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แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ชื่อหน่วย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ชื่ อเรื่ อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1
รวม 16 ชั่วโมง
สอนสั ปดาห์ ที่ 1-4

สาระสาคัญ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมมี แนวโน้ม ว่าจะเจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้ น เรื่ อย ๆ โดยเฉพาะการน า
อุ ป กรณ์ ร ะบบดิ จิ ต อลมาใช้ ง าน ระบบโทรคมนาคมมี แ นวโน้ ม ว่า จะรวมกับ ระบบคอมพิ วเตอร์ ใ นที่ สุ ด
พัฒ นาการโทรคมนาคมก าลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้ นองค์ก รระหว่างประเทศที่ มี ห น้าที่ ก าหนด
มาตรฐานอุ ป กรณ์ ในระบบโทรคมนาคมประสบปั ญ หาเป็ นอย่า งมากในการติ ด ตามความก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี
สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ /จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ ปลายทาง
1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได้ (ด้านความรู ้)
2. อธิ บายองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูล
ได้ (ด้านความเข้าใจ)
3. บรรยายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้ (ด้านความเข้าใจ)
4. จาแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ (ด้านการวิเคราะห์)
5. วิเคราะห์ชนิดของการเชื่ อมต่อได้ (ด้านการวิเคราะห์)
6. ใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ (ด้าน
ทักษะ)
7. ประยุกต์ใช้หน้าที่ของระบบโทรคมนาคมกับชีวติ ประจาวันได้ (ด้านจิตพิสัย)
8. นาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ (ด้านจิตพิสัย)
จุดประสงค์ นาทาง
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม (ด้านพุทธิพิสัย)
2. มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบต่างๆ (ด้านทักษะพิสัย)
เห็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม (ด้านจิตพิสัย)
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เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้
ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่ องจักรอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ถูกสร้ างขึ้นเพื่อใช้ทางานแทนมนุ ษย์ ในด้านการคิด
คานวณและสามารถจาข้อมูลทั้งตัวเลข และตัวอักษรได้เพื่อการเรี ยกใช้งานใน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยงั สามารถ
จัดการกับสัญลักษณ์ได้ดว้ ยความเร็ วสู งโดยปฏิบตั ิตามขั้นตอน ของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยงั มีความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ อีกมาก เช่ น การเปรี ยบเทียบทาง ตรรกศาสตร์ การรับส่ งข้อมู ล การจัดเก็บข้อมู ลในตัวเครื่ องและ
สามารถประมวลผลจากข้อมูล ต่าง ๆ ได้
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบหลักที่จะทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถทางาน ได้อย่างสมบูรณ์
ถ้าขาดองค์ประกอบส่ วนใดส่ วนหนึ่ งคอมพิวเตอร์ ก็ไม่สามารถที่จะทางานได้ ระบบของคอมพิวเตอร์ น้ ี ประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สาคัญ 3 ส่ วน คือ
1) ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนของคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจรไฟฟ้า อยูภ่ ายในเป็ นส่ วน
ใหญ่ สามารถจับต้องได้ เช่น กล่องซี พียู (Case) จอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์(Keyboard) เมาส์ (Mouse)
เครื่ องพิมพ์ (Printer) เครื่ องสแกนภาพ (Scanner) เป็ นต้น
2) ซอฟต์ แ วร์ (Software) คื อ โปรแกรมหรื อ ชุ ด ค าสั่ ง ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม ให้ ฮ าร์ ด แวร์ และเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ท างานตามผูใ้ ช้ต้อ งการ ซอฟต์แ วร์ จ ะถู ก บรรจุ อยู่ใ นสื่ อ หรื อ วัส ดุ ที่ ใ ช้ใ น การเก็ บ ข้อ มู ล เช่ น
ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวดี ีรอม แฮนดี้ไดร์ ฟ เป็ นต้น
3) พีเพิล แวร์ (People ware) คื อ บุ ค คลที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การท างานของเครื่ อง คอมพิ วเตอร์ เช่ น
ผูจ้ ดั การระบบ (System Manager) นัก วิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) ผูเ้ ขี ยนโปรแกรม (Programmer) ผูใ้ ช้
โปรแกรม(User) เป็ นต้น
องค์ ประกอบคอมพิวเตอร์
องค์ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ คื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ที่ น ามาประกอบกัน แล้ว จะได้ คอมพิ ว เตอร์ ที่
สมบูรณ์ 1 เครื่ อง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญหลายส่ วนดังนี้
1. กล่ อ งซี พี ยู (Case) เป็ นองค์ ป ระกอบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส าคัญ มาก ภายในบรรจุ แ ผง เมนบอร์ ด
แหล่งจ่ายไฟ และหน่วยความจาต่างๆ เช่น รอม แรม ฮาร์ ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ ฟ และ ซี ดีรอม เป็ นต้น ที่เรี ยกว่ากล่อง
ซี พี ยูเพราะภายในเครื่ อ ง บริ เวณแผงเมนบอร์ ด เป็ นที่ ติ ด ตั้ง ซี พี ยู (CPU) ซึ่ งถื อ ว่า เป็ นมัน สมองของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
2. แป้ นพิมพ์ (Keyboard) คืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการพิมพ์ขอ้ มู ลเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ งให้หน่ วย
ประมวลผลข้อมูลกลาง (CPU) ทาการประมวลผล แป้ นพิมพ์จดั เป็ นอุปกรณ์ ด้านหน่ วยป้ อนข้อมูล (Input Unit)
ที่ทาหน้าที่ในการป้ อนข้อมูลเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
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3. เมาส์ (Mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการคลิก ดับเบิ้ลคลิก และเลื่อนตาแหน่งเพื่อ สั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ทางาน ในกรณี ที่ ไม่สามารถสั่งงานทางแป้ นพิมพ์ได้ เมาส์ จดั เป็ นอุปกรณ์ ด้านหน่ วยป้ อนข้อมู ลเช่ นเดี ยวกับ
แป้ นพิมพ์แต่ใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน
4. จอภาพ (Monitor) คืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ของซี พียูเพื่อทาให้
ผูใ้ ช้มองเห็ นผลลัพธ์ และสามารถติ ดต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ จอภาพจัด เป็ นอุป กรณ์ ด้านหน่ วยแสดงผล
(Output Unit) ทาหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูล
5. ลาโพง (Speaker) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็ นสัญญาณเสี ยง และแสดงเสี ยงออก
ทางลาโพงทาให้ผูใ้ ช้ได้ยินสัญญาณเสี ยงในแบบต่างๆ เช่ น เสี ยงเพลง และ เสี ยงพูดต่างๆ ลาโพงจัดเป็ นอุปกรณ์
ด้านหน่วยแสดงผล (Output Unit) ทาหน้าที่ในการแสดง ผลข้อมูล
หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) และหน่ วยความจา (Memory Unit)
เป็ นส่ วนที่ ส าคัญที่ สุดของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ควบคุ มการท างานของระบบทั้งหมดเป็ น ส่ วนที่ เรี ยก
โปรแกรมต่างๆ เพื่ อสั่ งการให้ หน่ วยประมวลผลกลางท างานตามล าดับ ปั จจุ บ นั หน่ วย ประมวลผลกลางถู ก
ออกแบบให้มีมากกว่า 1 core หรื อเรี ยกว่า Multi core นัง่ เอง ส่ วนหน่ วย ความจาจะทาหน้าที่เก็บคาสั่งที่ตอ้ งใช้
ในการประมวลผล หน่วยความจามี 2 ชนิดคือ
หน่ วยความจาอ่ านอย่ างเดียว ROM (Read Only Memory)
เป็ นหน่ ว ยความจ าลัก ษณะหนึ่ งท าหน้ า ที่ อ่ า นข้อ มู ล เพี ย งอ่ า นเดี ย ว ถู ก ก าหนดไว้อ ย่า ง ถาวรใน
หน่วยความจาคงอยูใ่ นเครื่ องตลอดถึงแม้ปิดเครื่ องไป
หน่ วยความจาเข้ าถึงโดยการสุ่ ม (Random Access Memory)
เป็ นหน่ วยความจาประเภทหนึ่ งที่ ส ามารถเข้าถึ ง โดยการสุ่ ม แรม (Ram) เป็ นหน่ วย ความจาที่ อยู่ใ น
คอมพิวเตอร์ วัดขนาดเป็ นกิ โลไบต์หรื อ เมกะไบต์ ทางานได้เร็ วมาก แต่เมื่อ ปิ ดเครื่ องไปแล้วข้อมูลในแรมจะ
หายไปหมด
การ์ ดแสดงผล (Graphic Card)
เป็ นอุปกรณ์ ที่ประมวลผลสัญญาณดิ จิตอล ให้เป็ นสัญญาณที่ตอ้ งการแสดงผล เช่ น การใช้ โปรแกรม
สร้างงาน 3 มิติ หรื อเล่นเกม 3 มิติ ที่ ต้องการความละเอียดที่ใช้ในการแสดงผลสู ง
การ์ ดเสี ยง (Sound Card)
เป็ นอุปกรณ์ที่ประมวลผลทางด้านเสี ยง เพื่อเสี ยงที่ได้ออกมานั้นมีความไพเราะมากขึ้น กว่าเดิม
การ์ ดแลน (LAN Card)
เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบเครื อข่าย (Network) ทาให้เครื่ องแต่ละเครื่ องสามารถสื่ อสาร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้
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ฮาร์ ดดิสก์ (Hard Disk)
ฮาร์ ดดิ สก์เป็ นสื่ อบันทึกข้อมูลที่ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล สามารถจุขอ้ มูลได้สูง ที่สุดในบรรดา
สื่ อบันทึกข้อมูล ใช้เป็ นหน่วยข้อมูลหลักของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เลยก็ได้ เพราะ จะต้องติดตั้งระบบปฏิบตั ิการลง
ในฮาร์ ดดิสก์ ที่สาคัญคือสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยความเร็ วสู ง
ประเภทของคอมพิวเตอร์
แบ่ งตามความสามารถของระบบ
1. ซุ ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ (Super Computer) หมายถึง เครื่ องประมวลผล ข้อมูลที่มีความสามารถในการ
ประมวลผล สู งที่ สุ ดโดยทัว่ ไปสร้ างขึ้ นเป็ นการเฉพาะ เพื่ องานด้านวิทยาศาสตร์ ที่ ต้องการ การประมวลผล
ซับ ซ้อนและต้อ งการ ความเร็ วสู ง เช่ น งานวิจยั ขี ป นาวุธ งานโครงการอวกาศสหรั ฐฯ (NASA) งานสื่ อ สาร
ดาวเทียม หรื องานพยากรณ์ อากาศ เป็ นต้น
2. เมนเฟรมคอมพิ วเตอร์ (Mainframe Computer) หมายถึ ง เครื่ องประมวลผล ข้อมู ลที่ มีส่วนความจา
และความเร็ วน้อยลงสามารถใช้ขอ้ มู ล และค าสั่ งของเครื่ องรุ่ นอื่ นในตระกูล (Family) เดี ยวกันได้โดยไม่ ตอ้ ง
ดัดแปลงแก้ไขใดๆ นอกจากนั้นยังสามารถทางานในระบบเครื อข่าย (Network) ได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถเชื่อม
ต่อไปยังอุ ป กรณ์ ที่ เรี ยกว่า เครื่ องปลายทาง (Terminal) จานวนมากได้ สามารถท างานได้พ ร้ อมกันหลายงาน
(Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multi User) ปกติเครื่ องชนิ ดนี้ นิ ยมใช้ในธุ รกิ จขนาดใหญ่มี
ราคาตั้ง แต่ สิ บ ล้ า นบาทไปจนถึ ง หลายร้ อ ยล้า นบาทตัว อย่ า งของเครื่ อ งเมนเฟรมที่ ใ ช้ ก ัน แพร่ ห ลายก็ คื อ
คอมพิวเตอร์ ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยังตู ้ ATM และสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
3. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ธุ รกิ จและหน่ วยงานที่ มีขนาดเล็กไม่จาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์
ขนาดเมนเฟรมซึ่ งมีราคาแพง ผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ จึ งพัฒนาคอมพิวเตอร์ ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถู กลง เรี ยกว่า
เครื่ องมินิคอมพิวเตอร์ โดยมีลกั ษณะพิเศษในการทางานร่ วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็ วสู งได้มีการ
ใช้แผ่น จานแม่ เหล็ ก ความจุ สู งชนิ ดแข็ง (Harddisk) ในการเก็ บ รั ก ษาข้อมู ล สามารถอ่ านเขี ย นข้อ มู ล ได้อย่าง
รวดเร็ ว หน่ วยงานและบริ ษทั ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม
โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
4. ไมโครคอมพิว เตอร์ (Micro Computer) หมายถึ ง เครื่ องประมวลผลข้อ มู ล ขนาดเล็ก มี ส่ วนของ
หน่ ว ยความจ าและความเร็ วในการประมวลผลน้ อ ยที่ สุ ด สามารถใช้งานได้ด้ว ย คนเดี ย ว จึ ง มัก ถู ก เรี ย กว่า
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Computer : PC) ปั จ จุ บ ัน ไมโครคอมพิ ว เตอร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่า ใน
สมัยก่อนมากอาจเท่ากับหรื อมากกว่าเครื่ อง เมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยังราคาถู กลงมากดังนั้นจึงเป็ นที่
นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วย งานและบริ ษทั ห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรี ยนสถานศึกษา และบ้านเรื อนบริ ษทั ที่ผลิต
ไมโครคอมพิวเตอร์ ออกจาหน่ ายจนประสบความสาเร็ จเป็ นบริ ษทั แรก คือบริ ษทั แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ จาแนกออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ แบบติดตั้งใช้งานอยูก่ บั ที่ บนโต๊ะทางาน (Desktop
Computer) และแบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) สามารถ พกพาติดตัวอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
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จากภายนอก ส่ วนใหญ่มกั เรี ยกตามลักษณะของ การใช้งานว่า Laptop Computer หรื อ Notebook Computer
แบ่ งตามหลักการประมวลผล
1. คอมพิ ว เตอร์ แ บบอนาล็ อ ก (Analog Computer) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ประมวล ผลข้อ มู ล ที่ อ าศัย
หลัก การวัด (Measuring Principle) ท างานโดยใช้ข้อมู ลที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง แบบต่ อเนื่ อง (Continuous Data)
แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่ เรี ยกว่า Analog Signal เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภทนี้ มกั แสดงผลด้วยสเกล
หน้าปั ทม์ และเข็มชี้ เช่น การวัดค่าความยาว โดยเปรี ยบเทียบกับสเกลบนไม้บรรทัด การวัดค่าความร้อนจากการ
ขยายตัวของปรอทเปรี ยบ เทียบกับสเกลข้างหลอดแก้ว นอกจากนี้ ยงั มีตวั อย่างของ Analog Computer ที่ใช้การ
ประมวล ผลแบบเป็ นขั้นตอน เช่ น เครื่ องวัด ปริ มาณการใช้น้ าด้วยมาตรวัดน้ าที่ เปลี่ ยนการไหลของน้ าให้เป็ น
ตัวเลข แสดงปริ มาณ อุปกรณ์ วดั ความเร็ ว ของรถยนต์ในลักษณะเข็มชี้ หรื อ เครื่ องตรวจคลื่นสมองที่แสดงผล
เป็ นรู ปกราฟ เป็ นต้น
2. คอมพิวเตอร์ แบบดิจิทลั (Digital Computer) ซึ่ งก็คือคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ ทางานทัว่ ๆ ไปนัน่ เอง
เป็ นเครื่ องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการนับทางานกับข้อมูลที่มี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่ อง
(Discrete Data) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า หรื อ Digital Signal อาศัยการนับสัญญาณข้อมูลที่เป็ นจังหวะด้วย
ตัวนับ (Counter) ภายใต้ระบบ ฐานเวลามาตรฐาน ทาให้ผลลัพธ์เป็ นที่น่าเชื่ อถือ ทั้งสามารถนับข้อมูลให้ค่าความ
ละเอียดสู ง เช่นแสดงผลลัพธ์เป็ นทศนิ ยมได้หลายตาแหน่ง เป็ นต้น เนื่องจาก Digital Computer ต้องอาศัย ข้อมูล
ที่เป็ นสัญญาณไฟฟ้ า (มนุ ษ ย์สัม ผัส ไม่ ได้) ท าให้ไม่ ส ามารถรับ ข้อมู ลจากแหล่ งข้อมู ล ต้นทางได้โดยตรง จึง
จาเป็ นต้องเปลี่ ย นข้อมู ล ต้น ทางที่ รับ เข้า (Analog Signal) เป็ นสั ญ ญาณ ไฟฟ้ า (Digital Signal) เสี ย ก่ อ น เมื่ อ
ประมวลผล เรี ยบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ากลับไปเป็ น Analog Signal เพื่อสื่ อความหมายกับมนุษย์ต่อไป
โดยส่ วนประกอบสาคัญที่เรี ยกว่า ตัวเปลี่ยน สัญญาณข้อมูล (Converter) คอยทาหน้าที่ในการ เปลี่ยนรู ปแบบของ
สัญญาณข้อมูล ระหว่าง Digital Signal กับ Analog Signal
3. คอมพิวเตอร์ แบบลูกผสม (Hybrid Computer) เครื่ องประมวลผลข้อมูลที่อาศัย เทคนิ คการทางาน
แบบผสมผสาน ระหว่ า ง Analog Computer และ Digital Computer โดยทั่ว ไปมัก ใช้ ใ น งานเฉพาะกิ จ โดย
เฉพาะงานด้าน วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในยานอวกาศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของ
ตัวยาน และใช้ Digital Computer ในการ คานวณระยะทาง เป็ นต้น การทางาน แบบผสมผสานของคอมพิวเตอร์
ชนิดนี้ ยังคงจาเป็ นต้องอาศัยตัวเปลี่ยน สัญญาณ (Converter) เช่นเดิม
แบ่ งตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน
1. เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ งานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) หมายถึ งเครื่ อ งประมวลผล
ข้อมู ลที่ ถูก ออกแบบตัวเครื่ องและโปรแกรมควบคุ ม ให้ ท างานอย่าง ใดอย่างหนึ่ งเป็ นการเฉพาะ (Inflexible)
โดยทัว่ ไปมักใช้ในงานควบคุมหรื องานอุตสาหกรรม ที่เน้นการประมวลผลแบบรวดเร็ วเช่นเครื่ องคอมพิวเตอร์
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ ควบคุมลิฟท์หรื อคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็ นต้น
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2. เค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เพื่ อ ง าน อ เน ก ป ร ะ ส ง ค์ (General Purpose Computer) ห ม าย ถึ ง
เครื่ องประมวลผลข้อมูลที่มีความยืดหยุน่ ในการทางาน (Flexible) โดยได้รับการ ออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้
ในงานประเภทต่างๆ ได้โดยสะดวกโดยระบบจะทางานตาม คาสั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาและเมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการ
ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานอะไรก็เพียงแต่ ออกคาสั่งเรี ยกโปรแกรมที่เหมาะสมเข้ามาใช้งานโดยเราสามารถ
เก็บโปรแกรมไว้หลาย โปรแกรมในเครื่ องเดี ยวกันได้ เช่ นในขณะหนึ่ งเราอาจใช้เครื่ องนี้ ในงานประมวลผล
เกี่ยวกับ ระบบบัญชีและในขณะหนึ่งก็สามารถใช้ในการออกเช็คเงินเดือนได้ เป็ นต้น
หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
การท างานของคอมพิ วเตอร์ เริ่ ม จากการป้ อนข้อมู ล เข้าทางหน่ วยป้ อนข้อมู ล (Input Unit) ผ่านไปยัง
หน่ วยประมวลผลข้อมูล (CPU: Central Processing Unit) โดยหน่ วยประมวล ผลข้อมูลกลางจะทางานร่ วมกับ
หน่วยความจา(Memory Unit) เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ จะส่ งข้อมูลไปยังหน่วยแสดงผล (Output Unit)
ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ถูกนามาใช้ประโยชน์ต่อการดาเนินชี วติ ประจาวันในสังคมเป็ นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อย
ที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสาร ต่างๆ ซึ่ งเรี ยกว่างานประมวลผล
(word processing) นอกจากนี้ยงั มีการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้
1. งานธุรกิจ เช่น บริ ษทั ร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทาบัญชี
งานประมวลคาและติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ โทรคมนาคม นอกจากนี้ งานอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ก็
ใช้ค อมพิ วเตอร์ ม าช่ วยในการควบคุ ม การผลิ ต และการประกอบชิ้ น ส่ วนของอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ เช่ น โรงงาน
ประกอบรถยนต์ ซึ่ งท าให้ การผลิ ตมี คุ ณ ภาพดี ข้ ึ น หรื องานธนาคาร ที่ ให้บ ริ ก ารถอนเงิ นผ่านตู ้ฝากถอนเงิ น
อัตโนมัติ (ATM) และใช้คอมพิวเตอร์ คิดดอกเบี้ยให้กบั ผูฝ้ ากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี เชื่อม โยงกันเป็ น
ระบบเครื อข่าย
2. งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุ ข สามารถนาคอมพิ วเตอร์ มาใช้ ในส่ วนของการ
คานวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่ น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการ ส่ งจรวดไปสู่ อวกาศ หรื องาน
ทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็ นอุปกรณ์สาหรับการตรวจรักษา โรคได้ ซึ่ งจะให้ผลที่แม่นยากว่าการตรวจด้วยวิธี
เคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็ วขึ้น
3. งานคมนาคมและสื่ อสาร ในส่ วนที่เกี่ยวกับการเดิ นทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ ในการ จองวันเวลา ที่นงั่
ซึ่ งมีการเชื่ อมโยงไปยังทุกสถานีหรื อทุกสายการบินได้ ทาให้สะดวกต่อ ผูเ้ ดินทางที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอ อีกทั้งยัง
ใช้ในการควบคุ มระบบการจราจร เช่ น ไฟสัญญาณ จราจร และการจราจรทางอากาศ หรื อในการสื่ อสารก็ใช้
ควบคุ มวงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้ อยู่ในวงโคจร ซึ่ งจะช่ วยส่ งผลต่อการส่ งสั ญญาณให้ระบบการสื่ อสารมี
ความชัดเจน
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4. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน การออกแบบ หรื อ
จาลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิด แผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์ จะคานวณ
และแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริ ง รวมทั้ง การใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ
เช่น คนงาน เครื่ องมือ ผลการ ทางาน
5. งานราชการ เป็ นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ มากที่สุด โดยมีการใช้หลายรู ป แบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
บทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานนั้ นๆ เช่ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก ารใช้ ระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า น
คอมพิวเตอร์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้จดั ระบบ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเชื่ อมโยงไปยังสถาบัน
ต่าง ๆ,กรมสรรพากร ใช้จดั ในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสี ยภาษี เป็ นต้น
6. การศึกษาได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ ทางด้านการเรี ยนการสอน ซึ่ งมี การนาคอมพิวเตอร์ มาช่ วยการ
สอนในลักษณะบทเรี ยน CAI หรื องานด้านทะเบียน ซึ่ งทาให้สะดวก ต่อการค้นหาข้อมูลนักเรี ยน การเก็บข้อมูล
ยืมและการส่ งคืนหนังสื อห้องสมุด
ความหมายของโทรคมนาคม
โทรคมนาคม (Telecommunications) เป็ นการส่ งสารสนเทศในรู ปแบบของตัวอักษร ภาพและเสี ยงโดย
ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรื อการติดต่อสารจากที่หนึ่ งไปยังอีก ที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งโดยใช้พลังงานไฟฟ้าให้ไหล
ไปตามสายเคเบิลทองแดง เคเบิลเส้นใยแก้วนาแสง หรื อโดย อาศัยคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าในการส่ งสัญญาณไปใน
บรรยากาศ เช่ น การส่ งวิทยุ โทรทัศน์ การส่ งคลื่ นไมโครเวฟ และการส่ งสั ญญาณผ่านดาวเที ยม โดยจุ ดที่ ส่ ง
ข่าวสารกับจุดรับจะอยู่ ห่ างไกลกัน และข่าวสารที่ส่งจะเฉพาะเจาะจงผูร้ ับคนใดคนหนึ่ งหรื อส่ งให้ผรู ้ ับทัว่ ไปก็
ได้
โทรคมนาคมเป็ นการใช้สื่ออุปกรณ์รับไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และโทรพิมพ์
เพื่ อ การสื่ อ สารในระยะไกล โดยอุ ป กรณ์ เหล่ า นี้ จะแปลงข้อ มู ล รู ป แบบ ต่ า ง ๆ เช่ น เสี ย งและภาพไปเป็ น
สัญ ญาณไฟฟ้ า สั ญ ญาณเหล่ านี้ จะถู ก ส่ งไปโดยสื่ อ เช่ น สาย โทรศัพ ท์ หรื อคลื่ น วิ ทยุเมื่ อสั ญ ญาณไปถึ งจุ ด
ปลายทาง อุปกรณ์ดา้ นผูร้ ับจะรับและแปลงกลับ สัญญาณไฟฟ้ าเหล่านี้ ให้เป็ นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ เช่น เป็ น
เสี ยงทางโทรศัพท์ หรื อภาพบน จอโทรทัศน์ หรื อข้อความและภาพบนจอคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมจะช่วยให้
บุคคลสามารถ ติดต่อสารกันได้ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใด ๆ ในโลกในรู ปแบบของข่าวสาร ความรู ้ และความบันเทิง
การติดต่อเพื่อการสื่ อความหมายระหว่างผูส้ ่ งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสาร แต่ผสู ้ ่ งข่าวสาร และผูร้ ับข่าวสาร
อาจจะอยู่ในสถานที่เดี ยวกันหรื ออยูต่ ่างสถานที่กนั ก็ได้ หากอยู่ต่างสถานที่กนั อาจจะต้องใช้ระบบการสื่ อสาร
เช่น โทรเลข โทรศัพท์ หรื อโทรสาร เพื่อการติดต่อสื่ อสาร ระหว่างผูส้ ่ งข่าวสารและผูร้ ับข่าวสาร
ค าว่ า“Tele” เป็ นรากศั พ ท์ ที่ ม าจากภาษากรี ก หมายความว่ า“ไกล” หรื อ “อยู่ ไกลออกไป”
Telecommunications สามารถให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ตามรู ปศัพ ท์ได้ ว่าหมายถึ ง “การสื่ อสารไปยังผูร้ ับ
ปลายทางที่อยูไ่ กลออกไป”
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สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (International Telecommunications Union:ITU) ได้ใ ห้ ค า
จากัด ความว่า “Telecommunications” หมายถึ ง “การส่ ง ข่ า วสารทุ ก รู ป แบบไม่ ว่า จะเป็ นเสี ย งพู ด ตัว อัก ษร
สั ญ ลัก ษณ์ ภาพถ่ า ย graphics ภาพเคลื่ อ นไหว (Video) ฯลฯ ไปยังปลายทาง โดยอาศัย สั ญ ญาณไฟฟ้ าหรื อ
สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ าไม่วา่ รู ปแบบใดและ ไม่จากัดว่าจะไปใช้สื่อชนิ ดใด (เช่น ระบบวิทยุ คู่สายทองแดง หรื อ
optical fiber ฯลฯ)”

อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Telecommunication Device)
อุปกรณ์ โทรคมนาคม (Telecommunication Device) จะหมายถึง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ทาให้เกิ ดการ
สื่ อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หน่วยความเร็ วในการรับส่ งข่าวสารของอุปกรณ์โทรคมนาคม มีการวัดที่ใช้หน่วยที่เรี ยกว่า
bit per second (bps) คือ ข่าวสาร 1 bit ต่อการส่ งใน 1 วินาที
thousand of bits per second (Kbps) คือ ข่าวสาร 1,000 bits ต่อการส่ งใน 1 วินาที
million of bits per second (Mbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000 bits ต่อการส่ งใน 1 วินาที
giga of bits per second (Gbps) คือ ข่าวสาร 1,000,000,000 bits ต่อการส่ งใน 1 วินาที
อุปกรณ์ โทรคมนาคม ประกอบด้ วย
ปัจจุบนั มีระบบสื่ อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ และ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปแบบของสื่ อหลายอย่าง เช่น สายโทรศัพท์ เส้นใยแก้วนาแสง เคเบิลใต้น้ าคลื่นวิทยุ
ไมโครเวฟ และดาวเทียม
อุปกรณ์ โทรคมนาคมระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
1. โทรศัพท์มือถือ หรื อ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (และมีการเรี ยก วิทยุโทรศัพท์) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ในการสื่ อสารสองทางผ่าน โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อ กับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่าน
สถานีฐาน โดยเครื อข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผูใ้ ห้ บริ การจะเชื่ อมต่อกับเครื อข่ายของ โทรศัพท์บา้ นและ
เครื อข่ายโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ห้บริ การ อื่น โทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์
พกพาจะถูกกล่าว ถึงในชื่อ สมาร์ตโฟน
โทรศัพท์มือถือในปั จจุบนั นอกจากจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมี คุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของโทรศัพ ท์มื อ ถื อที่ เพิ่ ม ขึ้ น มา เช่ น การส่ ง ข้อ ความ ปฏิ ทิ น นาฬิ ก าปลุ ก ตารางนัด หมาย เกม การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ SMS วิทยุ เครื่ องเล่นเพลง และ GPS
2. โทรสาร หรื อแฟกซ์ (Fax) เป็ นสื่ อคมนาคมประเภทหนึ่ง ราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศพั ท์ใช้คาว่าโทร
ภาพ เพราะเดิมหมายถึงภาพหรื อรู ปที่ส่งมาโดยทางไกล ตลอดจนหมาย ถึงกรรมวิธีในการถอดแบบเอกสาร
ตีพิมพ์หรื อรู ปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรื อทางสาย เช่นสาย โทรศัพท์ ในสังคมสารนิเทศปั จจุบนั นิยมใช้คาว่า
โทรสาร แทนโทรภาพ เพราะครอบคลุม ประเภทของการส่ งสารสนเทศได้มากกว่าภาพ
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เครื่ องโทรสารมาจากคาในภาษาอังกฤษว่า Facsimile หรื อที่นิยมเรี ยกกันสั้นๆว่า Fax (แฟกซ์) หมายถึง
อุปกรณ์การถ่ายเอกสาร ภาพ และวัสดุกราฟิ กด้วยคลื่นอากาศความถี่สูง ผ่านระบบโทรศัพท์ทาให้ผสู ้ ่ งและผูร้ ับที่
แม้อยูห่ ่างกันแค่ไหนก็ตาม เป็ นการส่ งสัญญาณด้วย แสงที่มาแปลงเป็ นเสี ยงแล้วย้อนกลับไปเป็ นกระแสไฟฟ้า
แล้วแปลงกลับมาเป็ นเสี ยงและแสง อีกครั้งหนึ่ง
การส่ งเอกสารผ่านทางโทรสารต้องมีหมายเลขของเครื่ องรับ (เบอร์โทรศัพท์) และ ต้นฉบับที่เป็ น
เอกสาร และการส่ งแฟกซ์แต่ละครั้ง คิดค่าบริ การตามอัตราค่าใช้โทรศัพท์ ถ้าใน พื้นที่เดียวกันก็ครั้งละ 3 บาท
ต่างจังหวัดคิดตามอัตราค่าบริ การโทรศัพท์ทางไกล แต่ในความ จริ งสถานที่รับบริ การส่ งแฟกซ์จะคิดค่าบริ การ
แพงกว่าค่าใช้จ่ายจริ งหลายเท่าตัว
ปั จจุบนั เครื่ องโทรสารได้รับความนิยมใช้ในสานักงานกันอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากให้ ความสะดวก
รวดเร็ ว และให้ความแม่นยาในการส่ งข้อมูลข่าวสารด้วยสี ที่เหมือนกับต้นฉบับ ใช้ถ่ายเอกสารนาไปพ่วงต่อกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็ นพริ นเตอร์ (Printer) ช่วยลดปั ญหา การสื่ อสารข้อความผิดพลาด และช่วยให้การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกันสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
3. วิทยุ–โทรทัศน์
วิทยุ-โทรทัศน์ ดิจิตอล (Digital Broadcasting) หมายถึง การส่ งผ่านภาพและเสี ยง โดยสัญญาณดิจิตอล
ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ภาพและเสี ยงคมชัด สามารถส่ งข้อมูลได้มากกว่าแบบ อนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ และทา
ให้ได้คุณภาพของภาพและเสี ยงดีกว่า
การเปลี่ยนระบบจากอนาล็อกเป็ นดิจิตอล เป็ นกระแสของโลก ทั้งในกิจการวิทยุ- โทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้
1. ระบบแพร่ ภ าพดิ จิ ต อลผ่ า นดาวเที ย ม (The Digital Video Broadcasting - Satel lite System) หรื อ
DVB-S
2. ระบบแพร่ ภาพดิ จิ ต อลผ่ า นสายเคเบิ้ ล (The Digital Video Broadcasting - Cable System) หรื อ
DVB-C
3. ระบบแพร่ ภ าพดิ จิ ต อลภาคพื้ น ดิ น (The Digital Video Broadcasting - Terres trial System) หรื อ
DVB-T
จุดใหญ่ที่จะทาให้ดิจิตอลทีวีต่างจากอนาล็อกทีวีมากคือเทคนิคในด้านนี้ ซึ่ งก็จะเริ่ มเห็น จากตัวอย่างของ
ระบบโทรศัพท์ที่เปลี่ยนจากอนาล็อกมา เป็ นดิจิตอล ในทานองคล้ายกัน โทรทัศน์ดิจิตอลจะกลายเป็ นสื่ อผสม
ชนิ ด หนึ่ ง (Multimedia) โดยเป็ นสื่ อ ผสมที่ มี ค วามเร็ ว สู งสุ ด สื่ อ ผสมในที่ น้ ี จะประกอบด้ว ยภาพ เสี ย งและ
ข้อมูลภาพจะเห็ นได้จาก ดิ จิตอลที วีก็จะขึ้ นเป็ น ระดับความคมชัดสู ง (HDTV) ภาพที่ รับชมก็สามารถโต้ตอบ
(Interactive) ได้
4. จีพเี อส (GPS) Global Positioning System หมายถึง ระบบกาหนดตาแหน่ง บนโลก โดยใช้วธิ ีการ
คานวณตาแหน่งพิกดั ภูมิศาสตร์ ของอุปกรณ์รับสัญญาณ จากค่าตาแหน่ง พิกดั จากดาวเทียมที่โคจรอยูร่ อบโลก ที่
ส่ งผ่านสัญญาณนาฬิกามายังโลก
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จีพี เอส เป็ นระบบนาร่ องโดยอาศัยคลื่นวิทยุ และรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR (NAVigation
Satellite Timing and Ranging) จานวน 24 ดวงที่โคจรอยูเ่ หนือพื้นโลก สามารถ ใช้ในการหาตาแหน่งบนพื้นโลก
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกๆ จุดบนผิวโลก
GPS (Global Positioning System) เป็ นระบบดาวเทียม NAVSTAR ที่ออกแบบและ จัดสร้างโดยกองทัพ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อใช้ในการนาทาง (Navigation) มีวตั ถุประสงค์ในการ ออกแบบคือ
1) เพื่อให้มีผใู ้ ช้ประโยชน์ท้ งั ฝ่ ายทหารและพลเรื อนได้เป็ นจานวนมาก
2) เพื่อเครื่ องรับและอุปกรณ์ใช้งานได้ง่ายและมีราคาต่า
3) เพื่อใช้ได้สะดวกไม่มีขอ้ จากัด นัน่ คือ ใช้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่ข้ ึนกับ สภาพ ภูมิอากาศและ
สถานที่
4) ให้ ค วามถู ก ต้อ งทางต าแหน่ ง ตามเงื่ อ นไขที่ ฝ่ ายทหารก าหนด GPS เป็ นเพี ย งระบบหนึ่ งของ
สหรัฐอเมริ กา ที่ เรี ยกระบบนี้ ว่า GNSS หรื อ Global Navigation Satellite System ซึ่ งยังมี อีกหลายระบบที่ อยู่ใน
กลุ่มนี้ เช่น
GPS เป็ นเพียงระบบหนึ่งของสหรัฐอเมริ กา ที่เรี ยกระบบนี้วา่ GNSS หรื อ Global Navigation Satellite
System ซึ่ งยังมีอีกหลายระบบที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ เช่น
NAVSTAR - USA นิยมเรียกว่าGPS
GLONASS - Russia
Galileo - European Union
Beidou - China
QZSS - Japanese
IRNSS - Indian Regional Navigational Satellite System – India
องค์ ประกอบของ GPS
จีพีเอส (GPS) มีหลักการทางานโดยอาศัยคลื่นวิทยุ และรหัสที่ส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR จานวน
24 ดวง ที่โคจรอยูร่ อบโลกวันละ 2 รอบและมีตาแหน่งอยูเ่ หนือพื้นโลกที่ ความสู ง 20,200 กิโลเมตร สามารถใช้
ในการหาตาแหน่งบนพื้นโลกได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกๆ จุดบนผิวโลก ใช้นาร่ องจากที่หนึ่งไปที่อื่นตามต้องการ
ใช้ติดตามการเคลื่อนที่ของคนและ สิ่ งของต่างๆ การทาแผนที่ การทางานรังวัด (Surveying) ตลอดจนใช้อา้ งอิง
การวัดเวลาที่เที่ยง ตรงที่สุดในโลก
องค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS) ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
1. ส่ วนอวกาศ (Space segment )
2. ส่ วนสถานีควบคุม (Control segment)
3. ส่ วนผูใ้ ช้ (User segment)
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อุปกรณ์ โทรคมนาคมเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
1. สายโทรศัพท์ ทาหน้าที่เชื่ อมผูเ้ ช่าเข้ากับชุมสายเป็ นตัวนาสัญญาณเสี ยงของคู่สนทนา ให้ถึงกันสาย
เคเบิลที่จะนามาใช้งานในกิจการโทรศัพท์ ต้องคานึงถึงคุณสมบัติหลายประการ เช่น ขนาดลวดทองแดง ความ
ต้านทานของฉนวน ค่าคาปาซิ เตอร์ ในคู่สาย การทนความร้อน ของฉนวน ค่าความต้านทานและการลดทอนของ
ลวดตัวนาเหล่านี้ตอ้ งคานึงถึง ซึ่ งจะมีค่าที่ กาหนดไว้ ให้ พิจารณาก่อนการนาไปใช้ งาน นอกจากนั้นเคเบิลที่ จะ
นาไปใช้งานต้องมีการฟอร์ มเพื่อลดค่า CROSS TALK และทาให้แยกคู่ได้ชดั เจน
สายโทรศัพท์แบ่งได้สองประเภท คือวางในอากาศและวางใต้ดิน ชนิดที่วางในอากาศ ยังแบ่งออกได้
เป็ นวางในอาคารและวางนอก อาคาร ส่ วนวางใต้ดินนั้นก็แบ่งออกเป็ นวาง ใต้ดินและวางใต้น้ าซึ่ งเคเบิลแต่ละ
ชนิดจะทาโครงสร้างแตกต่างกันและราคาก็แตกต่างกัน ด้วยนอกจากนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้ งานของ
เคเบิลโทรศัพท์ยงั เคลือบสี หุ้มคู่สาย ไว้อีก เรี ยกว่ารหัสสี ของคู่สายโทรศัพท์ ซึ่ง สะดวกในการแยกคู่สายใช้งาน
มากยิง่ ขึ้น
2. สายใยแก้วนาแสง หรื อ ออปติกไฟเบอร์ หรื อ ไฟเบอร์ ออปติก เป็ นแก้วหรื อ พลาสติกคุณภาพสู ง
ยืดหยุน่ โค้งงอได้ เส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 8-10 ไมครอน (10 ไมครอน = 10 ในล้านส่ วนของเมตร =10x10^6=0.00001 เมตร = 0.01 มม.) เล็กกว่าเส้นผมที่มีขนาด 40-120 ไมครอน, กระดาษ 100 ไมครอน ใยแก้วนาแสงทา
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการส่ งแสง จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ด้วยความเร็ วเกือบเท่า แสง เมื่อนามาใช้ในการ
สื่ อสารโทรคมนาคม ทาให้ สามารถส่ ง-รับข้อมูลได้เร็ วมาก ได้ระยะทางเกิน 100 กม.ในหนึ่งช่วง และเนื่องจาก
แสงเป็ นตัวนาส่ ง ข้อมูล ทาให้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก ไม่ สามารถรบกวนความชัดเจนของข้อมูลได้ ใย
แก้วนาแสงจึงถูกนามาใช้แทนตัวกลางอื่นๆในการส่ งข้อมูล
3. เคเบิ ล ใต้ น้ า (submarine communications cable) เป็ นสื่ อ อี ก อย่า งหนึ่ งที่ มี การใช้ใ นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีการรับส่ งสัญญาณทุกชนิ ดได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
เรื่ อยๆ มาเป็ นลาดับตั้งแต่ยุคของเคเบิ ลใต้น้ าชนิ ดแกน (coaxial cable) มาจนถึง สายเคเบิ ลชนิ ดใยแก้ว (optical
fiber cable) ซึ่ งมี ใช้แพร่ หลายทัว่ โลกเพราะเหมาะกับสภาวการณ์ ปั จจุ บ นั และมี การพัฒนาความสามารถให้
ทันสมัย โครงข่าย เคเบิ ลใต้น้ า(submarine cable networks) มีประวัติที่น่าสนใจ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2393 มีการ วาง
สายเคเบิ ลใต้น้ าที่ ช่องแคบอังกฤษ ในขณะที่สายเคเบิลโทรเลขทางทรานสแอตแลนติค เส้น แรกวางใน พ.ศ.
2410 ปั จจุบนั สายเคเบิลใต้น้ าสามารถวางได้เร็ วกว่าในอดีตเนื่ องจาก ความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทาให้มีการ
วางสายเคเบิ ล ใต้ น้ าในภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก นานกว่า 10 ปี แล้ว และมี ป ริ ม าณทราฟฟิ กโทรศัพ ท์ระหว่า ง
ประเทศเพิ่ม ขึ้ นถึ ง 10 เท่าตัว ทัว่ โลกจะมี การลงทุ นทางด้าน เคเบิ ลใต้น้ าใยแก้วมากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ใน จานวนหนึ่ งกว่าครึ่ งเป็ นของภูมิภาค เอเชีย-แปซิ ฟิกเนื่องจากมีความเจริ ญเติบโตทางด้าน เศรษฐกิจ ทา
ให้ความต้องการเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว
4. คลื่นวิทยุ เป็ นคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่ สูง ซึ่ งมีคุณสมบัติกระจายไปได้เป็ นระยะ ทางไกล ด้วย
ความเร็ วเท่ากับแสงคือ 300 ล้านเมตรต่อวินาที เครื่ องส่ งวิทยุจะทาหน้าที่สร้าง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าความถี่สูงหรื อ
คลื่นวิทยุ (RF) ผสมกับคลื่นเสี ยง (Audio Frequency -AF) แล้วส่ งกระจายออกไป ลาพังคลื่นเสี ยงซึ่ งมีความถี่ต่า
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ไม่สามารถส่ งไปไกลๆ ได้ ต้องอาศัย คลื่นวิทยุเป็ นพาหะจึงเรี ยกคลื่นวิทยุวา่ คลื่นพาหะ (Carier Wave) เครื่ องรับ
วิทยุ จะทาหน้าที่ รับคลื่นวิทยุและแยกคลื่นเสี ยงออกจากคลื่นวิทยุให้รับฟังเป็ นเสี ยงปกติได้
ความถี่ของคลื่น หมายถึง จานวนรอบของการเปลี่ยนแปลงของคลื่น ในเวลา 1 นาที คลื่นเสี ยงมีความถี่
ช่ ว งที่ หู ข องคนรั บ ฟั ง ได้ คื อ ตั้ง แต่ 20 เฮิ รตซ์ ถึ ง 20 กิ โลเฮิ รตซ์ (1 KHz =1,000 Hz) ส่ ว นคลื่ น วิท ยุ เป็ นคลื่ น
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ าความถี่ สู ง อาจมี ต้ งั แต่ 3 KHz ไปจนถึ ง 300 GHz( 1 GHz = พัน ล้าน Hz) คลื่ น วิท ยุแต่ ล ะช่ ว ง
ความถี่จะถูกกาหนดให้ใช้งานด้านต่างๆ ตาม ความเหมาะสม
5. คลื่นไมโครเวฟ เป็ นคลื่ นความถี่วิทยุชนิ ดหนึ่ งที่มีความถี่ อยูร่ ะหว่าง 0.3 GHz - 300 GHz การใช้งาน
นั้นส่ วนมากนิ ยมใช้ความถี่ ระหว่าง 1 GHz - 60 GHz เพราะเป็ น ย่านความถี่ ที่สามารถผลิ ตขึ้ นได้ด้วยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
6. ดาวเทียม คือ สิ่ งประดิ ษฐ์ที่มนุ ษย์คิดค้นขึ้น ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัย แรงดึงดูดของโลก
ส่ งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดี ยวกันกับที่ ดวงจันทร์ โคจรรอบ โลก และโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ วัตถุ ประสงค์ของสิ่ งประดิษฐ์น้ ี เพื่อใช้ทางการทหาร การ สื่ อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ เช่ น การสารวจทางธรณี วิทยา สังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาว
อื่นๆ รวมถึงการสังเกต วัตถุ และดวงดาว กาแล็กซี ต่างๆ
ส่ วนประกอบของโทรคมนาคม
Transmission Media หมายถึง ตัวกลางในการส่ งสัญญาณ มีลกั ษณะข้อดีและข้อเสี ย แตกต่างกันไป ใน
การพัฒ นาระบบโทรคมนาคม การเลื อกใช้ตวั กลาง ควรเลื อกให้ เหมาะกับ จุ ดประสงค์ของการสร้ างระบบ
สารสนเทศขององค์กร และจุดประสงค์โดยรวมของการดาเนิ น ธุ รกรรมขององค์กร ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด แต่
สามารถปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวให้ทนั สมัยได้ เป็ นระยะๆ ด้วย
ชนิดของตัวกลาง
คาอธิบาย
ข้อดี
ข้อเสี ย
Twisted-pair wire cable เส้นทองแดง 2 เส้นมาบิด ใช้ ใ น ก าร ใ ห้ บ ริ ก าร ความเร็ วและระยะทางใน
(สายทองแดงบิดคู่)
เป็ นเกลียวๆ มีท้ งั แบบหุ ้ม โ ท ร ศั พ ท์ มี อ ยู่ ม า ก การส่ งมีจากัด
ฉนวนและแบบไม่ หุ้ ม (เพราะราคาไม่แพง)
ฉนวน
Coaxial Cable (สาย
สายไฟที่มีการหุม้ ฉนวน การส่ ง สั ญ ญาณชัด เกว่า ราคาแพงกว่ า Twistedเคเบิลหุม้ ฉนวน)
และเร็ วกว่า Twisted-pair pair wire cable.
wire cable
Fiber-optic cable (สายใย เส้ น ใย แก้ ว ข น าด เล็ ก ขนาดเล็ ก กว่า ส่ ง ข้อ มู ล มีราคาแพงในการซื้ อและ
แก้วนาแสง)
มากๆ นามามัดรวมกัน ไ ด้ ดี ก ว่ า มี สั ญ ญ า ณ ติดตั้ง
ร บ ก ว น ไ ด้ น้ อ ย ก ว่ า
Coaxial Cable
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Microwave
Transmission (สัญญาณ
ไมโครเวฟ)
Cellular Transmission
(สัญญาณเซลลูล่าร์)

Infrared Transmission
(สัญญาณอินฟาเรด)

สั ญ ญาณของคลื่ น วิ ท ยุ ไม่ตอ้ งเสี ยต้นทุนในการ
ค ว าม ถี่ สู งส่ งผ่ า น ใ น วางสายไฟให้ยงุ่ ยาก และ
บรรยากาศและอวกาศ
ส าม าร ถ ส่ งสั ญ ญ าณ
ความเร็ วสู งได้
มี ก ารแบ่ ง อาณาเขตใน ใช้ ใ น โท รศั พ ท์ มื อถื อ
การส่ ง แต่ ล ะอาณาเขต ราคาต่าลงเรื่ อยๆ
ขึ้นอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของแต่ ล ะบริ ษ ัท เจ้าของ
มือถือ
สั ญ ญาณส่ ง ผ่ า นอากาศ ส า ม า ร ถ เค ลื่ อ น ย้ า ย
เป็ นลาแสง
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ไ ด้ ง่ า ย ไม่
ต้อ งมี ก ารต่ อ สายไฟให้
ยุง่ ยาก
ตารางแสดงรายละเอียดชนิดของตัวกลาง

ต้อ งไม่ มี สิ่ งกี ด ขวางใน
การส่ งสัญญาณระหว่างผู ้
ส่ งและผูร้ ับ
สั ญ ญาณสามารถมี ค ลื่ น
รบกวนได้

ต้ อ งไ ม่ มี สิ่ งกี ด ข ว าง
ระหว่างอุ ป กรณ์ ส่ ง และ
อุปกรณ์รับเลย

ประเภทของข้ อมูล
ข้อมูลในการสื่ อสารโทรคมนาคมสามารถแยกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทเสี ยง เช่น เสี ยงพูด เสี ยงดนตรี
2. ประเภทตัวอักษร เช่น อักษร ตัวเลข สัญลักษณ์
3. ประเภทภาพ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4. ประเภทรวม เป็ นการสื่ อสารทั้งตัวอักขระ ภาพและเสี ยง
องค์ ประกอบของการสื่ อสารในระบบโทรคมนาคม
องค์ประกอบของการสื่ อสารในระบบโทรคมนาคม แบ่งได้ 2 ส่ วน ซึ่ งทาหน้าที่ดงั นี้
1. สื่ อ หรื อพาหะ เพื่อนาข่าวสารนั้นไปถึ งกันโดยใช้เคลื่ อนวิท ยุที่มี ความถี่ สู งเป็ น คลื่ นพาห์ ช่ วยนา
สัญญาณทางไฟฟ้าที่ส่งมานั้นแพร่ กระจายไปในบรรยากาศไปยังเครื่ องรับได้โดยสะดวก
2. เครื่ องส่ งและเครื่ องรั บ จุดส่ งและจุดแต่ละจุดจะต้องมีเครื่ องเข้ารหัส เพื่อเปลี่ยน ข่าวสารนั้นให้เป็ น
สัญญาณทางไฟฟ้าเสี ยก่อน เพื่อฝากสัญญาณไปกับคลื่นพาห์ ด้วยการกล้ าสัญญาณ โดยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า มอดูเล
เตอร์ เมื่อสัญญาณนั้น เสมือนเครื่ องถ่ายสาเนาเอกสาร เพียงแต่ตน้ ฉบับที่ส่งมานั้นอยู่ห่างไกลจากผูร้ ับโทรสาร
เป็ นอุปกรณ์ที่นามา ใช้แทนเครื่ อง โทรสาร (photo telegraph) ที่เคยใช้ในการส่ งภาพนิ่ งมาแต่เดิ ม ซึ่ งล้าสมัยไป
แล้ว
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อุปกรณ์ โทรคมนาคมโดยทัว่ ไป
อุปกรณ์
Model (โมเด็ม)

Fax Modem (แฟกซ์ โมเด็ม)
Multiplexer

PBX

หน้ าทีก่ ารใช้ งาน
เปลี่ยนข้อมูลจากรู ปแบบดิจิตอลให้เป็ นรู ปแบบ
อนาล็อก ขั้นนี้เรี ยกว่า Mudulation (โมดูเรชัน่ ) แล้ว
ส่ งผ่าน สายโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อถึงจุดหมายก็แปลง
ข้อมูลในรู ป แบบอนาล็อกให้กลับเป็ นรู ปแบบดิจิตอล
ขั้นนี้เรี ยกว่า Demulation (ดีโมดูเรชัน่ )
สามารถส่ งเอกสาร รู ปภาพ แผนภูมิต่างๆ ผ่าน
สายโทรศัพท์ได้
สามารถให้สัญญาณโทรคมนาคมรู ปแบบต่างๆ
ส่ งผ่าน ช่องทางการสื่ อสารช่องทางเดียวกัน ในเวลา
เดียวกันได้
เป็ นระบบสื่ อสารที่จดั การการส่ งข้อมูลและเสี ยง
ภายใน อาคารขององค์กร และการส่ งข้อมูลและเสี ยง
จากองค์กร ไปยังสถานที่อื่นๆ ภายนอกองค์กร
ตารางแสดงอุปกรณ์โทรคมนาคมโดยทัว่ ไป

Dedicated Line (สายเชื่ อมต่ อทางกายภาพ) หรื อบางครั้งเรี ยกว่า leased line (สายให้เช่า) คือ การ
เชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง 2 สถานที่ทางกายภาพ โดยไม่ตอ้ งมีการใช้ โทรศัพท์ในการหมุนเข้าเพื่อต่อเหมือนการ
ใช้โมเด็มเลย อุปกรณ์ ณ 2 สถานที่จะเชื่อมต่อกัน เสมอ ส่ วนใหญ่มกั ใช้กบั การเชื่อมต่อระหว่างสานักงานใหญ่
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
Digital Subscriber Line (DSL) (ผู้เช่ าสายสั ญญาณแบบดิจิตอล) เชื่อมต่อโดย การใช้สายโทรศัพท์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั ให้ความเร็ วในการส่ งสัญญาณถึง 500 Kbps ในราคา ประมาณ 20 เหรี ยญสหรัฐฯ
Computer Network หมายถึง การเชื่ อมต่อโดยใช้ ตัวกลาง อุปกรณ์ และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการ
เชื่อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 เครื่ องเข้าด้วยกัน เมื่อเครื่ อง คอมพิวเตอร์ เชื่ อมต่อกันแล้ว แต่ละเครื่ อง
สามารถแบ่งปั นการใช้งานต่างๆ ได้ เช่น การแบ่ง ปั นการใช้ขอ้ มูลระหว่างกันและกันได้

องค์ ประกอบขั้นพืน้ ฐานของการสื่ อสารข้ อมูล
1. ผู้ส่งสาร (Transmitter) คือ สิ่ งที่ทาหน้าที่ส่งข้อมูลในการสื่ อสาร เช่น ผูพ้ ูด คอมพิวเตอร์ เครื่ องส่ ง
รหัสมอส เป็ นต้น
2. ผู้รับสาร (Receiver) คือ สิ่ งที่ทาหน้าที่รับข้อมูลที่ถูกส่ งมา เช่น ผูฟ้ ัง เครื่ องรับ วิทยุ เป็ นต้น
3. ข้ อมูล (Message) คือ สิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารต้องการส่ งให้ผรู ้ ับสาร รับทราบ เช่น ข้อความ ประกาศ รหัสลับ
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4. สั ญญาณรบกวน (Noise) คือ สิ่ งที่ทาให้เกิดการรบกวน ต่อระบบและข่าวสาร
5. สื่ อ (Medium) คือ ตัวกลางที่ใช้ในการส่ งข้อมูลระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร เช่น อากาศ สายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ เป็ นต้น
6. โปรโตคอล (Protocol) คือ กระบวนการ วิธีการ ประเภท หรื อข้อกาหนดต่างๆ ที่ตกลงกันระหว่างผูส้ ่ ง
และผูร้ ับสารเพื่อใช้ในการ สื่ อสารข้อมูล เช่น การเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล
การใช้ภาษา เดียวกันในที่ทางานร่ วมกัน เช่น โทรสาร วิทยุ ติดตามตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ต วิทยุ
กระจายและโทรทัศน์ Remote Control เป็ นต้น
กลยุทธ์ พืน้ ฐานในการประมวลผลมี 3 กลยุทธ์ หลักๆ ดังนี้
1. Centralized Processing (การประมวลผลแบบมีศูนย์ กลาง) หมายถึง อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประมวลผล
มีอยู่ ณ สถานที่เพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีลกั ษณะการควบคุมได้ดีที่สุด เช่น สถาบันการเงินต่างๆ มักจะใช้การ
ประมวลผลวิธีน้ ีเพราะสามารถรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่เดียวได้
2. Decentralized Processing (การประมวลผลแบบกระจาย) หมายถึง อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประมวลผลมี
อยูห่ ลายสถานที่ และระบบคอมพิวเตอร์ แต่ละที่ไม่มีการเชื่อมต่อเพื่อ ติดต่อสื่ อสารกัน เช่น ร้านวิดีโอซึ ทาย่า
3. Distributed Processing (การประมวลแบบแบ่ งปัน) อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวล ผลมีอยูห่ ลาย
สถานที่ แต่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ละที่มีการเชื่อมต่อเพื่อติดต่อสื่ อสารกัน เช่น ศูนย์โทรศัพท์มือถือ AIS

ชนิดของการเชื่ อมต่ อ (Network Types)
1. LAN (Local Area Network) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ภายใน สานักงานหรื อโรงงาน การ
เชื่อมต่อแบบนี้มกั ใช้สายไฟแบบสายทองแดงบิดคู่แบบไม่มีฉนวน (Unshielded twisted-pair – UTP) เป็ นส่ วนมาก
แต่การเชื่อมต่อด้วยสายใยแก้วนาแสง ก็มีการนามาใช้ดว้ ย การเชื่อมต่อแบบนี้ตอ้ งใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Network
Interface Card (NIC)
2. Wide Area Network (WAN) เป็ นการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่กว้างกว่า LAN มักครอบคลุมประเทศใด
ประเทศหนึ่ง สามารถเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณไมโครเวฟ ดาวเทียม หรื อสายโทรศัพท์ก็ได้
3. International Networks เป็ นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งต้องใช้ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่
มีความสลับซับซ้อนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละประเทศที่ตอ้ งการเชื่อมต่อกัน ถ้า
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศตนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ โทรคมนาคม และ
ฐานข้อมูลแบบเข้มงวดจะ เรี ยกการเชื่อมต่อว่ามีอุปสรรค คือ Trans border Data Flow แต่ถา้ ไม่เข้มงวดจะเรี ยกว่า
ประเทศ นั้นเป็ น Data Havens หรื อสวรรค์ของข้อมูล ข่าวสาร
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ใช้เพื่ อติ ดต่อสื่ อสารรั บ/ส่ งข้อมู ลจากที่ ไกลออกไป เป็ นการส่ งของข้อมู ลระหว่าง คอมพิ วเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยูห่ ่ างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อ สารสนเทศไปยังผูใ้ ช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็ นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทัน เหตุการณ์ (Up-to-Date) ซึ่ งรู ปแบบของข้อมูลที่รับ /ส่ งอาจเป็ น
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ตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสี ยง (Voice) ตัวอย่างเช่น การส่ งข้อมูลต่าง ๆ ของยาน
อวกาศที่ อ ยู่น อกโลกมายัง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ บ นโลก เพื่ อ ท าการค านวณ และ ประมวลผล ท าให้ ท ราบ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว
หน้ าทีข่ องระบบโทรคมนาคม
ท าหน้าที่ ในการส่ ง และรั บ ข้อมู ล ระหว่างจุ ดสองจุ ด ได้แก่ ผูส้ ่ งข่ าวสาร (Sender) และ ผูร้ ั บ ข่ าวสาร
(Receiver) จะดาเนิ นการจัดการลาเลี ยงข้อมูลผ่านเส้นทางที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด จัดการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่จะส่ งและรับเข้ามา สามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบข้อมูล ให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถเข้าใจได้ตรงกัน ส่ วน
ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวจัดการ ในระบบ โทรคมนาคมส่ วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ ในการรับส่ งข้อมูลข่าวสารต่าง
ชนิ ด ต่างยี่ห้อกัน แต่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เพราะใช้ชุดคาสั่งมาตรฐานชุ ดเดียวกัน กฎเกณฑ์
มาตรฐานใน การสื่ อสารนี้ เรี ย กว่า “โปรโตคอล (Protocol)” อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ดในเครื อ ข่ ายเดี ย วกัน ต้องใช้
โปรโตคอลอย่างเดี ยวกัน จึงจะสามารถสื่ อสารถึ งกันและกันได้ หน้าที่พ้ืนฐานของโปรโตคอล คือ การทาความ
รู ้จกั กับอุปกรณ์ ตวั อื่นที่ อยู่ในเส้นทางการถ่ายทอดข้อมูล การตกลงเงื่อนไขใน การรับส่ งข้อมูล การตรวจสอบ
ความถู กต้องของข้อมูล การแก้ไขปั ญหาข้อมู ลที่ เกิ ดการผิดพลาด ในขณะที่ ส่ งออกไปและการแก้ปัญหาการ
สื่ อสารขัดข้องที่ อาจเกิ ดขึ้ นโปรโตคอลที่ รู้จกั กันมาก ได้แก่ โปรโตคอลในระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เช่ น
Internet Protocol ; TCP/IP, IP Address ที่ใช้กนั อยู่
องค์ ประกอบและหน้ าที่ของระบบโทรคมนาคม ดังต่ อไปนี้
ต้ นกาเนิดข่ าวสาร (Source of Information)
ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนแรกในระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม เป็ นแหล่งที่มาของข่าวสารต่างๆ ที่ผสู ้ ่ งต้องการที่
จะส่ งไปยังผูร้ ับที่ปลายทาง ตัวอย่างในระบบโทรศัพท์หรื อระบบวิทยุกระจาย เสี ยง ส่ วนนี้ ก็คือเสี ยงพูดของผูพ้ ูด
ที่ตน้ ทาง ซึ่ งจะถูกไมโครโฟนเปลี่ ยนให้เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าที่ เหมาะสม และส่ งเข้าไปในระบบ หรื อในกรณี
ระบบการสื่ อสารข้อ มู ล (Data Communication) ส่ ว นนี้ อาจจะเป็ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ Data Terminal
ประเภทต่างๆ
เครื่ องส่ ง (Transmitter)
เครื่ องส่ งหรื อตัวส่ งนี้ ทาหน้าที่ในการแปลงหรื อเปลี่ ยนสัญญาณไฟฟ้ าที่ใช้แทนข่าวสาร จากต้นกาเนิ ด
ข่าวสาร ให้เป็ นสัญญาณหรื อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมในการส่ งต่อไปยัง ปลายทาง เช่น ระบบโทรศัพท์ตวั
เครื่ องโทรศัพท์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้ าที่ใช้แทนเสี ยงพูด ให้ เป็ นสั ญญาณแม่เหล็ก ไฟฟ้ าที่ เหมาะสมและส่ ง
ต่อไปยังปลายทาง หรื อในระบบวิทยุกระจายเสี ยง ส่ วนนี้ ได้แก่ เครื่ องส่ งวิทยุ สาหรับในระบบการสื่ อสารข้อมูล
ส่ วนนี้ จะเป็ น MODEM หรื อ อุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากคอมพิวเตอร์ หรื อ Data
Terminal เพื่ อให้เป็ นสั ญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ เหมาะสมในการผ่านระบบสื่ อสัญ ญาณ (Transmissions) ไปยัง
ปลายทาง
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ระบบการส่ งผ่ านสั ญญาณ (Transmissions)
เมื่ อเครื่ องส่ งได้เปลี่ ย นหรื อแปลงสั ญ ญาณไฟฟ้ าที่ ใช้แทนข่ าวสารต่ างๆ ให้เป็ นสั ญ ญาณ หรื อคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าที่เหมาะสมแล้ว สัญญาณก็จะถูกส่ งผ่านระบบระบบการส่ งผ่านสัญญาณ เพื่อส่ งต่อไปยังเครื่ องรับ
และผูร้ ับที่ปลายทาง ดังนั้นระบบการส่ งผ่านสัญญาณจึงถื อได้วา่ นับ เป็ นส่ วนที่สาคัญและจาเป็ นมากในระบบ
การสื่ อสารโทรคมนาคม เนื่ องจากหากปราศจากระบบ การส่ งผ่านสัญญาณหรื อมีระบบการส่ งผ่านสัญญาณที่
คุณภาพไม่ดีแล้ว ระบบการสื่ อสาร โทรคมนาคมที่มีประสิ ทธิ ภาพก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้
เครื่ องรับ (Receiver)
ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ ท าการแปลงหรื อเปลี่ ย นสั ญ ญาณหรื อคลื่ นแม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ถู ก ส่ งผ่าน ระบบการ
ส่ งผ่านสัญญาณจากต้นทาง เพื่อให้กลับมาเป็ นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้แทนข่าวสารที่ถูก ส่ งมาจากต้นทางทั้งนี้เพื่อส่ ง
ให้อุปกรณ์ ปลายทางทาการแปลงหรื อเปลี่ ยนสั ญญาณไฟฟ้ านั้น ให้ กลับมาเป็ นข่าวสารที่ ผูร้ ับสามารถเข้าใจ
ความหมายได้ ในระบบโทรศัพ ท์ ส่ ว นนี้ ก็ คื อ ตัว เครื่ อ ง รั บ เครื่ อ งโทรศัพ ท์ ที่ จ ะท าการเปลี่ ย นสั ญ ญาณ
แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ที่ รั บ ได้ น้ ั น ให้ เป็ นสั ญ ญาณไฟฟ้ า ที่ เหมาะสมส าหรั บ การส่ ง ต่ อ ให้ หู ฟั ง หรื อ ในระบบ
วิทยุกระจายเสี ยงส่ วนนี้ ก็คือเครื่ องรับวิทยุที่ จะแยกสัญญาณเสี ยงออกจากคลื่ นวิทยุเพื่อส่ งต่อให้ลาโพงสาหรับ
ระบบการสื่ อสารข้อมูล ส่ วนนี้ จะเป็ น MODEM หรื ออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ าที่
รั บ มานั้น ให้ เป็ นสั ญ ญาณไฟฟ้ าที่ ใ ช้ข้อ มู ล ในรู ป แบบที่ ถู ก ต้อ ง และเหมาะสมส าหรั บ การส่ ง ต่ อ ให้ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์หรื อ Data Terminal
อุปกรณ์ ปลายทางและผู้รับที่ปลายทาง (Destination)
ระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม เช่ นในระบบโทรศัพ ท์ ก็ คื อหู ฟั งที่ จะเปลี่ ยนสั ญ ญาณ ไฟฟ้ าให้เป็ น
เสี ยงพูดที่เหมือนต้นทาง และผูร้ ับที่ปลายทางก็คือผูใ้ ช้โทรศัพท์ที่ปลายทาง ใน ระบบวิทยุกระจายเสี ยงส่ วนนี้ คือ
ลาโพงและผูร้ ับ ฟั งการรายการวิทยุก ระจายเสี ยงนั้น ส่ วน ระบบการสื่ อสารข้อมู ล นั้น ในส่ วนนี้ ได้แก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื อ Data terminal ประเภท ต่างๆ
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมของผู้สอน
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (30 นาที )
1. ผูส้ อนจัดเตรี ยมเอกสาร พร้ อมกับแนะนา
รายวิชา วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลที่ใช้
กับวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2. ผูส้ อนชี้ แจงเรื่ องที่จะศึกษาและจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมประจาหน่วยที่ 1 เรื่ องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
3. ผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน
หน่วยที่ 1

กิจกรรมของผู้เรียน
1. ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (30 นาที )
1. ผูเ้ รี ยนเตรี ย มหนังสื อ และฟั งผูส้ อนแนะน า
รายวิชา วิธีการให้คะแนนและการประเมินผลที่ใช้กบั
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2. ผู ้เรี ยนฟั ง ผู ้ส อนชี้ แจงเรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษาและ
จุ ด ประสงค์ เชิ ง พฤติ ก รรมประจ าหน่ ว ยที่ 1 เรื่ อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
3. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 1

2. ขั้นให้ ความรู้ (450 นาที)
2. ขั้นให้ ความรู้ (450 นาที )
1. ผู ้ส อนเปิ ด PowerPoint หน่ วยที่ 1 เรื่ อง
1. ผู ้เ รี ยนศึ ก ษา PowerPoint หน่ วยที่ 1 เรื่ อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
2. ผู ้ส อนอธิ บ ายเนื้ อหาในหน่ ว ยเรี ยนที่ 1
2. ผูเ้ รี ยนฟังผูส้ อนอธิ บายเนื้ อหาในหน่วยเรี ยน
เรื่ อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ที่ 1 เรื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมของผู้สอน

กิจกรรมของผู้เรียน

3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 450 นาที )
3. ขั้นประยุกต์ ใช้ ( 450 นาที )
1. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
1. ผูเ้ รี ยนทาแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
2. ผู ้ส อนให้ ผู ้เรี ย นท ากิ จ กรรมน าสู่ อ าเซี ย น
2. ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1
3. ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมเสนอแนะ
3. ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมเสนอแนะ
4. ผู ส้ อนให้ ผู ้เรี ย นท ากิ จ กรรมบู ร ณาการจิ ต
4. ผูเ้ รี ยนทากิ จกรรมบู รณาการจิตอาสา หน่ วยที่
อาสา หน่วยที่ 1
1
4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 30 นาที )
4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล ( 30 นาที )
1. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้ อในหน่ วย
1. ผู ้เ รี ยนและผู ้ส อนร่ วมกั น สรุ ปเนื้ อหาใน
เรี ย น ที่ 1 เรื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ห น่ วยเรี ยน ที่ 1 เรื่ อง คอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์
โทรคมนาคม
โทรคมนาคม
2. ผูส้ อนให้ ผูเ้ รี ย นท าแบบทดสอบหลังเรี ย น
2. ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1

20

งานที่มอบหมายหรื อกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
ก่อนเรียน
1. เอกสารหน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1

ขณะเรียน
1.
2.
3.
4.

แบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
กิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะ
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1

หลังเรียน
1. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสาเร็จของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
แบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
กิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะ
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
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สื่ อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
สื่ อสิ่ งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (ใช้ประกอบการเรี ยน
การสอนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1-8)
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1 ใช้ข้ นั นาเข้าสู่ บทเรี ยนข้อ 3
3. แบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1 ใช้ข้ นั ประยุกต์ใช้ขอ้ 1
4. กิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1 ใช้ข้ นั ประยุกต์ใช้ขอ้ 2
5. กิจกรรมเสนอแนะ ใช้ข้ นั ประยุกต์ใช้ขอ้ 3
6. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1ใช้ข้ นั ประยุกต์ใช้ขอ้ 4
7. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1 ใช้ข้ นั สรุ ปผลและประเมินผลข้อ 2

สื่ อโสตทัศน์ (ถ้ ามี)
1. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
2. งานนาเสนอ
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แหล่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
1. ห้องสมุด
2. ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
นอกสถานศึกษา
ผูป้ ระกอบการ สถานประกอบการ ในท้องถิ่น

การบูรณาการ/ความสัมพันธ์ กบั วิชาอื่น
1. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย เรื่ อง การบอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาม การ
อธิ บายองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสื่ อสาร
ข้อมูล การบรรยายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้
2. บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การจาแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ชนิด
ของการเชื่ อมต่อ
3. บูรณาการกับวิชาความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ เรื่ อง การใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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การประเมินผลการเรียนรู้
• หลักการประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. เอกสารหน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
2. แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1

ขณะเรียน
1. แบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
2. กิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1
3. กิจกรรมเสนอแนะ
4. กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1

หลังเรียน
1. แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสาเร็จของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบทดสอบก่อนเรี ยน หน่วยที่ 1
แบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
กิจกรรมนาสู่ อาเซี ยน หน่วยที่ 1
กิจกรรมเสนอแนะ
กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1
แบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยที่ 1
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สมรรถนะที่พงึ ประสงค์
ผูเ้ รี ยนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
1. วิเคราะห์และตีความหมาย
2. สาธิ ตพร้อมแสดงท่าทางประกอบ
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. ประยุกต์ความรู ้สู่งานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัตงิ านอาชีพ
ใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบต่างๆ

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคล้อง
จากการเรี ยนสัปดาห์ที่ 1-4 เรื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับ
ความหมายของคอมพิ วเตอร์ ระบบคอมพิ วเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิ วเตอร์ ประเภทของคอมพิ วเตอร์
หลัก การท างานของคอมพิ ว เตอร์ ประโยชน์ ข องคอมพิ ว เตอร์ ความหมายของโทรคมนาคม อุ ป กรณ์
โทรคมนาคม ส่ วนประกอบของโทรคมนาคม ชนิ ดของการเชื่ อมต่อ เทคโนโลยีการโทรคมนาคม และหน้าที่
ของระบบโทรคมนาคม ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้ สามารถใช้งาน
อุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบต่างๆ ได้
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รายละเอียดการประเมินผลการเรี ยนรู ้
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมได้ จะได้ 1 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2 อธิ บายองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบ
ขั้นพื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูลได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : อธิ บายองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์ และองค์ประกอบขั้น
พื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูลได้ จะได้ 1 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3 บรรยายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : บรรยายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ได้ จะได้ 1 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 4 จาแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : จาแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ จะได้ 1 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 5 วิเคราะห์ชนิดของการเชื่อมต่อได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : วิเคราะห์ชนิ ดของการเชื่ อมต่อได้ จะได้ 1 คะแนน
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• จุดประสงค์เชิ งพฤติ กรรม ข้อที่ 6 ใช้งานอุ ป กรณ์ โทรคมนาคมกับ ระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ จะได้ 3 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 7 ประยุกต์ใช้หน้าที่ของระบบโทรคมนาคมกับชีวิตประจาวันได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมกับระบบสื่ อสารโทรคมนาคมและระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ จะได้ 1 คะแนน
• จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 8 นาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่ องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑ์การให้คะแนน : นาประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จะได้
1 คะแนน
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 1
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด
ก. เป็ นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ข. ควบคุมการทางานด้วยซอฟต์แวร์
ค. เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ง. สามารถใช้งานกับอินเทอร์ เน็ต
จ. มีความเชื่ อมัน่ สู ง
2.ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์
ก. Input Unit
ข. Output Unit
ค. Process Unit
ง. CPU
จ. หน่วยประมวลผล
3.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ก. ฮาร์ดแวร์
ข. ซอฟต์แวร์
ค. พีเพิลแวร์
ง. อินเทอร์ เน็ต
จ. บุคลากรคอมพิวเตอร์
4.ข้อใดคือ ฮาร์ ดแวร์คอมพิวเตอร์
ก. โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ข. ผลสรุ ปของคอมพิวเตอร์
ค. เอกสารที่สร้างจากคอมพิวเตอร์
ง. กระดาษพิมพ์
จ. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
5.ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ก. โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ข. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค. เอกสารที่สร้างจากคอมพิวเตอร์
ง. กระดาษพิมพ์
จ. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
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6. ข้อใดคือความหมายของการสื่ อสารข้อมูล
ก. กระบวนการถ่ายโอนหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผูส้ ่ งและผูร้ ับ
ข. หรื อ พาหะ เพื่อนาข่าวสารนั้นไปถึงกันโดยใช้เคลื่อนวิทยุที่มีความถี่สูงเป็ น คลื่นพาห์ ช่วยนาสัญญาณ
ทาง
ค. เป็ นการส่ งสารสนเทศในรู ปแบบของตัวอักษร
ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็ นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ
จ. การเชื่ อมโยงระหว่างเครื่ องเทอร์ มินอล หรื อ คอมพิวเตอร์ เพียง 2 เครื่ อง โดยผ่านทางสายสื่ อสารเพียง
สายเดียว
7. องค์ประกอบของการสื่ อสารในระบบโทรคมนาคม แบ่งได้กี่ส่วน
ก. 1 ส่ วน
ข. 2 ส่ วน
ค. 3 ส่ วน
ง. 4 ส่ วน
จ. 5 ส่ วน
8. แหล่งกาเนิดของข่าวสาร หมายถึง ส่ วนประกอบใดขององค์ประกอบพื้นฐานของการสื่ อสารข้อมูล
ก. การเข้ารหัส
ข. ช่องสัญญาณ
ค.ผูร้ ับข่าวสาร
ง. ผูส้ ่ งข่าวสาร
จ.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
9. การนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่ อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ คือความหมายของข้อใด
ก. ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ข. การเชื่อมต่อแบบรวมกลุ่ม
ค. ช่องทางการสื่ อสาร
ง. อุปกรณ์ในเครื อข่าย
จ. สายแลนในการเชื่อมต่อ
10.ประเทศเป็ นคนค้นพบการการสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นประเทศแรก
ก. สหรัฐอเมริ กา
ข. ลาว
ค อินโดนีเซีย
ง. ฮ่องกง
จ. จีน
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามดังต่อไปนี้
1.คอมพิวเตอร์ มีความมายอย่างไร จงอธิบาย
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…..……………
2. จงบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มาอย่างน้อย 2 ข้อ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3. จงอธิบายความหมายของโทรคมนาคม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. อุปกรณ์โทรคมนาคมใดบ้างที่นกั ศึกษารู ้จกั อย่างน้อยคนละ 3 อย่าง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
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ตอนที่ 2 ให้นกั ศึกษาเขียนอธิ บายว่ารู ปทางด้านขวาคือรู ปของอุปกรณ์ชนิดใด มีหน้าที่อย่างไรให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ที่สุด

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
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กิจกรรมนาสู่ อาเซียน หน่ วยที่ 1
คาสั่ ง ให้นกั ศึกษาจับคู่ขอ้ ความ ที่กาหนดให้ให้ถูกต้อง
System Analysis

Speaker

Programmer

Monitor

CPU

Telecommunications
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กิจกรรมเสนอแนะ
กิจกรรม
: คิดค้นคว้า อนาคตไกล
จุดประสงค์ : เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้ถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ภาระงาน
1. ให้นกั เรี ยนจับคู่ ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่ช่วยเกิดความรู ้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
2. จัดทาป้ ายนิเทศ แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ และเพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย
3. สรุ ปการดาเนินงานเพื่อรายงานครู ผสู ้ อน

กิจกรรม
จุดประสงค์
ภาระงาน

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา หน่ วยที่ 1
เรื่ อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
จด และจา คาศัพท์
เพื่อให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้จากบทที่ได้เรี ยนเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
1. ให้นกั ศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ เท่าๆ กัน จัดทาป้ ายคาศัพท์ ความหมาย คาอ่าน คาแปล
ที่ได้จากบทเรี ยนนี้
2. ถ่ายรู ปภาพ ขณะนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3. นาข้อมูลและความรู ้ที่ได้มาทาบอร์ด
4. รวบรวมผลสรุ ปการดาเนิ นงานส่ งครู ผสู ้ อนในรู ปแบบรายงาน
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 1
คาสั่ ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1.ระบบของคอมพิวเตอร์ มีกี่ส่วนที่สาคัญ
ก. 2 ส่ วน
ข. 3 ส่ วน
ค. 4 ส่ วน
ง. 5 ส่ วน
จ. 6 ส่ วน
2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์ ที่แบ่งตามความสามารถของระบบ
ก. Super Computer
ข. Mainframe Computer
ค. Multi Tasking Computer
ง. Mini Computer
จ. Micro Computer
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักการทางานคอมพิวเตอร์
ก. Input Unit
ข. Central Processing Unit
ค. Memory Unit
ง. Output Unit
จ. Micro Unit
4.อุปกรณ์ใดใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล
ก.CPU
ข.RAM
ค.Hard disk
ง.Flash Drive
จ.DVD ROM
5.การ์ ดเชื่ อมต่อเครื อข่ายมักเรี ยกสั้นๆ ว่า
ก.Sound Card
ข.Modem Card
ค.VGA Card
ง.LAN Card
จ.NETWORK Card
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6. ข้อใดคือความหมายของโทรคมนาคม
ก. การส่ งสารสนเทศในรู ปแบบของตัวอักษร ภาพและเสี ยงโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรื อการติดต่อ
สารจากที่หนึ่งไปยังอีก ที่หนึ่งไปยังอกที่หนึ่งโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
ข. วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่ง หรื อระบบย่อยของธุ รกิจ
ค. การโอนถ่าย ข้อมูลหรื อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตวั กลาง
ง. กฎระเบียบ หรื อวิธีการใช้เป็ นข้อกาหนดสาหรับการสื่ อสาร เพื่อให้ผรู ้ ับและผูส้ ่ งเข้าใจกันได้ ซึ่ งมี
หลายชนิดให้เลือกใช้
จ. เป็ นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ตน้ ทางเข้ากับคอมพิวเตอร์ ปลายทาง โดยใช้ตวั กลางหรื อสื่ อกลาง
สาหรับเชื่อมต่อ
7. ข้อใดคือชื่ อย่อของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ก. ITU
ข. TUI
ค. UIT
ง. IUT
จ. TIU
8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดความเร็ วในการรับส่ งข่าวสารของอุปกรณ์โทรคมนาคม
ก. bps
ข. Kbps
ค. Mbps
ง. Tbps
จ. Gbps
9. ข้อมูลในการสื่ อสารโทรคมนาคมสามารถแยกได้กี่ปะเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
จ. 7 ประเภท
10. ข้อใดคือความหมายของ Transmitter
ก. ผูร้ ับสาร
ข. ผูส้ ่ งสาร
ค. ข้อมูล
ง. สัญญาณรบกวน
จ. โปรโตคอล
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แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง...........................
รายชื่อสมาชิก

ที่
1
2
3
4

1……………………………………เลขที่……. 2……………………………………เลขที่…….
3……………………………………เลขที่……. 4……………………………………เลขที่…….
คะแนน
รายการประเมิน
ข้อคิดเห็น
3

2

1

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกต้อง
ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า)
รู ปแบบการนาเสนอ
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ท่าทางในการพูด น้ าเสี ยง ซึ่ งทาให้ผฟู ้ ังมีความ
สนใจ
รวม
ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกต้อง
3 คะแนน = มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์
2 คะแนน = สาระสาคัญไม่ครบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์
1 คะแนน = สาระสาคัญไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามจุดประสงค์
2. รู ปแบบการนาเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม มีการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นาเสนอที่น่าสนใจ นาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ ค่าและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนาเสนอที่แปลกใหม่ ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอที่น่าสน ใจ
แต่ขาดการประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนาเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ
3. การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
2 คะแนน = สมาชิกส่ วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
1 คะแนน = สมาชิกส่ วนน้อยมีบทบาทและมีส่วนร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4. ความสนใจของผูฟ้ ัง
3 คะแนน = ผูฟ้ ังมากกว่าร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่ วมมือ
2 คะแนน = ผูฟ้ ังร้อยละ 70-90 สนใจ และให้ความร่ วมมือ
1 คะแนน = ผูฟ้ ังน้อยกว่าร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่ วมมือ
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แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………ห้อง...........................
รายชื่อสมาชิก

ที่
1
2
3
4

1……………………………………เลขที่…….

2……………………………………เลขที่…….

3……………………………………เลขที่…….

4……………………………………เลขที่…….

รายการประเมิน

คะแนน
3

2

1

ข้อคิดเห็น

การกาหนดเป้ าหมายร่ วมกัน
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการเตรี ยมความพร้อม
การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุ งงาน
รวม
ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…………..

เกณฑ์ การให้ คะแนน
1. การกาหนดเป้าหมายร่ วมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน
1 คะแนน = สมาชิกส่ วนน้อยมีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้าหมายในการทางาน
2. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและการเตรี ยมความพร้อม
3 คะแนน = กระจายงานได้ทวั่ ถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิ กทุกคน มีการจัดเตรี ยมสถานที่ สื่ อ /
อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรี ยง
2 คะแนน = กระจายงานได้ทวั่ ถึง แต่ไม่ตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้ อมเพรี ยง แต่ขาด
การจัดเตรี ยมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไม่ทวั่ ถึงและมีสื่อ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
3. การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3 คะแนน = ทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย และตามเวลาที่กาหนด
2 คะแนน = ทางานได้สาเร็ จตามเป้ าหมาย แต่ชา้ กว่าเวลาที่กาหนด
1 คะแนน = ทางานไม่สาเร็ จตามเป้ าหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุ งงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนร่ วมปรึ กษาหารื อ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุ งงานเป็ นระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ แต่ไม่ปรับปรุ งงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่ วมไม่มีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ และปรับปรุ งงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนร่ วมปรึ กษาหารื อ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุ งงานเป็ นระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ แต่ไม่ปรับปรุ งงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่ วมไม่มีส่วนร่ วมปรึ กษาหารื อ และปรับปรุ งงาน
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บันทึกหลังการสอน
หน่ วยที่ 1 เรื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ผลการจัดการเรียนการสอน
สอนตามลาดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ผูส้ อนจัดเตรี ยมเอกสาร พร้อมกับแนะนารายวิชา วิธีการให้
คะแนนและการประเมิ นผลที่ ใช้กบั วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชี พ ผูส้ อนชี้ แจงเรื่ องที่จะ
ศึกษาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประจาหน่วยที่ 1 เรื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจาก รายวิชานี้ ครู ผสู ้ อนได้นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้ามาปรับวิธีเรี ยนเปลี่ยนวิธีสอนไม่ให้
เกิดความน่าเบื่อ จึงได้ให้นกั เรี ยนส่ งงานทางอินเทอร์ เนต โดยใช้ ระบบห้องเรี ยนออนไลน์ Google
Classroom มาใช้ในการส่ งงานที่มอบหมายขอบนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหม่ ทาให้นกั เรี ยนยังไม่ค่อยเข้าใจ
และคิดว่าการส่ งงานวิธีแบบใหม่ทาให้ลาบาก ยุง่ ยาก มากกว่าวิธีเดิม ๆ

ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ครู ผสู ้ อนหาวิธีแก้ไขปั ญหา โดยการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน การปั ญหาการส่ งงานในรายวิชานี้ โดยใช้
วิธีการส่ งงานผ่านระบบห้องเรี ยนออนไลน์ และได้นาผลการวิจยั มาช่วยในการแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยนมี
ทัศนคติที่ดี และมองเห็นความสะดวกสบายมากขึ้นในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอน

ลงชื่อ........................................
(สุ วารี แปงณี วงค์)

38

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ ใช้
ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับ.............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
( ..................................................................... )
หัวหน้าแผนกวิชา
................../................./......................
เห็นควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
ควรปรับปรุ งดังเสนอ
อื่น ๆ .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(
)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
................../................./......................
อนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
อื่น ๆ .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(
)
ผูอ้ านวยการ
................../................./......................

