
1 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่1
รวม 16 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

ช่ือหน่วย  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม สอนสัปดาห์ที ่ 1-4 

ช่ือเร่ือง   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

 
สาระส าคญั 

เทคโนโลยีโทรคมนาคมมีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะการน า
อุปกรณ์ระบบดิจิตอลมาใช้งาน ระบบโทรคมนาคมมีแนวโน้มว่าจะรวมกับระบบคอมพิวเตอร์ในท่ีสุด 
พฒันาการโทรคมนาคมก าลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึนองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีหน้าท่ีก าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ ในระบบโทรคมนาคมประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลย ี
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ปลายทาง  

1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได ้(ดา้นความรู้) 
2. อธิบายองคป์ระกอบหลกัของระบบคอมพิวเตอร์และองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล

ได ้(ดา้นความเขา้ใจ) 
3. บรรยายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้(ดา้นความเขา้ใจ) 
4. จ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้(ดา้นการวิเคราะห์) 
5. วเิคราะห์ชนิดของการเช่ือมต่อได ้(ดา้นการวิเคราะห์) 
6. ใชง้านอุปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้(ดา้น

ทกัษะ) 
7. ประยกุตใ์ชห้นา้ท่ีของระบบโทรคมนาคมกบัชีวติประจ าวนัได ้(ดา้นจิตพิสัย) 
8. น าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ (ดา้นจิตพิสัย) 

  จุดประสงค์น าทาง  
1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม (ดา้นพุทธิพิสัย) 
2. มีทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบต่างๆ (ดา้นทกัษะพิสัย) 

เห็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม (ดา้นจิตพิสัย) 
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เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   
ความหมายของคอมพวิเตอร์  

คอมพิวเตอร์ หมายถึง เคร่ืองจกัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ท างานแทนมนุษย ์ในดา้นการคิด
ค านวณและสามารถจ าขอ้มูลทั้งตวัเลข และตวัอกัษรไดเ้พื่อการเรียกใชง้านใน คร้ังต่อไป นอกจากน้ียงัสามารถ
จดัการกบัสัญลกัษณ์ไดด้ว้ยความเร็วสูงโดยปฏิบติัตามขั้นตอน ของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยงัมีความสามารถใน
ดา้นต่าง ๆ อีกมาก เช่น การเปรียบเทียบทาง ตรรกศาสตร์ การรับส่งขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลในตวัเคร่ืองและ
สามารถประมวลผลจากขอ้มูล ต่าง ๆ ได ้
ระบบคอมพวิเตอร์  

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องคป์ระกอบหลกัท่ีจะท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท างาน ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ถา้ขาดองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท่ีจะท างานได ้ระบบของคอมพิวเตอร์น้ีประกอบ
ไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ  

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์หรือช้ินส่วนของคอมพิวเตอร์ ท่ีมีวงจรไฟฟ้า อยูภ่ายในเป็นส่วน
ใหญ่ สามารถจบัตอ้งได ้ เช่น กล่องซีพีย ู (Case) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ(์Keyboard) เมาส์ (Mouse) 
เคร่ืองพิมพ ์(Printer) เคร่ืองสแกนภาพ (Scanner) เป็นตน้  

2) ซอฟต์แวร์ (Software) คือ  โปรแกรมหรือชุดค าสั่ งท าหน้าท่ีควบคุมให้ฮาร์ดแวร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท างานตามผูใ้ช้ต้องการ  ซอฟต์แวร์จะถูกบรรจุอยู่ในส่ือหรือวสัดุท่ีใช้ใน การเก็บข้อมูล เช่น 
ฮาร์ดดิสก ์ซีดีรอม ดีวดีีรอม แฮนด้ีไดร์ฟ เป็นตน้  

3) พีเพิลแวร์ (People ware) คือ บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท างานของเคร่ือง คอมพิวเตอร์ เช่น 
ผูจ้ดัการระบบ (System Manager) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ผูเ้ขียนโปรแกรม (Programmer) ผูใ้ช้
โปรแกรม(User) เป็นตน้ 
องค์ประกอบคอมพวิเตอร์  

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีน ามาประกอบกันแล้วจะได้ คอมพิวเตอร์ท่ี
สมบูรณ์ 1 เคร่ือง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายส่วนดงัน้ี 

1. กล่องซีพี ยู  (Case) เป็นองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ท่ีส าคัญมาก  ภายในบรรจุแผง  เมนบอร์ด
แหล่งจ่ายไฟ และหน่วยความจ าต่างๆ เช่น รอม แรม ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ และ ซีดีรอม เป็นตน้ ท่ีเรียกวา่กล่อง
ซีพียูเพราะภายในเคร่ือง  บริเวณแผงเมนบอร์ดเป็นท่ีติดตั้ งซีพียู (CPU) ซ่ึงถือว่าเป็นมันสมองของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

2. แป้นพิมพ์ (Keyboard) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งให้หน่วย
ประมวลผลขอ้มูลกลาง (CPU) ท าการประมวลผล แป้นพิมพจ์ดัเป็นอุปกรณ์ ดา้นหน่วยป้อนขอ้มูล (Input Unit) 
ท่ีท  าหนา้ท่ีในการป้อนขอ้มูลเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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3. เมาส์ (Mouse) คืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคลิก ดบัเบิ้ลคลิก และเล่ือนต าแหน่งเพื่อ สั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ท างาน ในกรณีท่ีไม่สามารถสั่งงานทางแป้นพิมพ์ได้ เมาส์จดัเป็นอุปกรณ์ ด้านหน่วยป้อนขอ้มูลเช่นเดียวกบั
แป้นพิมพแ์ต่ใชง้านในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

4. จอภาพ (Monitor) คืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงผลขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล ของซีพียูเพื่อท าให้
ผูใ้ช้มองเห็นผลลพัธ์และสามารถติดต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ จอภาพจดั เป็นอุปกรณ์ด้านหน่วยแสดงผล 
(Output Unit) ท าหนา้ท่ีในการแสดงผลขอ้มูล 

5. ล าโพง (Speaker) คืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียง  และแสดงเสียงออก
ทางล าโพงท าให้ผูใ้ชไ้ดย้ินสัญญาณเสียงในแบบต่างๆ เช่น เสียงเพลง และ เสียงพูดต่างๆ ล าโพงจดัเป็นอุปกรณ์
ดา้นหน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหนา้ท่ีในการแสดง ผลขอ้มูล 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) และหน่วยความจ า (Memory Unit)  
เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควบคุมการท างานของระบบทั้งหมดเป็น ส่วนท่ีเรียก

โปรแกรมต่างๆ เพื่อสั่งการให้หน่วยประมวลผลกลางท างานตามล าดับ ปัจจุบนัหน่วย ประมวลผลกลางถูก
ออกแบบให้มีมากกวา่ 1 core หรือเรียกวา่ Multi core นัง่เอง ส่วนหน่วย ความจ าจะท าหน้าท่ีเก็บค าสั่งท่ีตอ้งใช้
ในการประมวลผล หน่วยความจ ามี 2 ชนิดคือ 

หน่วยความจ าอ่านอย่างเดียว ROM (Read Only Memory)  
เป็นหน่วยความจ าลักษณะหน่ึงท าหน้าท่ี อ่านข้อมูลเพียงอ่านเดียว ถูกก าหนดไว้อย่าง ถาวรใน

หน่วยความจ าคงอยูใ่นเคร่ืองตลอดถึงแมปิ้ดเคร่ืองไป 

หน่วยความจ าเข้าถึงโดยการสุ่ม (Random Access Memory)  
เป็นหน่วยความจ าประเภทหน่ึงท่ีสามารถเข้าถึงโดยการสุ่ม แรม (Ram) เป็นหน่วย ความจ าท่ีอยู่ใน

คอมพิวเตอร์ วดัขนาดเป็นกิโลไบต์หรือ เมกะไบต์ ท างานไดเ้ร็วมาก แต่เม่ือ ปิดเคร่ืองไปแลว้ขอ้มูลในแรมจะ
หายไปหมด 

การ์ดแสดงผล (Graphic Card)  
เป็นอุปกรณ์ท่ีประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ให้เป็นสัญญาณท่ีตอ้งการแสดงผล เช่น การใช้ โปรแกรม

สร้างงาน 3 มิติ หรือเล่นเกม 3 มิติ ท่ี ตอ้งการความละเอียดท่ีใชใ้นการแสดงผลสูง 

การ์ดเสียง (Sound Card)  
เป็นอุปกรณ์ท่ีประมวลผลทางดา้นเสียง เพื่อเสียงท่ีไดอ้อกมานั้นมีความไพเราะมากข้ึน กวา่เดิม  

การ์ดแลน (LAN Card)  
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบเครือข่าย (Network) ท าให้เคร่ืองแต่ละเคร่ืองสามารถส่ือสาร และแลกเปล่ียน

ขอ้มูลกนัได ้
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ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)  
ฮาร์ดดิสก์เป็นส่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีใชจ้านแม่เหล็กในการเก็บขอ้มูล สามารถจุขอ้มูลไดสู้ง ท่ีสุดในบรรดา

ส่ือบนัทึกขอ้มูล ใชเ้ป็นหน่วยขอ้มูลหลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เลยก็ได ้เพราะ จะตอ้งติดตั้งระบบปฏิบติัการลง
ในฮาร์ดดิสก ์ท่ีส าคญัคือสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยความเร็วสูง 

ประเภทของคอมพวิเตอร์  
แบ่งตามความสามารถของระบบ  

1. ซุปเปอร์คอมพวิเตอร์ (Super Computer) หมายถึง เคร่ืองประมวลผล ขอ้มูลท่ีมีความสามารถในการ
ประมวลผล สูงท่ีสุดโดยทัว่ไปสร้างข้ึนเป็นการเฉพาะ เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ท่ีต้องการ การประมวลผล
ซับซ้อนและต้องการ ความเร็วสูง เช่น งานวิจยัขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐฯ  (NASA) งานส่ือสาร
ดาวเทียม หรืองานพยากรณ์ อากาศ เป็นตน้ 

2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึง เคร่ืองประมวลผล ขอ้มูลท่ีมีส่วนความจ า
และความเร็วน้อยลงสามารถใช้ขอ้มูลและค าสั่งของเคร่ืองรุ่นอ่ืนในตระกูล (Family) เดียวกันได้โดยไม่ตอ้ง
ดดัแปลงแกไ้ขใดๆ นอกจากนั้นยงัสามารถท างานในระบบเครือข่าย (Network) ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยสามารถเช่ือม
ต่อไปยงัอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เคร่ืองปลายทาง (Terminal) จ านวนมากได้ สามารถท างานได้พร้อมกนัหลายงาน 
(Multi Tasking) และใช้งานไดพ้ร้อมกนัหลายคน (Multi User) ปกติเคร่ืองชนิดน้ี นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่มี
ราคาตั้ งแต่สิบล้านบาทไปจนถึงหลายร้อยล้านบาทตัวอย่างของเคร่ืองเมนเฟรมท่ีใช้กันแพร่หลายก็คือ 
คอมพิวเตอร์ของธนาคารท่ีเช่ือมต่อไปยงัตู ้ATM และสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ธุรกิจและหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็กไม่จ  าเป็นตอ้งใช้คอมพิวเตอร์
ขนาดเมนเฟรมซ่ึงมีราคาแพง ผูผ้ลิตคอมพิวเตอร์จึงพฒันาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า
เคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์โดยมีลกัษณะพิเศษในการท างานร่วมกบัอุปกรณ์ประกอบรอบขา้งท่ีมีความเร็วสูงไดมี้การ
ใช้แผ่นจานแม่เหล็กความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูลสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว หน่วยงานและบริษทัท่ีใช้คอมพิวเตอร์ขนาดน้ี ไดแ้ก่ กรม กอง มหาวิทยาลยั ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม 
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) หมายถึง เคร่ืองประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก  มีส่วนของ
หน่วยความจ าและความเร็วในการประมวลผลน้อยท่ีสุดสามารถใช้งานได้ด้วย คนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) ปัจจุบัน  ไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าใน
สมยัก่อนมากอาจเท่ากบัหรือมากกว่าเคร่ือง เมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยงัราคาถูกลงมากดงันั้นจึงเป็นท่ี
นิยมใชม้าก ทั้งตามหน่วย งานและบริษทัห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรียนสถานศึกษา และบา้นเรือนบริษทัท่ีผลิต
ไมโครคอมพิวเตอร์ออกจ าหน่ายจนประสบความส าเร็จเป็นบริษทัแรก คือบริษทัแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบติดตั้งใชง้านอยูก่บัท่ี บนโต๊ะท างาน (Desktop 
Computer) และแบบเคล่ือนยา้ยได้ (Portable Computer) สามารถ พกพาติดตวัอาศยัพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี
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จากภายนอก ส่วนใหญ่มกัเรียกตามลกัษณะของ การใชง้านวา่ Laptop Computer หรือ Notebook Computer 
แบ่งตามหลกัการประมวลผล  

1. คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Computer) หมายถึง เคร่ืองมือประมวล  ผลข้อมูลท่ีอาศัย
หลักการวดั (Measuring Principle) ท างานโดยใช้ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง  แบบต่อเน่ือง (Continuous Data) 
แสดงออกมาในลกัษณะสัญญาณท่ีเรียกว่า Analog Signal เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีมกัแสดงผลด้วยสเกล
หนา้ปัทม ์และเข็มช้ี เช่น การวดัค่าความยาว โดยเปรียบเทียบกบัสเกลบนไมบ้รรทดั การวดัค่าความร้อนจากการ
ขยายตวัของปรอทเปรียบ เทียบกบัสเกลขา้งหลอดแกว้ นอกจากน้ียงัมีตวัอย่างของ Analog Computer ท่ีใช้การ
ประมวล ผลแบบเป็นขั้นตอน เช่น เคร่ืองวดั ปริมาณการใช้น ้ าดว้ยมาตรวดัน ้ าท่ี เปล่ียนการไหลของน ้ าให้เป็น
ตวัเลข แสดงปริมาณ อุปกรณ์วดัความเร็ว ของรถยนต์ในลกัษณะเข็มช้ี หรือ เคร่ืองตรวจคล่ืนสมองท่ีแสดงผล 
เป็นรูปกราฟ เป็นตน้ 

2.  คอมพิวเตอร์แบบดิจิทลั (Digital Computer) ซ่ึงก็คือคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ ท างานทัว่ๆ ไปนัน่เอง 
เป็นเคร่ืองมือประมวลผลขอ้มูลท่ีอาศยัหลกัการนบัท างานกบัขอ้มูลท่ีมี ลกัษณะการเปล่ียนแปลงแบบไม่ต่อเน่ือง 
(Discrete Data) ในลกัษณะของสัญญาณไฟฟ้า หรือ Digital Signal อาศยัการนบัสัญญาณขอ้มูลท่ีเป็นจงัหวะดว้ย
ตวันบั (Counter) ภายใตร้ะบบ ฐานเวลามาตรฐาน ท าใหผ้ลลพัธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ ทั้งสามารถนบัขอ้มูลให้ค่าความ
ละเอียดสูง เช่นแสดงผลลพัธ์เป็นทศนิยมไดห้ลายต าแหน่ง เป็นตน้ เน่ืองจาก Digital Computer ตอ้งอาศยั ขอ้มูล
ท่ีเป็นสัญญาณไฟฟ้า (มนุษยส์ัมผสัไม่ได้) ท าให้ไม่สามารถรับขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ตน้ทางได้โดยตรง จึง
จ าเป็นต้องเปล่ียนข้อมูล  ต้นทางท่ีรับเข้า (Analog Signal) เป็นสัญญาณ  ไฟฟ้า (Digital Signal) เสียก่อน เม่ือ
ประมวลผล เรียบร้อยแลว้จึงเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้ากลบัไปเป็น Analog Signal เพื่อส่ือความหมายกบัมนุษยต่์อไป 
โดยส่วนประกอบส าคญัท่ีเรียกวา่ ตวัเปล่ียน สัญญาณขอ้มูล (Converter) คอยท าหนา้ท่ีในการ เปล่ียนรูปแบบของ
สัญญาณขอ้มูล ระหวา่ง Digital Signal กบั Analog Signal 

3.  คอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer) เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลท่ีอาศยั เทคนิคการท างาน
แบบผสมผสาน  ระหว่าง Analog Computer และ  Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ใน  งานเฉพาะกิจ โดย
เฉพาะงานดา้น วทิยาศาสตร์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในยานอวกาศ ท่ีใช ้Analog Computer ควบคุมการหมุนของ 
ตวัยาน และใช ้Digital Computer ในการ ค านวณระยะทาง เป็นตน้ การท างาน แบบผสมผสานของคอมพิวเตอร์
ชนิดน้ี ยงัคงจ าเป็นตอ้งอาศยัตวัเปล่ียน สัญญาณ (Converter) เช่นเดิม 
แบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน  

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ืองานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) หมายถึงเคร่ืองประมวลผล
ขอ้มูลท่ีถูกออกแบบตวัเคร่ืองและโปรแกรมควบคุมให้ท างานอย่าง ใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะ (Inflexible) 
โดยทัว่ไปมกัใช้ในงานควบคุมหรืองานอุตสาหกรรม ท่ีเนน้การประมวลผลแบบรวดเร็วเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ ควบคุมลิฟทห์รือคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอตัโนมติัในรถยนต์ เป็นตน้ 
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2. เค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เ พ่ื อ ง าน อ เน ก ป ร ะ ส ง ค์  (General Purpose Computer) ห ม าย ถึ ง
เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลท่ีมีความยดืหยุน่ในการท างาน (Flexible) โดยไดรั้บการ ออกแบบใหส้ามารถประยุกตใ์ช้
ในงานประเภทต่างๆ ไดโ้ดยสะดวกโดยระบบจะท างานตาม ค าสั่งในโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาและเม่ือผูใ้ชต้อ้งการ
ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานอะไรก็เพียงแต่ ออกค าสั่งเรียกโปรแกรมท่ีเหมาะสมเขา้มาใช้งานโดยเราสามารถ
เก็บโปรแกรมไวห้ลาย โปรแกรมในเคร่ืองเดียวกนัได้ เช่นในขณะหน่ึงเราอาจใช้เคร่ืองน้ีในงานประมวลผล
เก่ียวกบั ระบบบญัชีและในขณะหน่ึงก็สามารถใชใ้นการออกเช็คเงินเดือนได ้เป็นตน้ 
หลกัการท างานของคอมพวิเตอร์  

การท างานของคอมพิวเตอร์ เร่ิมจากการป้อนข้อมูลเข้าทางหน่วยป้อนขอ้มูล (Input Unit) ผ่านไปยงั
หน่วยประมวลผลขอ้มูล (CPU: Central Processing Unit) โดยหน่วยประมวล ผลขอ้มูลกลางจะท างานร่วมกบั
หน่วยความจ า(Memory Unit) เม่ือไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ จะส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยแสดงผล (Output Unit) 
ประโยชน์ของคอมพวิเตอร์  

คอมพิวเตอร์ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัในสังคมเป็นอยา่งมาก ท่ีพบเห็นไดบ้่อย
ท่ีสุดก็คือ การใชใ้นการพิมพเ์อกสารต่างๆ เช่น พิมพจ์ดหมาย รายงาน เอกสาร ต่างๆ ซ่ึงเรียกวา่งานประมวลผล 
(word processing) นอกจากน้ียงัมีการประยกุตใ์ช ้คอมพิวเตอร์ในดา้นต่างๆ อีกหลายดา้น ดงัต่อไปน้ี  

1. งานธุรกจิ เช่น บริษทั ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ใชค้อมพิวเตอร์ในการท าบญัชี 
งานประมวลค าและติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกผา่นระบบ โทรคมนาคม นอกจากน้ีงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็
ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุม การผลิต และการประกอบช้ินส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ ซ่ึงท าให้ การผลิตมีคุณภาพดีข้ึน หรืองานธนาคาร ท่ีให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) และใชค้อมพิวเตอร์คิดดอกเบ้ียใหก้บัผูฝ้ากเงิน และการโอนเงินระหวา่งบญัชี เช่ือม โยงกนัเป็น
ระบบเครือข่าย  

2. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ ในส่วนของการ
ค านวณท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการ ส่งจรวดไปสู่อวกาศ หรืองาน
ทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์ส าหรับการตรวจรักษา โรคได ้ซ่ึงจะให้ผลท่ีแม่นย  ากวา่การตรวจดว้ยวิธี
เคมีแบบเดิม และใหก้ารรักษาไดร้วดเร็วข้ึน  

3. งานคมนาคมและส่ือสาร ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการ จองวนัเวลา ท่ีนัง่ 
ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปยงัทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ท าให้สะดวกต่อ ผูเ้ดินทางท่ีไม่ตอ้งเสียเวลารอ อีกทั้งยงั
ใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณ จราจร และการจราจรทางอากาศ หรือในการส่ือสารก็ใช้
ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้ อยู่ในวงโคจร ซ่ึงจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการส่ือสารมี
ความชดัเจน  
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4. งานวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวศิวกรสามารถใชค้อมพิวเตอร์ใน การออกแบบ หรือ
จ าลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเม่ือเกิด แผน่ดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะค านวณ
และแสดงภาพสถานการณ์ใกลเ้คียงความจริง รวมทั้ง การใชค้วบคุมและติดตามความกา้วหนา้ของโครงการต่างๆ 
เช่น คนงาน เคร่ืองมือ ผลการ ท างาน  

5. งานราชการ เป็นหน่วยงานท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์มากท่ีสุด โดยมีการใชห้ลายรูป แบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานนั้ นๆ  เช่น  กระทรวงศึกษาธิการมีการใช้  ระบบประชุมทางไกลผ่าน
คอมพิวเตอร์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดจ้ดัระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเช่ือมโยงไปยงัสถาบนั
ต่าง ๆ,กรมสรรพากร ใชจ้ดัในการจดัเก็บภาษี บนัทึกการเสียภาษี เป็นตน้ 

6. การศึกษาได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซ่ึงมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยการ
สอนในลกัษณะบทเรียน CAI หรืองานดา้นทะเบียน ซ่ึงท าให้สะดวก ต่อการคน้หาขอ้มูลนกัเรียน การเก็บขอ้มูล
ยมืและการส่งคืนหนงัสือหอ้งสมุด 
ความหมายของโทรคมนาคม  

โทรคมนาคม (Telecommunications) เป็นการส่งสารสนเทศในรูปแบบของตวัอกัษร ภาพและเสียงโดย
ใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการติดต่อสารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีก ท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ี หน่ึงโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้ไหล
ไปตามสายเคเบิลทองแดง เคเบิลเส้นใยแกว้น าแสง หรือโดย อาศยัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณไปใน
บรรยากาศ เช่น การส่งวิทยุ โทรทศัน์ การส่งคล่ืนไมโครเวฟ และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยจุดท่ีส่ง
ข่าวสารกบัจุดรับจะอยู ่ห่างไกลกนั และข่าวสารท่ีส่งจะเฉพาะเจาะจงผูรั้บคนใดคนหน่ึงหรือส่งให้ผูรั้บทัว่ไปก็
ได ้ 

โทรคมนาคมเป็นการใชส่ื้ออุปกรณ์รับไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์โทรสาร และโทรพิมพ ์
เพื่อการส่ือสารในระยะไกล  โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีจะแปลงข้อมูลรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น เสียงและภาพไปเป็น
สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณเหล่าน้ีจะถูกส่งไปโดยส่ือ เช่น สาย โทรศพัท์ หรือคล่ืนวิทยุเม่ือสัญญาณไปถึงจุด
ปลายทาง อุปกรณ์ดา้นผูรั้บจะรับและแปลงกลบั สัญญาณไฟฟ้าเหล่าน้ีให้เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ใจได ้เช่น เป็น
เสียงทางโทรศพัท์ หรือภาพบน จอโทรทศัน์ หรือขอ้ความและภาพบนจอคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมจะช่วยให้
บุคคลสามารถ ติดต่อสารกนัไดไ้ม่วา่จะอยูท่ี่ใด ๆ ในโลกในรูปแบบของข่าวสาร ความรู้ และความบนัเทิง  

การติดต่อเพื่อการส่ือความหมายระหวา่งผูส่้งข่าวสาร และผูรั้บข่าวสาร แต่ผูส่้งข่าวสาร และผูรั้บข่าวสาร
อาจจะอยู่ในสถานท่ีเดียวกนัหรืออยูต่่างสถานท่ีกนัก็ได ้หากอยู่ต่างสถานท่ีกนั อาจจะตอ้งใชร้ะบบการส่ือสาร 
เช่น โทรเลข โทรศพัท ์หรือโทรสาร เพื่อการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งผูส่้งข่าวสารและผูรั้บข่าวสาร 

ค าว่า“Tele” เป็นรากศัพ ท์ที่ ม าจ ากภ าษ ากรีก  หม ายความ ว่า“ไกล” หรือ  “อ ยู่ไกลออกไป” 
Telecommunications สามารถให้ความหมายอย่างกวา้ง ๆ ตามรูปศพัท์ได้ ว่าหมายถึง “การส่ือสารไปยงัผูรั้บ
ปลายทางท่ีอยูไ่กลออกไป”  
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สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (International Telecommunications Union:ITU) ได้ให้ค  า
จ  ากัดความว่า “Telecommunications” หมายถึง “การส่งข่าวสารทุก รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด ตัวอักษร 
สัญลักษณ์  ภาพถ่าย graphics ภาพเคล่ือนไหว (Video) ฯลฯ ไปยงัปลายทาง โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าหรือ
สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าไม่วา่รูปแบบใดและ ไม่จ  ากดัวา่จะไปใชส่ื้อชนิดใด (เช่น ระบบวิทยุ คู่สายทองแดง หรือ 
optical fiber ฯลฯ)” 

อปุกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Device)  
อุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Device) จะหมายถึง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ท่ีท าให้เกิดการ

ส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หน่วยความเร็วในการรับส่งข่าวสารของอุปกรณ์โทรคมนาคม มีการวดัท่ีใชห้น่วยท่ีเรียกวา่  

bit per second (bps) คือ ข่าวสาร 1 bit ต่อการส่งใน 1 วนิาที  
thousand of bits per second (Kbps) คือ ข่าวสาร 1,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที  
million of bits per second (Mbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000 bits ต่อการส่งใน 1 วนิาที  
giga of bits per second (Gbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000,000 bits ต่อการส่งใน 1 วนิาที  

อุปกรณ์โทรคมนาคม ประกอบด้วย  
ปัจจุบนัมีระบบส่ือสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศพัท ์โทรสาร วิทย ุโทรทศัน์ และ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีรูปแบบของส่ือหลายอยา่ง เช่น สายโทรศพัท ์ เส้นใยแกว้น าแสง เคเบิลใตน้ ้าคล่ืนวทิยุ 
ไมโครเวฟ และดาวเทียม  
อุปกรณ์โทรคมนาคมระบบส่ือสารโทรคมนาคม  

1. โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคล่ือนที ่ (และมีการเรียก วิทยโุทรศพัท)์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ใชใ้นการส่ือสารสองทางผา่น โทรศพัทมื์อถือใชค้ล่ืนวทิยใุนการติดต่อ กบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือโดยผา่น
สถานีฐาน โดยเครือข่ายของโทรศพัทมื์อถือแต่ละผูใ้ห ้ บริการจะเช่ือมต่อกบัเครือข่ายของ โทรศพัทบ์า้นและ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของผูใ้หบ้ริการ อ่ืน โทรศพัทมื์อถือท่ีมีความสามารถเพิ่มข้ึนในลกัษณะคอมพิวเตอร์
พกพาจะถูกกล่าว ถึงในช่ือ สมาร์ตโฟน  

โทรศพัท์มือถือในปัจจุบนันอกจากจากความสามารถพื้นฐานของโทรศพัทแ์ลว้ ยงัมี คุณสมบติัพื้นฐาน
ของโทรศัพท์มือถือท่ีเพิ่มข้ึนมา เช่น การส่งข้อความ ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ตารางนัดหมาย  เกม การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กลอ้งถ่ายภาพ SMS วทิย ุเคร่ืองเล่นเพลง และ GPS 

2. โทรสาร หรือแฟกซ์ (Fax) เป็นส่ือคมนาคมประเภทหน่ึง ราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัทใ์ชค้  าวา่โทร
ภาพ เพราะเดิมหมายถึงภาพหรือรูปท่ีส่งมาโดยทางไกล ตลอดจนหมาย ถึงกรรมวธีิในการถอดแบบเอกสาร
ตีพิมพห์รือรูปภาพ โดยทางคล่ืนวทิยหุรือทางสาย เช่นสาย โทรศพัท ์ ในสังคมสารนิเทศปัจจุบนันิยมใชค้  าวา่ 
โทรสาร แทนโทรภาพ เพราะครอบคลุม ประเภทของการส่งสารสนเทศไดม้ากกวา่ภาพ  
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เคร่ืองโทรสารมาจากค าในภาษาองักฤษวา่ Facsimile หรือท่ีนิยมเรียกกนัสั้นๆวา่ Fax (แฟกซ์) หมายถึง 
อุปกรณ์การถ่ายเอกสาร ภาพ และวสัดุกราฟิกดว้ยคล่ืนอากาศความถ่ีสูง ผา่นระบบโทรศพัทท์  าใหผู้ส่้งและผูรั้บท่ี
แมอ้ยูห่่างกนัแค่ไหนก็ตาม เป็นการส่งสัญญาณดว้ย แสงท่ีมาแปลงเป็นเสียงแลว้ยอ้นกลบัไปเป็นกระแสไฟฟ้า 
แลว้แปลงกลบัมาเป็นเสียงและแสง อีกคร้ังหน่ึง  

การส่งเอกสารผา่นทางโทรสารตอ้งมีหมายเลขของเคร่ืองรับ (เบอร์โทรศพัท)์ และ ตน้ฉบบัท่ีเป็น
เอกสาร และการส่งแฟกซ์แต่ละคร้ัง คิดค่าบริการตามอตัราค่าใชโ้ทรศพัท ์ ถา้ใน พื้นท่ีเดียวกนัก็คร้ังละ 3 บาท 
ต่างจงัหวดัคิดตามอตัราค่าบริการโทรศพัทท์างไกล แต่ในความ จริงสถานท่ีรับบริการส่งแฟกซ์จะคิดค่าบริการ
แพงกวา่ค่าใชจ่้ายจริงหลายเท่าตวั  

ปัจจุบนัเคร่ืองโทรสารไดรั้บความนิยมใชใ้นส านกังานกนัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากให ้ ความสะดวก 
รวดเร็ว และใหค้วามแม่นย  าในการส่งขอ้มูลข่าวสารดว้ยสีท่ีเหมือนกบัตน้ฉบบั ใชถ่้ายเอกสารน าไปพว่งต่อกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใชเ้ป็นพรินเตอร์ (Printer) ช่วยลดปัญหา การส่ือสารขอ้ความผดิพลาด และช่วยใหก้าร
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

3. วทิยุ–โทรทัศน์  
วทิยุ-โทรทศัน์ ดิจิตอล (Digital Broadcasting) หมายถึง การส่งผา่นภาพและเสียง โดยสัญญาณดิจิตอล

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ภาพและเสียงคมชดั สามารถส่งขอ้มูลไดม้ากกวา่แบบ อนาล็อกในหน่ึงช่องสัญญาณ และท า
ใหไ้ดคุ้ณภาพของภาพและเสียงดีกวา่ 

การเปล่ียนระบบจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล เป็นกระแสของโลก ทั้งในกิจการวทิย-ุ โทรทศัน์ต่างๆ ดงัน้ี  
1. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลผ่านดาวเทียม  (The Digital Video Broadcasting - Satel lite System) หรือ 

DVB-S  
2. ระบบแพร่ภาพ ดิ จิตอลผ่านสายเค เบิ้ ล  (The Digital Video Broadcasting - Cable System) หรือ  

DVB-C  
3. ระบบแพร่ภาพดิจิตอลภาคพื้ น ดิน  (The Digital Video Broadcasting - Terres trial System) หรือ 

DVB-T  
จุดใหญ่ท่ีจะท าใหดิ้จิตอลทีวีต่างจากอนาล็อกทีวีมากคือเทคนิคในดา้นน้ี ซ่ึงก็จะเร่ิมเห็น จากตวัอยา่งของ

ระบบโทรศพัท์ท่ีเปล่ียนจากอนาล็อกมา เป็นดิจิตอล ในท านองคลา้ยกนั โทรทศัน์ดิจิตอลจะกลายเป็นส่ือผสม
ชนิดหน่ึง (Multimedia) โดยเป็นส่ือผสมท่ีมีความเร็วสูงสุด  ส่ือผสมในท่ีน้ีจะประกอบด้วยภาพ  เสียงและ
ขอ้มูลภาพจะเห็นได้จาก ดิจิตอลทีวีก็จะข้ึนเป็น ระดบัความคมชัดสูง (HDTV) ภาพท่ีรับชมก็สามารถโตต้อบ 
(Interactive) ได ้

4. จีพเีอส (GPS) Global Positioning System หมายถึง ระบบก าหนดต าแหน่ง บนโลก โดยใชว้ธีิการ
ค านวณต าแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณ จากค่าต าแหน่ง พิกดัจากดาวเทียมท่ีโคจรอยูร่อบโลก ท่ี
ส่งผา่นสัญญาณนาฬิกามายงัโลก  
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จีพ ี เอส เป็นระบบน าร่องโดยอาศยัคล่ืนวทิย ุ และรหสัท่ีส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR (NAVigation 
Satellite Timing and Ranging) จ านวน 24 ดวงท่ีโคจรอยูเ่หนือพื้นโลก สามารถ ใชใ้นการหาต าแหน่งบนพื้นโลก
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงทุกๆ จุดบนผวิโลก  

GPS (Global Positioning System) เป็นระบบดาวเทียม NAVSTAR ท่ีออกแบบและ จดัสร้างโดยกองทพั
สหรัฐอเมริกา เพื่อใชใ้นการน าทาง (Navigation) มีวตัถุประสงคใ์นการ ออกแบบคือ  

1) เพื่อใหมี้ผูใ้ชป้ระโยชน์ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนไดเ้ป็นจ านวนมาก  
2) เพื่อเคร่ืองรับและอุปกรณ์ใชง้านไดง่้ายและมีราคาต ่า 
3) เพื่อใชไ้ดส้ะดวกไม่มีขอ้จ ากดั นัน่คือ ใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ข้ึนกบั สภาพ ภูมิอากาศและ

สถานท่ี  
4) ให้ความถูกต้องทางต าแหน่งตามเง่ือนไขท่ีฝ่ายทหารก าหนด GPS เป็นเพียงระบบหน่ึงของ

สหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกระบบน้ีว่า GNSS หรือ Global Navigation Satellite System ซ่ึงยงัมีอีกหลายระบบท่ีอยู่ใน
กลุ่มน้ี เช่น 

GPS เป็นเพียงระบบหน่ึงของสหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกระบบน้ีวา่ GNSS หรือ Global Navigation Satellite 
System ซ่ึงยงัมีอีกหลายระบบท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ี เช่น  

NAVSTAR - USA นิยมเรียกว่าGPS  
GLONASS - Russia  
Galileo - European Union  
Beidou - China  
QZSS - Japanese  
IRNSS - Indian Regional Navigational Satellite System – India 

องค์ประกอบของ GPS  
จีพีเอส (GPS) มีหลกัการท างานโดยอาศยัคล่ืนวทิยุ และรหสัท่ีส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR จ านวน 

24 ดวง ท่ีโคจรอยูร่อบโลกวนัละ 2 รอบและมีต าแหน่งอยูเ่หนือพื้นโลกท่ี ความสูง 20,200 กิโลเมตร สามารถใช้
ในการหาต าแหน่งบนพื้นโลกไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทุกๆ จุดบนผวิโลก ใชน้ าร่องจากท่ีหน่ึงไปท่ีอ่ืนตามตอ้งการ 
ใชติ้ดตามการเคล่ือนท่ีของคนและ ส่ิงของต่างๆ การท าแผนท่ี การท างานรังวดั (Surveying) ตลอดจนใชอ้า้งอิง
การวดัเวลาท่ีเท่ียง ตรงท่ีสุดในโลก 

องคป์ระกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ  
1. ส่วนอวกาศ (Space segment )  
2. ส่วนสถานีควบคุม (Control segment)  
3. ส่วนผูใ้ช ้(User segment) 
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อุปกรณ์โทรคมนาคมเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
1. สายโทรศัพท์ ท าหนา้ท่ีเช่ือมผูเ้ช่าเขา้กบัชุมสายเป็นตวัน าสัญญาณเสียงของคู่สนทนา ใหถึ้งกนัสาย

เคเบิลท่ีจะน ามาใชง้านในกิจการโทรศพัท ์ ตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัหลายประการ เช่น ขนาดลวดทองแดง ความ
ตา้นทานของฉนวน ค่าคาปาซิเตอร์ในคู่สาย การทนความร้อน ของฉนวน ค่าความตา้นทานและการลดทอนของ
ลวดตวัน าเหล่าน้ีตอ้งค านึงถึง ซ่ึงจะมีค่าท่ี ก าหนดไว ้ให ้พิจารณาก่อนการน าไปใช ้งาน นอกจากนั้นเคเบิลท่ี จะ
น าไปใชง้านตอ้งมีการฟอร์มเพื่อลดค่า CROSS TALK และท าใหแ้ยกคู่ไดช้ดัเจน 

สายโทรศพัทแ์บ่งไดส้องประเภท คือวางในอากาศและวางใตดิ้น ชนิดท่ีวางในอากาศ ยงัแบ่งออกได้
เป็นวางในอาคารและวางนอก อาคาร ส่วนวางใตดิ้นนั้นก็แบ่งออกเป็นวาง ใตดิ้นและวางใตน้ ้าซ่ึงเคเบิลแต่ละ
ชนิดจะท าโครงสร้างแตกต่างกนัและราคาก็แตกต่างกนั ดว้ยนอกจากนั้นเพื่อความสะดวกในการใช ้ งานของ
เคเบิลโทรศพัทย์งัเคลือบสีหุ้มคู่สาย ไวอี้ก เรียกวา่รหสัสีของคู่สายโทรศพัท ์ ซ่ึง สะดวกในการแยกคู่สายใชง้าน
มากยิง่ข้ึน 

2. สายใยแก้วน าแสง หรือ ออปติกไฟเบอร์ หรือ ไฟเบอร์ออปติก เป็นแกว้หรือ พลาสติกคุณภาพสูง 
ยดืหยุน่โคง้งอได ้ เส้นผา่ศูนยก์ลางเพียง 8-10 ไมครอน (10 ไมครอน = 10 ในลา้นส่วนของเมตร =10x10^-
6=0.00001 เมตร = 0.01 มม.) เล็กกวา่เส้นผมท่ีมีขนาด 40-120 ไมครอน, กระดาษ 100 ไมครอน ใยแกว้น าแสงท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการส่งแสง จากดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง ดว้ยความเร็วเกือบเท่า แสง เม่ือน ามาใชใ้นการ
ส่ือสารโทรคมนาคม ท าให ้สามารถส่ง-รับขอ้มูลไดเ้ร็วมาก ไดร้ะยะทางเกิน 100 กม.ในหน่ึงช่วง และเน่ืองจาก
แสงเป็นตวัน าส่ง ขอ้มูล ท าใหส้ัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก ไม่ สามารถรบกวนความชดัเจนของขอ้มูลได ้ใย
แกว้น าแสงจึงถูกน ามาใชแ้ทนตวักลางอ่ืนๆในการส่งขอ้มูล 

3. เคเบิลใต้น ้า (submarine communications cable) เป็นส่ืออีกอย่างหน่ึงท่ีมี การใช้ในการส่ือสาร 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีการรับส่งสัญญาณทุกชนิดไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยี
เร่ือยๆ มาเป็นล าดบัตั้งแต่ยุคของเคเบิลใตน้ ้ าชนิดแกน (coaxial cable) มาจนถึง สายเคเบิลชนิดใยแกว้ (optical 
fiber cable) ซ่ึงมีใช้แพร่หลายทัว่ โลกเพราะเหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และมีการพฒันาความสามารถให้
ทนัสมยั โครงข่าย เคเบิลใตน้ ้ า(submarine cable networks) มีประวติัท่ีน่าสนใจ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2393 มีการ วาง
สายเคเบิลใตน้ ้ าท่ีช่องแคบองักฤษ ในขณะท่ีสายเคเบิลโทรเลขทางทรานสแอตแลนติค  เส้น แรกวางใน พ.ศ. 
2410 ปัจจุบนัสายเคเบิลใตน้ ้ าสามารถวางไดเ้ร็วกวา่ในอดีตเน่ืองจาก ความ กา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท าให้มีการ
วางสายเคเบิลใต้ น ้ าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นานกว่า 10 ปีแล้ว และมีปริมาณทราฟฟิกโทรศพัท์ระหว่าง
ประเทศเพิ่ม ข้ึนถึง 10 เท่าตวั ทัว่โลกจะมีการลงทุนทางด้าน เคเบิลใตน้ ้ าใยแก้วมากกว่า 15 พนัล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ ใน จ านวนหน่ึงกวา่คร่ึงเป็นของภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิกเน่ืองจากมีความเจริญเติบโตทางดา้น เศรษฐกิจ ท า
ใหค้วามตอ้งการเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

4. คล่ืนวิทยุ เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูง ซ่ึงมีคุณสมบติักระจายไปได้เป็นระยะ  ทางไกล ด้วย
ความเร็วเท่ากบัแสงคือ 300 ลา้นเมตรต่อวนิาที เคร่ืองส่งวิทยจุะท าหนา้ท่ีสร้าง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูงหรือ
คล่ืนวิทยุ (RF) ผสมกบัคล่ืนเสียง (Audio Frequency -AF) แลว้ส่งกระจายออกไป ล าพงัคล่ืนเสียงซ่ึงมีความถ่ีต ่า
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ไม่สามารถส่งไปไกลๆ ได ้ตอ้งอาศยั คล่ืนวทิยเุป็นพาหะจึงเรียกคล่ืนวทิยุวา่ คล่ืนพาหะ (Carier Wave) เคร่ืองรับ
วทิย ุจะท าหนา้ท่ี รับคล่ืนวทิยแุละแยกคล่ืนเสียงออกจากคล่ืนวทิยใุหรั้บฟังเป็นเสียงปกติได ้ 

ความถี่ของคล่ืน หมายถึง จ านวนรอบของการเปล่ียนแปลงของคล่ืน ในเวลา 1 นาที คล่ืนเสียงมีความถ่ี
ช่วงท่ีหูของคนรับฟังได้ คือ ตั้ งแต่ 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ (1 KHz =1,000 Hz) ส่วนคล่ืนวิทยุเป็นคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูง อาจมีตั้ งแต่ 3 KHz ไปจนถึง 300 GHz( 1 GHz = พนัล้าน  Hz) คล่ืนวิทยุแต่ละช่วง
ความถ่ีจะถูกก าหนดใหใ้ชง้านดา้นต่างๆ ตาม ความเหมาะสม 

5. คล่ืนไมโครเวฟ เป็นคล่ืนความถ่ีวิทยุชนิดหน่ึงท่ีมีความถ่ีอยูร่ะหวา่ง 0.3 GHz - 300 GHz การใชง้าน
นั้นส่วนมากนิยมใช้ความถ่ีระหว่าง 1 GHz - 60 GHz เพราะเป็น ย่านความถ่ีท่ีสามารถผลิตข้ึนได้ด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.  ดาวเทียม คือ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษยคิ์ดคน้ข้ึน ท่ีสามารถโคจรรอบโลก โดยอาศยั แรงดึงดูดของโลก 
ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบ โลก และโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย ์วตัถุประสงคข์องส่ิงประดิษฐ์น้ีเพื่อใช้ทางการทหาร การ ส่ือสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น การส ารวจทางธรณีวิทยา สังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย  ์ดวงจนัทร์ และดาว
อ่ืนๆ รวมถึงการสังเกต วตัถุ และดวงดาว กาแล็กซีต่างๆ 
ส่วนประกอบของโทรคมนาคม  

Transmission Media หมายถึง ตวักลางในการส่งสัญญาณ มีลกัษณะขอ้ดีและขอ้เสีย แตกต่างกนัไป ใน
การพฒันาระบบโทรคมนาคม  การเลือกใช้ตวักลาง ควรเลือกให้เหมาะกับ จุดประสงค์ของการสร้างระบบ
สารสนเทศขององค์กร และจุดประสงค์โดยรวมของการด าเนิน  ธุรกรรมขององค์กร ด้วยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด แต่
สามารถปรับเปล่ียนระบบดงักล่าวใหท้นัสมยัได ้เป็นระยะๆ ดว้ย 
ชนิดของตวักลาง ค าอธิบาย ขอ้ดี ขอ้เสีย 
Twisted-pair wire cable 
(สายทองแดงบิดคู่)  

เส้นทองแดง 2 เส้นมาบิด
เป็นเกลียวๆ มีทั้งแบบหุ้ม
ฉนวนและแบบไม่ หุ้ม
ฉนวน 

ใช้ ใ น ก าร ให้ บ ริ ก า ร
โ ท ร ศั พ ท์  มี อ ยู่ ม า ก 
(เพราะราคาไม่แพง) 

ความเร็วและระยะทางใน
การส่งมีจ ากดั 

Coaxial Cable (สาย
เคเบิลหุม้ฉนวน)  

สายไฟท่ีมีการหุม้ฉนวน การส่งสัญญาณชัดเกว่า
และเร็วกว่า Twisted-pair 
wire cable 

ราคาแพงกว่า Twisted-
pair wire cable. 

Fiber-optic cable (สายใย
แกว้นาแสง)  

เส้ น ใยแก้ วขน าด เล็ ก
มากๆ น ามามดัรวมกนั 

ขนาดเล็กกว่า ส่งข้อมูล
ไ ด้ ดี ก ว่ า  มี สั ญ ญ าณ
รบ ก ว น ไ ด้ น้ อ ย ก ว่ า 
Coaxial Cable 

มีราคาแพงในการซ้ือและ
ติดตั้ง 
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Microwave 
Transmission (สัญญาณ
ไมโครเวฟ)  

สัญญาณของคล่ืนวิทยุ
ค ว าม ถ่ี สู ง ส่ งผ่ าน ใน
บรรยากาศและอวกาศ 

ไม่ตอ้งเสียตน้ทุนในการ
วางสายไฟใหยุ้ง่ยาก และ
ส าม ารถ ส่ งสั ญ ญ าณ
ความเร็วสูงได ้

ต้องไม่มี ส่ิงกีดขวางใน
การส่งสัญญาณระหวา่งผู ้
ส่งและผูรั้บ 

Cellular Transmission 
(สัญญาณเซลลูล่าร์)  

มีการแบ่งอาณาเขตใน
การส่ง แต่ละอาณาเขต
ข้ึนอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของแต่ละบริษัทเจา้ของ
มือถือ 

ใช้ ใน โทรศัพท์ มื อ ถื อ 
ราคาต ่าลงเร่ือยๆ 

สัญญาณสามารถมีคล่ืน
รบกวนได ้

Infrared Transmission 
(สัญญาณอินฟาเรด)  

สัญญาณส่งผ่านอากาศ
เป็นล าแสง 

ส าม า ร ถ เค ล่ื อ น ย้ า ย
อุปกรณ์ ท่ีใช้ได้ง่าย ไม่
ต้องมีการต่อสายไฟให้
ยุง่ยาก 

ต้ อ ง ไม่ มี ส่ิ ง กี ด ข ว าง
ระหว่างอุปกรณ์ส่งและ
อุปกรณ์รับเลย 

ตารางแสดงรายละเอียดชนิดของตวักลาง 
ประเภทของข้อมูล  

ขอ้มูลในการส่ือสารโทรคมนาคมสามารถแยกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  
1. ประเภทเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี  
2. ประเภทตวัอกัษร เช่น อกัษร ตวัเลข สัญลกัษณ์  
3. ประเภทภาพ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  
4. ประเภทรวม เป็นการส่ือสารทั้งตวัอกัขระ ภาพและเสียง 

องค์ประกอบของการส่ือสารในระบบโทรคมนาคม  
องคป์ระกอบของการส่ือสารในระบบโทรคมนาคม แบ่งได ้2 ส่วน ซ่ึงท าหนา้ท่ีดงัน้ี  
1. ส่ือ หรือพาหะ เพื่อน าข่าวสารนั้นไปถึงกนัโดยใช้เคล่ือนวิทยุท่ีมีความถ่ีสูงเป็น คล่ืนพาห์ ช่วยน า

สัญญาณทางไฟฟ้าท่ีส่งมานั้นแพร่กระจายไปในบรรยากาศไปยงัเคร่ืองรับไดโ้ดยสะดวก 
2. เคร่ืองส่งและเคร่ืองรับ จุดส่งและจุดแต่ละจุดจะตอ้งมีเคร่ืองเขา้รหัส เพื่อเปล่ียน ข่าวสารนั้นให้เป็น

สัญญาณทางไฟฟ้าเสียก่อน เพื่อฝากสัญญาณไปกบัคล่ืนพาห์ ดว้ยการกล ้าสัญญาณ โดยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ มอดูเล
เตอร์ เม่ือสัญญาณนั้น เสมือนเคร่ืองถ่ายส าเนาเอกสาร เพียงแต่ตน้ฉบบัท่ีส่งมานั้นอยู่ห่างไกลจากผูรั้บโทรสาร
เป็นอุปกรณ์ท่ีน ามา ใช้แทนเคร่ือง โทรสาร (photo telegraph) ท่ีเคยใช้ในการส่งภาพน่ิงมาแต่เดิม ซ่ึงลา้สมยัไป
แลว้ 
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อุปกรณ์โทรคมนาคมโดยทัว่ไป 

อุปกรณ์ หน้าทีก่ารใช้งาน 
Model (โมเด็ม)  
 

เปล่ียนขอ้มูลจากรูปแบบดิจิตอลใหเ้ป็นรูปแบบ
อนาล็อก ขั้นน้ีเรียกวา่ Mudulation (โมดูเรชัน่) แลว้
ส่งผา่น สายโทรศพัท ์จากนั้นเม่ือถึงจุดหมายก็แปลง
ขอ้มูลในรูป แบบอนาล็อกใหก้ลบัเป็นรูปแบบดิจิตอล 
ขั้นน้ีเรียกวา่ Demulation (ดีโมดูเรชัน่)  

Fax Modem (แฟกซ์ โมเด็ม)  
 

สามารถส่งเอกสาร รูปภาพ แผนภูมิต่างๆ ผา่น 
สายโทรศพัทไ์ด ้ 

Multiplexer  
 

สามารถใหส้ัญญาณโทรคมนาคมรูปแบบต่างๆ 
ส่งผา่น ช่องทางการส่ือสารช่องทางเดียวกนั ในเวลา
เดียวกนัได ้ 

PBX  
 

เป็นระบบส่ือสารท่ีจดัการการส่งขอ้มูลและเสียง
ภายใน อาคารขององคก์ร และการส่งขอ้มูลและเสียง
จากองคก์ร ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ภายนอกองคก์ร  

ตารางแสดงอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยทัว่ไป 
 

Dedicated Line (สายเช่ือมต่อทางกายภาพ) หรือบางคร้ังเรียกวา่ leased line (สายใหเ้ช่า) คือ การ
เช่ือมต่อสัญญาณระหวา่ง 2 สถานท่ีทางกายภาพ โดยไม่ตอ้งมีการใช ้โทรศพัทใ์นการหมุนเขา้เพื่อต่อเหมือนการ
ใชโ้มเด็มเลย อุปกรณ์ ณ 2 สถานท่ีจะเช่ือมต่อกนั เสมอ ส่วนใหญ่มกัใชก้บัการเช่ือมต่อระหวา่งส านกังานใหญ่
ขององคก์รใดองคก์รหน่ึง  

Digital Subscriber Line (DSL) (ผู้เช่าสายสัญญาณแบบดิจิตอล) เช่ือมต่อโดย การใชส้ายโทรศพัทท่ี์มี
อยูใ่นปัจจุบนั ให้ความเร็วในการส่งสัญญาณถึง 500 Kbps ในราคา ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐฯ  

Computer Network หมายถึง การเช่ือมต่อโดยใช ้ตวักลาง อุปกรณ์ และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการ
เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกวา่ 2 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั เม่ือเคร่ือง คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกนัแลว้ แต่ละเคร่ือง
สามารถแบ่งปันการใชง้านต่างๆ ได ้เช่น การแบ่ง ปันการใชข้อ้มูลระหวา่งกนัและกนัได ้

องค์ประกอบขั้นพืน้ฐานของการส่ือสารข้อมูล  
1. ผู้ส่งสาร (Transmitter) คือ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลในการส่ือสาร เช่น ผูพู้ด คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส่ง

รหสัมอส เป็นตน้  
2. ผู้รับสาร (Receiver) คือ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลท่ีถูกส่งมา เช่น ผูฟั้ง เคร่ืองรับ วทิย ุเป็นตน้  
3. ข้อมูล (Message) คือ ส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการส่งใหผู้รั้บสาร รับทราบ เช่น ขอ้ความ ประกาศ รหสัลบั  
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4. สัญญาณรบกวน (Noise) คือ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการรบกวน ต่อระบบและข่าวสาร  
5. ส่ือ (Medium) คือ ตวักลางท่ีใชใ้นการส่งขอ้มูลระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น อากาศ สายไฟฟ้า 

สายโทรศพัท ์เป็นตน้ 
6. โปรโตคอล (Protocol) คือ กระบวนการ วธีิการ ประเภท หรือขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีตกลงกนัระหวา่งผูส่้ง

และผูรั้บสารเพื่อใชใ้นการ ส่ือสารขอ้มูล เช่น การเขียนจ่าหนา้ซองจดหมาย การเขา้รหสัและการถอดรหสัขอ้มูล 
การใชภ้าษา เดียวกนัในท่ีท างานร่วมกนั เช่น โทรสาร วทิย ุ ติดตามตวั โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อินเทอร์เน็ต วทิย ุ
กระจายและโทรทศัน์ Remote Control เป็นตน้ 
กลยุทธ์พืน้ฐานในการประมวลผลมี 3 กลยุทธ์หลกัๆ ดังนี้  

1. Centralized Processing (การประมวลผลแบบมีศูนย์กลาง) หมายถึง อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการประมวลผล
มีอยู ่ ณ สถานท่ีเพียงแห่งเดียว เพื่อใหมี้ลกัษณะการควบคุมไดดี้ท่ีสุด เช่น สถาบนัการเงินต่างๆ มกัจะใชก้าร
ประมวลผลวธีิน้ีเพราะสามารถรักษาความปลอดภยั ณ สถานท่ีเดียวได ้ 

2. Decentralized Processing (การประมวลผลแบบกระจาย) หมายถึง อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการประมวลผลมี
อยูห่ลายสถานท่ี และระบบคอมพิวเตอร์แต่ละท่ีไม่มีการเช่ือมต่อเพื่อ ติดต่อส่ือสารกนั เช่น ร้านวดีิโอซึทายา่  

3. Distributed Processing (การประมวลแบบแบ่งปัน) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประมวล ผลมีอยูห่ลาย
สถานท่ี แต่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ละท่ีมีการเช่ือมต่อเพื่อติดต่อส่ือสารกนั เช่น ศูนยโ์ทรศพัทมื์อถือ AIS 

ชนิดของการเช่ือมต่อ (Network Types)  
1. LAN (Local Area Network) หมายถึง การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ภายใน ส านกังานหรือโรงงาน การ

เช่ือมต่อแบบน้ีมกัใชส้ายไฟแบบสายทองแดงบิดคู่แบบไม่มีฉนวน (Unshielded twisted-pair – UTP) เป็นส่วนมาก 
แต่การเช่ือมต่อดว้ยสายใยแกว้น าแสง กมี็การน ามาใชด้ว้ย การเช่ือมต่อแบบน้ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกว่า Network 
Interface Card (NIC)  

2. Wide Area Network (WAN) เป็นการเช่ือมต่อในพื้นท่ีท่ีกวา้งกวา่ LAN มกัครอบคลุมประเทศใด
ประเทศหน่ึง สามารถเช่ือมต่อโดยใชส้ัญญาณไมโครเวฟ ดาวเทียม หรือสายโทรศพัทก์็ได ้ 

3. International Networks เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งประเทศต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช ้ อุปกรณ์ และโปรแกรมท่ี
มีความสลบัซบัซอ้นเพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของแต่ละประเทศท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกนั ถา้
ประเทศใดประเทศหน่ึงมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของประเทศตนเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ โทรคมนาคม และ
ฐานขอ้มูลแบบเขม้งวดจะ เรียกการเช่ือมต่อวา่มีอุปสรรค คือ Trans border Data Flow แต่ถา้ไม่เขม้งวดจะเรียกวา่
ประเทศ นั้นเป็น Data Havens หรือสวรรคข์องขอ้มูล ข่าวสาร 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม  

ใช้เพื่อติดต่อส่ือสารรับ/ส่งขอ้มูลจากท่ีไกลออกไป เป็นการส่งของขอ้มูลระหว่าง คอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีอยูห่่างไกลกนั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล หรือ สารสนเทศไปยงัผูใ้ชใ้นแหล่งต่าง ๆ เป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนั เหตุการณ์ (Up-to-Date) ซ่ึงรูปแบบของขอ้มูลท่ีรับ/ส่งอาจเป็น
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ตวัเลข (Numeric Data) ตวัอกัษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) ตวัอยา่งเช่น การส่งขอ้มูลต่าง ๆ ของยาน
อวกาศท่ีอยู่นอกโลกมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนโลก  เพื่อท าการค านวณ  และ  ประมวลผล  ท าให้ทราบ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
หน้าทีข่องระบบโทรคมนาคม  

ท าหน้าท่ีในการส่งและรับข้อมูลระหว่างจุดสองจุด ได้แก่ ผูส่้งข่าวสาร (Sender) และ ผูรั้บข่าวสาร
(Receiver) จะด าเนินการจดัการล าเลียงขอ้มูลผา่นเส้นทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด จดัการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีจะส่งและรับเขา้มา สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบขอ้มูล ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเขา้ใจไดต้รงกนั ส่วน
ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตวัจดัการ ในระบบ โทรคมนาคมส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ในการรับส่งขอ้มูลข่าวสารต่าง
ชนิด ต่างยี่ห้อกนั แต่สามารถ แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัไดเ้พราะใชชุ้ดค าสั่งมาตรฐานชุดเดียวกนั กฎเกณฑ์
มาตรฐานใน การส่ือสารน้ีเรียกว่า “โปรโตคอล (Protocol)” อุปกรณ์แต่ละชนิดในเครือข่ายเดียวกันต้องใช ้
โปรโตคอลอย่างเดียวกนั จึงจะสามารถส่ือสารถึงกนัและกนัได ้หน้าท่ีพื้นฐานของโปรโตคอล คือ การท าความ
รู้จกักบัอุปกรณ์ตวัอ่ืนท่ีอยู่ในเส้นทางการถ่ายทอดขอ้มูล การตกลงเง่ือนไขใน การรับส่งขอ้มูล การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล การแก้ไขปัญหาขอ้มูลท่ีเกิดการผิดพลาด ในขณะท่ีส่งออกไปและการแก้ปัญหาการ
ส่ือสารขดัข้องท่ีอาจเกิดข้ึนโปรโตคอลท่ีรู้จกักันมาก ได้แก่ โปรโตคอลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
Internet Protocol ; TCP/IP, IP Address ท่ีใชก้นัอยู ่
องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบโทรคมนาคม ดังต่อไปนี ้ 

ต้นก าเนิดข่าวสาร (Source of Information)  
ส่วนน้ีเป็นส่วนแรกในระบบการส่ือสารโทรคมนาคม เป็นแหล่งท่ีมาของข่าวสารต่างๆ ท่ีผูส่้งตอ้งการท่ี

จะส่งไปยงัผูรั้บท่ีปลายทาง ตวัอยา่งในระบบโทรศพัทห์รือระบบวทิยุกระจาย เสียง ส่วนน้ีก็คือเสียงพูดของผูพู้ด
ท่ีตน้ทาง ซ่ึงจะถูกไมโครโฟนเปล่ียนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ี  เหมาะสม และส่งเขา้ไปในระบบ หรือในกรณี
ระบบการส่ือสารข้อมูล  (Data Communication) ส่วนน้ีอาจจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ  Data Terminal 
ประเภทต่างๆ 
เคร่ืองส่ง (Transmitter)  

เคร่ืองส่งหรือตวัส่งน้ีท าหน้าท่ีในการแปลงหรือเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าท่ีใช้แทนข่าวสาร จากตน้ก าเนิด
ข่าวสาร ให้เป็นสัญญาณหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการส่งต่อไปยงั ปลายทาง เช่น ระบบโทรศพัทต์วั
เคร่ืองโทรศพัท์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าท่ีใช้แทนเสียงพูด  ให้ เป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเหมาะสมและส่ง
ต่อไปยงัปลายทาง หรือในระบบวทิยุกระจายเสียง ส่วนน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองส่งวทิย ุส าหรับในระบบการส่ือสารขอ้มูล 
ส่วนน้ีจะเป็น MODEM หรือ อุปกรณ์อ่ืนท่ีเหมาะสมในการเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้าท่ีมาจากคอมพิวเตอร์หรือ Data 
Terminal เพื่อให้เป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการผ่านระบบส่ือสัญญาณ (Transmissions) ไปยงั
ปลายทาง 
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ระบบการส่งผ่านสัญญาณ (Transmissions)  
เม่ือเคร่ืองส่งได้เปล่ียนหรือแปลงสัญญาณไฟฟ้าท่ีใช้แทนข่าวสารต่างๆ ให้เป็นสัญญาณ  หรือคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเหมาะสมแลว้ สัญญาณก็จะถูกส่งผา่นระบบระบบการส่งผา่นสัญญาณ เพื่อส่งต่อไปยงัเคร่ืองรับ
และผูรั้บท่ีปลายทาง ดงันั้นระบบการส่งผ่านสัญญาณจึงถือไดว้า่นบั เป็นส่วนท่ีส าคญัและจ าเป็นมากในระบบ
การส่ือสารโทรคมนาคม เน่ืองจากหากปราศจากระบบ การส่งผ่านสัญญาณหรือมีระบบการส่งผ่านสัญญาณท่ี
คุณภาพไม่ดีแลว้ ระบบการส่ือสาร โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพก็ไม่สามารถจะเกิดข้ึนได ้ 
เคร่ืองรับ (Receiver)  

ส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีท าการแปลงหรือเปล่ียนสัญญาณหรือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีถูกส่งผ่าน ระบบการ
ส่งผา่นสัญญาณจากตน้ทาง เพื่อใหก้ลบัมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีใชแ้ทนข่าวสารท่ีถูก ส่งมาจากตน้ทางทั้งน้ีเพื่อส่ง
ให้อุปกรณ์ปลายทางท าการแปลงหรือเปล่ียนสัญญาณไฟฟ้านั้น ให้ กลบัมาเป็นข่าวสารท่ีผูรั้บสามารถเขา้ใจ
ความหมายได้ ในระบบโทรศัพท์ส่วนน้ีก็คือตัวเคร่ือง รับเคร่ืองโทรศัพท์  ท่ีจะท าการเปล่ียนสัญญาณ
แม่ เหล็กไฟฟ้าท่ี รับได้นั้ น  ให้ เป็นสัญญาณไฟฟ้า  ท่ี เหมาะสมส าหรับการส่งต่อให้หูฟัง หรือในระบบ
วิทยุกระจายเสียงส่วนน้ีก็คือเคร่ืองรับวิทยุท่ี จะแยกสัญญาณเสียงออกจากคล่ืนวิทยุเพื่อส่งต่อให้ล าโพงส าหรับ
ระบบการส่ือสารขอ้มูล ส่วนน้ีจะเป็น MODEM หรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการเปล่ียนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
รับมานั้ น ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีใช้ข้อมูลในรูปแบบท่ีถูกต้อง  และเหมาะสมส าหรับการส่งต่อให้เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์หรือ Data Terminal 
อุปกรณ์ปลายทางและผู้รับที่ปลายทาง (Destination)  

ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม  เช่นในระบบโทรศพัท์ ก็คือหูฟังท่ีจะเปล่ียนสัญญาณ ไฟฟ้าให้เป็น
เสียงพูดท่ีเหมือนตน้ทาง และผูรั้บท่ีปลายทางก็คือผูใ้ชโ้ทรศพัทท่ี์ปลายทาง ใน ระบบวิทยกุระจายเสียงส่วนน้ี คือ
ล าโพงและผูรั้บฟังการรายการวิทยุกระจายเสียงนั้น ส่วน ระบบการส่ือสารขอ้มูลนั้น ในส่วนน้ีได้แก่เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หรือ Data terminal ประเภท ต่างๆ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (30 นาท ี) 
1. ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้
กบัวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

2. ผูส้อนช้ีแจงเร่ืองท่ีจะศึกษาและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมประจ าหน่วยท่ี 1 เร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 

3. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยท่ี 1 

 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ (450 นาท)ี 
1. ผู ้สอน เปิด PowerPoint หน่วยท่ี  1 เร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  
2. ผู ้สอนอธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียนท่ี  1 

เร่ือง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน  (30 นาท ี) 
1. ผูเ้รียนเตรียมหนังสือและฟังผูส้อนแนะน า

รายวิชา  วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กบั
วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

2. ผู ้เรียนฟังผู ้สอนช้ีแจงเร่ืองท่ีจะศึกษาและ
จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมประจ าหน่วยท่ี  1 เร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

3. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 
 
 

2.  ข้ันให้ความรู้ (450 นาท ี) 
1. ผู ้เรียน ศึกษา PowerPoint หน่วยท่ี  1 เร่ือง 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
2. ผูเ้รียนฟังผูส้อนอธิบายเน้ือหาในหน่วยเรียน

ท่ี 1 เร่ือง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมของผู้สอน กจิกรรมของผู้เรียน 
3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 450 นาที ) 

1. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท ากิจกรรมน าสู่อาเซียน 

หน่วยท่ี 1 
3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมเสนอแนะ 
4. ผูส้อนให้ผู ้เรียนท ากิจกรรมบูรณาการจิต

อาสา หน่วยท่ี 1 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 
1. ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือในหน่วย

เรี ย น ท่ี  1 เ ร่ื อ ง  ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
โทรคมนาคม 

2. ผูส้อนให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยท่ี 1 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.  ข้ันประยุกต์ใช้ ( 450 นาที ) 
1. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. ผูเ้รียนท ากิจกรรมน าสู่อาเซียน หน่วยท่ี 1 
 
3. ผูเ้รียนท ากิจกรรมเสนอแนะ 
4. ผูเ้รียนท ากิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยท่ี 

1 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 30 นาท ี) 
1. ผู ้เรียนและผู ้สอนร่วมกันสรุปเน้ือหาใน

ห น่ วย เรียน ท่ี  1 เร่ือง  คอมพิ ว เตอ ร์และ อุปกรณ์
โทรคมนาคม 

2. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 
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งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวดัผลและประเมินผล 

 
      ก่อนเรียน  

1. เอกสารหน่วยท่ี 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  
2. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 

 

      ขณะเรียน 

1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
2. กิจกรรมน าสู่อาเซียน หน่วยท่ี 1 
3. กิจกรรมเสนอแนะ 
4. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยท่ี 1 

 

 หลงัเรียน 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 
2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
3. กิจกรรมน าสู่อาเซียน หน่วยท่ี 1 
4. กิจกรรมเสนอแนะ 
5. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยท่ี 1 
6. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 
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ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ  (ใชป้ระกอบการเรียน
การสอนจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1-8) 

2. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นน าเขา้สู่บทเรียนขอ้ 3 
3. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 1 
4. กิจกรรมน าสู่อาเซียน  หน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 2 
5. กิจกรรมเสนอแนะ ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 3 
6. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา  หน่วยท่ี 1ใชข้ั้นประยกุตใ์ชข้อ้ 4 
7. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 ใชข้ั้นสรุปผลและประเมินผลขอ้ 2 

 
 
 ส่ือโสตทศัน์ (ถ้ามี) 

1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
2. งานน าเสนอ  
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แหล่งการเรียนรู้ 
 
     ในสถานศึกษา 

1. หอ้งสมุด 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 
    นอกสถานศึกษา 

ผูป้ระกอบการ  สถานประกอบการ ในทอ้งถ่ิน 
 
 

 

การบูรณาการ/ความสัมพนัธ์กบัวชิาอ่ืน 
1. บูรณาการกบัวชิาภาษาไทย  เร่ือง การบอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาม  การ

อธิบายองคป์ระกอบหลกัของระบบคอมพิวเตอร์และองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของการส่ือสาร
ขอ้มูล การบรรยายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้ 

2. บูรณาการกบัวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ และการวเิคราะห์ชนิด
ของการเช่ือมต่อ 

3. บูรณาการกบัวชิาความรู้เก่ียวกบังานอาชีพ เร่ือง การใชง้านอุปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 

• หลกัการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ก่อนเรียน 
1. เอกสารหน่วยท่ี 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 

 
 

ขณะเรียน 
1. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1  
2. กิจกรรมน าสู่อาเซียน หน่วยท่ี 1   
3. กิจกรรมเสนอแนะ  
4. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา  หน่วยท่ี 1  

 
 

หลงัเรียน 
1. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 
 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
1. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 1 
2. แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 1 
3. กิจกรรมน าสู่อาเซียน หน่วยท่ี 1 
4. กิจกรรมเสนอแนะ 
5. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยท่ี 1 
6. แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 1 
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สมรรถนะที่พงึประสงค์ 
ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
1. วเิคราะห์และตีความหมาย 
2. สาธิตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ 
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4. ประยกุตค์วามรู้สู่งานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัตงิานอาชีพ 
ใชง้านอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบต่างๆ 
 

สมรรถนะการขยายผล 
ความสอดคล้อง 
จากการเรียนสัปดาห์ท่ี 1-4 เร่ือง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ท าให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบั 

ความหมายของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ความหมายของโทรคมนาคม อุปกรณ์
โทรคมนาคม ส่วนประกอบของโทรคมนาคม ชนิดของการเช่ือมต่อ เทคโนโลยีการโทรคมนาคม และหนา้ท่ี
ของระบบโทรคมนาคม ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้สามารถใช้งาน
อุปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบต่างๆ ได ้
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รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ 
• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 1  บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได ้  

1. วธีิการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :   บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได ้  จะได ้ 1  คะแนน   
 

•  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 2  อธิบายองคป์ระกอบหลกัของระบบคอมพิวเตอร์และองคป์ระกอบ
ขั้นพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลได ้
1. วธีิการประเมิน              :   ทดสอบ                                                                                                                                                
2. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑ์การให้คะแนน     :   อธิบายองค์ประกอบหลกัของระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบขั้น
พื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูลได ้จะได ้ 1  คะแนน   
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 3 บรรยายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้
1. วธีิการประเมิน              :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                       :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน     :    บรรยายหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้จะได ้ 1  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 4  จ  าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้
1. วธีิการประเมิน               :    ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                        :    แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน      :    จ  าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้จะได ้ 1  คะแนน  
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 5  วเิคราะห์ชนิดของการเช่ือมต่อได ้
1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน       :   วิเคราะห์ชนิดของการเช่ือมต่อได ้จะได ้ 1 คะแนน    
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• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อท่ี 6  ใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบส่ือสารโทรคมนาคมและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ 
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ 
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน       :   ใชง้านอุปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้จะได ้ 3  คะแนน    
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 7   ประยกุตใ์ชห้นา้ท่ีของระบบโทรคมนาคมกบัชีวิตประจ าวนัได ้
1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน       :   ใชง้านอุปกรณ์โทรคมนาคมกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้จะได ้ 1 คะแนน   
 

• จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ขอ้ท่ี 8  น าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
1. วธีิการประเมิน                :   ทดสอบ             
2. เคร่ืองมือ                         :   แบบทดสอบ             
3. เกณฑก์ารใหค้ะแนน       :   น าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้จะได ้ 
1 คะแนน   
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที ่1 
ค าส่ัง จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.ขอ้ใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีท่ีสุด 
 ก. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 ข. ควบคุมการท างานดว้ยซอฟตแ์วร์ 
 ค. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ง. สามารถใชง้านกบัอินเทอร์เน็ต 
 จ. มีความเช่ือมัน่สูง 
2.ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ 
 ก. Input Unit   
 ข. Output Unit 
 ค. Process Unit  
 ง. CPU 
 จ. หน่วยประมวลผล 
3.ขอ้ใดไม่ใช่ปัจจยัในการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
 ก. ฮาร์ดแวร์   
 ข. ซอฟตแ์วร์ 
 ค. พีเพิลแวร์   
 ง. อินเทอร์เน็ต 
 จ. บุคลากรคอมพิวเตอร์ 
4.ขอ้ใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
 ก. โปรแกรมต่างๆท่ีใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ 
 ข. ผลสรุปของคอมพิวเตอร์  
 ค. เอกสารท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ 
 ง. กระดาษพิมพ ์
 จ. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
5.ขอ้ใดคือ ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
 ก. โปรแกรมต่างๆท่ีใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ 
 ข. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
 ค. เอกสารท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ 
 ง. กระดาษพิมพ ์
 จ. อุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 
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6. ขอ้ใดคือความหมายของการส่ือสารขอ้มูล 
  ก. กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัระหวา่งผูส่้งและผูรั้บ 
  ข. หรือ พาหะ เพื่อน าข่าวสารนั้นไปถึงกนัโดยใชเ้คล่ือนวิทยท่ีุมีความถ่ีสูงเป็น คล่ืนพาห์ ช่วยน าสัญญาณ
ทาง 
  ค. เป็นการส่งสารสนเทศในรูปแบบของตวัอกัษร 
  ง. อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีใชเ้ป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ 
  จ. การเช่ือมโยงระหวา่งเคร่ืองเทอร์มินอล หรือ คอมพิวเตอร์เพียง 2 เคร่ือง โดยผา่นทางสายส่ือสารเพียง
สายเดียว 
7. องคป์ระกอบของการส่ือสารในระบบโทรคมนาคม แบ่งไดก่ี้ส่วน 
  ก. 1 ส่วน    ข. 2 ส่วน 
  ค. 3 ส่วน    ง. 4 ส่วน 

จ. 5 ส่วน 
8. แหล่งก าเนิดของข่าวสาร หมายถึง ส่วนประกอบใดขององคป์ระกอบพื้นฐานของการส่ือสารขอ้มูล 
  ก. การเขา้รหสั    ข. ช่องสัญญาณ 
  ค.ผูรั้บข่าวสาร    ง. ผูส่้งข่าวสาร 

  จ.ถูกทุกขอ้ท่ีกล่าวมา 
9. การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยัช่องทางการส่ือสารขอ้มูล เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือความหมายของขอ้ใด 
  ก. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  ข. การเช่ือมต่อแบบรวมกลุ่ม  
  ค. ช่องทางการส่ือสาร 
  ง. อุปกรณ์ในเครือข่าย 
  จ. สายแลนในการเช่ือมต่อ 
10.ประเทศเป็นคนคน้พบการการส่ือสารโทรคมนาคมเป็นประเทศแรก 
  ก. สหรัฐอเมริกา  
  ข. ลาว 
  ค อินโดนีเซีย  
  ง. ฮ่องกง 
  จ. จีน 
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แบบฝึกหัด หน่วยที ่1 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบค าถามดงัต่อไปน้ี 
1.คอมพิวเตอร์มีความมายอยา่งไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…..…………… 
2. จงบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มาอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงอธิบายความหมายของโทรคมนาคม  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
4. อุปกรณ์โทรคมนาคมใดบา้งท่ีนกัศึกษารู้จกั อยา่งนอ้ยคนละ 3 อยา่ง  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……… 
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ตอนที ่2 ใหน้กัศึกษาเขียนอธิบายวา่รูปทางดา้นขวาคือรูปของอุปกรณ์ชนิดใด มีหนา้ท่ีอยา่งไรใหถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ท่ีสุด   
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กจิกรรมน าสู่อาเซียน  หน่วยที ่1 
ค าส่ัง ใหน้กัศึกษาจบัคู่ขอ้ความ ท่ีก าหนดใหใ้หถู้กตอ้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Programmer 

CPU 

Monitor 

Speaker 

System Analysis 

Telecommunications 
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กจิกรรมเสนอแนะ 
กจิกรรม :  คิดคน้ควา้  อนาคตไกล 
จุดประสงค์ :  เพื่อให้นกัเรียนรู้ถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
ภาระงาน 

1.  ใหน้กัเรียนจบัคู่  ใหแ้ต่ละกลุ่มรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีช่วยเกิดความรู้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 
2. จดัท าป้ายนิเทศ  แผน่พบั  เพื่อเผยแพร่ความรู้  และเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย 
3.  สรุปการด าเนินงานเพื่อรายงานครูผูส้อน 

 
 

กจิกรรมบูรณาการจิตอาสา  หน่วยที ่1 
เร่ือง  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

กจิกรรม จด และจ า ค  าศพัท์ 
จุดประสงค์ เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากบทท่ีไดเ้รียนเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
ภาระงาน 1.  ใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม ๆ ละ เท่าๆ กนั  จดัท าป้ายค าศพัท ์ความหมาย ค าอ่าน ค าแปล 
                                 ท่ีไดจ้ากบทเรียนน้ี  

2.  ถ่ายรูปภาพ ขณะน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   
3.  น าขอ้มูลและความรู้ท่ีไดม้าท าบอร์ด 
4.  รวบรวมผลสรุปการด าเนินงานส่งครูผูส้อนในรูปแบบรายงาน 
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  แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที ่1 
ค าส่ัง จงเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว 
1.ระบบของคอมพิวเตอร์มีก่ีส่วนท่ีส าคญั 
 ก. 2 ส่วน  ข. 3 ส่วน 
 ค. 4 ส่วน  ง. 5 ส่วน 
 จ. 6 ส่วน 
2.ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์ท่ีแบ่งตามความสามารถของระบบ 
 ก. Super Computer 
 ข. Mainframe Computer 
 ค. Multi Tasking Computer 
 ง. Mini Computer 
 จ. Micro Computer 
3. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัการท างานคอมพิวเตอร์ 

ก. Input Unit 
 ข. Central Processing Unit 
 ค. Memory Unit 
 ง. Output Unit 
 จ. Micro Unit 
4.อุปกรณ์ใดใชเ้ก็บโปรแกรมและขอ้มูลระหวา่งการประมวลผล 
  ก.CPU   
  ข.RAM 
  ค.Hard disk   
  ง.Flash Drive 
  จ.DVD ROM 
5.การ์ดเช่ือมต่อเครือข่ายมกัเรียกสั้นๆ วา่ 
  ก.Sound Card  
  ข.Modem Card 
  ค.VGA Card   
  ง.LAN Card 
  จ.NETWORK Card 
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6. ขอ้ใดคือความหมายของโทรคมนาคม 
ก. การส่งสารสนเทศในรูปแบบของตวัอกัษร ภาพและเสียงโดยใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการติดต่อ

สารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีก ท่ีหน่ึงไปยงัอกท่ีหน่ึงโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
 ข. วธีิการท่ีใชใ้นการสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือระบบยอ่ยของธุรกิจ 
 ค. การโอนถ่าย ขอ้มูลหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งตน้ทางกบัปลายทาง โดยใชอุ้ปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีตวักลาง 
 ง. กฎระเบียบ หรือวธีิการใชเ้ป็นขอ้ก าหนดส าหรับการส่ือสาร เพื่อใหผู้รั้บและผูส่้งเขา้ใจกนัได ้ซ่ึงมี
หลายชนิดใหเ้ลือกใช ้
 จ.  เป็นการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ตน้ทางเขา้กบัคอมพิวเตอร์ปลายทาง โดยใชต้วักลางหรือส่ือกลาง
ส าหรับเช่ือมต่อ 
7. ขอ้ใดคือช่ือยอ่ของ สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 
 ก. ITU    ข. TUI   
 ค. UIT    ง. IUT 
 จ. TIU 
8. ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยวดัความเร็วในการรับส่งข่าวสารของอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 ก. bps    ข. Kbps  
 ค. Mbps    ง. Tbps 
 จ. Gbps 
9. ขอ้มูลในการส่ือสารโทรคมนาคมสามารถแยกไดก่ี้ปะเภท  

ก. 3 ประเภท   ข. 4 ประเภท 
 ค. 5 ประเภท   ง. 6 ประเภท 
 จ. 7 ประเภท 
10. ขอ้ใดคือความหมายของ Transmitter  

ก. ผูรั้บสาร   ข. ผูส่้งสาร 
 ค. ขอ้มูล   ง. สัญญาณรบกวน 
 จ. โปรโตคอล 
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แบบประเมนิผลการน าเสนอผลงาน 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 
             1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
             3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความถูกตอ้ง  
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     

3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

4 บุคลิกลกัษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้ผูฟั้งมีความ
สนใจ 

    

รวม     

 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค์ 
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 
 3  คะแนน   =   มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                       ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
 2  คะแนน  =   มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  
   แต่ขาดการประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
      1  คะแนน  =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และใหค้วามร่วมมือ 
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แบบประเมนิกระบวนการท างานกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

 3……………………………………เลขท่ี…….       4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     

2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความพร้อม     

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ………….. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน   =   สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน   =   สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =   สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 
 3  คะแนน   =   กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ /  
                        อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง 
 2  คะแนน   =   กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาด 
                                       การจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน   =   กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน   =   ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน   =   ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กว่าเวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน   =   ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน   =   สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน  
           3  คะแนน  =   สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน   =   สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 
 



37 
 

 

บันทึกหลงัการสอน 
หน่วยที ่1 เร่ือง คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

 

ผลการจัดการเรียนการสอน 

                  สอนตามล าดบัขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้ผูส้อนจดัเตรียมเอกสาร พร้อมกบัแนะน ารายวิชา  วิธีการให้
คะแนนและการประเมินผลท่ีใช้กบัวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ ผูส้อนช้ีแจงเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมประจ าหน่วยท่ี 1 เร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
               เน่ืองจาก รายวชิาน้ี ครูผูส้อนไดน้ าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้มาปรับวธีิเรียนเปล่ียนวธีิสอนไม่ให้
เกิดความน่าเบ่ือ จึงไดใ้หน้กัเรียนส่งงานทางอินเทอร์เนต โดยใช ้ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google 
Classroom มาใชใ้นการส่งงานท่ีมอบหมายขอบนกัเรียน ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ ท าใหน้กัเรียนยงัไม่ค่อยเขา้ใจ 
และคิดวา่การส่งงานวธีิแบบใหม่ท าใหล้ าบาก ยุง่ยาก มากกวา่วธีิเดิม ๆ   

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
             ครูผูส้อนหาวธีิแกไ้ขปัญหา โดยการท าวจิยัในชั้นเรียน การปัญหาการส่งงานในรายวชิาน้ี โดยใช้
วธีิการส่งงานผา่นระบบห้องเรียนออนไลน์ และไดน้ าผลการวจิยัมาช่วยในการแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนมี
ทศันคติท่ีดี และมองเห็นความสะดวกสบายมากข้ึนในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรียนการสอน 
 
 

 
                                                                                                                       ลงช่ือ........................................ 

                                                                                                                                   (สุวารี  แปงณีวงค)์ 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ....................................................................... 
 ( ..................................................................... ) 
 หวัหนา้แผนกวชิา 

 ................../................./...................... 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 

 อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ....................................................................... 
 (                                    ) 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 

 ................../................./...................... 
 อนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้

 อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ....................................................................... 
 (                                     ) 
 ผูอ้  านวยการ 

 ................../................./...................... 

 
 
 
 
 
 
 


