยีกวา 140 บริษัทรวมกันพัฒนา โดยสวนหนึง่ของผูรวม

พัฒนาคือบริษัทไมโครซอฟต เฟรมแวรนี ้ไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการ

ทํางานรวมกันของซอฟตแวรและเพ่ือแกไขขอจํากัดตาง ๆ ของไบออส ขอดขีองยอีูเอฟไอไดแก 

 - ความปลอดภัยท่ีดีข้ึนดวยการชวยปกปองกระบวนการกอนเริ่มตนระบบ 

 - ปองกันไวรัสประเภทท่ีฝงตัวในเอ็มบีอาร (MBR) 

 - รองรับฮารดดิสกมีขนาดใหญกวา 2.2 เทราไบต (TB) 

 - มีกราฟกท่ีสวยงาม สามารถใชเมาสตั้งคาตาง ๆ ในไดเลย 
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 - เพ่ิมความเร็วในการบูตระบบปฏิบัติการใหเร็วข้ึน 

 ปจจุบันเมนบอรดรุนใหมหลาย ๆ ยี่หอเริ่มมาใชยอีูเอฟไอมากข้ึนเรื่อย ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 6.4 หนาจอเมนูการตั้งคาของยูอีเอฟไอ (UEFI) 

ท่ีมา : http://www.gggcomputer.com/b1/windows-10-uefi-(-)/, 2559 

 

6.3 การปรับแตงคาในไบออส 

 เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรหรือทําการบูตเครือ่งใหม ไบออสจะเริ่มทําการตรวจสอบการ

ทํางานของระบบ และแจงรายละเอียดท่ีไดจากการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณตาง ๆ ใหทราบโดย

แสดงผลบนหนาจอแสดงผล โดยสวนใหญจะมีขอมูลเกีย่วกับยีห่อ และรุนของซีพียู ขนาดความจุของ

แรม ขนาดของฮารดดิสก อุปกรณออปติคอลไดรฟ เปนตน ซึ่งในชวงนี้เราสามารถเขาไปทําการแกไข 

เปลี่ยนแปลงหรือกําหนดคาตาง ๆ ในไบออสไดโดยการกดปุมบนคียบอรดคางไวหรือย้ํา ๆ ตามแต

บริษัทผูผลิตเมนบอรด หรือผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรไดกําหนดไว สําหรับปุมที่ใชกดเพื่อเขาไบออส

ของเมนบอรด หรือผูผลิตคอมพิวเตอรยี่หอตาง ๆ มีดังนี้ 

ตารางท่ี 6.1 ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออสเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ยี่หอ ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส ปุมสําหรับเลือกอุปกรณในการบูต 

Asus Del F8 

ASROCK Del, F2 F11 

Acer Del F12 
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ตารางท่ี 6.1 ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออสเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (ตอ) 

ยี่หอ ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส ปุมสําหรับเลือกอุปกรณในการบูต 

Gigabyte F2 F12 

HP F1 ESC 

IBM F1 F12 

คอมประกอบ Del F12 
 

ท่ีมา : https://www.windowssiam.com/key-bios-computer/, 2559 

 

ตารางท่ี 6.2 ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส และเลือกอุปกรณในการบูตของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

ยี่หอ ปุมสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส ปุมสําหรับเลือกอุปกรณในการบูต 

Acer F2 F12 

ASUS F2 Esc 

Compaq F10 F9 

Dell F2 F12 

Gigabyte F2 F12 

HP F10 F9 

Lenovo F2 F12 

MSI Del F11 

Samsung F2 Esc 

Sony F2  

Toshiba F2 F12 
 

ท่ีมา : https://www.windowssiam.com/key-bios-computer/, 2559 

 สําหรับการแกไขและตั้งคาตาง ๆ ในไบออสนัน้มีรายละเอียดคอนขางมาก ดังนั้นการตั้ง

คาไบออสเบื้องตนจะแนะนําการตัง้คาไบออสในสวนที่มีความจําเปนกอน ซ่ึงในที่นีจ้ะแนะนําวิธีการ

กําหนดคาไบออสของยีห่อเอเอ็มไอ (AMI) เปนหลัก อยางไรก็ตามรายละเอียดหลักท่ีมีการใชงานอยู

เสมอนั้นในไบออสทุกรุนทุกยี่หอจะมีเชนเดียวกัน ซ่ึงตองใชเวลาทําความคุนเคยซักระยะ 

 เมื่อเขาสูหนาจอของไบออส จะมีเมนูตาง ๆ ใหเขาไปกําหนดคา และมีคําอธิบายเกีย่วกับ

วิธีการเลื่อนเมนู วิธีการเลือก วิธีการบันทึกคา เปนตน 
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ภาพท่ี 6.5 เมนูหลัก และคําแนะนําการใชงานปุมตาง ๆ ของไบออสยี่หอ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

 สําหรับเมนูการกําหนดคาตาง ๆ ของไบออสสามารถอธิบายรายละเอียดแตละหัวขอไดดัง

ตารางท่ี 6.3 

ตารางท่ี 6.3 เมนูหลักในไบออสยี่หอเอเอ็มไอ (AMI) 

เมนู คําอธิบาย 

Main เปนเมนูหลักสําหรับแสดงและกําหนดคาพื้นฐานตาง ๆ เชน วัน/เวลา

ของระบบ ดิสกไดรฟตาง ๆ หนวยความจําแรม 

Advance เปนเมนูท่ีมีการกําหนดคาเก่ียวกับซีพียู และพอรตตาง ๆ  

Chipset  เปนเมนูที่มีการตั้งคาของชิปเซ็ต เชน มาตรฐานของฮารดดิสก การด

แสดงผล แรม รวมท้ังการเชื่อมตอตาง ๆ 

Boot เปนเมนูสําหรับกําหนดลําดับการคนหาไฟลของระบบปฏิบัติการจาก

อุปกรณตาง ๆ 

Security เปนเมนูสําหรับ ตัง้คารหัสผาน หรือยกเลิกรหัสผาน กอนการเขาใชงาน

เครื่อง หรือการเขาสูไบออส 

Save & Exit เปนเมนูสําหรับบันทึกการตั้งคา และการออกจากไบออส หรืออาจจะ

ออกไบออสโดยไมมีการบันทึกคา 

 

 หลังจากเลือกเขาเมนูหลักตาง ๆ จะมีเมนูยอยใหเลือกปรับตัง้คาตาง ๆ ตามที่ตองการซึง่

จะสามารถอธิบายการปรับตั้งคาเบื้องตนไดดังตอไปนี้ 

 

คําแนะนําการใชงานปุมตาง ๆ 

เมนูหลัก 
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 6.3.1 เมนู Main  

 เมนู Main นี้จะเกี่ยวของกับการตั้งคาระบบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร เชน การ

ปรับแตงคาวัน เวลา กําหนดชนิดของฮารดดิสก  ซึ่งสวนใหญจะถูกกําหนดคาเปนอัตโนมัติ เพื่อให

ระบบทําการคนหาและตั้งคาเอง ซ่ึงมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 6.6 เมนู Main ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

  1) เมนู BIOS Information จะแสดงรายละเอียดขอมูลของ BIOS 

  2) เมนู Memory Information จะแสดงจํานวนหนวยความจําของระบบ 

  3) เมนู System Language จะใชเลือกภาษาท่ีใชในการแสดงผล 

  4) เมนู System Data จะใชกําหนดวันใหระบบเครื่อง 

  5) เมนู System Time จะใชกําหนดเวลาใหระบบเครื่อง 

  6) เมนู Access Level แสดงระดับของผูใชงาน 

 6.3.2 เมนู Advanced 

 สําหรับเมนู Advanced นี้ เปนการปรับแตงคาเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณตาง ๆ เชน 

ซีพียู , ชิปเซ็ต , ชิปในการทํางานตางๆ ทีถู่กติดตัง้มาพรอมกับเมนบอรด ระบบบัส PCI เปนตน ซ่ึง

ตองอาศัยความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณนัน้ ๆ ดวย โดยมีเมนูยอยสําหรับแตละอุปกรณ 

ดังรายการตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 6.7 เมนู Advanced ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

  1) เมนู Launch PXE OpROM  จะใชสําหรับตั้งคาอุปกรณในเครือขาย 

(Enabled ตั้งคา Disabled ไมไดตั้งคา) 

  2) เมนู Launch Storage OpROM  จะใชสําหรับการตัง้คาสําหรับอุปกรณ

เก็บขอมูล (Enabled ตั้งคา Disabled ไมไดตั้งคา) 

  3) เมนู PCI Subsystem Settings จะเปนการกําหนดคาเกีย่วกับการทํางาน

ของสลอ็ต พีซไีอ (PCI)  

  4) เมนู ACPI Settings เปนเมนูการสนับสนุนระบบประหยัดพลังงานแบบ 

ACPI  

  5) เมนู CPU Configuration เปนเมนูสําหรับตั้งคาเก่ียวกับซีพียูท่ีใช 

   -  เมนู Processor Type  จะแสดงซีพียูท่ีใชในระบบ 

   - เมนู Processor Speed  จะแสดงความเร็วของซีพียู  

   - เมนู System Bus Speed จะแสดงความเร็วของระบบบัส 

(FSB) ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับหนวยความจําหลัก 

   -  เมนู L2 Cache RAM  จะแสดงขนาดของแคช L2 บนซีพียู 

   -  เมนู Hyper Threading Technology  จะเปดการทํางาน

เทคโนโลยี Hyper Threading Technology  ทําใหซีพียูทํางานไดเพ่ิมมากข้ึนแตใชเวลาเทาเดิม 
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ภาพท่ี 6.8 เมนู CPU Configuration ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

  6) เมนู IDE Configuration เปนเมนูสําหรับกําหนดรายละเอียดเพิม่เติม

ใหกับพอรต IDE  

  7) เมนู SATA Configuration เปนเมนูสําหรับกําหนดและตัง้คาพอรต SATA 

โดยหัวขอสําคัญคือ SATA Mode  สามารถเลือกโหมดการทํางานไดดังนี้ 

   - IDE สําหรับเครื ่องคอมพิวเตอรทั ่วไป โดยเฉพาะเครื ่องที่

ตองการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP 

   - AHCI สําหรับใชงานระดับสูงท่ีตองการประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี 

   - RAID สําหรับเครื่องเซิรฟเวอรทีต่องการความเร็ว และความ

ปลอดภัยของขอมูล    

 
ภาพท่ี 6.9 เมนู SATA Configuration ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 
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  8) เมนู USB Configuration ใชสําหรับกําหนดคาเก่ียวกับพอรต USB 

 6.3.3 เมนู Chipset 

 เปนเมนูสําหรับการปรับแตงคาตาง ๆ ข้ึนอยูกับความสามารถของชิปเซ็ต โดยเฉพาะการ

ทํางานของสล็อตตาง ๆ เชน สล็อตติดตั้งแรม สล็อตแบบ PCI เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 6.10 เมนู Chipset ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

  - เมนู North Bridge Configuration เปนเมนูสําหรับตัง้คาชิปเซ็ต North 

Bridge ท่ีทําหนาท่ีควบคุมการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณความเร็วสูงตาง ๆ เชน ซีพียู, แคช, แรม

และสล็อตของการดแสดงผล 

  - เมนู South Bridge Configuration เปนเมนูสําหรับตั้งคาชิปเซ็ต South 

Bridge ท่ีทําหนาท่ีควบคุมการรับสงขอมูลระหวางอุปกรณอืน่ ๆ ไดแก สล็อต PCI Express ชิปเสียง 

ชิปเครือขาย ชองเชื่อมตอกับอุปกรณอินพุท/เอาทพุต  

 ในเมนบอรดท่ีมีลักษณะ All In One คือมีการรวมอุปกรณตาง ๆ ไวในเมนบอรดแลว เชน

การดแสดงผล การดเสียง การดเครือขาย เปนตน โดยไมตองซื้อการดตาง ๆ เพิม่เติม แตถาหาก

ตองการติดตั้งการดแสดงผลเพื่อใชแทนการดแสดงผลที่อยูบนเมนบอรด สามารถเสียบการดลงบน

สล็อตโดยไมตองเขาไบออสเพ่ือยกเลิกการดแสดงผลบนเมนบอรดกอน แตถาหากตองการติดตั้งการด

เสียงเพื่อใชแทนการดเสียงที่อยูบนเมนบอรดจะตองเขาไบออสเพือ่ยกเลิกการทํางานของการดเสียง

บนเมนบอรดท่ีเมนู South Bridge ในสวน Audio Configuration และกําหนดคาเปน Disabled 
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ภาพท่ี 6.11 เมนู South Bridge ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

 6.3.4 เมนู Boot 

 คอมพิวเตอรสวนใหญมักถูกกําหนดใหบู ตจากฮารดดิสกเปนลําดับแรกเสมอ แตใน

บางครั้งตองกําหนดใหเครื่องเริ่มตนบูตจากอุปกรณอ่ืน เชน การติดตั้งระบบปฏิบัติการจะตองเลือกบูต

จากออปติคอลไดรฟ หรือแฟรชไดรฟ โดยเมนูทีใ่ชในการกําหนดลําดับการบูตของอุปกรณตาง ๆ จะ

อยูท่ีเมนู Boot Option Priorities 

 
 

ภาพท่ี 6.12 เมนู Boot ของไบออสยี่หอ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

ตําแหนงยกเลิกการทํางานของการดเสียง 
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 6.3.5 เมนู Security 

 ในเมนูนี้จะใชสําหรับกําหนดรหัสผาน เพ่ือปองกันมิใหผูอ่ืนเขาใชงานเครื่องได ซ่ึงการ

กําหนดรหัสผานสามารถทําได 2 ระดับคือ 

  1) Administrator Password เปนพาสเวิรดสําหรับปองกันไมใหผูอ่ืนเขามา

ปรับแตงคาไบออส เม่ือกดปุมเพ่ือจะเขาไบออสจะมีการถามรหัสผานกอนทุกครั้ง 

  2) User Password เปนพาสเวิรดสําหรับปองกันไมใหผูอ่ืนเขาใชงานเครื่อง 

โดยจะมีการถามรหัสผานทุกครั้งเม่ือมีการเปดเครื่อง 
 

 
 

ภาพท่ี 6.13 เมนู Security ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 

 6.3.6 เมนู Save & Exit  

 
 

ภาพท่ี 6.14 เมนู Save & Exit ของไบออสยีห่อ AMI 

ท่ีมา : https://ami.com/ami_downloads/Aptio_TSE_Users_Guide.pdf, 2559 
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 เปนเมนูสําหรับบันทึกคา หลังจากท่ีไดปรับแตงคาตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือใหมีผล

ตอการทํางานโดยเลือกไปท่ีเมนู Exit ซ่ึงมีตัวเลือกตาง ๆ เชน เลือกบันทึกคาการปรับแตง หรือเลือก

ยกเลิกการปรับแตงดังนี้ 

 - เมนู Save Changes and Exit จะบันทึกการปรับแตงและออกจากไบออส 

 - เมนู Discard Changes and Exit จะยกเลิกการปรับแตงท้ังหมดและออกจากไบออส 

 - เมนู Save Changes and Reset จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงและรีบูตระบบใหม 

 - เมนู Discard Changes and Reset จะยกเลิกการปรับแตงและรีบูตระบบใหม 

 - เมนู Save Changes จะบันทึกการปรับแตงคาไวกอน แลวคอยปรับแตงตัวเลือกอื่นๆ 

ตอ 

 - เมนู Discard Changes จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคาท่ีผานมา 

 - เมนู Restore Defaults จะเปนการโหลดคาปรับแตงมาตรฐานของไบออสพื้นฐาน ทีถู่ก

กําหนดมาตั้งแตโรงงาน เพ่ือใหเครื่องใชงานไดอยางปกติ 

 - เมนู Save as User Defaults จะบันทึกกลับมาใชคาเริ่มตนใชงาน 

 - เมนู Restore User Defaults จะเรียกคืนคาเริ่มตนผูใชงาน 

 - เมนู Boot Override จะแสดงตัวเลือกท้ังหมดท่ีมีอยูในรายการบูตเครื่อง 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 20 นาที 

 

1. ไบออสคืออะไร (2 คะแนน) 

2. จงอธิบายคุณสมบัติของรอมชนิดตาง ๆ ดังนี้ (3 คะแนน) 

- พรอม (PROM) 

- อีพรอม (EPROM)  

- อีอีพรอม (EEPROM)  

3. จงบอกยีห่อไบออสและอธิบายลกัษณะของไบออสนัน้ ๆ (2 คะแนน) 

4. จงอธิบายวิธีการเขาไบออส (2 คะแนน) 

5. จงอธิบายเมนูการกําหนดคาตาง ๆ ของไบออสดังตอไปนี้ (6 คะแนน) 

- Main 

- Advance 

- Chipset  

- Boot 

- Security 

- Save & Exit 
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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. การกําหนดลําดับการบูตของอุปกรณตาง ๆ อยูท่ีเมนูใด 

ก. Boot Option Priorities   ข. Quiet Boot 

ค. Boot NumLock State   ง. Fast Boot  

2. การกําหนดคาของสล็อตตาง ๆ อยูท่ีเมนูใด 

ก. Chipset    ข. Main  

ค. Security    ง. Advance  

3. เมนูใดท่ียกเลิกการปรับแตงท้ังหมดและออกจากไบออส 

ก. Save Changes and Exit  

ข. Save Changes and Reset 

ค. Discard Changes and Exit  

ง. Discard Changes and Reset 

4. ปุมใดไมถูกใชสําหรับกดเพ่ือเขาไบออส 

ก. F1    ข. F2 

ค. Del    ง. F8 

5. การยกเลิกการทํางานของการดเสียงตองเขาเมนูใด 

ก. Advance   ข. Main  

ค. Security   ง. Chipset  

6. เมนู Security เปนเมนูท่ีจัดการเก่ียวกับเรื่องใด 

ก. กําหนดลําดับการคนหาไฟลของระบบปฏิบัติการ 

ข. การกําหนดคาเก่ียวกับซีพียู และพอรตตาง ๆ 

ค. การกําหนดรหัสผานกอนเขาใชงาน 

ง. การตั้งคาหนวยความจําการ 

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 6 

การตัง้ค่าไบออสเบ้ืองตน้ 



169 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

7. เมนูท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับหนวยความจําคือขอใด 

ก. Security   ข. Chipset 

ค. Advance   ง. Main  

8. รอมประเภทใดท่ีสามารถเขียนขอมูลใหมได แตตองลบขอมูลดวยแสงอัลตราไวโอเลตกอน 

ก. อีเอฟพรอม (EFPROM)  ข. อีพรอม (EPROM) 

ค. พรอม (PROM)   ง. อีอีพรอม (EEPROM) 

9. ไบออสยี่หอใดท่ีมักจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอร Brand Name 

ก. อะวอรด (Award)   ข. เอเอ็มไอ (AMI) 

ค. ยอีูเอฟไอ (UEFI BIOS)  ง. ฟนิกซ (Phoenix  

10. เมนูใดท่ีใชสําหรับกําหนดคาเก่ียวกับซีพียู  

ก. Security   ข. Chipset  

ค. Main    ง. Advance  

 

 

 


