ใบความรู้
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ชื่อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

หน่ วยการเรียนที่ 1
ระดับ ปวช. 2 จํานวน 2 หน่ วยกิต
จํานวน 3
ชั่วโมง
จํานวน 1
สั ปดาห์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจบทบาทสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บอกนิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. อธิบายระบบสารสนเทศได้
4. สามารถติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
เนือ้ หาสาระ
บทที่ 1 การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
บทบาทสํ าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้การติดต่อสื่ อสาร เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว การสื่ อสารที่เชื่อมโยงกัน
อย่างทัว่ ถึง ทําให้ประชากรในโลก สามารถติดต่อสื่ อสารและรับฟังข่าวสารจากทัว่ ทุกมุมโลกได้ตลอดเวลา
เทคโนโลยีในอดีตและปัจจุบนั
ในอดีต มนุษย์สามารถส่ งสัญญาณท่าทางสื่ อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็ นภาษา สร้างตัวหนังสื อ และ
จารึ กไว้ตามผนังถํ้า ปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็ วมาก มีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย
ความสั มพันธ์ ของเทคโนโลยีกบั ชีวติ ประจําวัน
ปัจจุบนั คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันของคนในปัจจุบนั เช่น ช่วยพิมพ์รายงาน
จัดรู ปแบบได้สวย จัดเก็บข้อมูลที่สาํ คัญได้มาก
นิยามเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือสําคัญของการทํางานทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา พาณิ ชยกรรม
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุ ข การวิจยั และพัฒนา ตลอดจนด้านการเมืองและราชการ
การจัดการสารสนเทศ คือ
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- ประมวลผล
- แสดงผลลัพธ์
- การทําสําเนา
- การสื่ อสารโทรคมนาคม
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือเทคโนโลยีท่ีใช้จดั การสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การ
สร้างรายงาน การสื่ อสารข้อมูล การนําเสนอสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
และบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีที่ทาํ ให้เกิดระบบการให้บริ การ การใช้ และการดูแลข้อมูลด้วย
ข้ อมูลกับสารสนเทศ

ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริ งหรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่ งของ สถานที่ มีการรวบรวม
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
สารสนเทศคือ สิ่ งที่ได้จากการนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานให้ทนั เวลาและอยูใ่ นรู ปที่ใช้ได้
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่มีการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมจัดเก็บ หรื อจัดการกับข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นเป็ นสารสนเทศที่ดี สามารถนําไปใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
และถูกต้อง
ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศ
มี 6 ส่ วน คือ
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
3. ข้อมูล (Data)
4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (People ware)
5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
6. ระบบการสื่ อสารข้อมูล Communication System)
การติดตั้งและอุปกรณ์ รอบข้ างของคอมพิวเตอร์
ส่ วนประกอบหลักๆ คือ จอภาพ เคส CPU คียบ์ อร์ด และ เมาส์
ส่ วนอุปกรณ์เสริ มต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น ลําโพง เครื่ องพิมพ์ สแกนเนอร์ ไมโครโฟน กล้องเว็บแคม
การใช้ ปุ่มต่ าง ๆ ด้ านหน้ าจอคอมพิวเตอร์

1. ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดสวิตช์ จอภาพ
2. ปุ่ ม Brightness ปรับความสว่ างของจอภาพ
3. ปุ่ ม Contrast ปรับความคมชัดของตัวอักษร
1. ไดรว์ CD-ROM ปัจจุบันคือไดรว์ E:
2. ปุ่ มสวิตช์ เปิ ด/ปิ ด (Power) ใช้ เปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึน้ มาใช้ งาน
3. ไดรว์ A: ขนาด 3.5 นิว้ (Floppy Disk)
4. ช่ องเสี ยบพอร์ ตยูเอสบี USB

การเชื่อมต่ อพอร์ ตต่ างๆของคอมพิวเตอร์

