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1

ห  น่  ว  ย  ที่  1ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้และการบำารุงรักษา
เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

	 สาระสำาคัญ

 สมรรถนะอาชีพประจำาหน่วยการเรียนท่ี 1

	 การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ		3D

	 หน่วยงานโดยท่ัวไปมีความจำาเป็นต้องมีเคร่ืองใช้สำานักงานประเภทพิมพ์และผลิตเอกสารต่างๆ	 มา
ช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน	สามารถทำางานได้รวดเร็ว	สร้างผลผลิตของเอกสาร	
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	มีคุณภาพและมาตรฐาน

	 การใช้และบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

	 หลักความพอประมาณ
	 1.	ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการฝึกปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายได้ภายในเวลาที่กำาหนดไว้อย่าง
	 	 เหมาะสม
	 2.	กำาหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเกณฑ์การประเมิน	ช่วยเสริมสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ดีด
	 3.	ผู้เรียนรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	อย่างประหยัดและคุ้มค่า
  
 หลักความมีเหตุผล
	 1.	ผู้เรียนปฏิบัติโดยการใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
	 2.	เห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบัติสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ดีด
	 3.	ฝึกปฏิบัติโดยวิธีพิมพ์สัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว	และความแม่นยำาของผู้เรียน
  
	 หลักความมีภูมิคุ้มกัน
	 1.	มีทักษะการใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 2.	ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง	สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาการพิมพ์ดีดที่ดีต่อไป
	 3.	มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบัติงาน
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	 บูรณาการสมรรถนะเศรษฐกิจพอเพียง

 จุดประสงค์ทั่วไป
	 1.	เพื่อให้นักเรียนมีความรู้	ความเข้าใจ	วิธีการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและ
	 	 คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง	(ด้านความรู้)
	 2.	เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้เครื่องและการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ได้
	 	 อย่างถูกต้อง	(ด้านทักษะ)
	 3.	เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเรียน	และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
	 	 และคุณลักษณะ	3D	(ด้านคุณธรรม	จริยธรรม)

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	
	 1.	อธิบายวิธีการใช้และบำารุงรักษาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ได้	(ด้านความรู้)
	 2.	สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ได	้(ด้านทักษะ)
	 3.	มรีะเบยีบ	วนิยั	มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	
	 	 และคุณลักษณะ	3D	(ด้านคุณธรรม	จริยธรรม)
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การพัฒนาทักษะ
การพิมพ์ดีดอังกฤษ

ขั้นพัฒนา

การบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
และคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

และคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

กรอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ 1

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน

1.	มีทักษะการใช้เครื่องพิมพ์ดีด
	 และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
	 อย่างมีประสิทธิภาพ
2.	ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง	
	 สามารถนำาความรู้ไปพัฒนา	
	 การพิมพ์ดีดที่ดีต่อไป
3.	มีการเตรียมความพร้อมใน
	 การเรียนและปฏิบัติงาน

7.	ผู้เรียนจัดสรรเวลาในการ
	 ฝึกปฏิบัติท่ีได้รับมอบหมาย
	 ได้ภายในเวลาที่กำาหนดไว้
	 อย่างเหมาะสม
8.	กำาหนดเนื้อหาเหมาะสม
	 กับเกณฑ์การประเมินช่วย
	 เสริมสร้างเทคนิคที่ดีใน
	 การพิมพ์ดีด
9.	ผู้เรียนรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์
	 ต่าง	ๆ	อย่างประหยัดและ
	 คุ้มค่า

4.	ผู้เรียนปฏิบัต	ิโดยการใช้และ
	 บำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและ
	 คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
5.	เห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบัติ
	 สร้างเทคนิคท่ีดีในการพิมพ์ดีด
6.	ฝึกปฏิบัติโดยวิธีพิมพ์สัมผัส
	 เพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว	
	 และความแม่นยำาของผู้เรียน

ความรู้

-	 การใช้เครื่องพิมพ์ดีดและ
	 เครื่องคอมพิวเตอร์
-	 การบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
-	 การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด
	 อังกฤษสู่การพิมพ์อังกฤษ												
	 ด้วยคอมพิวเตอร์

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้
และการบำารุงรักษา

เคร่ืองพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

คุณธรรม

-	 มีความเพียรและพยายามใน
	 การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
-	 ช่วยดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด	
	 และอุปกรณ์อื่นๆ	
-	 มีจิตอาสา	โดยให้ความร่วมมือ
	 กับการทำากิจกรรมส่วนรวม

ทางสายกลาง>>พอเพียง
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง/ยั่งยืน

     เศรษฐกิจ               สังคม          สิ่งแวดล้อม            วัฒนธรรม
        9                   1, 2, 6            7, 8             3, 4, 5

ผังมโนทัศน์
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	 การบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

	 ในยุคแรกของการผลิตเอกสารจะจัดทำาเอกสารหนังสือต่างๆ	 โดยการเขียนด้วยลายมือ	 ต่อมา										
มีการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดมาตรฐานออกจำาหน่ายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป	 ในปี	 พ.ศ.	 2419	 ได้มีการนำาเครื่อง
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษเข้ามาในประเทศไทยคร้ังแรก	 และเปิดแสดงให้ประชาชนเข้าชม	 ณ	 บริษัท	 แรมเซย์																
เครื่องพิมพ์ดีดได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำาดับ	 จากเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	ซึ่งสามารถพิมพ์
ได้ทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน	 ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดกำาลังพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิตอล	 มีการนำา
เครื่องคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีด	 ทำาให้สามารถทำางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 จากน้ันเครื่อง
พิมพ์ดีดได้กลายเป็นอุปกรณ์จำาเป็นในสำานักงานทุกหน่วยงาน	ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน	เพื่อใช้สำาหรับพิมพ์
ผลิตเอกสาร	จดหมาย	หนังสือต่างๆ	ให้เป็นระเบียบ	และมีมาตรฐานทั้งรูปแบบ

	 เครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์สำานักงานที่ต้อง
ดู แ ล รั กษ า ให้ อ ยู่ ส ภ าพที่ ส า ม า ร ถทำ า ง า น ไ ด้ ดี มี
ประสิทธิภาพ	 	 และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน	กิจนิสัย
ที่ดีของผู้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็คือ	 หมั่นดูแลรักษาเครื่อง
พิมพ์ดีดเป็นประจำาสม่ำาเสมอ	ควรปฏิบัติดังนี้
 1.	ตรวจเช็กสภาพเครื่องพิมพ์ดีดก่อนใช้ทุกครั้ง
 2.	เมื่อเลิกใช้เครื่องฯ	 ให้ยกลูกยางทับกระดาษข้ึน	
และปรับก้านคลายกระดาษให้อยู่ในตำาแหน่งคลาย	 เพื่อมิให้ลูกยางทับกระดาษกดลูกยางใหญ่ไว้ตลอดเวลา	
เป็นการช่วยยืดอายุลูกยางใหญ่
 3.	หลังเลิกใช้เครื่องฯ	 ควรเลื่อนแคร่มาไว้ตรงกลางเครื่องฯ	 แล้วนำาผ้าคลุมเครื่องพิมพ์ดีดคลุม										
ให้เรียบร้อย	เพื่อป้องกันฝุ่นละออง
 4.	การทำาความสะอาดเคร่ืองพิมพ์ดีด	 อาจจะทำาทุกเดือนด้วยการเป่าเอาฝุ่นละอองและเศษผงต่างๆ	 ออก	
โดยใช้แปรงขนอ่อนปัดเศษยางลบ	หรือฝุ่นละอองภายในเครื่องฯ	ออก	แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกอีกครั้ง
 5.	การทำาความสะอาดก้านอักษร	ควรใช้แปรงขนสั้นแปรงก้านอักษรทุกตัว	 เพื่อให้ฝุ่นที่เกาะอยู่หลุดออก
จากก้านอักษร	โดยแปรงเบาๆ	จะทำาให้ตัวอักษรมีความคมชัด
 6.	การทำาความสะอาดลูกยางใหญ่	 ให้ใช้ผ้า	 หรือ	 สำาลีชุบแอลกอฮอล์พอหมาด	 เช็ดทำาความสะอาด								
ลูกยางใหญ่		และลูกยางป้อนกระดาษ	เพื่อให้ลูกยางสะอาดและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 7.	การใช้น้ำามันหล่อล่ืน	 ในบางจุดของเคร่ืองพิมพ์ดีด	 ควรหยอดน้ำามันเล็กน้อย	 เพื่อให้เครื่องฯ																					
มีความคล่องตัวไม่ฝืด	 ถ้าหยอดน้ำามันปริมาณมากเกินไปทำาให้เหนียว	 และเป็นตัวทำาให้ฝุ่นเกาะได้มากขึ้น										
ถ้าไปโดนลูกยางอาจทำาให้ลูกยางบวมได้
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ในยุคแรกของการผลิตเอกสารจะจัดทําเอกสารหนังสือตาง ๆ  โดยการเขียนดวยลายมือ ตอมา          
มีการผลิตเครื่องพิมพดีดมาตรฐานออกจําหนายในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ในป พ.ศ. 2419 ไดมีการนํา
เครื่องพิมพดีดภาษาอังกฤษเขามาในประเทศไทยครั้งแรก และเปดแสดงใหประชาชนเขาชม ณ บริษัท แรมเซย                
เครื่องพิมพดีดไดมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ  จากเครื่องพิมพดีดธรรมดาเปนเครื่องพิมพดีดไฟฟา  ซ่ึงสามารถ
พิมพไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเครื่องเดียวกัน  ปจจุบันเครื่องพิมพดีดกําลังพัฒนาเขาสูยุคดิจิตอล  
มีการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับเครื่องพิมพดีด ทําใหสามารถทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
จากนั้นเครื่องพิมพดีดไดกลายเปนอุปกรณจําเปนในสํานักงานทุกหนวยงาน ท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน  
เพ่ือใชสําหรับพิมพผลิตเอกสาร จดหมาย หนังสือตาง ๆ ใหเปนระเบียบ และมีมาตรฐานท้ังรูปแบบ 
 

  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีด 

 เครื่องพิมพดีดเปนอุปกรณสํานักงานท่ีตองดูแลรักษา           
ใหอยูสภาพท่ีสามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ  และมีอายุ        
การใชงานไดยาวนาน  กิจนิสัยท่ีดีของผูใชเครื่องพิมพดีดก็คือ   
หม่ันดูแลรักษาเครื่องพิมพดีดเปนประจําสมํ่าเสมอ  ควรปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1.  ตรวจเช็คสภาพเครื่องพิมพดีดกอนใชทุกครั้ง 
 2.  เม่ือเลิกใชเครื่องฯ  ใหยกลูกยางทับกระดาษข้ึน และปรับกานคลายกระดาษใหอยูในตําแหนงคลาย 
เพ่ือมิใหลูกยางทับกระดาษกดลูกยางใหญไวตลอดเวลา เปนการชวยยืดอายุลูกยางใหญ 
 3.  หลังเลิกใชเครื่องฯ ควรเลื่อนแครมาไวตรงกลางเครื่องฯ แลวนําผาคลุมเครื่องพิมพดีดคลุม          
ใหเรียบรอย เพ่ือปองกันฝุนละออง 
 4.  การทําความสะอาดเครื่องพิมพดีด อาจจะทําทุกเดือนดวยการเปาเอาฝุนละอองและเศษผงตาง ๆ 
ออก  โดยใชแปรงขนออนปดเศษยางลบ หรือฝุนละอองภายในเครื่องฯ ออก แลวใชเครื่องเปาลมเปาฝุนออก
อีกครั้ง 
 5.  การทําความสะอาดกานอักษร  ควรใชแปรงขนสั้นแปรงกานอักษรทุกตัว เพ่ือใหฝุนท่ีเกาะอยูหลุดออก
จากกานอักษร  โดยแปรงเบา ๆ จะทําใหตัวอักษรมีความคมชัด 
 6.  การทําความสะอาดลูกยางใหญ ใหใชผา  หรือ  สําลีชุบแอลกอฮอลพอหมาด เช็ดทําความสะอาด        
ลูกยางใหญ  และลูกยางปอนกระดาษ  เพ่ือใหลูกยางสะอาดและมีอายุการใชงานยาวนาน 
 7.  การใชน้ํามันหลอลื่น ในบางจุดของเครื่องพิมพดีด  ควรหยอดน้ํามันเล็กนอย  เพ่ือใหเครื่องฯ                     
มีความคลองตัวไมฝด  ถาหยอดน้ํามันปริมาณมากเกินไปทําใหเหนียว  และเปนตัวทําใหฝุนเกาะไดมากข้ึน          
ถาไปโดนลูกยางอาจทําใหลูกยางบวมได 
  
 
 
 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์

5

	 ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญและเป็นอุปกรณ์สำานักงานที่จำาเป็น	 เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่อำานวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสาร	 ด้านการจัดพิมพ์และผลิต
เอกสารต่างๆ	 ด้านการประเมินผล	 เป็นต้น	 คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีรูปทรงที่ทันสมัย	 อุปกรณ์เสริมภายใน
ตัวเคร่ืองถูกพัฒนาให้สะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน	 เช่น	 การปรับปรุงหน่วยประเมินผลกลางท่ีเรียกว่า	 CPU	 (Central	
Processing	 Unit)	 ให้มีการประมวลผลเร็วขึ้น	 การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเรียกว่า	 ซอฟต์แวร์	 (Software)	 ให้ม	ี
รูปแบบที่ทันสมัย	และง่ายต่อการใช้งาน	สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่นำาไปใช้งาน

	 การบำารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
	 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 ผู้ใช้ควรดูแลและทำาความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 การดูแลบำารุงรักษา							
จะทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนาน	 สามารถทำางานได้ดีมีประสิทธิภาพ	 ผู้ใช้ควรดูแลรักษา									
เป็นประจำา	ดังนี้
 1. ทำาความสะอาดอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกเครื่อง	 เช่น	 จอภาพ	 เคส	 คีย์บอร์ด	 ปรินเตอร์	 และเมาส์		
เป็นต้น	 ก่อนเริ่มทำาความสะอาด	 ผู้ใช้ควรถอดปลั๊กไฟก่อน	 และทำาความสะอาด	 โดยใช้ผ้าชุบน้ำาเปล่า	 หรือ	
น้ำายาทำาความสะอาดคอมพิวเตอร์	 เช็ดทำาความสะอาดส่วนต่างๆ	ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 วิธีการดูแลส่วนต่างๆ	มี	
ดังนี้
 วิธีการดูแลรักษาจอภาพ (Monitor)
	 1.	ทำาความสะอาดหน้าจอ
	 2.	อย่านำาแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ
 วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง (Case)
	 1.	ไม่ควรให้เครื่องอยู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
	 2.	ไม่ควรทำาน้ำาหรืออาหารหกใส่เครื่อง
 วิธีการดูแลรักษาแป้นพิมพ์ (Keyboard)
	 1.	ปัดฝุ่นและทำาความสะอาดเป็นประจำา
	 2.	อย่าทำาน้ำาหกถูกแผงแป้นพิมพ์
	 3.	คลุมผ้าทุกครั้งหลังการใช้งาน
 วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)
	 1.	ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
	 2.	เมื่อกระดาษติดอย่ากระชากให้ค่อยๆ	ดึงออก
 วิธีการดูแลรักษาเมาส์ (Mouse)
	 1.	ควรวางเมาส์ไว้ที่แผ่นรองเมาส	์(Mouse	pad)	ทุกครั้ง
	 2.	อย่ากระแทกเมาส์กับพื้น
	 3.	ทำาความสะอาดเมาส์บริเวณลูกกลิ้ง

 
ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญและเปนอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปน  เนื่องจากคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในดานการจัดเก็บขอมูลดานเอกสาร ดานการจัดพิมพและผลิตเอกสารตาง ๆ  
ดานการประเมินผล  เปนตน  คอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีรูปทรงท่ีทันสมัย  อุปกรณเส
พัฒนาใหสะดวกตอการใชงานมากข้ึน เชน การปรับปรุงหนวยประเมินผลกลางท่ีเรียกวา  
Processing Unit)  ใหมีการประมวลผลเร็วข้ึน  การพัฒนาอุปกรณเสริมเรียกวา 
ทันสมัย และงายตอการใชงานสามารถเลือกใชงานไดหลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีนําไป
 
  การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตน

 การใชเครื่องคอมพิวเตอร  ผูใชควรดูแล และทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร  การดูแลบํารุงรักษา
จะทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานยาวนาน สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ ผูใชควรดูแลรักษา
เปนประจํา   ดังนี้ 
 1.  ทําความสะอาดอุปกรณท่ีอยูภายนอกเครื่อง เชน จอภาพ เคส คียบอรด ปริ้นเตอร และเมาส  เปนตน 
กอนเริ่มทําความสะอาด  ผูใชควรถอดปลั๊กไฟกอน 
ความสะอาดคอมพิวเตอร  เช็คทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร  วิธีการดูแลสวนตาง ๆ มี ดังนี้
 

 

วิธีการดูแลรักษาจอภาพ  
 1.  ทําความสะอาดหนาจอ
 2.  อยานําแมเหล็กเขาใกลจอภาพ

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง  
 1.  ไมควรใหเครื่องอยูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง
 2.  ไมควรทําน้ําหรืออาหารหกใสเครื่อง

วิธีการดูแลรักษาแปนพิมพ  
 1.  ปดฝุนและทําความสะอาดเปนประจํา
 2.  อยาทําน้ําหกถูกแผงแปนพิมพ
 3.  คลุมผาทุกครั้งหลังการใ

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ  
 1.  ปดเครื่องพิมพทุกครั้งหลังใชงาน
 2.  เม่ือกระดาษติดอยากระชากใหคอย ๆ ดึงออก

วิธีการดูแลรักษาเมาส  (Mouse)
 1.  ควรวางเมาสไวท่ีแผนรองเมาส  
 2.  อยากระแทกเมาสกับพ้ืน
 3.  ทําความสะอาดเมาสบริเวณลูกกลิ้ง

 
 

ไดเขามามีบทบาทสําคัญและเปนอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปน  เนื่องจากคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในดานการจัดเก็บขอมูลดานเอกสาร ดานการจัดพิมพและผลิตเอกสารตาง ๆ  
ดานการประเมินผล  เปนตน  คอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีรูปทรงท่ีทันสมัย  อุปกรณเส
พัฒนาใหสะดวกตอการใชงานมากข้ึน เชน การปรับปรุงหนวยประเมินผลกลางท่ีเรียกวา  

ใหมีการประมวลผลเร็วข้ึน  การพัฒนาอุปกรณเสริมเรียกวา  ซอฟแวร (Soft 
และงายตอการใชงานสามารถเลือกใชงานไดหลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีนําไป

การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบื้องตน 

การใชเครื่องคอมพิวเตอร  ผูใชควรดูแล และทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร  การดูแลบํารุงรักษา
อายุการใชงานยาวนาน สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ ผูใชควรดูแลรักษา

ทําความสะอาดอุปกรณท่ีอยูภายนอกเครื่อง เชน จอภาพ เคส คียบอรด ปริ้นเตอร และเมาส  เปนตน 
ผูใชควรถอดปลั๊กไฟกอน  และทําความสะอาด   โดยใชผาชุบน้ําเปลา หรือ
เช็คทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร  วิธีการดูแลสวนตาง ๆ มี ดังนี้

วิธีการดูแลรักษาจอภาพ  (Monitor) 
ทําความสะอาดหนาจอ 
อยานําแมเหล็กเขาใกลจอภาพ 

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง  (CASE) 
ไมควรใหเครื่องอยูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
ไมควรทําน้ําหรืออาหารหกใสเครื่อง 

วิธีการดูแลรักษาแปนพิมพ  (Keyboard) 
ปดฝุนและทําความสะอาดเปนประจํา 
อยาทําน้ําหกถูกแผงแปนพิมพ 
คลุมผาทุกครั้งหลังการใชงาน 

วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ  (Printer) 
ปดเครื่องพิมพทุกครั้งหลังใชงาน 
เม่ือกระดาษติดอยากระชากใหคอย ๆ ดึงออก 

(Mouse)
ควรวางเมาสไวท่ีแผนรองเมาส  (Mouse pad)  ทุกครั้ง 
อยากระแทกเมาสกับพ้ืน 
ทําความสะอาดเมาสบริเวณลูกกลิ้ง 
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ไดเขามามีบทบาทสําคัญและเปนอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปน  เนื่องจากคอมพิวเตอร
เปนอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในดานการจัดเก็บขอมูลดานเอกสาร ดานการจัดพิมพและผลิตเอกสารตาง ๆ  
ดานการประเมินผล  เปนตน  คอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีรูปทรงท่ีทันสมัย  อุปกรณเสริมภายในตัวเครื่องถูก
พัฒนาใหสะดวกตอการใชงานมากข้ึน เชน การปรับปรุงหนวยประเมินผลกลางท่ีเรียกวา  CPU  (Central 

(Soft Wear)  ใหมีรูปแบบท่ี
และงายตอการใชงานสามารถเลือกใชงานไดหลากหลายข้ึนอยูกับวัตถุประสงคท่ีนําไป ใชงาน 

การใชเครื่องคอมพิวเตอร  ผูใชควรดูแล และทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร  การดูแลบํารุงรักษา       
อายุการใชงานยาวนาน สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพ ผูใชควรดูแลรักษา         

ทําความสะอาดอุปกรณท่ีอยูภายนอกเครื่อง เชน จอภาพ เคส คียบอรด ปริ้นเตอร และเมาส  เปนตน 
โดยใชผาชุบน้ําเปลา หรือ น้ํายาทํา

เช็คทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร  วิธีการดูแลสวนตาง ๆ มี ดังนี ้
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	 2.	กำาจัดฝุ่นละอองที่อยู่บนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์	 ฝุ่นละอองที่มาเกาะเครื่องคอมพิวเตอร์ทำาให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ดูสกปรก	ให้ใช้เคร่ืองเป่าฝุ่น	หรือ	เครื่องเป่าลม	มาเป่าส่วนต่างๆ	ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไล่ฝุ่น
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์	 หรือใช้แปรงทาสีที่มีขนอ่อนๆ	 ปัดฝุ่นตามซอกของคีย์บอร์ด	 สำาหรับหน้าจอไม่ควร
ใช้แปรงที่มีขนหนาหรือแข็งเกินไป	อาจทำาให้เป็นรอยได้
	 3.	การตรวจเช็กความเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์	 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี	 เช่น	 ไม่ควร
วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป	 เพราะจะทำาให้เคร่ืองเกิดความร้อนได้ง่าย	 ตรวจเช็กความ
เรียบร้อยของพัดลมระบายความร้อน	 สายไฟ	 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้	 เพราะความร้อนเป็นอีกสาเหตุที่ทำาให้
คอมพิวเตอร์เสียได้	เมื่อเลิกใช้ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์	และไม่ควรเสียบปลั๊กไฟค้างไว้

	 การพัฒนาการพิมพ์สัมผัสจากเครื่องพิมพ์ดีดสู่การพิมพ์สัมผัสโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

	 คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ	 และอุปกรณ์ท่ีสำานักงานยุคใหม่นำามาใช้ในสำานักงาน	 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ		
ได้นำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสาร	ดังนั้น	การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์	จึงเป็นสิ่งที่
จำาเป็น	 และเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 นำาความรู้ท่ีได้จากการเรียนพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้นมาใช้									
กับการพิมพ์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

	 เปรียบเทียบความแตกต่างของแป้นพิมพ์ดีด	กับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร	์(Keyboard)

 
2.  กําจัดฝุนละอองท่ีอยูบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร  ฝุนละอองที่มาเกาะเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเครื่อง

คอมพิวเตอรดูสกปรก ใหใชเคร่ืองเปาฝุน หรือ เครื่องเปาลม มาเปาสวนตาง ๆ  ของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือไลฝุน
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือใชแปรงทาสีท่ีมีขนออน ๆ ปดฝุนตามซอกของคียบอรด สําหรับหนาจอไมควรใช
แปรงท่ีมีขนหนา หรือ แข็งเกินไป อาจทําใหเปนรอยได

3.  การตรวจเช็ความเรียบรอยของเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดดี เชน ไมควรวาง
เครื่องคอมพิวเตอรไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินไป เพราะทําใหเครื่องเกิดความรอนไดงาย ตรวจเช็คความเรียบรอย
ของพัดลมระบายความรอน  สายไฟ  ใหอยูในสภาพพรอมใช เพราะความรอนเปนอีกสาเหตุท่ีทําใหคอมพิวเตอร
เสียได  เม่ือเลิกใชควรปดเครื่องคอมพิวเตอร และไมควรเสียบปลั๊กไฟคางไว
 
การพัฒนาการพิมพสัมผัสจากเคร่ืองพิมพดีดสูการพิมพสัมผัสโดยเครื่องคอมพิวเตอร
 

 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ  
ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเก่ียวกับงานพิมพเอกสาร  ดังนั้น  การเรียนรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่ง
ท่ีจําเปน  และเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง นําความรูท่ีไดจากการเรียนพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนมาใช         
กับการพิมพโดยเครื่องคอมพิวเตอรได
 
 

เปรียบเทียบความแตกตางของแปนพิมพดีด กับแปนพิมพคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปนพิมพ 
เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

แปนพิมพ 
เคร่ืองพิมพดีดภาษาอังกฤษ

กําจัดฝุนละอองท่ีอยูบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร  ฝุนละอองที่มาเกาะเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรดูสกปรก ใหใชเคร่ืองเปาฝุน หรือ เครื่องเปาลม มาเปาสวนตาง ๆ  ของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือไลฝุน

อมพิวเตอร หรือใชแปรงทาสีท่ีมีขนออน ๆ ปดฝุนตามซอกของคียบอรด สําหรับหนาจอไมควรใช
แปรงท่ีมีขนหนา หรือ แข็งเกินไป อาจทําใหเปนรอยได 

การตรวจเช็ความเรียบรอยของเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดดี เชน ไมควรวาง
ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินไป เพราะทําใหเครื่องเกิดความรอนไดงาย ตรวจเช็คความเรียบรอย

ของพัดลมระบายความรอน  สายไฟ  ใหอยูในสภาพพรอมใช เพราะความรอนเปนอีกสาเหตุท่ีทําใหคอมพิวเตอร
เสียได  เม่ือเลิกใชควรปดเครื่องคอมพิวเตอร และไมควรเสียบปลั๊กไฟคางไว 

การพัฒนาการพิมพสัมผัสจากเคร่ืองพิมพดีดสูการพิมพสัมผัสโดยเครื่องคอมพิวเตอร
 และอุปกรณท่ีสํานักงานยุคใหมนํามาใชในสํานักงาน  ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ

ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเก่ียวกับงานพิมพเอกสาร  ดังนั้น  การเรียนรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่ง
ท่ีจําเปน  และเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง นําความรูท่ีไดจากการเรียนพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนมาใช         

เตอรได 

เปรียบเทียบความแตกตางของแปนพิมพดีด กับแปนพิมพคอมพิวเตอร (Keyboard)

เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

อังกฤษ 
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กําจัดฝุนละอองท่ีอยูบนตัวเครื่องคอมพิวเตอร  ฝุนละอองที่มาเกาะเครื่องคอมพิวเตอรทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรดูสกปรก ใหใชเคร่ืองเปาฝุน หรือ เครื่องเปาลม มาเปาสวนตาง ๆ  ของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือไลฝุน

อมพิวเตอร หรือใชแปรงทาสีท่ีมีขนออน ๆ ปดฝุนตามซอกของคียบอรด สําหรับหนาจอไมควรใช

การตรวจเช็ความเรียบรอยของเคร่ืองคอมพิวเตอร ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดดี เชน ไมควรวาง
ท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงเกินไป เพราะทําใหเครื่องเกิดความรอนไดงาย ตรวจเช็คความเรียบรอย

ของพัดลมระบายความรอน  สายไฟ  ใหอยูในสภาพพรอมใช เพราะความรอนเปนอีกสาเหตุท่ีทําใหคอมพิวเตอร

การพัฒนาการพิมพสัมผัสจากเคร่ืองพิมพดีดสูการพิมพสัมผัสโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
และอุปกรณท่ีสํานักงานยุคใหมนํามาใชในสํานักงาน  ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ  

ไดนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชเก่ียวกับงานพิมพเอกสาร  ดังนั้น  การเรียนรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่ง
ท่ีจําเปน  และเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง นําความรูท่ีไดจากการเรียนพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนมาใช         

(Keyboard) 

แป้นพิมพ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

แป้นพิมพ์
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
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	 ส่วนประกอบแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
 

	 ส่วนประกอบที่ใช้ในงานสำาหรับโปรแกรมพิมพ์บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ทำาหน้าที่เหมือนกับเครื่อง
พิมพ์ดีด		คือ
 1.	ปุ่ม	 (Tab)	 อยู่ด้านบนข้างซ้ายของคีย์บอร์ด	 ใช้สำาหรับย่อหน้า	 และตั้งระยะในการพิมพ์	 สำาหรับ
เครื่องพิมพ์ดีดจะมี		“คาน	Tab”		อยู่ด้านบนของแป้นอักษรระหว่าง	Tab	ลบ		กับ	Tab	บวก
 2.	ปุ่ม	(Cape	Lock)	กดล็อกเพื่อพิมพ์อักษรบนเหมือน	“แป้นล็อกแคร่อักษร”		ในเครื่องพิมพ์ดีด
 3.	ปุ่ม	 (Shift)	 ใช้สำาหรับพิมพ์อักษรบนของแป้นอักษรนั้น	 ทำาหน้าที่เหมือน	 “แป้นยกแคร่”													
ในเครื่องพิมพ์ดีด
 4.	ปุ่ม	 (Enter)	 จะใช้ทำางานต่อเมื่อมีการขึ้นบรรทัดใหม่	 ทำาหน้าที่เหมือน	 “ก้านปัดแคร่”	 ของเครื่อง
พิมพ์ดีด
 5.	ปุ่ม	 (Backspace)	 การลบอักษรถอยหลังทีละหนึ่งตัวตามลำาดับ	 คล้าย	 “แป้นถอยหลัง”	 ของ
เครื่องพิมพ์ดีดที่ถอยทีละหนึ่งตัว	แต่จะไม่ลบตัวอักษร
 6.	ปุ่ม	 (Space	 Bar)	 ใช้กำาหนดช่องระหว่างตัวอักษร	 หรือการเว้นวรรคตัวอักษร	 ทำาหน้าท่ีเหมือน	
“คานเว้นวรรค”	ของเครื่องพิมพ์ดีด
 
 ข้อสังเกต	 :	 แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์มีปุ่มเสริมการทำางานเพิ่มขึ้นมาซึ่งต่างจากแป้นพิมพ์ดีด											
ส่วนแป้นพิมพ์อักษร	แป้นตัวเลข	และเครื่องหมายวรรคตอน	และแป้นอื่นๆ	จะไม่แตกต่างกัน
	 จากตารางเปรียบเทียบฯ	 นี้	 ผู้เรียนสามารถนำาความรู้เดิมที่เรียนมาในวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น				
มาบูรณาการกับวิชาโปรแกรมประมวลผลคำา	 โดยมาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานข้ันผลิตต่างๆ	 จะพิมพ์ด้วยเครื่อง
พิมพ์ดีดธรรมดา	 หรือพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิมพ์ได้	 เพียงตั้งค่าการพิมพ์ขอบกระดาษ										
ซ้าย-ขวา	 ขอบกระดาษ	 บน-ล่าง	 กำาหนดระยะการปัดและอื่นๆ	 ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของจดหมาย								
แต่ละชนิด	 สำาหรับแบบฟอร์มการพิมพ์ทั้งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา	 และแบบฟอร์มที่พิมพ์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะมีตัวอย่างอยู่ในแต่ละบทเรียน	ซ่ึงผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการพิมพ์งานชนิดต่างๆ	ได้

 
 
  สวนประกอบแปนพิมพคอมพิวเตอร
 
 

  
 

 สวนประกอบท่ีใชในงานสําหรับโปรแกรมพิมพบนคียบอรดคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพดีด  คือ 

1. ปุม  (Tab)  อยูดานบนขางซายของคียบอรด  ใชสําหรับยอหนา และต้ังระยะในการพิมพ สําหรับ
เครื่องพิมพดีดจะมี  “คาน 

2. ปุม  (Cab Lock)  กดล็อกเพ่ือพิมพอักษรบนเหมือน  
3. ปุม  (Shift)  ใชสําหรับพิมพอักษรบนของแปนอักษรนั้น 

ในเครื่องพิมพดีด 
4. ปุม  (Enter)  จะใชทํางานตอเม่ือ

พิมพดีด 
5. ปุม  (Back Space)  

เครื่องพิมพดีดท่ีถอยทีละหนึ่งตัว แตจะไมลบตัวอักษร
6. ปุม  (Space Bar)  ใชกําหนดชองระหวางตัวอักษร หรือ การเวนวรรคตัวอักษร ทําหนาท่ีเหมือน 

“คานเวนวรรค” ของเครื่องพิมพดี
  

 ขอสังเกต  : แปนพิมพคอมพิวเตอรมีปุมเสริมการทํางานเพ่ิมข้ึนมาซ่ึงตางจากแปนพิมพดีด           
สวนแปนพิมพอักษร  แปนตัวเลข และเครื่องหมายวรร

 จากตารางเปรียบเทียบฯ นี้  ผูเรียนสามารถนําความรูเดิมท่ีเรียนมาในวิชาพิมพดีด
มาบูรณาการกับวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา  
พิมพดีดธรรมดา หรือ พิมพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรก็สามารถพิมพได  เพียงต้ังคาการพิมพขอบกระดาษ
ซาย - ขวา  ขอบกระดาษ บน - ลาง 
แตละชนิด  สําหรับแบบฟอรมการพิมพท้ังพิมพดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดา
คอมพิวเตอรจะมีตัวอยางอยูในแตละบทเรียน 

 

 

 

 

 

สวนประกอบแปนพิมพคอมพิวเตอร 

สวนประกอบท่ีใชในงานสําหรับโปรแกรมพิมพบนคียบอรดคอมพิวเตอร

อยูดานบนขางซายของคียบอรด  ใชสําหรับยอหนา และต้ังระยะในการพิมพ สําหรับ
คาน Tab”  อยูดานบนของแปนอักษรระหวาง  Tab 

กดล็อกเพ่ือพิมพอักษรบนเหมือน  “แปนล็อกแครอักษร
ใชสําหรับพิมพอักษรบนของแปนอักษรนั้น  ทําหนาท่ีเหมือน 

จะใชทํางานตอเม่ือมีการข้ึนบรรทัดใหม  ทําหนาท่ีเหมือน  “กานปดแคร

 การลบอักษรถอยหลังทีละหนึ่งตัวตามลําดับ  คลาย 
เครื่องพิมพดีดท่ีถอยทีละหนึ่งตัว แตจะไมลบตัวอักษร 

ใชกําหนดชองระหวางตัวอักษร หรือ การเวนวรรคตัวอักษร ทําหนาท่ีเหมือน 
ของเครื่องพิมพดีด 

แปนพิมพคอมพิวเตอรมีปุมเสริมการทํางานเพ่ิมข้ึนมาซ่ึงตางจากแปนพิมพดีด           
สวนแปนพิมพอักษร  แปนตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอน และแปนอ่ืน ๆ จะไมแตกตางกัน

จากตารางเปรียบเทียบฯ นี้  ผูเรียนสามารถนําความรูเดิมท่ีเรียนมาในวิชาพิมพดีด
กับวิชาโปรแกรมประมวลผลคํา   โดยมาประยุกตใชในการพิมพงานข้ันผลิตตาง

หรือ พิมพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรก็สามารถพิมพได  เพียงต้ังคาการพิมพขอบกระดาษ
ลาง  กําหนดระยะการปดและอ่ืนๆ  ใหถูกตองตามแบบฟอรมของจดหมาย

สําหรับแบบฟอรมการพิมพท้ังพิมพดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดา  และแบบฟอรมท่ีพิมพดวยเครื่อง
อยางอยูในแตละบทเรียน  ซ่ึงผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการพิมพงานชนิดตาง ๆ ได
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สวนประกอบท่ีใชในงานสําหรับโปรแกรมพิมพบนคียบอรดคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเหมือนกับ

อยูดานบนขางซายของคียบอรด  ใชสําหรับยอหนา และต้ังระยะในการพิมพ สําหรับ
 ลบ  กับ Tab บวก 

แปนล็อกแครอักษร”  ในเครื่องพิมพดีด 
ทําหนาท่ีเหมือน “แปนยกแคร”             

กานปดแคร”  ของเครื่อง

การลบอักษรถอยหลังทีละหนึ่งตัวตามลําดับ  คลาย “แปนถอยหลัง” ของ

ใชกําหนดชองระหวางตัวอักษร หรือ การเวนวรรคตัวอักษร ทําหนาท่ีเหมือน 

แปนพิมพคอมพิวเตอรมีปุมเสริมการทํางานเพ่ิมข้ึนมาซ่ึงตางจากแปนพิมพดีด           
คตอน และแปนอ่ืน ๆ จะไมแตกตางกัน 

จากตารางเปรียบเทียบฯ นี้  ผูเรียนสามารถนําความรูเดิมท่ีเรียนมาในวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน    
กตใชในการพิมพงานข้ันผลิตตางๆ จะพิมพดวยเครื่อง

หรือ พิมพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรก็สามารถพิมพได  เพียงต้ังคาการพิมพขอบกระดาษ          
ใหถูกตองตามแบบฟอรมของจดหมาย        

ละแบบฟอรมท่ีพิมพดวยเครื่อง
ซ่ึงผูเรียนสามารถฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการพิมพงานชนิดตาง ๆ ได 

 

 

 



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
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ให้นักเรียนเติมตัวอักษรลงในแป้นพิมพ์ทั้ง	2	ชนิด	ให้ถูกต้อง	สวยงาม

แป้นพิมพ	์เครื่องพิมพ์ดีด

แป้นพิมพ์	(คีย์บอร์ด)	คอมพิวเตอร์



หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้และการบำารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
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ห  น่  ว  ย  ที่
แบบประเมินผลการเรียนรู้  1

 ตอนที่ 1  จงเลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ในยุคแรกการจัดทำาเอกสารจะจัดทำาโดยการใช้...
	 ก.	พิมพ์ดีดธรรมดา
	 ข.	พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
	 ค.	เขียนด้วยลายมือ
	 ง.	 พิมพ์ดีดไฟฟ้า
2. การบำารุงรักษาเบ้ืองต้นท่ีผู้ใช้ควรปฏิบัติทุกคร้ังท่ี
 ใช้เคร่ืองพิมพ์ดีด คือ
	 ก.	เลิกใช้เคร่ืองฯ	นำาผ้าคลุมเคร่ืองให้เรียบร้อย
	 ข.	ทำาความสะอาดลูกยางใหญ่
	 ค.	หยอดน้ำามันหล่อล่ืนทุกสัปดาห์
	 ง.	 แปรงก้านอักษรทุกวัน
3. ข้อดีของเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา คือ
	 ก.	ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
	 ข.	 เหมาะสำาหรับการเรียนฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นอักษร
	 ค.	การพิมพ์กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสำาเร็จรูป
	 ง.	 ถูกทุกข้อ
4. โปรแกรมประมวลผลคำาเป็นโปรแกรมเน้นงาน
 ด้านใด
	 ก.	พิมพ์เอกสาร
	 ข.	พิมพ์เวิร์ด
	 ค.	สร้างรูปภาพ
	 ง.	 สืบค้นข้อมูล
5. Enter ของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ทำาหน้าท่ี
 เหมือนกับ...........ของเคร่ืองพิมพ์ดีด
	 ก.	แป้นถอยหลัง
	 ข.	ก้านปัดแคร่
	 ค.	คานเคาะวรรค
	 ง.	 ก้านปรับระยะบรรทัด

6. ข้อดีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  คือ
	 ก.	สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย
	 ข.	ข้อมูลท่ีพิมพ์สามารถบันทึกและจัดเก็บไว้ได้
	 ค.	ตรวจสอบคำาอัตโนมัติ
	 ง.	 ถูกทุกข้อ
7. ปุ่ม Shift ของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ทำาหน้าท่ี
 เหมือนกับ...........ของเคร่ืองพิมพ์ดีด
	 ก.	แป้นยกแคร่
	 ข.	แป้นล็อกแคร่
	 ค.	แป้นถอยหลัง
	 ง.	 ก้านปัดแคร่
8. Space Bar ของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ทำา
 หน้าท่ีเหมือนกับ...........ของเคร่ืองพิมพ์ดีด
	 ก.	แป้นยกแคร่
	 ข.	แป้นล็อกแคร่
	 ค.	แป้นถอยหลัง
	 ง.	 คานเคาะวรรค
9. Cape lock ของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ทำา
 หน้าท่ีเหมือนกับ...........ของเคร่ืองพิมพ์ดีด
	 ก.	แป้นยกแคร่
	 ข.	แป้นล็อกแคร่
	 ค.	แป้นถอยหลัง
	 ง.	 ก้านปัดแคร่
10. ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างแป้นพิมพ์
 คอมพิวเตอร์กับแป้นพิมพ์ดีด
	 ก.	แป้นอักษร
	 ข.	แป้นตัวเลข
	 ค.	แป้นเคร่ืองหมายวรรคตอน
	 ง.	 ปุ่มเสริมการทำางาน




