
 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ                รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 

เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา 3 ชัว่โมง 
 
1.  สาระส าคัญ 
      ในปัจจุบนัน้ี  คอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อชีวิตประจ าวนั เราจึงควรศึกษาและ
ท าความเขา้ใจกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้มากข้ึน  ในหน่วยการเรียนน้ีนักศึกษาจะได้ศึกษา
เก่ียวกบัความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ  องคป์ระกอบในการท างาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และยงัมีอุปกรณ์ต่อพ่วงกบั
เคร่ือง เพื่อใหเ้ราสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน สะดวกในการท างานในรูปแบบต่าง ๆ  
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
             เพื่อให้รู้และเขา้ใจ ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์  และสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             2.2.1  อธิบายความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

2.2.2  แยกแยะองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ได ้
2.2.3  อธิบายส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ได ้
2.2.4  สนใจหนา้ท่ีการท างานของฮาร์ดแวร์แต่ละประเภทได ้
2.2.5  ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้

 
3.  สาระการเรียนรู้ 
         คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ 
3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
4. การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ 

 



4.  กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 
กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของผู้เรียน 

1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
1.1  บอกวตัถุประสงคข์องการเรียนการ

สอนรายวชิา เกณฑก์ารใหค้ะแนน การปฏิบติั
กิจกรรมการเรียน และขอ้ควรปฏิบติัขณะ
เรียน 

1.2  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.3  ครูซกัถามความรู้เก่ียวกบัเร่ือง

คอมพิวเตอร์และสนทนาเก่ียวกบัเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
2.  ข้ันให้ความรู้ 

2.1  ครูอธิบายเน้ือหาจากส่ือ Power point   
       2.1.1 ระบบคอมพิวเตอร์ 
       2.1.2 ความหมายและองคป์ระกอบ

ของคอมพิวเตอร์ 
       2.1.3 ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ 
       2.1.4 ระบบสารสนเทศ 

     2.2  ครูน านกัเรียนตรวจสอบส่วนประกอบ
ต่างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
3. ข้ันประยุกต์  

3.1  ครูใหผู้เ้รียนท าใบงานหน่วยท่ี 1   
3.2  ครูใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการตรวจสอบ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
4.  ข้ันสรุปและประเมินผล 
     4.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป
สาระส าคญั 
     4.2  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
     4.3  ครูใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน
หน่วยท่ี 1  

1.  ข้ันน าสู่บทเรียน 
1.1  นกัเรียนฟังและบนัทึกวตัถุประสงคข์องการ

เรียนการสอนรายวชิา เกณฑ์การใหค้ะแนน การ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียน และขอ้ควรปฏิบติัขณะเรียน 
ถาม-ตอบ 

 1.2 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 1.3 นกัเรียนตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น

เ ก่ียวกับ เ ร่ืองคอมพิวเตอร์และสนทนาเ ก่ียวกับ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
2.  ข้ันให้ความรู้ 
     2.1  ฟังครูอธิบาย จดบนัทึก ตอบขอ้ซกัถาม 
     2.2  นกัเรียนศึกษาส่วนประกอบต่างของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
     2.3 นกัเรียนถามปัญหาและขอ้สงสัยในบทเรียน 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์  
      3.1 นกัเรียนท าใบงานหน่วยท่ี 1  
      3.2  นกัเรียนท าการตรวจสอบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ตามท่ีผูส้อนก าหนด 
4.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
     4.1  นกัเรียนร่วมสรุปเน้ือหาท่ีไดเ้รียนใหมี้ความ
เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
     4.2  นกัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
     4.3  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี 1  
      



กจิกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรู้หรือกจิกรรมของผู้เรียน 
     4.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลงั 
     5.5  มอบหมายใหน้กัเรียนหารายละเอียด
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมราคา ส่งใน
คร้ังต่อไป 
 
 

     4.4  นกัเรียนฟังผลการทดสอบและเปรียบเทียบ
คะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน  และหลงัเรียน   
     5.5  รับทราบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
5.  ส่ือการเรียนรู้ 
 5.1  เอกสารประกอบการสอนวชิาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
 5.2  แบบทดสอบ 
 5.3  ส่ือการเรียนบนโปรแกรม  Power point   
 5.4  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 5.5  ใบงาน 
6.  การวดัผลประเมินผล 
 6.1  ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 6.2  ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 6.3  จากแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง 
 6.4  สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็น 
 6.5  จากแบบและเกณฑป์ระเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
 
7.  กจิกรมเสนอแนะ 
      ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหน่วยการเรียนมา
ก่อน  ถึงชัว่โมงเรียน  ผูเ้รียน  จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ  ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย  ไดอ้ยา่งมี
ความสุข และเกิดความขอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
          ร้อยละ  80 – 100                                  หมายถึง                           ผลการเรียนดีมาก 
          ร้อยละ  70 – 79                                    หมายถึง                           ผลการเรียนดี 
          ร้อยละ  60 – 69                                    หมายถึง                           ผลการเรียนปานกลาง 
          ร้อยละ  50 – 59                                    หมายถึง                           ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
     ต  ่ากกวา่ร้อยละ  50                                    หมายถึง                           ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
           8 – 10        คะแนน                             หมายถึง                            มีพฤติกรรมดี 
           5 – 7          คะแนน                             หมายถึง                            มีพฤติกรรมพอใช ้
     ต  ่ากวา่  5          คะแนน                             หมายถึง                           มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
 



 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัศึกษา 

 เกณฑก์ารตดัสิน 
                              2         คะแนน            หมายถึง               มีพฤติกรรมในระดบัสม ่าเสมอ 
                              1         คะแนน            หมายถึง               มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ์ 
                              0                 คะแนน            หมายถึง               มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 
เกณฑก์ารประเมิน 

                          8 - 10               คะแนน             หมายถึง              พฤติกรรมดี 
                          5 - 7                 คะแนน             หมายถึง              พฤติกรรมพอใช ้
              ต  ่ากวา่ 5                       คะแนน             หมายถึง              พฤติกรรมตอ้งปรับปรุง 

 
เลข 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

ผู้รับการประเมิน 

พฤติกรรมของนักศึกษา 

ความมวีนิัย 
ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

10                       
                       
                       

 
ผูป้ระเมิน……………………………                                                                                                                                                 

                    (นางนภาภรณ์  สาผวิ) 
 วนัท่ี ........./................/.............      



          
บันทกึหลงัการสอน 

รายการ 
ระดับความ
เหมาะสม 

หมาย
เหตุ 

4 3 2 1 

 1.  ผลการใช้แผนการสอน      
      1.1  เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม      
      1.2  เวลาท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม      
      1.3  การเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั      
      1.4  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      
      1.5  การใชส่ื้อการเรียนการสอนเหมาะสม      
2.   ผลการเรียนของผู้เรียน      
      2.1  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเ้รียน      
      2.2  ความสนใจใฝ่รู้และความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม      
      2.3  การแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียน      
      2.4  ความมัน่ใจในการเสนอผลงาน      
      2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน      
3.  ผลการสอนของครู      
     3.1  การวางแผนและความมัน่ใจในการสอน      
     3.2  ความราบร่ืนของกระบวนการและกิจกรรมการสอน      
     3.3  เอกสารจากแหล่งเรียนรู้ และขอ้มูลสารสนเทศมีเพียงพอ      
     3.4  การเรียนการสอนครบตามเน้ือหาหลกัสูตรในเวลาท่ีก าหนด      
     3.5  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหผู้เ้รียน      
4.  อืน่ๆ
............................................................................................................
........................................................................................................... 

     

รวม      
   
                                                                                             ลงช่ือ .......................................... ผูส้อน 
                                                                                                           (นางนภาภรณ์  สาผิว) 
                                                                                              วนัท่ี ............../................/................. 



รูปที ่1.1  องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

บทที ่1  
เร่ือง การใช้คอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ 

 
1. ความหมายของคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.1  คอมพวิเตอร์  หมายถึง  เคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึง ท่ีมีการท างานแบบอตัโนมติั  ท า
หนา้ท่ีเหมือนสมองกล  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ  ทั้งท่ีง่ายและซบัซอ้นตามค าสั่งของโปรแกรม  ขั้นตอน
การท างานจะประกอบดว้ย  การรับโปรแกรมและขอ้มูลในรูปแบบท่ีเคร่ืองสามารถรับได ้และท าการ
ประมวลผล  โดยท าการเปรียบเทียบจนกระทัง่ไดผ้ลลพัธ์  จากนั้นน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปแสดงผลท่ีอุปกรณ์
แสดงผล เช่น  จอภาพหรือเคร่ืองพิมพ ์ เป็นตน้ 

 
 1.2  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1) เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิธีการปฏิบติัท่ีมีการจดัล าดบัอยา่งมีรูปแบบและขั้นตอน 
เพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในเร่ืองของความรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้ง เป็นตน้ 

      2) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว
หรือเสียงต่างๆ โดยผ่านการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ คือ ไดผ้า่นการค านวณ การจดัเรียง การ
เปรียบเทียบ เป็นตน้ ผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้

 3)  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)หมายถึง วธีิการปฏิบติัท่ีมีการจดัล าดบัอยา่ง
มีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในเร่ืองของความรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความ
ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์ การส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีส าหรับการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาท างานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนสารสนเทศ โดยน าขอ้มูล
ป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ท าการประมวลผลเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 
 
2.  องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ 
       ระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท างานอยา่งเป็นระบบ (System) หมายถึงภายในระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีหนา้ท่ี
เฉพาะ ท างานประสานสัมพนัธ์กนั เพื่อใหง้านบรรลุตาม
เป้าหมาย ในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

การท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว จะยงั
ไม่สามารถท างานไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงหากจะใหค้อมพิวเตอร์
ท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแลว้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ควรจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบคือ 



ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟตแ์วร์ (Software)  บุคลากร (Peopleware)  ขอ้มูล(Data) สารสนเทศ
(Information)  และกระบวนการท างาน ( Procedure )  

 
 2.1   ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของตวัเคร่ืองท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ 
วงจรไฟฟ้า ตวัเคร่ือง จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ คีร์บอร์ด เป็นตน้ซ่ึงสามารถแบ่งส่วนพื้นฐานของฮาร์ดแวร์
เป็น 4  หน่วยส าคญั 
 2.1.1  หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต ( Input Unit) ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลและโปรแกรมเขา้ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ไดแ้ก่ คียบ์อร์ดหรือแป้นพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองสแกน เคร่ืองรูดบตัร Digitizer เป็นตน้ 
 2.1.2  ระบบประมวลผลกลางหรือซีพยูี (CPU : Central Processing Unit) ท าหนา้ท่ีในการ
ท างานตามค าสั่งท่ีปรากฏอยูใ่นโปรแกรม ปัจจุบนัซีพียขูองเคร่ืองพีซี รู้จกัในนามไมโครโปรเซสเซอร์ 
( Micro Processor) หรือ Chipเช่นบริษทั Intel คือ Pentium หรือ Celelon ส่วนของ
บริษทั AMD คือ K6,K7(Athlon) เป็นตน้  ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหนา้ท่ีในการประมวลผลขอ้มูล ใน
ลกัษณะของการค านวณและเปรียบเทียบ โดยจะท างานตามจงัหวะเวลาท่ีแน่นอน เรียกวา่
สัญญาณ Clock เม่ือมีการเคาะจงัหวะหน่ึงคร้ัง ก็จะเกิดกิจกรรม 1 คร้ัง เราเรียกหน่วย ท่ีใชใ้นการวดั
ความเร็วของซีพียวูา่ “เฮิร์ท”(Herzt) หมายถึงการท างานไดก่ี้คร้ังในจ านวน 1 วนิาที เช่น 
ซีพีย ูPentium4 มีความเร็ว2.5 GHz หมายถึงท างานเร็ว 2,500 ลา้นคร้ัง ในหน่ึงวนิาที กรณีท่ี
สัญญาณ Clock เร็วก็จะท าใหค้อมพิวเตอร์เคร่ืองนั้น มีความเร็วสูง  และ ซีพียท่ีูท างานเร็วมาก ราคาก็จะ
แพงข้ึนมากตามไปดว้ย 
 2.1.3  หน่วยเกบ็ข้อมูล ( Storage ) ซ่ึงสามารถแยกตามหนา้ท่ีไดเ้ป็น 2  ลกัษณะ คือ 

        1)  หน่วยเก็บขอ้มูลหลกัหรือความจ าหลกั ( Primary Storage หรือ Main Memory ) ท า
หนา้ท่ีเก็บโปรแกรมหรือขอ้มูลท่ีรับมาจากหน่วยรับขอ้มูลเพื่อเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางท าการ
ประมวลผล และรับผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลเพื่อส่งออกหน่วยแสดงขอ้มูลต่อไปซ่ึงอาจแยกได้
เป็น 2 ประเภท คือ RAM ( Random Access Memory ) ท่ีสามารถอ่านและเขียนขอ้มูลไดใ้นขณะท่ีเปิด
เคร่ืองอยู ่แต่เม่ือปิดเคร่ืองขอ้มูลใน RAM จะหายไป และ ROM ( Read Only Memory ) จะอ่านไดอ้ยา่ง
เดียว เช่น  BIOS (Basic Input Output system)  โปรแกรมฝังไวใ้ช้ตอนสตาร์ตเคร่ือง  เพื่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เร่ิมตน้ท างาน เป็นตน้ 

      2)  หน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง ( Secondary Storage ) เป็นหน่วยท่ีท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล หรือ
โปรแกรมท่ีจะป้อนเขา้สู่หน่วยความจ าหลกัภายในเคร่ืองก่อนท าการประมวลผลโดยซีพีย ูรวมทั้งเป็นท่ี
เก็บผลลพัธ์จากการประมวลผลดว้ย ปัจจุบนัรู้จกัในนามฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) หรือแผ่นฟร็อปปีดิสก ์
(Floppy Disk) ซ่ึงเม่ือปิดเคร่ืองขอ้มูลจะยงัคงเก็บอยู ่
 2.1.4  หน่วยแสดงข้อมูลหรือเอาต์พุต ( Output Unit ) ท าหนา้ท่ีในการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การประมวลผล ไดแ้ก่ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ ทั้ง 4 ส่วนจะเช่ือมต่อกนัดว้ยบสั ( Bus ) 



  
 2.2  ซอฟต์แวร์ ( Software ) 
       ซอฟต์แวร์ คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ท่ีสั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน รวมไปถึงการควบคุมการ
ท างาน ของอุปกรณ์แวดลอ้มต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นตน้ 
ซอฟต์แวร์ เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่รับรู้การท างานของมันได้ ซ่ึงต่างกับ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

 2.2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software ) คือโปรแกรม ท่ีใช้ในการควบคุมระบบการ 
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เช่น การบูตเคร่ือง การส าเนาขอ้มูล การจดัการระบบของดิสก ์
ชุดค าสั่งท่ีเขียนเป็นค าสั่งส าเร็จรูป โดยผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีมาพร้อมแลว้จากโรงงานผลิต การ
ท างานหรือการประมวลผล ของซอฟต์แวร์เหล่าน้ี ข้ึนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง ระบบของ
ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ี ออกแบบมาเพื่อการปฏิบติัควบคุม และมีความสามารถในการยืดหยุน่ การประมวลผล
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4  ประเภทคือ 
    1)  โปรแกรมระบบปฏิบติัการ (Operating System) เป็นโปรแกรมท่ีใชค้วบคุม และ
ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการจดัการระบบของดิสก ์การบริหาร
หน่วยความจ าของระบบ กล่าวโดยสรุปคือ หากจะท างานใดงานหน่ึง โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ 
ในการท างาน แลว้จะตอ้งติดต่อกบัซอฟตแ์วร์ระบบก่อน ถา้ขาดซอฟตแ์วร์ชนิดน้ี จะท าใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ ไมส่ามารถท างานได ้ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์ประเภทน้ีไดแ้ก่ โปรแกรม
ระบบปฏิบติัการ Unix Linux  DOS และWindows (เวอร์ชัน่ต่าง ๆ เช่น 95 98 me 2000 NT XP Vista ) เป็นตน้ 
                 2)  ตวัแปลภาษา (Translator)  จาก Source Code ใหเ้ป็น Object Code (แปลจากภาษาท่ี
มนุษยเ์ขา้ใจ ใหเ้ป็นภาษาท่ีเคร่ืองเขา้ใจ เปรียบเสมือนล่ามแปลภาษา) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการ
แปลภาษาระดบัสูง ซ่ึง เป็นภาษาใกลเ้คียงภาษามนุษย ์ใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองก่อนท่ีจะน าไปประมวลผล ตวั
แปลภาษาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พีท
เตอร์ (Interpeter) คอมไพเลอร์จะแปลค าสั่งในโปรแกรมทั้งหมดก่อน แลว้ท าการล้ิง (Link) เพื่อใหไ้ด้
ค  าสั่งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ ส่วนอินเตอร์พีทเตอร์จะแปลทีละประโยคค าสั่ง แลว้ท างานตามประโยค
ค าสั่งนั้น การจะเลือกใชต้วัแปลภาษาแบบใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม ซ่ึง
มี 2 แบบไดแ้ก่ ภาษาแบบโครงสร้าง   เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษา
จาวา(Java)ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษา SQL ภาษา HTML เป็นตน้  ภาษาแบบเชิงวตัถุ 
( Visual หรือ Object Oriented Programming ) เช่น Visual Basic,Visual C หรือ Delphi เป็นตน้ 
 3)  ยติูลิต้ี โปรแกรม (Utility Program) คือซอฟตแ์วร์เสริมช่วยใหเ้คร่ืองท างานมี
ประสิทธิภาพ มากข้ึน เช่น ช่วยในการตรวจสอบดิสก ์ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลในดิสก ์ช่วยส าเนาขอ้มูล 
ช่วยซ่อมอาการช ารุดของดิสก ์ช่วยคน้หาและก าจดัไวรัส ฯลฯ เป็นตน้โปรแกรมในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ 
โปรแกรม Norton Winzip Scan virus Sidekick Scandisk Screen Saver ฯลฯ เป็นตน้ 



รูปที ่1.2  สัญลกัษณ์ของโปรแกรม
ต่างๆ 

 4)  ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagonostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการติดตั้ง
ระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อและใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาติดตั้ งระบบ ได้แก่ 
โปรแกรม Setupและ Driverต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Setup Microsoft Office โปรแกรม Driver Sound 
,  Driver Printer , Driver Scanner ฯลฯ เป็นตน้ 

 
  
 2.2.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  คือ ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ไม่วา่จะดา้น
เอกสาร บญัชี การจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้ซอฟตแ์วร์ประยกุต์
สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
         1) ซอฟตแ์วร์ส าหรับงานเฉพาะดา้น 
(Special Purpose Software)  คือ โปรแกรมซ่ึงเขียนข้ึนเพื่อ
การท างานเฉพาะอยา่งท่ีเราตอ้งการ บางท่ีเรียกวา่ User’s 
Program เช่น โปรแกรมการท าบญัชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรม
ระบบเช่าซ้ือ โปรแกรมการท าสินคา้คงคลงั เป็นตน้ ซ่ึงแต่
ละโปรแกรมก็มกัจะมีเง่ือนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกนั
ออกไปตามความตอ้งการ หรือกฎเกณฑข์องแต่ละหน่วยงาน
ท่ีใช ้ซ่ึงสามารถดดัแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม (Modifications) ใน
บางส่วนของโปรแกรมได ้เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้และซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์เขียนข้ึนน้ีโดย
ส่วนใหญ่มกัใชภ้าษาระดบัสูงเป็นตวัพฒันา 
        2)  ซอฟตแ์วร์ส าหรับงานทัว่ไป (General Purpose Software) เป็นโปรแกรมประยุกตท่ี์
มีผูจ้ดัท าไว ้เพื่อใช้ในการท างานประเภทต่างๆ ทัว่ไป โดยผูใ้ช้คนอ่ืนๆ สามารถน าโปรแกรมน้ีไป
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถท าการดัดแปลง หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผูใ้ช้ไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมเอง ซ่ึงเป็นการประหยดัเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม 
นอกจากน้ี ยงัไม่ต้องเวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซ่ึงโปรแกรมส าเร็จรูปน้ี มักจะมีการใช้งานใน
หน่วยงาน ซ่ึงขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดงันั้น การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปจึงเป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง ตวัอยา่งโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้
ไดแ้ก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นตน้ 
  
  2.3  บุคลากร ( Peopleware ) 
               บุคลากรจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเป็นตวัก าหนดถึงประสิทธิภาพถึงความส าเร็จและความคุม้ค่าใน
การใชง้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถแบ่งบุคลากรตามหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามลกัษณะงานได ้6 ดา้น ดงัน้ี 



         2.3.1  นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer  :  SA ) ท าหนา้ท่ีศึกษา
และรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ และท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างผูใ้ช้ระบบและนักเขียน
โปรแกรม (Programmer)หรือปรับปรุงคุณภาพงานเดิม  นกัวิเคราะห์ระบบตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรม และควรจะเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
  2.3.2  โปรแกรมเมอร์ ( Programmer ) คือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเขียนซอฟตแ์วร์ต่างๆ(Software )หรือ
เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเขียนตามแผนผงัท่ี
นกัวเิคราะห์ระบบไดเ้ขียนไว ้
  2.3.3  ผูใ้ช ้( User ) เป็นผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเป็นผูป้ฏิบติัหรือก าหนดความตอ้งการใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ว่าท างานอะไรได้บา้ง     ผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทัว่ไป จะตอ้งเรียนรู้วิธีการใช้
เคร่ือง และวธีิการใชง้านโปรแกรม เพื่อใหโ้ปรแกรมท่ีมีอยูส่ามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 
  2.3.4  ผูป้ฏิบติัการ (Operator ) ส าหรับระบบขนาดใหญ่  เช่น เมนเฟรม  จะตอ้งมีเจา้หน้าท่ี
คอมพิวเตอร์ท่ีคอยปิดและเปิดเคร่ือง   และเฝ้าดูจอภาพเม่ือมีปัญหาซ่ึงอาจเกิดขัดข้อง   จะต้อง
แ จ้ ง  System  Programmer  ซ่ึ ง เ ป็ น ผู ้ ดู แ ล ต ร ว จสอบแก้ ไ ข โป รแก รม ร ะบบควบ คุ ม เ ค ร่ื อ ง 
(System  Software) อีกทีหน่ึง  
  2.3.5  ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล ( Database Administrator : DBA ) กลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดูแลขอ้มูล
ผ่านระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะควบคุมให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ี
ก าหนดสิทธิการใช้งานขอ้มูล ก าหนดในเร่ืองความปลอดภยัของการใช้งาน   พร้อมทั้งดูแลดาตา้เบส
เซิร์ฟเวอร์ (Database Server) ใหท้  างานอยา่งปกติดว้ย 
  2.3.6  ผูจ้ดัการระบบ (System Manager) คือ ผูว้างนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน  เป็นผูท่ี้มีความหมายต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการน าระบบคอมพิวเตอร์
เขา้มาใชง้านเป็นอยา่งมาก 
  
  2.4  ข้อมูลและสารสนเทศ 
   2.4.1  ข้อมูล (Data) หมายถึง ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แลว้ใชต้วัเลขตวัอกัษร หรือ
สัญลกัษณ์ ต่างๆ ท าความหมายแทนส่ิงเหล่านั้น เช่น 

- คะแนนสอบวชิาภาษาไทยของนกัเรียน 
- อายขุองพนกังานในบริษทัชินวตัรจ ากดั 
- ราคาขายของหนงัสือในร้านหนงัสือดอกหญา้ 
- ค าตอบท่ีผูถู้กส ารวจตอบในแบบสอบถาม 

  2.4.2  สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอ้สรุปต่างๆ ท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลมาท าการ
วเิคราะห์ หรือผา่นวธีิการท่ี ไดก้  าหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้สรุปไปใชง้านหรืออา้งอิง เช่น 

- เกรดเฉล่ียของวชิาภาษาไทยของนกัเรียน 



- อายเุฉล่ียของพนกังานในบริษทัชินวตัรจ ากดั 
- ราคาขายสูงสุดของหนงัสือในร้านหนงัสือดอกหญา้ 
- ขอ้สรุปจากการส ารวจค าตอบในแบบสอบถาม 
 

  2.5  กระบวนการท างาน ( Procedure ) 
 องค์ประกอบด้านน้ีหมายถึงกระบวนการท างานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการ
ท างานกบัคอมพิวเตอร์ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งทราบขั้นตอนการท างานเพื่อใหไ้ดง้านท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงอาจจะมีขั้นตอนสลบัซบัซอ้นหลายขั้นตอน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีคู่มือปฏิบติังาน เช่น คู่มือผูใ้ช ้
( user manual ) หรือคู่มือผูดู้แลระบบ ( operation manual ) เป็นตน้ 
 
3.  ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์          
     โดยหลกัการแลว้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ท่ีท างานตามหนา้ท่ี  4  ส่วน
ดว้ยกนั คือ 
 
  3.1  หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)   
             หน่วยป้อนขอ้มูล  (Input Unit)  ท าหนา้ท่ีในการป้อนขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ท่ี
ท าหนา้ท่ีในการป้อนขอ้มูล  เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่  แป้นพิมพ ์ ส าหรับพิมพต์วัอกัษรและอกัขระ
ต่าง ๆ เมาส์ส าหรับคลิกสั่งงานโปรแกรม  สแกนเนอร์ส าหรับสแกนรูปภาพ  จอยสต๊ิก  ส าหรับเล่นเกมส์ 
ไมโครโฟนส าหรับพูดอดัเสียง และกล้องดิจิตอลส าหรับถ่ายภาพ  และน าเขา้ไปเก็บไว ้ ในดิสก์ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อน าไปใชง้านต่อไป 
 
 3.1.1  คีย์บอร์ด (Keyboard)   
                      เป็นอุปกรณ์น าขอ้มูลเข้าท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดและพบเห็นในการใช้งานทัว่ไป โดยรับ
ข้อมูลป้อนเข้าท่ีเป็นตวัอกัษร อักขระพิเศษ ตวัเลข รวมถึงชุดค าสั่งต่าง ๆ ตวัอุปกรณ์จะมีกลุ่มของ
แป้นพิมพว์างเรียงต่อกนัเหมือนกบัเคร่ืองพิมพดี์ด ผูใ้ชง้านสามารถเลือกกดปุ่มใด ๆ 
ได้ทนัที โดยข้อมูลทั้งหมดท่ีป้อนเข้ามาจะถูกส่งเขา้ไปเก็บยงัหน่วยความจ าของ
ระบบและ แปลงให้เป็นรหัสท่ีคอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อน จากนั้นจึงจะน าไป
ประมวลผลต่อไป 
 
 3.1.2  เมาส์ ( Mouse )  
                       เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ช้ีต  าแหน่งการท างานรวมถึงสั่งการให้คอมพิวเตอร์ท างานบางค าสั่งท่ีมี
การโตต้อบกนัระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ โดยใชมื้อเป็นตวับงัคบัทิศทางและใชน้ิ้ว



ส าหรับการกดเลือกค าสั่งงาน ปัจจุบนัท่ีบนันิยมใชคื้อเมาส์แบบแสง หรือ ออปติคอลเมาส์ ท างานโดยใช้
แสงไปกระทบพื้นผิวดา้นล่าง วงจรภายในจะวิเคราะห์แสงสะทอ้นท่ีเปล่ียนไปเม่ือเล่ือนเมาส์และแปลง
ทิศทางเป็นการช้ีต าแหน่ง ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งท่ีเป็นแบบต่อกบัคอมพิวเตอร์โดยใชส้ายและแบบไม่ใชส้าย 
 
       3.1.3  แทร็ก บอล (Track ball)  
                        เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหลกัการท างานคลา้ยกบัเมาส์ โดยมีลูกบอลติดตั้งไว้
ส่วนบนเพื่อใชส้ าหรับควบคุมทิศทาง เม่ือผูใ้ชห้มุนลูกบอลก็คือการยา้ยต าแหน่งตวัช้ี
นัน่เอง ลกัษณะของลูกบอลมีขนาดใหญ่กวา่เมาส์มาก ส่วนใหญ่จะน าไปใชติ้ดตั้งแยกต่างหาก เพื่อช่วยให้
การท างานกบัคอมพิวเตอร์แบบพกพาสะดวกมากยิง่ข้ึนในบางรุ่นอาจติดตั้งแทร็ก บอลอยูไ่วภ้ายในดว้ย 
แต่ปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมใชก้นัแลว้ 
 3.1.4  จอยสติ๊ก ( Joystick )  
                        เป็นอุปกรณ์ท่ีพบเห็นไดก้บัการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกม
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากการใชเ้มาส์เพื่อบงัคบัทิศทางนั้นอาจไม่
รองรับกบัรูปแบบของบางเกมได ้จึงน าเอาจอยสต๊ิกมาใชแ้ทน เช่น การบงัคบัทิศทางซา้ย ขวา หนา้ หลงั 

หรือบงัคบัทิศทางในระดบัองศาท่ีแตกต่างกนัในการควบคุมอากาศยานหรือท่าต่อสู้ของตวั
ละคร ซ่ึงท าใหเ้กมมีความสมจริงมากกวา่การใชเ้มาส์นัน่เอง 
 

    3.1.5  เคร่ืองจานแม่เหลก็ (Disk drive)  
                        แผ่นดิสก์หรือดิสเกตต์  (diskette) หรือ แผ่นบนัทึก เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูล ท่ีอาศัย
หลกัการเหน่ียวน าของสนามแม่เหล็ก โดยทัว่ไปมีลกัษณะบางกลมและบรรจุอยูใ่นแผน่พลาสติกส่ีเหล่ียม

คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนฟลอปปีดิสก์ มีความจุเพียง 1.44 Mb 
ปัจจุบนัไม่นิยมใชก้นัแลว้ 
 

  3.1.6  ตัวขับ ซีดีรอม (CD/DVD -ROM Drive) 
                      เป็นท่ีเคร่ืองอ่านแผ่น ซีดีและดีวีดี ใช้แสงเลเซอร์ในการอ่าน
ขอ้มูลในแผน่ ปัจจุบนัมีทั้งแบบ  Combo, DVD Writer สามารถเขียนและอ่าน
แผน่ไดใ้นเคร่ืองเดียวกนั 
 
  3.1.7  สแกนเนอร์ (Scanner) 
                        เป็นอุปกรณ์ท่ีใชอ่้าน หรือสแกนภาพ สแกนขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ เขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ด้วยการแปลงข้อมูลแบบอะนาล็อกให้เป็นดิจิตอล ด้วยการส่องแสงไปยงัวตัถุหรือ
เอกสารท่ีตอ้งการสแกน  จากนั้นแสงท่ีส่องไปยงัวตัถุจะสะทอ้นกลบัมาและถูกส่งผ่าน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


ไปท่ี เซลลไ์วแสง ซ่ึงจะท าการตรวจจบัความเขม้ของแสงท่ีสะทอ้นออกมาจากวตัถุและแปลงให้อยูใ่นรูป
ของขอ้มูลดิจิตอล  ภาพหรือวตัถุท่ีไดจ้ากการสแกนก็จะอยูใ่นฟอร์แมตของไฟลรู์ปภาพ เช่น jpg, bmp 
 
  3.1.8  ไมโครโฟน(Microphone) 
                       เป็นอุปกรณ์อินพุต ซ่ึงท าหนา้ท่ีแปลงเสียงใหเ้ป็นสัญญาดิจิตอล 
แลว้แสดงออกทางเอาทพ์ุต(ล าโพง)เพื่อความสะดวกในการใชง้านจึงออกแบบ
ไมโครโฟนติดตั้งมากบัหูฟัง 
  
  3.1.9  แวบ็แคม (Webcam) 

                       เวบ็แคม (webcam) หรือ เวบ็แคเมรา (web camera) เป็นกลอ้งท่ีส่งสัญญาณภาพผา่น
ทางคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บทางเมสเซนเจอร์หรือทาง
ซอฟต์แวร์อ่ืนสามารถใช้ในการถ่ายรูป หรือถ่ายวีดีโอก็ไดเ้ช่น ปัจจุบนันิยมใช้กนั
มาก โดยเฉพาะการคุยสนทนาผา่อินเทอร์เน็ต 

 
  3.1.10  เคร่ืองอ่านบาร์โค๊ด (Barcode Scanner) 

                         เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการอ่านรหสัท่ีเรียกวา่บาร์โค๊ด เช่น อ่าน
รหสัสินคา้ในห่างสรรพสินคา้แลว้จากนั้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็น ารหสัท่ีอ่านไดไ้ป
เปรียบเปรียบกบัฐานขอ้มูลสินคา้ เพื่อคิดราคาสินคา้ 
 

 3.2  อุปกรณ์ส่วนประมวลผลข้อมูล  (Central Processing Unit : CPU) 
                     ส าหรับคอมพิวเตอร์แลว้ซีพียูหรือท่ีเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงคือ โพรเซสเซอร์ ถือว่าเป็นหัวใจ

ส าคญัในการท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองอาจมีซีพียแูค่ตวัเดียว หรือ
บางเคร่ืองอาจมีซีพียูหลาย ๆ ตัวก็ได้ ข้ึนอยู่กับการออกแบบของผู ้ผลิตว่าจะให้
คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นมีวตัถุประสงค์การใช้งานแบบ ซีพียู (CPU) เป็นอุปกรณ์ท่ีท า

หน้าท่ีควบคุมการท างานทั้งหมดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจะท างานตามท่ีผูใ้ชห้รือโปรแกรมสั่งงาน
ปัจจุบนัหน่วยประมวลผลกลางถูกออกแบบมาให้มีมากกวา่ 1 Core หรือท่ีเรียกวา่ Multi Core นั้นเอง ซ่ึง
การมีหลายๆ Core จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการประมวลผลเพิ่มข้ึนนั้นเอง หน่วยความจ ามี 2  ชนิด  
 
  3.2.1  หน่วยความจ าแบบช่ัวคราว หรือ แรม (RAM: Random Access Memory) 

 เป็นหน่วยความจ าชนิด Volatile Memory คือ สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ฉพาะเวลาท่ีมี
กระแสไฟฟ้าจ่ายเขา้มาเท่านั้น เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขอ้มูลท่ีอยู่
ในหน่วยความจ าแรมจะสูญหารไปทนัที ดงันั้นถา้ตอ้งการเก็บขอ้มูลท่ีอยูใ่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


หน่วยความจ าแรม จะตอ้งถ่ายเทขอ้มูลเหล่านั้นไปเก็บไวใ้นหน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) 
เช่น แผน่ฟลอปป้ีดิสก ์เป็นตน้ 
 

3.2.2  หน่วยความจ าแบบถาวร หรือ (ROM: Read Only Memory)                                   
                เป็นหน่วยความจ าชนิด Nonvolatile Memory คือไม่ข้ึนอยูก่บั

กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้มาโดย ขอ้มูลท่ีเก็บในหน่วยความจ า ROM จะไม่ถูกลบทิ้ง
ถึงแมจ้ะปิดเคร่ืองไฟแลว้ก็ตามขอ้มูลเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยชุดค าสั่งในการเร่ิมตน้การท างานของเคร่ือง 
และเป็นขอ้มูลชนิดอ่านอยา่งเดียว ไม่สามารถแกไ้ขเพิ่มเติมไดอี้ก 
 
 3.2.3   อุปกรณ์ทีช่่วยในการประมวลผล 
                       การประมวลผลไม่ไดมี้แต่ CPU ท่ีประมวลผลอยา่งเดียว แต่งยงัมีอุปกรณ์ท่ีเขา้มาช่วย CPU 
ประมลผลในดา้นต่างๆ เช่น การประมวลผลภาพ การประมวลผลดา้นเสียง การประมวลผลดา้นสัญญาณ 
เป็นตน้ 
 

 1)  การ์ดแสดงผล (Graphic Card) 
                                       เป็นอุปกรณ์ท าหน้าท่ีในการประมวลผลสัญญาณของภาพเพื่อส่งต่อไปยงั

มอนิเตอร์ เพื่อแสดงภาพ ส าหรับกราฟแสดงผลน้ีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
บุคคลท่ีตอ้งการภาพท่ีสมจริงรวมไปถึงคนท่ีตอ้งการเล่นเกมส์ และคนท่ีชอบ
ตดัต่อ VDO ส่วนใหญ่แล้วก็ติดตั้งมาพร้อมกับเมนบอร์ด แต่ส าหรับคนท่ี
ตอ้งการจะมีการ์ดแสดงผลแยกต่างหากก็สามารถ เลือกท่ีจะไม่ติดก็ได ้

 
2)  การ์ดเสียง (Sound Card) 

                             เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางดา้นเสียง เพื่อใหเ้สียงท่ีได ้
นั้นมีความไพเราะมากข้ึนกวา่เดิม 

 3)  การ์ดแลน (LAN Card) 
                                          เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบเครือข่าย (Network) ท าใหเ้คร่ืองแต่ละเคร่ือง
สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลได ้

 
  4)  โมเดม (Modeam Card) 

                                เป็นอุปกรณ์ท่ีใชแ้ปลงสัญญาณอนาล็อก โมเดมจะส่งสัญญาณผา่น
สายโทรศพัท ์สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้ 

 



 
 
 

 3.3   หน่วยประมวลผลออก (Output unit) 
 เป็นหน่วยท่ีท าหน้าท่ีแสดงผลท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลท่ีเตรียมไวใ้นหน่วยความจ าหลกั 

เพื่อส่งขอ้มูลหรือส่ือสารกบัผูรั้บโดยมีฮาร์ดแวร์ท าหน้าท่ีเป็นส่วนแสดงผลหรือส่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผลจากซีพียูมายงัผูรั้บ ทั้งในรูปแบบภาพ เสียง และส่ิงพิมพ ์ฮาร์ดแวร์ทีท าหน้าท่ีในหน่วยน้ีมี
หลายประเภทดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น  จอภาพหรือมอนิเตอร์  ล าโพง  หูฟัง  เคร่ืองพิมพ ์ และเคร่ืองแอลซีดี
โปรเจคเตอร์ แต่ละประเภทจะมีลกัษณะและการน าเสนอขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  

 
 3.3.1  จอภาพหรือมอนิเตอร์ (Monitor) 

           จอภาพ เป็นอุปกรณ์ท่ีรับสัญญาณจากการ์ดแสดงผล มาแสดงเป็นภาพบน จอภาพ ซ่ึง
เทคโนโลยีจอภาพในปัจจุบนัคงจะเป็น จอภาพแบบ Trinitron และ Flat Screen(จอแบน) ไม่วา่จะเป็น 
CRT(moniter ทัว่ไป) หรือ LCD (จอท่ีมีลกัษณะแบนเรียบทั้งตวัเคร่ือง) จอแบนจะมีประสิทธิภาพ การ
แสดงผล มากกว่าจอในปกติ เพราะสามารถลดแสดงสะทอ้นไดดี้ กว่าท าให้ไม่เกิดอาการเม่ือยลา้ และ
ปวดตาเม่ือตอ้งท างานนาน ๆ แต่ ราคาของจอแบนยงัมีราคาสูงกวา่ จอปกติพอสมควรท าให้ยงัไม่เป็น ท่ี
นิยมมากนัก แต่ในอนาคตอันใกล้จอแบนคงจะมีราคาท่ีถูกกว่าน้ี และเป็นมาตรฐานของจอภาพ
คอมพิวเตอร์ในอนาคต การท่ีผูใ้ช้มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ปรากฏบนจอภาพไดน้ั้น เป็นเพราะฮาร์ดแวร์อีกตวั
หน่ึงท างานควบคู่กบั ท่ีจอภาพเรียกวา่ การ์ดส าหรับแสดงผลจอภาพ (Display Adapter Card) เป็นวงจร
ภายใน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท างานร่วมกบัจอภาพขนาดของจอภาพเป็น 15 น้ิว 17น้ิว  

 
      1)  จอภาพแบบนูนหรือซีอาร์ท ี(CRT:Cathode Ray Tube) 

                               มีรูปทรงและลกัษณะการท างานเหมือนจอโทรทศัน์ คือใชห้ลอดภาพแบบซีอาร์ทีจาก
ดา้นหลงัไป กระทบกบัสารท่ีเคลือบพื้นผวิของจอภาพท าใหเ้กิดจากการเรืองแสง 
ปรากฏเป็นภาพท่ีแสดงออกมา 

 
     2 )  จอภาพแบบแบนหรือจอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)  
                   มีรูปทรงสวยงามและทนัสมยักว่าแบบแรกใช้พื้นท่ีในการ

ติดตั้งนอ้ยมีลกัษณะบางและแบน กวา่ จอนูนซ่ึงเป็นจอแสดงผลแบบ (Digital ) 
โดยภาพท่ีปรากฏข้ึนเกิดจากแสงท่ีถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟด้านหลงัของ
จอภาพ (Black Light) ผา่นชั้นกรองแสง (Polarized filter) แลว้วิ่งไปยงั คริสตลั



เหลวท่ีเรียงตวัดว้ยกนั 3 เซลลคื์อ แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน ้ าเงิน กลายเป็นพิกเซล (Pixel) ท่ีสวา่ง
สดใสเกิดข้ึน 

 
  
 3.3.2  เคร่ืองฉายภาพ (LCD Projector) 
                       เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้ในการเรียนการสอนหรือการประชุม เน่ืองจากสามารถน าเสนอ

ขอ้มูลให้ผูช้ม จ านวนมากเห็นพร้อม ๆ กนั อุปกรณ์ ฉายภาพในปัจจุบนั
จะมีอยู่หลายแบบ ทั้งท่ีสามารถต่อสัญญาณจาก คอมพิวเตอร์โดยตรง 
หรือใชอุ้ปกรณ์พิเศษในการวางลงบนเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ (Overhead 
Projector) ธรรมดา เหมือนกบัอุปกรณ์นั้นเป็นแผน่ใสแผน่หน่ึงอุปกรณ์ฉาย

ภาพก็จะมีขอ้แตกต่างกนัมากในเร่ืองของก าลงัส่องสวา่ง เน่ืองจากยิ่งมีก าลงัส่องสว่างสูง ภาพท่ีไดก้็จะ
ชดัเจนมากข้ึน ก าลงัส่องสวา่งมีหน่วยวดัค่าอยู ่3 แบบ คือ LUX, LUMEN และ ANSI LUMEN โดยการ
วดัแบบ LUX จะวดัค่าความสวา่งท่ีจุก่ีงกลางของภาพ จึงไดค้่าความสวา่งสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัอีก 2 แบบ 
การวดัแบบ LUMEN จะแบ่งภาพออกเป็น 3 ส่วน คือ บน กลาง และ ล่าง และแต่ละส่วนจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 จุด คือ ริมซ้าย กลาง และ ริมขวา รวมจุดภาพทั้งหมด 9 จุด แลว้จึงใชค้่าเฉล่ียของความสวา่ง
ทั้ง 9 จุดคิดออกมาเป็นค่า LUMEN ส่วนการวดัแบบ ANSI LUMEN จะมีมาตรฐานสูงสุด โดยใชว้ิธี
เดียวกบั LUMEN แต่จะก าหนด ขนาดจอภาพไวค้งท่ีคือ 40 น้ิว(หากไม่ก าหนด การวดัค่าความสวา่งจะ
สูงข้ึนเม่ือจอภาพมีขนาดเล็กลง) 
 
 3.3.3  เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

            เคร่ืองพิมพ ์เป็นอุปกรณ์ท่ีต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์โดยผา่นพอร์ตขนานท่ีมีขนาด 25 พิน เพื่อท า
หนา้ท่ีแสดงผลท่ีไดจ้ากการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นรูปของอกัษร หรือรูปภาพท่ีจะไป
ปรากฏอยู่บนกระดาษและเป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใช้กนัมาก และมีให้เลือกหลากหลายชนิดข้ึนกบัคุณภาพ
และความละเอียดของการพิมพ์ ความเร็วในการพิมพ์ ขนาดกระดาษสูงสุดท่ีสามารถพิมพ์ได้ และ
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพิมพเ์คร่ืองพิมพแ์บ่งออกเป็น 4 ประเภท 

 
           1)  เคร่ืองพมิพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)เคร่ืองพิมพด์อตแมทริกซ์น้ีใช้
หลกัการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หวัพิมพข์องเคร่ืองพิมพ ์มีลกัษณะเป็นหวัเขม็(pin)เม่ือ
ตอ้งการพิมพส่ิ์งใด ลงบนกระดาษหวัเขม็ท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีประกอบกนัเป็นขอ้มูลดงักล่าวจะยืน่

ล าหนา้หวัเขม็อ่ืนเพื่อไปกระแทกผา่นผา้หมึกลงบนกระดาษก็จะท าใหเ้กิดจุดความ
คมชดัของขอ้มูลบนกระดาษข้ึนอยูก่บัจ  านวนจุดถา้จ านวนจุดยิง่มากขอ้มูลท่ีพิมพล์ง
บนกระดาษก็ยิง่คมชดัมากข้ึนเคร่ืองพิมพด์อตแมทริกซ์เหมาะส าหรับงานท่ีพิมพ์



แบบฟอร์มท่ีตอ้งการซอ้นแผน่ก๊อปป้ีหลายๆชั้นเคร่ืองพิมพช์นิดน้ีใชก้ระดาษต่อเน่ืองในการพิมพ์
เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีจะยงัคงมีใชอ้ยูต่ามองคก์รราชการ 
 
 2)    เคร่ืองพมิพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer) เคร่ืองพิมพพ์่นหมึก 

สามารถพิมพต์วัอกัษรท่ีมีรูปแบบ และขนาดท่ีแตกต่างกนัมาก ๆ รวมไปถึง พิมพ์
งานกราฟิกท่ีให้ผลลัพธ์คมชัดกว่า เคร่ืองพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เทคโนโลยี ท่ี
เคร่ืองพิมพพ์่นเป็น การพ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปท่ีกระดาษ หยดหมึกจะมีขนาดเล็ก
มากแต่ละจุดจะอยู ่ในต าแหน่งท่ีเม่ือประกอบกนัแลว้จะเป็นตวัอกัษร หรือรูปภาพตามความตอ้งการ การ
พิมพ์แบบน้ีจะพิมพ์แบบซ้อนแผ่นก๊อปป้ีไม่ได้ แต่มีความสามารถ พิมพ์ ได้รวดเร็วและเสียงไม่ดงั มี
หน่วยวดัความเร็วเป็นในการพิมพเ์ป็นหนา้ต่อนาที PPM (Page PerMinute)ความสามารถ ของเคร่ืองพิมพ ์
ประเภทน้ีถูกพฒันามาให้มีประสิทธ์ข้ึนเล่ือยๆ นั้นข้ึนอยู่กบัการใช้งาน แต่ตอ้งมีกระดาษท่ีใชพ้ิมพเ์ป็น
ปัจจยัดว้ยเช่นกนั ณ ปัจจุบนั(2545) ความสามารถของเคร่ืองพิมพเ์นน้สูงสุดถึง 4800x1200 dpi (Dot per 
inch) 

 
3)   เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (Laser Printer) เคร่ืองพิมพช์นิดน้ีอาศยัเทคโนโลยไีฟฟ้าสถิต

เเบบเดียวกนักบัเคร่ือง ถ่ายเอกสารทัว่ไปโดยล าแสง จากไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยงักระจกหมุน 
เพื่อสะทอ้นไปยงัลูกกล้ิงไวแสง ซ่ึงจะปรับตามสัญญาณภาพห 

ตวัอกัษรท่ีไดรั้บจากคอมพิวเตอร์ และกวาดตามแนวยาวของลูกกล้ิงอยา่งรวดเร็ว 
สารเคลือบท่ีอยูบ่นลูกกล้ิงจะ ไปท าปฏิกิริยากบัแสงแลว้เปล่ียนเป็นประจุไฟฟ้า
สถิตย ์ซ่ึงท าให้ผงหมึกเกาะติดกบัพื้นท่ีท่ีมีประจุ เม่ือกระดาษพิมพ์ หมุนผ่าน

ลูกกล้ิง ความร้อนจะท าให้ผงหมึกหลอมละลาย ติดกับกระดาษได้ภาพหรือ
ตวัอักษรเน่ืองจากล าแสง เลเซอร์ได้รับการ ควบคุมอย่างถูกต้อง ท าให้ความ
ละเอียดของจุดภาพบนกระดาษสูงมาก งานพิมพจึ์งมีคุณภาพสูงท าให้ไดภ้าพ และ
ตวัหนงัสือท่ีคมชดัสวยงาม การพิมพข์องเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์เสียงจะไม่ดงั 

 
  4)  พล็อตเตอร์ (plotter)  พล็อตเตอร์ เป็นเคร่ืองพิมพช์นิดท่ีใช้ปากกาในการเขียนขอ้มูล

ต่างๆ ลงบนกระดาษท่ีท ามาเฉพาะงานเหมาะส าหรับงานเก่ียวกบัการเขียนแบบทางวิศวกรรม และงาน
ตกแต่งภายใน ใช้ส าหรับวิศวกรรมและสถาปนิก พล็อตเตอร์ท างานโดยใช้วิธีเล่ือน
กระดาษ โดยสามารถใช้ปากกาได ้6-8 สี ความเร็วในการท างานของ พล็อตเตอร์มี
หน่วยวดัเป็นน้ิวต่อวินาที (Inches Per Second : IPS) ซ่ึงหมายถึงจ านวนน้ิวท่ีพล็อต
เตอร์สามารถ เล่ือนปากกาไปบนกระดาษ  

 



 
  

 
 3.3.4  ล าโพง (Speaker) 
             เป็นอุปกรณ์ส่งออกท่ีแสดงผลข้อมูลเสียง โดยต้องใช้งานคู่กับ

อุปกรณ์ ท่ีเรียกวา่ การ์ดเสียง (sound card) ซ่ึงเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเสียบอยูก่บั
เมนบอร์ดภายในตวัถงัหรือท่ีเรียกว่าเคท(Cartridge)ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์
ตวัน้ีท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณดิจิตอลท่ีส่งมาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแลว้ส่งผา่น
ไปยงัล าโพงซ่ึงจะแปลงสัญญาณท่ีไดรั้บเป็นเสียงให้เราไดย้ินไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงเตือนถึง
ขอ้ผดิพลาด  

 
 3.4  อุปกรณ์อืน่ ๆ 
            เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ต่อพ่วงกบัคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน ซ่ึงปัจจุบนัมีอุปกรณ์ต่อพวงหลายประเภทท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้
         3.4.1  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า หรือ  UPS  เป็นค าย่อของ Uninterruptible Power 
Supply ถ้าแปลความหมายตรงตวั จะหมายถึง แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าต่อเน่ือง นั่นเอง มี
หนา้ท่ีจ่ายไฟฟ้าส ารองให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ เม่ือไฟฟ้าดบัหรือเกิดปัญหา
ทางไฟฟ้าแล้ว ย ังท าหน้าท่ีป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก อันเป็นสาเหตุให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เสียหายอีกดว้ย 
 
  3.4.2  ส่ือบันทกึข้อมูล 
            ส่ือบนัทึกขอ้มูลในคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายรูปแบบ หลายความจุ ในอดีตยิ่งส่ือบนัทึกขอ้มูล
ท่ีดูมีขนาดใหญ่จะสามรถบนัทึกขอ้มูลไดม้ากกว่า แต่ปัจจุบนัความจุของส่ือบนัทึกขอ้มูลไม่ไดอ้ยู่กบั
ขนาดของส่ืออีกต่อไป เช่น Flash Drive ในปัจจุบนัมีความจุสูงมากวา่ Gigabyte ข้ึนไป   
  
     1)  แฟลซ์ไดฟ์ (Flash drive)  
                      เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความ สามารถสูง และนิยมสูงสุดในปัจจุบนัเพราะมีความจุสูงมาก 

สามารถเขียนและลบได้เร่ือยๆ และท่ีส าคญัมีขนาดเล็กมากพกพาได้สะดวก 
แฟลซ์ไดฟ์เป็นส่ือบนัทึกขอ้มูลประเภทแฟลช (Flash Memory) 
 

      2)  ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk drive) 



รูปที ่1.2 การเปิดฝาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

                      หรือ จานบนัทึกแบบแขง็ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบรรจุขอ้มูลแบบไม่ลบเลือน มีลกัษณะ
เป็นจานโลหะท่ีเคลือบดว้ยสารแม่เหล็กซ่ึงหมุนอยา่งรวดเร็วเม่ือท างาน การติดตั้งเขา้
กบัตวัคอมพิวเตอร์สามารถท าไดผ้า่นการต่อเขา้กบัแผงวงจรหลกั(motherboard) ท่ีมี
อินเตอร์เฟซแบบขนาน (PATA) , แบบอนุกรม (SATA) และแบบเล็ก (SCSI) ทั้งยงั
สามารถต่อเขา้เคร่ืองจากภายนอกไดผ้่านทางสายยูเอสบี, สายไฟร์ไวร์ รวมไปถึง

อินเตอร์เฟซสอนุกรมแบบต่อนอก (eSATA) ซ่ึงท าให้การใชฮ้าร์ดดิสก์ท าไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ใชเ้ป็นหน่วย
เก็บขอ้มูลหลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าไดเ้พราะจะตอ้งติดตั้งระบบปฏิบติัการลงบนฮาร์ดิสก์ ท่ี
ส าคญัคือสามรถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
   3)  ซีดีรอม (CD ROM)  

                     ยอ่มาจาก Compact disc Read Only Memory) เป็นส่ือบนัทึก
ขอ้มูลชนิดหน่วยเก็บขอ้มูลส ารอง (Secondary Storage  Media) ลกัษณะเป็นแผน่
จานกลมคลา้ยแผ่นเสียงหรือแผ่นคอมแพ็คดิสก์ส าหรับฟังเพลง ขอ้ดีคือ เก็บขอ้มูลไดป้ริมาณมากกว่า
ดิสก์เก็ต ซีดีรอม 1 แผน่สามารถเก็บขอ้มูล เทียบเท่ากบัดิสก์เก็ตความจุ 1.44 MB จ านวน 600 แผน่ หรือ
เท่ากบัฮาร์ดดิสก์ขนาดความจุ 600 MBในขณะท่ีราคาของซีดีรอมถูกกวา่ฮาร์ดดิสก์ท่ีมีความจุเท่ากนัจาก
ขอ้ดีดงักล่าวจึงมีผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ประเภทเกมส์และโปรแกรมบรรจุในซีดีรอมมากข้ึน 

  

4.  การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
     เราสามารถตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตวัเอง ดว้ยวธีิ
ดงัต่อไปน้ี 

-  การตรวจสอบโดยเปิดฝาตวัเคร่ือง 
- การตรวจสอบดว้ยระบบปฏิบติัการ 
- การตรวจสอบดว้ยวธีิดูดว้ย BIOS 

     4.1  การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์โดยเปิดฝาตัวเคร่ือง 
           การเปิดฝาเคร่ืองเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภายในเคร่ืองคอม เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ 
ยกตวัอยา่งเช่น พดัลม ซีพีย ูไม่หมุน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ได ้
 
     4.2  การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C


การตรวจสอบระบบปฏิบติัการ Windows ให้คลิกขวาท่ี My  Computer จากนั้นจะข้ึนหนา้ต่างของ 
Computer  Manager แลว้เราเลือก Device Manager หนา้ต่างอุปกรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็จะข้ึนมา
แสดงวา่อุปกรณ์ท างานปกติหรือไม่ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
4.3  การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ด้วยการดู BIOS 

             BIOS เป็นโปรแกรมท่ีบรรจุลงในชิป  ใชก้  าหนดการ
ท า ง าน เ ร่ิมต้นของคอมพิ ว เ ตอ ร์ได้  เ ช่น  ก าหนดให้
คอมพิวเตอร์ บูทจากแผ่นซีดีก่อนท่ีจะขา้สู่ระบบปฏิบติัการ 
การก าหนดตัวคูณของหน่วยประมวลผล และสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์มีปัญหาหรือไม่ เช่น คอมพิวเตอร์
มองไม่เห็นฮาร์ทดิสก ์ก็ตอ้งมาก าหนดท่ี BIOS เป็นตน้ 
 

รูปที ่1.4 การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยการดู BIOS 
 

 

  
  
 
 
 
 
 

รูปที ่1.3 การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยระบบปฏิบติัการ
คอมพวิเตอร์ระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ระบบปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
 



 
 
 
 
 

 แบบฝึกปฏิบัติ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 
เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา  2  ชัว่โมง       

 
ใบงานที ่1 

ค าส่ัง ให้นักศึกษาอธิบายตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์       
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………… 
…....……………………………………………………………………………………………………… 
2. จงตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยวธีิต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยวธีิเปิดฝาเคร่ืองภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ใดบา้ง 
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         1.3 …………………………………..…..   1.8 …………………………………………… 
        1.4 ……………………………………..…  1.9…………………………………………… 
        1.5……………………………………..….  1.10…………………………….…………….. 
               
 



 

  แบบทดสอบ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 

เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา  10 นาที 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
ค าส่ัง จงท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในข้อทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
 
1. ขอ้ใดแสดงความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศดีท่ีสุด  

ก. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์     
ข. ควบคุมการท างานดว้ยซอฟตแ์วร์  
ค. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     
ง. วธีิการปฏิบติัท่ีมีการจดัล าดบัอยา่งมีรูปแบบและขั้นตอน 
 

2. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์  
ก. Input Unit  ข. CPU               ค. Process Unit   ง. Output Unit 
 

3. ขอ้ใด ไม่ใช่ ปัจจยัในการใชง้านคอมพิวเตอร์  
ก. อินเทอร์เน็ต  ข. ซอฟตแ์วร์   ค. พีเพิลแวร์   ง. ฮาร์ดแวร์ 
 

4. ขอ้ใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  
ก. โปรแกรมต่างๆท่ีใชง้านกบัคอมพิวเตอร์  ข. ผลสรุปของคอมพิวเตอร์  
ค. เอกสารท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์   ง. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
 

5. อุปกรณ์ใดใชเ้ก็บโปรแกรมและขอ้มูลระหวา่งการประมวลผล  
 ก. CPU    ข. RAM    ค. Hard disk   ง. Flash Drive  
 

6. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีแปลงไฟบานเป็นไฟเล้ียงอุปกรณ์ต่างๆภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ก. Case   ข. AC Adapter   ค. Power Supply  ง. UPS  
 

7. อุปกรณ์ใดเป็นทั้งอุปกรณ์ Inputและ Output  
ก. Keyboard   ข. Mouse   ค. Hard Disk   ง. Scanner  
 

8. เคร่ืองพิมพป์ระเภทใดมีความเร็วสูงสุด  
ก. เลเซอร์   ข. อิงคเ์จ็ต   ค. ดอตเมทริก   ง. พล็อตเตอร์  
 



9. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ยวธีิใด ใชต้รวจสอบสถานะการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ก. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ดว้ยการเปิดฝาเคร่ือง 

     ข. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบปฏิบติัการ 
     ค. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ย BIOS 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
10.ประโยชน์ของโปรแกรม Screen Saver คือ  

  ก. ท าใหป้ระหยดัไฟฟ้า    ข. ท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดพ้กัผอ่น  
ค. ระวงัรักษาจอภาพ    ง. ท าใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ปลอดภยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 

เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา  10 นาที 
 

เฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
1 ง 
2 ข 
3 ก 
4 ง 
5 ข 
6 ง 
7 ค 
8 ก 
9 ค 

10 ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แบบทดสอบ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 

เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา  10 นาที 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในข้อทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
 

1. องคป์ระกอบใดของระบบคอมพิวเตอร์มีความหมายวา่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 
ก. ฮาร์ดแวร์     ข. ซอฟตแ์วร์  
ค. ส่วนบุคคลากร     ง. ถูกทุกขอ้  
 

2. CPU ยอ่มาจากอะไร  
ก. Circuit  Process Unit    ข. Center  Process Unit               
ค. Center  Processing Unit                 ง. Central  Processing Unit 
 

3. ขอ้ใดคือปัจจยัในการใชง้านคอมพิวเตอร์  
ก. ฮาร์ดแวร์   ข. ซอฟตแ์วร์   ค. พีเพิลแวร์   ง. ถูกทุกขอ้  
 

4. ขอ้ใดคือ Softward and Program  
ก. โปรแกรมต่างๆท่ีใชง้านกบัคอมพิวเตอร์  ข. ผลสรุปของคอมพิวเตอร์  
ค. เอกสารท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์  ง. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
 

5. อุปกรณ์ใดใชเ้ก็บโปรแกรมและขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  
ก. CPU    ข. RAM    ค. Hard disk   ง. Flash Drive  

6. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีส ารองไฟฟ้าใหก้บัคอมพิวเตอร์ในกรณีไฟฟ้าดบั  
ก. Case   ข. AC Adapter   ค. Power Supply  ง. UPS  
 

7. ขอ้ใดคือขอ้ดีของจอภาพแบบ  CRT   
ก. ไม่มีรังสีเม่ือใชง้าน   ข. มีความคมชดัสูง    
ค.  น ้าหนกัเบา     ง. ไม่มีขอ้ถูก 
 

8. เคร่ืองพิมพป์ระเภทใดมีประหยดัหมึกท่ีสุด  
ก. เลเซอร์   ข. อิงคเ์จ็ต   ค. ดอตเมทริก   ง. พล็อตเตอร์  
 



9. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ย Device Manager เป็นการตรวจสอบคอมพิวเตอร์แบบใด  
ก. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ดว้ยการเปิดฝาเคร่ือง 
ข. การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ดว้ยระบบปฏิบติัการ 
ค. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดว้ย BIOS 
ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
10.ขอ้ใดเป็นการประยกุตค์อมพิวเตอร์ได ้มีอะไรบา้ง  

ก. การฝาก – ถอนเงินผา่นตู ้ATM   ข. การจองตัว๋เคร่ืองบิน  
        ค. การจดัภาษีกรมสรรพากร    ง. ถูกทุกขอ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  เฉลยแบบทดสอบ หน่วยท่ี 1 
ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ          รหัสวชิา 2001-0001      สอนคร้ังท่ี 1          
ช่ือหน่วย การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เวลา 3 ชัว่โมง 

เร่ือง  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เวลา  10 นาที 
 

เฉลย 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

1 ก 
2 ง 
3 ง 
4 ก 
5 ค 
6 ง 
7 ข 
8 ค 
9 ข 

10 ง 
 
 
 
 


