
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์



เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
– ประวตัิคอมพวิเตอร์

– ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

– องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์

 ฮาร์ดแวร์

 พเีพลิแวร์
 กระบวนการท างาน

 ซอฟต์แวร์

 ข้อมูลและสารสนเทศ



เคร่ืองคอมพวิเตอร์เป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ม่
สามารถท างานได้โดยล าพัง  จ า เ ป็นต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ซ่ึง
มีลกัษณะการท างานที่ต้องประสานกนั  จึงจะท า
ให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



คอมพิวเตอร ์(Computer) มาจาก

ภ า ษ า ล า ติ น ว่ า  “Computare” 
หมายถึงการนบัหรอืการค านวณ  

คอมพิวเตอร ์(Electronic device)  
หมายถึง อปุกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

มนษุยใ์ช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับ

ขอ้มลู ท่ีเป็นได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือ

สญัลกัษณ์อ่ืนๆท่ีใชแ้ทนความหมายของ

ขอ้มลู



คณุสมบตัทิี่ส ำคญัของคอมพิวเตอร์

1.คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์                   

2. คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ าภายในเคร่ือง (Internal 
memory)

3. ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรม (Program) ให้
คอมพิวเตอร์ท างานหรือประมวลผลข้อมูลตามค าส่ัง
น้ันๆ  

4. คอมพวิเตอร์สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากสถานที่หน่ึงไป
ยงัอกีสถานที่หน่ึงได้ (Information Superhighway)



ประวตัิคอมพวิเตอร์ 

ยคุท่ี 1 (ค.ศ.1951- ค.ศ. 1958) 

ยคุท่ี 2  (ค.ศ.1959-ค.ศ.1964) 

ยคุท่ี 3 (ค.ศ.1965-ค.ศ.197

ยคุท่ี 4   (ค.ศ.1971-ปัจจบุนั)



ยคุท่ี 1 ใชห้ลอดสญุญากาศเป็น

อปุกรณส์ าคญั สื่อท่ีใชบ้นัทึกขอ้มลู

ส ารองคือ บตัรเจาะร ูไดแ้ก ่เครือ่ง 

Mark I  ENIAC  
UNIVAC

ยคุของคอมพิวเตอร์



ENIAC

MARK I

ENIAC

UNIVAC



ยคุท่ี 2

  ใช้ทรานซิส เตอร์แทนหลอด

สญูญากาศ น าแกนแม่เหล็กมา

ใ ช้ เ ป็ น ห น่ ว ย ค ว า ม จ า  ใ ช้

ภาษาแอสเซมบลี

Transistor Diode
Tube



หลอดทรานซิสเตอร์



ยคุท่ี 3

 น าแผงวงจรรวมมาแทนการ

ประกอบแผน่วงจรพิมพล์าย 

ท าใหค้อมพิวเตอรมี์ขนาดเล็ก

กว่าเดิม มีความเร็วมากข้ึน



IC : Integrated Circuit



ยคุท่ี 4

 พัฒ น า แ ผ ง ว ง จ ร ร ว ม ม า เ ป็ น

แผงวงจร LSI ท าให้เกิดไมโคร
โพรเซสเซอร ์หรือเรียกอีกอยา่งว่าชิป 

(Chip) ตวัแรกของโลก คือ Intel 
4004



 

Microprocessor – VLSI
(Very Large Scale Integration)





ประเภทของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

1. ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (Super Computer)

2. เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (Mainframe Computer)

3. มินิคอมพวิเตอร์  (MiniComputer)

4. ไมโครคอมพวิเตอร์  (Microcomputer)



1 .  ซู เ ป อ ร์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  (Super 
Computer)

เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่และมีราคา
สูง มีความเร็วในการประมวลผลถึง 1,000 ล้าน
ค าสั่งต่อ 1 วินาที เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งค านวณ
ผลซับซ้อน  และเป็นงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะด้าน   
เช่น  การส ารวจแหล่งน ้ ามัน การควบคุมสถานี
อวกาศ



1. ซูเปอรค์อมพิวเตอร์

   (Super Compuer)



2 .  เมนเฟรมคอมพิว เตอ ร์  (Mainframe 
Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี
ลักษณะการท างานโดยมีผู้ใช้หลายๆ คนในเวลา
เดียวกันได้   เหมาะส าหรับงานที่มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณมาก เช่น ธนาคาร  โรงพยาบาล  การใช้
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ต้องค านึงถึง อุณหภูมิและ
ความช้ืนโดยมีระบบควบคุมและผู้เช่ียวชาญคอย
ดูแล



2. เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ 
  (Mainframe Computer)



3. มินิคอมพวิเตอร์  (MiniComputer)

มีลักษณะเดียวกนักับเคร่ืองเมนเฟรมคอมพิวเตอร์  
แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีประสิทธิภาพต ่ากว่า ทั้ง
ในด้านความเร็วในการประมวลผล และความจุของ
หน่วยความจ า ปัจจุบันองค์กรขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ จะนิยมใช้มินิคอมพวิเตอร์เป็นเคร่ืองแม่
ข่าย(Server) เพือ่ควบคุมระบบเครือข่ายในองค์กร 



3. มินิคอมพวิเตอร์

   (Minicompuer)



4. ไมโครคอมพวิเตอร์  (Microcomputer)

หรือ (Personal Computer :PC) 
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เหมาะส าหรับการใช้งาน 1 
คนต่อ 1 เคร่ือง หรือ ใช้เช่ือมต่อกับเคร่ืองในเครือข่าย  
ตัวอย่างของไมโครคอมพิว เตอร์   Desktop 
Computer,  Laptop Computer  
และ Personal Data Assistants : 
PDAs



ไมโครคอมพิวเตอร์
มีรูปร่างต่างๆ
กนัไปน่ะครับ

Desktop Computer / PC

Notebook Computer

PDA



องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ 

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 ซอฟต์แวร์ (Software)

 บุคลากร (Peopleware)

 ข้อมูล (Data)

 กระบวนการท างาน (Procedure) 



ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถงึ ตัวเคร่ือง
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์รอบข้าง 
(Peripheral) ที่สามารถสัมผสัได้  โดยจะ
ประกอบด้วยอปุกรณ์ทางด้านอเิลก็ทรอนิกส์ที่
ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล 
การแสดงผลข้อมูลของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 



องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 



องคป์ระกอบของฮารด์แวร์

 หน่วยรับข้อมูล  (Input Unit) 

 หน่วยประมวลผลข้อมูล (Central 
Processing Unit) 

 หน่วยเกบ็ข้อมูล (Memory Unit) 

 หน่วยติดต่อส่ือสาร (Communication Unit) 

 หน่วยแสดงผล (Output Unit)



องค์ประกอบของเคร่ืองคอมพวิเตอร์



หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

ท า ห น้ า ที่ รั บ ข้ อ มู ล จ า ก ภ า ย น อ ก
คอมพิวเตอร์เข้าสู่หน่วยความจ า  แล้ว
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น สัญญ าณ ใน รู ป แบบที่
คอมพวิเตอร์สามารถเข้าใจได้ 



1. คย์ีบอร์ด (Keyboard) 



2.เมาส์ (Mouse) 

 เมาส์แบบทางกล 
(Mechanic) 

Track Ball
Mouse



2.เมาส์ (Mouse) 

 เมาส์แบบแสง (Optical mouse) 

Wireless Mouse
Optical Mouse



No Hands Mouse



3. เคร่ืองอ่านรหัสหมกึพมิพ์แม่เหลก็ 
(Magnetic Ink Character Reader : 
MICR) 



4. เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมายเชิงแสง 
(Optical mark reader : OMR) 



5. เคร่ืองอ่านตัวอกัษรเชิงแสง 
(Optical Character Reader : OCR) 



6. เคร่ืองอ่านพกิดั (Digitizer) 



7. สแกนเนอร์ (Scanner) 
- แบบเลือ่นกระดาษ 

(Sheet-Fed 
Scanner) 



7. สแกนเนอร์ (Scanner) 
- แบบแท่นนอน 

(Flatbed scanner)



7. สแกนเนอร์ (Scanner) 

- แบบมือถอื 
(Hand-held 
Scanner) 



8. ปากกาแสง (Light Pen) 



9. จอยสติก (Joy Sticks) 



10. จอสัมผสั (Touch Screen) 



11. เคร่ืองเทอร์มินัล 
(Point of Sale Terminal) 



12. แผ่นสัมผสั (Touch Pads) 



13. กล้องดจิิทัล (Digital Camera) 



14. อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง 
(Voice Input Devices) 



2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit -
CPU)
 ท าหน้าทีใ่นการประมวลผลตามค าส่ังของโปรแกรมทีเ่กบ็อยู่
ในหน่วยความจ าหลกั 

 หน่วยประมวลผลกลางจะประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่
เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) 

 หน่วยวดัความเร็วในการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง
มหีน่วยวดัเป็น  MHz แต่ในปัจจุบันมกีารพฒันาถึงระดบั 
GHz คอื พนัล้านค าส่ังต่อ 1 วนิาที



หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit -
CPU)

 หน่วยควบคุม 
(Control Unit)  

 หน่วยค านวณและตรรกะ 
(Arithmetic & Logical Unit : 
ALU)



2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit -
CPU)
 หน่วยควบคุม (Control Unit)  

 ท าหน้าทีใ่นการควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทั้ง
ระบบ เปรียบเสมอืนศูนย์กลางของระบบประสาท หน้าที่
ของหน่วยควบคุม คอื อ่านค าส่ังทีเ่กบ็ไว้ในหน่วยความจ า 
ถอดรหัสค าส่ัง และท างานตามค าส่ัง ทีล่ะค าส่ังจนหมด
ค าส่ังทีจ่ะประมวลผล 



2) หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit -
CPU)
หน่วยค านวณและตรรกะ 
(Arithmetic & Logical Unit : ALU)

จะมีหน้าที่ในการท างาน 2 ลกัษณะคอื

 1. ประมวลผลการค านวณเชิงคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic Operation) 

 2. ประมวลผลเชิงตรรกวทิยา
(Logical Operation)



ซีพีย ูCeleron และ Pentium



3) หน่วยความจ า (Memory Unit)

คือ ส่วนที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือค าส่ังที่รับจาก
หน่วย รับข้อ มูล   เพื่ อ เต รียมส่ง ใ ห้หน่วย
ประมวลผลกลางประมวลผลตามโปรแกรม
ค าส่ังและเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล 
เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยแสดงผล หรือเรียกใช้
ข้อมูลภายหลงัได้ 



หน่วยความจ า (Memory Unit)

หน่วยความจ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)
หน่วยความจ าที่เกบ็ข้อมูล และโปรแกรมค าส่ัง ทีอ่ยู่
ระหว่างการประมวลผลของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
2)  หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Memory)  
หน่วยความจ าส ารองจงึมหีน้าทีใ่นเกบ็ข้อมูลและ
โปรแกรมค าส่ังอย่างถาวร 



หน่วยความจ าหลกั 
(Main Memory Unit)

 หน่วยความจ าถาวร 
( Permanent Memory) 

 หน่วยความจ าช่ัวคราว 
(Non-Permanent Memory)



หน่วยความจ าหลกั 
(Main Memory Unit)

 หน่วยความจ าถาวร (Permanent Memory) 

(Read Only Memory : ROM)

เป็นชิปทีบ่ันทกึโปรแกรมค าส่ังอย่างถาวรโดยผู้ผลติคอมพวิเตอร์ 
สามารถเรียกอ่านและใช้งานได้แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิม่เตมิ
โปรแกรมค าส่ังในภายหลงัได้  

หน้าที่ของ ROM  คอื เกบ็โปรแกรมค าส่ังเร่ิมต้นในการบูตเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ โดยท าการตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกระบบ ถ้าพบ
ข้อผดิพลาดจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ



หน่วยความจ าหลกั 
(Main Memory Unit)

 หน่วยความจ าช่ัวคราว (Non-Permanent 
Memory) (Random Access Memory-
RAM)  

 คอื หน่วยค าจ าทีเ่กบ็โปรแกรมค าส่ังและข้อมูลขณะทีค่อมพวิเตอร์
ก าลงัท างานอยู่ จงึเปรียบเสมือกระดาษทด  แต่ถ้าปิดเคร่ืองหรือไฟดบั
ข้อมูลหรือโปรแกรมค าส่ังทีอ่ยู่ภายในแรมจะสูญหาย ดงัน้ันหาก
ต้องการเกบ็ข้อมูลและโปรแกรมค าส่ังเพือ่เรียกใช้งานในภายหลงั ต้อง
บันทกึลงในหน่วยความจ าส ารอง



Random Access Memory-RAM



หน่วยความจ าส ารอง 
(Secondary Memory) 

 เน่ืองจากหน่วยความจ าหลักไม่สามารถเก็บข้อมูลได้หมด
และสามารถเก็บข้อมูลได้ ช่ัวคราวในขณะที่ ใ ช้งาน  
หน่วยความจ าส ารองจึงมีหน้าที่ ใน เก็บข้อมูลและ
โปรแกรมค าส่ังอย่างถาวร นอกจากน้ันหน่วยความจ า
ส ารองยังเป็นส่ือในการเรียกใช้ข้อมูลและโปรแกรมค าส่ัง
จากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยังคอมพิวเตอร์อีกเคร่ือง
หน่ึงได้ 



1)  ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 



2) ฟลอ็บป้ีดิสก์ (Floppy Disk) 



3)  ซีด ี(Compact Disk - CD) 

 ซีดีเพลง (Audio CD) 

วซีีดี (Video CD) 

 ซีดี-อาร์ (CD Recordable : 
CD-R) 
 ซีดี-อาร์ดับบลวิ (CD-Rewritable : 
CD-RW) 



ซีด-ีอาร์



(CD-Rewritable : CD-RW) 



(Digital Video Disk - DVD)



4) Thumb Drive  หรือ 
Jump Drive หรือ Handy Drive 



4) หน่วยตดิต่อส่ือสาร 
(Communication Unit) 

1) โมเดม็ (MODEM) 

External Modem 

- Internal Modem   
มีลักษณะเป็นการ์ดติดตั้ งอยู่ภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ราคาถูกแต่ขั้นตอนในการติดตั้ง
ยุง่ยาก
- External Modem 

มีลกัษณะเป็นกล่อง ติดตั้งไดง่้าย แต่ราคาสูง



4) หน่วยตดิต่อส่ือสาร 
(Communication Unit) 

2) แผงวงจรเช่ือมต่อเครือข่าย 
(Network Interface 
Card : NIC หรือ LAN 
card) 

Card Land 



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

1) จอภาพ (Monitor) 

จอภาพแบบ CRT



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2)  จอภาพแบบ LCD (Liquid Crystal Display)

จอภาพแบบ LCD



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2) เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

เคร่ืองพมิพ์แบบดอตเมตทริกซ์ 



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2) เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

เคร่ืองพมิพ์แบบแบบพ่นหมกึ 
(Ink-Jet)



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2) เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

เคร่ืองพมิพ์แบบ LASER



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2) เคร่ืองพมิพ์ (Printer) 

Plotter



5) หน่วยแสดงผล (Output Unit)

3) ล าโพง (Speaker)



2. ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ คอื ชุดค าส่ังหรือ โปรแกรมค าส่ังทีส่ั่งให้
คอมพวิเตอร์ท างาน   ซอฟต์แวร์เป็นตัวเช่ือมระหว่าง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และผู้ใช้คอมพวิเตอร์  โดยผู้ใช้ระบุ
ความต้องการไว้ภายใต้ซอฟต์แวร์หลงัจากน้ันซอฟต์แวร์
จะท าหน้าทีส่ั่งการควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์
ทั้งหมด



2. ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท 

 ซอฟต์แวร์ระบบ 
(System Software) 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Application Software) 



1.) ซอฟต์แวร์ระบบ 
(System Software) 

คอื โปรแกรมทีท่ าหน้าทีค่วบคุมการท างานพืน้ฐานของฮาร์ดแวร์ 

•ระบบปฏิบัตกิาร 
(Operation System)
•โปรแกรมแปลภาษา 
(Translation Program) 



ระบบปฏิบัตกิาร 
(Operation System)

คอื โปรแกรมทีค่วบคุมการปฏบัิตงิานของฮาร์ดแวร์  และ
เป็นตวัเช่ือมสนับสนุนค าส่ัง

ในการควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ให้กบั ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ 
หน้าที่ของระบบปฏิบัตกิาร 
 ควบคุมการปฏิบัตงิานของระบบคอมพวิเตอร์ 
 จัดสรรทรัพยากรซ่ึงใช้ร่วมกนั  (Share 
Resource)  



ระบบปฏิบัตกิาร 
(Operation System)

หน้าที่ของระบบปฏิบัตกิาร 
ควบคุมการปฏิบัตงิานของระบบคอมพวิเตอร์ 
จดัสรรทรัพยากรซ่ึงใช้ร่วมกนั  (Share 

Resource)  

ตัวอย่าง ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 
DOS (Disk Operation System)  
Microsoft Windows 
Linux



โปรแกรมแปลภาษา (Translation Program) 

โปรแกรมแปลภาษา (Translation Program) 

คือ โปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีในการแปลภาษาระดบัสูงให้
เป็นภาษาเคร่ืองท่ีคอมพิวเตอร์เขา้ใจ ตวัอยา่ง
โปรแกรมแปลภาษา ไดแ้ก่ คอมไพเลอร์ (Compiler)  
อินเทอร์พลีทเตอร์   (Interperter) และ แอสแซม
เบลอ (Assembler)



2.) ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 

คอื โปรแกรมที่เขยีนขึน้เพือ่ให้คอมพวิเตอร์
ปฏิบัตกิารตามทีผู้่ใช้ต้องการ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

 ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Package 
Program) 

 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ



ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Package Program) 

1  ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

คือ โปรแกรมค าสัง่ท่ีบริษทัซอฟตแ์วร์พฒันาข้ึน
แลว้น าออกจ าหน่าย เพ่ือน าไปใชง้านไดเ้ลย 
โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์  
โดยมีขอ้จ ากดั คือ ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถดดัแปลงหรือ
แกไ้ขโปรแกรมได ้       



ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

ซอฟตแ์วร์ส าเร็จในปัจจุบนัแบ่งตามลกัษณะการท างาน 
ออกเป็น 5  ประเภท

 



ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

1. ซอฟต์แวร์ประมวลค า 
(Word Processing Software) 

Microsoft Word



ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

2.ซอฟต์แวร์ตารางการท างาน (Spread Sheet Software) 

Microsoft Excel



ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

3. ซอฟต์แวร์การจดัการฐานข้อมูล (Data Base Mangement 

Software) 

Microsoft Access



ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

4. ซอฟตแ์วร์น าเสนอ (Presentation Software) 

Microsoft powerpoint



ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Package Program)

5. ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูล (Data Communication Software) 

Internet exploer



ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

คื อ   โปรแกรม ท่ี ใช้กับง าน เฉพาะด้าน 
โปรแกรมเมอร์จะพฒันาข้ึนใช้เฉพาะงาน
แต่ละประเภทให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผู ้ ใ ช้  เ ช่ น  โ ป ร แ ก ร ม ค วบ คุ ม สิ น ค้ า 
โปรแกรมจองหอ้งพกัของโรงแรม



3 บุคลากร (Peopleware)

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการและควบคุมระบบ
คอมพวิเตอร์ รวมถงึผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
บุคลากรคอมพวิเตอร์ แบ่งออกเป็น



3 บุคลากร (Peopleware)

1) หัวหน้าหน่วยงานคอมพวิเตอร์ (Electronic Data 
Processing Manager)

2) นักวเิคราะห์ระบบ (System Analyst :SA) 
3) นักออกแบบระบบ (System Designer) 
4) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 
5) ผู้บริหารและควบคุมฐานข้อมูล (Database Administrator)  
6) ผู้ควบคุมเคร่ือง(Computer Operator) 
7) ผู้ใช้  (Users) 



4  ข้อมูลและสารสนเทศ 
(Data/Information)

ข้อมูล 
คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน โดยอาจเป็นตวัเลขเช่น ความสูง 
ระยะทาง    
สารสนเทศ 
คือ  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าการประมวลผลและสามารถน าไป
ใชป้ระโยชนไ์ดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้



4  ข้อมูลและสารสนเทศ 
(Data/Information)

ลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติั คือ 
Accuracy 
Completeness
Reliability
Preciseness
Currency
Timeliness



4  ข้อมูลและสารสนเทศ 
(Data/Information)

การประมวลผลข้อมูล    แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คอื
1. ขั้นตอนการรับข้อมูล (Input)
2. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล (Processing)
3. ขั้นตอนการแสดงผล (Output) 

Input Process Output



5  กระบวนการท างาน (Procedure)

องค์ประกอบด้านกระบวนการท างาน  คอื ขั้นตอน
กระบวนการท างานพืน้ฐานของคอมพวิเตอร์ทีผู้่ใช้
คอมพวิเตอร์ทุกคนต้องรู้ เพือ่สามารถใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง  เช่น คู่มอืส าหรับผู้ใช้  (User 
Manual) คู่มอืส าหรับผู้ควบคุมเคร่ือง 
(Operation Manual)



5  กระบวนการท างาน (Procedure)
ขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบสารสนเทศนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต

1. นักศึกษาท าการระบุรหัสประจ าตัวของนักศึกษา ทีช่่องรหัสประจ าตัว

2. นักศึกษาท าการระบุรหัสผ่าน ทีช่่องรหัสผ่าน

3. กดปุ่ม “ตกลง” เพือ่เข้าสู่ระบบ

4. ถ้ามีบุคคลอืน่ใช้รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านเดียวกนัเข้าสู่ระบบและใช้
งานอยู่ เม่ือนักศึกษาพยายามทีจ่ะเข้าสู่ระบบ จะมีข้อความเตือนให้
นักศึกษาทราบ



5  กระบวนการท างาน (Procedure)
ขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ระบบสารสนเทศนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต

1. นักศึกษาท าการระบุรหัสประจ าตัวของนักศึกษา ทีช่่องรหัสประจ าตัว

2. นักศึกษาท าการระบุรหัสผ่าน ทีช่่องรหัสผ่าน

3. กดปุ่ม “ตกลง” เพือ่เข้าสู่ระบบ

4. ถ้ามีบุคคลอืน่ใช้รหัสประจ าตัวและรหัสผ่านเดียวกนัเข้าสู่ระบบและใช้
งานอยู่ เม่ือนักศึกษาพยายามทีจ่ะเข้าสู่ระบบ จะมีข้อความเตือนให้
นักศึกษาทราบ



5  กระบวนการท างาน (Procedure)



สรุป

เคร่ืองคอมพวิเตอร์เป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ม่
สามารถท างานได้โดยล าพงั จ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์
ซ่ึงมีลกัษณะการท างานที่ต้องประสานกนั  จึง
จะท าให้ระบบคอมพวิเตอร์สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 


