
 

 

แบบบนัทกึหน่วยการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 

รหสัวิชา ง31101 ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1             เวลา 6 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายณัฐพล  บัวอุไร                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูล ให้ เป็นสารสนเทศ เพื่ อ

ประกอบการตัดสินใจ 
  
สาระส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศเปน็การด าเนินการกับข้อมูลตามขั้นตอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่ต้องการ ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ โดยใช้องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
บุคลากร ข้อมูล และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
 2. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
  

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- ใบงานที่ 1ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
- ใบงานที่ 2 ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเรียนรู้ 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 

 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินการสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 
ลงในเว็บบล็อกของตนเอง 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงาน ได้แก่ การสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ ลง
ในเว็บบล็อกของตนเอง 

ภาระงาน ได้แก่ อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ,สมัคร Account ของ 
Wordpress, Facebook, Slideshare และ Twitter, ใบงาน 

 เกณฑ์การประเมิน 
ประเด็นการ

ประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
1. การก าหนด
ประเด็นปญัหา 
และ ค าถามที่
ต้องการหาค าตอบ  

สามารถก าหนด
ประเด็นปญัหาที่
ต้องการค้นคว้าหา
ค าตอบได้ถูกต้อง 
ตรงประเด็น และ
สามารถตั้งค าถาม
เพื่อเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าได้
ถูกต้อง และเป็น
ค าถามที่สามารถหา
ค าตอบและ
แก้ปัญหาน้ันได้ 

สามารถก าหนด
ประเด็นปญัหาที่
ต้องการค้นคว้าหา
ค าตอบได้ถูกต้อง
แต่ยังไม่ครบถ้วน 
และสามารถตั้ง
ค าถามเพื่อเป็น
แนวทางในการหา
ค าตอบได้ แต่ยังไม่
สามารถตอบ
ประเด็นปญัหาน้ัน
ได้ทั้งหมด 

สามารถก าหนด
ประเด็นปญัหาที่
ต้องการค้นคว้าหา
ค าตอบได้ถูกต้อง
เป็นบางส่วนและยัง
ไม่ครบถ้วน และ
สามารถตั้งค าถาม
เพื่อเป็นแนวทางใน
การหาค าตอบได้
เป็นบางประเด็น 
แต่ยังไม่สามารถ
ตอบประเดน็ปัญหา
นั้นได้ทั้งหมด 

ไม่สามารถก าหนด
ประเด็นปญัหาได้ 
ต้องให้ครหูรอืเพื่อน
ให้ค าแนะน า และ
ไม่สามารถตัง้
ค าถามเพื่อเป็น
แนวทางในการหา
ค าตอบได ้

2. การหาแหล่ง
เรียนรู้ การสืบค้น

สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย

สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่มีอยูใ่นการ

สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการ

ไม่สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการ



 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ข้อมูล เพื่อให้ได้มา
ซึ่งค าตอบ 

ในการค้นคว้าหา
ค าตอบของปญัหา 
และสามารถสบืค้น
ข้อมูลได้ละเอียด 
ครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

ค้นคว้าหาค าตอบ
ของปัญหาแต่ยังไม่
หลากหลาย และ
สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ แต่ยังไม่
ละเอียด ครบถ้วน 
และถูกต้อง 

ค้นคว้าหาค าตอบ
ของปัญหาได้
เล็กนอ้ย และ
สามารถสืบค้น
ข้อมูลได ้แต่ยังขาด
ความละเอียด 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

ค้นคว้าหาค าตอบ
ได้ และไม่สามารถ
สืบค้นข้อมลูได้ ครู
หรือเพื่อนต้องให้
ค าแนะน าเสมอๆ 

3. การสรุปเนื้อหาที่
ได้จากการค้นคว้า
เป็นองค์ความรู้ของ
ตนเอง 

สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล และ
สังเคราะหเ์ป็นองค์
ความรู้ของตนเอง 
อธิบายองค์ความรู้
นั้นด้วยภาษาและ
ความเข้าใจของ
ตนเอง องค์ความรู้
ที่ได้มีความถูกต้อง 
ตรงตามทฤษฎีและ
หลักการ มีความ
ครบถ้วน 

สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล และ
สังเคราะหเ์ป็นองค์
ความรู้ของตนเอง 
อธิบายองค์ความรู้
นั้นด้วยภาษาและ
ความเข้าใจของ
ตนเอง องค์ความรู้
ที่ได้ยังขาดความ
ถูกต้อง และไม่ตรง
ตามทฤษฎีและ
หลักการ และความ
ครบถ้วนเป็นส่วน
น้อย 

สามารถวิเคราะห์
ข้อมูล แต่ยัง
สังเคราะหเ์ป็นองค์
ความรู้ของตนเอง
ไม่ได้ ไม่สามารถ
อธิบายเป็นภาษา
หรือความเข้าใจ
ของตนเองได ้องค์
ความรู้ที่ได้ยังขาด
ความถูกต้อง และ
ไม่ตรงตามทฤษฎี
และหลักการ และ
ความครบถ้วนเป็น
ส่วนใหญ ่

ไม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล 
และสงัเคราะหเ์ป็น
องค์ความรู้ของ
ตนเองได้  

4. ความคิด
สร้างสรรค์ 

องค์ความรู้ที่
นักเรียนสรปุได้ มี
การสอดแทรก
แนวคิดของตนเอง 
หรือทฤษฎีองค์
ความรู้อื่นๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงความ
สร้างสรรค์ สามารถ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่
เรียนกบั
ชีวิตประจ าวันหรือ
เนื้อหาอื่นได ้

องค์ความรู้ที่
นักเรียนสรปุได้ มี
การสอดแทรก
แนวคิดของตนเอง
เท่านั้น ยังไม่มี
ทฤษฎีองค์ความรู้
อื่นๆ มาประกอบ 
สามารถเช่ือมโยง
เนื้อหาทีเ่รยีนกับ
ชีวิตประจ าวันหรือ
เนื้อหาอื่นไดเ้ป็น
ส่วนใหญ ่

องค์ความรู้ที่
นักเรียนสรปุได้ มี
การสอดแทรก
แนวคิดของตนเอง
เท่านั้น ยังไม่มี
ทฤษฎีองค์ความรู้
อื่นๆ มาประกอบ 
ไม่สามารถเช่ือมโยง
เนื้อหาทีเ่รยีนกับ
ชีวิตประจ าวันหรือ
เนื้อหาอื่นได ้

องค์ความรู้ที่
นักเรียนสรปุได้ ไม่
มีการสอดแทรก
แนวคิดของตนเอง 
ไม่สามารถเช่ือมโยง
เนื้อหาทีเ่รยีนกับ
ชีวิตประจ าวันหือ
เนื้อหาอื่นได ้

5. การสมัคร 
Account ของ 
Wordpress, 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 

สามารถสมัคร
สมาชิกของ 
Wordpress, 



 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม (4) ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

Facebook และ 
Twitter 

Facebook, 
Slideshare และ 
Twitter ได ้พร้อม
ทั้งสง่ URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครผููส้อนได้
อย่างถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

Facebook, 
Slideshare และ 
Twitter ได้ พร้อม
ทั้งสง่ URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครผููส้อนได้
อย่างถูกต้อง แต่
ล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

Facebook, 
Slideshare และ 
Twitter ได้ แต่ยัง
ต้องให้เพื่อนหรือครู
ให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งสง่ URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครผููส้อนได้
อย่างถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

Facebook, 
Slideshare และ 
Twitter ได้ แต่ยัง
ต้องให้เพื่อนหรือครู
ให้ค าปรึกษา พร้อม
ทั้งสง่ URL ของ 
Account ดังกล่าว
ให้กับครผููส้อนได้
อย่างถูกต้อง แต่
ล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
16-20 ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรงุ 
 
 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรยีนรู้ 
ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 1. อธิบาย
องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
 

1. แบบทดสอบกอ่นเรียน 
2. อธิบายความหมายและลักษณะ
ของระบบสารสนเทศ 
3. ใบงานที่ 1 ความหมายและ
ลักษณะของระบบสารสนเทศ 
4. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

วิธีสอน : Think-Pair-Share 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์ตัวอย่างการน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- ครูก าหนดค าถามเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของ
ระบบสารสนเทศ 
- นักเรียนแต่ละคนคิดค าตอบโดยห้ามค้นคว้าจากสื่อใดๆ 
ทั้งสิ้น 
- นักเรียนจบัคู่แล้วผลัดกันอธิบายค าตอบที่ตนเองคิดได้ 
- ตัวแทนนักเรียนออกไปอธิบายค าตอบหน้าช้ันเรียน 
- ครูให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากแหลง่เรียนรูเ้พิ่มเติม 
- ตัวแทนนักเรียนออกไปอธิบายค าตอบหน้าช้ันเรียน  
- นักเรียนท าใบงานที่ 1 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
- นักเรียนร่วมกันสรปุความรูเ้กี่ยวกับความหมายและ
ลักษณะของระบบสารสนเทศ 

1. ใบความรู้ 
2. PowerPoint เรื่อง
ระบบสารสนเทศ 
3. วีดีทัศน์ตัวอย่างการ
น าระบบสารสนเทศมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

2 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 1. อธิบาย
องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
ข้อที่ 10. ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็น
สารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

1. น าเสนอการสรุปประเภทและ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
2. URL ของ Wordpress, 
Facebook, Slideshare และ 
Twitter 
3. ใบงานที่ 2 ประเภทและ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
4. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

วิธีสอน : จิ๊กซอร ์(Jigsaw) 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็นสารสนเทศ 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 8 คน แต่ละคนมีล าดับเลข
ประจ าตัว 
- คนที่มีเลขเดียวกันใหม้ารวบกลุม่กันเพือ่ศึกษาประเภทของ
ระบบสารสนเทศ 
- เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จกลบัไปยังกลุม่เดิม และผลัดกัน
อธิบายความรู้ที่ตนเองได้รบัมา 
- ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แต่ละคนมีล าดับเลข
ประจ าตัว 
- คนที่มีเลขเดียวกันใหม้ารวบกลุม่กันเพือ่ศึกษา
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จกลบัไปยังกลุม่เดิม และผลัดกัน
อธิบายความรู้ที่ตนเองได้รบัมา  
- ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
- นักเรียนท าใบงานที่ 2  
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
- นักเรียนร่วมกันสรปุความรูเ้กี่ยวกับประเภทและ

1. ใบความรู้ 
2. วีดีทัศน์การใช้
คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมลูเป็น
สารสนเทศ 
3. PowerPoint เรื่อง
องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ 
 
4. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 

http://www.nattapon.com/


 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

3 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 10. ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็น
สารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้ Social Media 
2. แบบทดสอบหลงัเรียน 
3. ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้
เทคโนโลยีและ Social Media ใน
การเรียนรู ้

วิธีสอน : เน้นทักษะ/กระบวนการ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
- นักเรียนศึกษาตัวอย่างเว็บไซต์ Social Media ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และตัวอย่างเว็บบล็อกที่น่าสนใจ การใช้ 
Social Media ในการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- นักเรียนสบืค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Social 
Media และสื่อออนไลน ์
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ทีได้จากการเรียนหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ ลงในเว็บบล็อกของนักเรียนเอง 
- นักเรียนร่วมกันเสนอแนะ วิเคราะห์ วิจารณ์องค์ความรู้
ของเพื่อน 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
- นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 
2. วีดีทัศน์ความหมาย
และลกัษณะส าคัญของ 
Social Media 

http://www.nattapon.com/


 

 

 สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 
 สื่อการเรียนรู ้

- วีดีทัศน์ตัวอย่างการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- วีดีทัศน์การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลูเป็นสารสนเทศ 
- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่ององค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ 
- ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
- ใบงานที่ 2 เรื่ององค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ 

 แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. ข้อใดคือข้อมูล 
 ก. ข้อความที่ได้รับจากลูกค้า 
 ข. สถิติการใช้บรกิารของลูกค้า 
 ค. กราฟแสดงความพอใจของลูกค้า 
 ง. ตารางเรียงล าดับคะแนนสะสมของลูกค้า 
2. ข้อใดคือลักษณะส าคัญของสารสนเทศ 
 ก. สร้างจากผู้ช านาญในด้านน้ัน 
 ข. ผ่านการประมวลผลแล้วเท่านั้น 
 ค. เป็นรปูภาพ กราฟ หรือสถิตเิท่านั้น 
 ง. ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมลู 
3. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ก. ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปญัหา 
 ข. ช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
 ค. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
 ง. ช่วยจัดเก็บความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 
4. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญที่สุดในระบบสารสนเทศปจัจุบนั 
 ก. เอกสาร 
 ข. คอมพิวเตอร ์
 ค. อุปกรณ์บันทึกข้อมลู 
 ง. เครื่องถ่ายส าเนาดจิิทลั 
5. ระบบสารสนเทศประเภทใดเหมาะทีจ่ะน าไปใช้ในการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ 
 ก. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ข. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม 
 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจ 
 ง. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดบัสูง 
6. ระบบสารสนเทศประเภทใดเป็นการน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 ก. ระบบสารสนเทศส านักงาน 
 ข. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
 ค. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ง. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 
7. แผนที่ดิจิทลัน ามาใช้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศประเภทใดมากทีสุ่ด 
 ก. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
 ข. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 ค. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจ 



 

 

 ง. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม 
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี 
 ก. มีข้อมูลดบิจ านวนมาก 
 ข. มีระบบรักษาความปลอดภัย 
 ค. ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากบัการลงทุน 
 ง. สามารถปรบัเปลี่ยนให้เข้ากบัสถานการณ์ปจัจบุันได้ 
9. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศได้ถูกต้อง 
 ก. กระบวนการท างานของฮาร์ดแวร ์
 ข. โปรแกรมทิ่ติดตั้งในคอมพิวเตอร ์
 ค. วิธีการหรือข้ันตอนในการปฏิบัตงิานในระบบสารสนเทศ 
 ง. ชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และผู้ใช้ 
10. โปแกรมด้านการพิมพ์เหมาะทีจ่ะใช้สร้างผลงานใดมากที่สุด 
 ก. นามบัตร 
 ข. ภาพ 3 มิติ 
 ค. รายงานการประชุม 
 ง. ฐานข้อมูลของนักเรียน 
11. ข้ันตอนใดในวงจรการพฒันาระบบที่จะปฏิบัติภายหลังที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศแล้ว 
 ก. ข้ันตอนการพฒันาระบบ 
 ข. ข้ันตอนการปรบัปรุงระบบ 
 ค. ข้ันตอนการวิเคราะหร์ะบบ 
 ง. ข้ันตอนการดูแลรักษาระบบ 
12. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ 
 ก. คามต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 ข. รายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู ่
 ค. ความต้องการของโปรแกรมเมอร ์
 ง. ข้อดีและข้อเสียของระบบงานปัจจุบันที่ใช้อยู่ 
13. เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศผู้ใช้ควรปฏิบัติอย่างไร 
 ก. แจ้งโปรแกรมเมอร ์
 ข. แจ้งฝ่ายวิเคราะหร์ะบบ 
 ค. แก้ไขด้วยตนเองเท่าทีจ่ะท าได ้
 ง. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง 
14. ข้อใดกล่าวถึงวงจรการพฒันาระบบได้ถูกต้อง 
 ก. การน าเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร 
 ข. การใช้กระบวนการย้อนกลับเพื่อตรวจสอบระบบการท างาน 
 ค. การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบสารสนเทศแบบเต็มรปูแบบ 
 ง. การน าองค์ประกอบของระบบสารสนเทศทัง้หมดมาปฏิบตัิร่วมกัน 
15. โครงสร้างของข้อมูลในข้อใดมีค่าเท่ากบักลุม่ตัวอักษรทีแ่ทนข้อเทจ็จริง 
 ก. ตัวอักษร 



 

 

 ข. เขตข้อมูล 
 ค. แฟ้มข้อมูล 
 ง. ระเบียนข้อมลู 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

1. ก   2. ข   3. ค   4. ข   5. ก 
6. ก   7. ก   8. ก   9. ง   10. ค 
11. ง   12. ค   13. ข   14. ง   15. ข 
 

 

 

 


