
 -ความหมายของคอมพิวเตอร์  

 คอมพิวเตอร์ คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าท่ีเหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ  

ท่ีง่าย  และซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”  

ลักษณะส าคัญของคอมพิวเตอร์ 

 ความรวดเร็ว.ในการประมวลผล 
 หน่วยความจ าท่ีมีปริมาณมาก 
  การท างานอัตโนมัติ 
 การเก็บรักษาข้อมูลหรือโปรแกรมได ้

  ความถูกต้อง แม่ย า และเชื่อถือได ้
  การใช้งานได้หลายอย่างพร้อมกัน 

การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร ์

      1. ประโยชน์ด้านการศึกษา ใช้เพื่องานด้านการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่นการน าบทเรียน    
การผลิตสื่อการสอน การใช้ซีดีรอมส าหรับการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ดูหนัง 
3. ด้านการเงิน การธนาคาร ใช้ในการเบิก - ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติ  
4.ด้านการสื่อสารและคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สื่อสารถ่ายทอดผ่านดาวเทียม

การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ การคมนาคมทางเรือ เครื่องบินและรถไฟฟ้า 
5.ด้านการแพทย์ มีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการแพทย์หลายด้าน เช่น การเก็บประวัติคนไข้ 

การใช้ทดลองประกอบการวินิจฉันของแพทย์ใช้ในการตรวจเลือก ตรวจปัสสาวะ การผ่าตัดหัวใจการตรวจสอบ
ห้องพักผู้ป่วยว่าว่างหรือไม่ การควบคุมแสงเลเซอร์การเอ็กซ์เรย์ การตรวจคลื่นสมองคลื่นหัวใจ เป็นต้น 

 ยุคคอมพิวเตอร์ 

- ยุคที่ 1 หลอดสุญญากาศ 

- ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์ 
- ยุคที่ 3 วงจรไอซี 
- ยุคที่ 4 วีแอลเอสไอ หรือไมโครโปรเซสเซอร์ 
- ยุคที่ 5 ปัญญาประดิษฐ์ ยุคเครือข่าย หุ่นยนต์   

 

ROM คืออะไร แตกต่างจาก RAM อย่างไร  

ROM ย่อมาจาก Read-only Memory คือหน่วยความจ าถาวร ท่ีฝังมาในระบบ  ROM บางชนิดไม่สามารถ 
จะลบข้อมูลได้ ROM เป็นหน่วยความจ าท่ีไม่ต้องการไฟเล้ียง  ไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลท่ีอยู่ในรอมก็จะไม่หาย     
หรือถูกลบออกจากหน่วยความจ าถาวร 

 เตรียมตัวเพื่อสอบกลางภาค ง 21101  

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99/


RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจ าหลัก ซึ่งจ าขณะเครื่องท างาน และมีไฟเลี้ยง สามารถ
เขียนโปรแกรม หรือข้อมูลลงไปได้ และก็ ลบข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน โดยต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง RAM 
ตลอดเวลา   
 ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัด ก็คือ RAM สามารถเขียนข้อมูลใหม่และลบข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วได้อย่างต่อเนื่องเท่าไร    
ก็ได้ ส่วน ROM นั้นจะไม่สามารถลบได้นั่นเอง 

คือ โปรแกรมหรือชุดค าสัง่ ท่ีจะสั่งและควบคุมให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวรคื์ออะไร  
ตามต้องการ เราไม่สามารถจับต้อง 

ส่วนประกอบของเมนบอร์ด 

 

 

 

 

 

มัลติมีเดีย (Multimedia) คืออะไร 

คือ การน าองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 
 ( Image) ภาพเคลื่อนไหว ( Animation )  
เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT)หมายถึงอะไร 

คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อท าการ จัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง 
กระจายออก หรือการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์   

หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

  

 

1. พอร์ต ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 

2. เชื่อมต่อ ติดตั้งการ์ดเสริม เช่นการ์ดเสียง การ์ดแลน 

3. เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ 

4. ติดตั้ง แรม 

5. สล็อตส าหรับ วาง CPU (ไมโครโปรเซสเซอร์) 



 

 

                                                          หลง่ข้อมูล https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html 

ข้อมูล หมายถงึ  ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของหรือเหตุการณ์ท่ีมีอยู่ในรูปของตัวเลข 
ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยัง     ไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542)   

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ สารสนเทศ เกิดจากการน าข้อมูล 
ผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความ อย่างเป็นระบบตามหลัก
วิชาการ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือสัญญาณระบบต่างๆ การสร้าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบดาวเทียม การจองตั๋วเครื่องบิน การกดเงินจาก ATM เป็นต้น 

ข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่  
   ข้อมูลปฐมภมูิ (primary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  
เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง การทดสอบ      

  ข้อมูลทุติยภูม ิ(secondary data) คือ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงท่ีได้จากการน าข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็น
ระบบ มาใช้งานโดยไม่ต้องลงมือเก็บรวบรวมเอง เช่น สถิติจ านวนประชากรท่ีกรมการปกครอง ซึ่งสามารถ
น าเอาไปประมวลผลต่อได้ เป็นต้น 

 

https://home.kku.ac.th/samnat/computer_system_01.html


องค์ประกอบของสารสนเทศ 5 องค์ประกอบได้แก ่

 ฮาร์ดแวร ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง 
ซอฟต์แวร ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นชุดค าสั่งท่ีสั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างาน 
ข้อมูล เป็นส่วนท่ีจะน าไปจัดเก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดเป็นวัตถุดิบของระบบ 
บุคลากร เป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ 
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งท่ีจะต้องเข้าใจเพื่อให้ท างานได้ถูกต้องเป็นระบบ 
การประมวลผล คือ  
    การกระท าของคอมพิวเตอร์กับข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล การค านวณ การเปรียบเทียบ   
การเรียงล าดับ การจัดกลุ่มข้อมูล และการจัดท ารายงาน 
ขนาดของข้อมูลตามล าดับ 

     บิต  ไบต์  ชาแรกเตอร์  ฟิลด์ เร็กคอร์ด ไฟล์ ดาตาเบส 

รหัสแทนข้อมูล 

     รหัสแอสกี หรือ รหัสมาตรฐาน ของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (อังกฤษ: ASCII: 
American Standard Code for Information Interchange) เปน็รหัสอักขระท่ีประกอบด้วยอักษร
ละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณต์่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตวั 
เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น  

     รหัสแอสก ีเป็นรหัส 8 บิต เท่ากับ 1 ไบต์ ใช้แทนอักขระ 1 ตัว  รวมแทนอักขระได้ ทั้งสิ้น 256 ตัว 

               

ตอนที่ 2 เป็นข้อเขียนนะคะ มี 2 ข้อ 

            ข้อที่ 1  ให้นักเรียนไปดูเรื่องการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2  และฐาน2 เป็นฐาน 10   
              ข้อที่ 2  ให้นักเรียนไปดูเรื่องพอร์ตด้านหลังคอมพิวเตอร์ว่าต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ใด   
 

ขอให้นกัเรยีนโชคดทีกุคน 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C

