
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องระบบสารสนเทศ              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

ระบบสารสนเทศเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารจ านวนมาก การท างานในรูปแบบการท าด้วยมือ 
(manual) จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน และขาดความน่าเช่ือถือ ต่อมาจึงมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้วยการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในรูปแบบระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และสารสนเทศที่ได้มีความถูกต้องมากขึ้น 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง บอกความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. บอกความหมายของข้อมลู สารสนเทศ และระบบสารสนเทศได้ 
 2. บอกลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดีได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 - กระบวนการท างานเพื่อให้เกิดสารสนเทศ 
 - ตัวอย่างระบบสารสนเทศ 
 - ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
- วีดีทัศน์ตัวอย่างการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
- ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : Think-Pair-Share) 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนศึกษารายละเอียดวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยครูผูส้อนเป็นผูบ้รรยาย และ

อธิบายเกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิธีการเรียน การสอบเก็บคะแนน และตัวช้ีวัดของรายวิชา 
2. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียนเป็นเวลา 10 นาที 
3. นักเรียนศึกษาวีดีโอแสดงตัวอย่างการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็น

เวลา      10 นาที 
 4. นักเรียนทกุคนยกตัวอย่างเทคโนโลยทีี่อยูร่อบตัวที่มกีารน าระบบสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 5. ครูแนะน าตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น าระบบสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 1 บอกความหมายของข้อมลู สารสนเทศ และระบบสารสนเทศได้) 

   1. ครูก าหนดค าถามเกี่ยวกบัความหมายของระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
    - นักเรียนคิดว่า “ข้อมูล” หมายถึงอะไร 
    - นักเรียนคิดว่า “สารสนเทศ” หมายถึงอะไร 
    - จากแนวคิดและความรู้เดิมของนกัเรียน จงอธิบายความหมายของค าว่า “ระบบ
สารสนเทศ” 
   2. นักเรียนแต่ละคนคิดค าตอบโดยห้ามค้นคว้าจากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น 
   3. นักเรียนจับคู่แล้วผลัดกันอธิบายค าตอบที่ตนเองคิดได ้

 4. ตัวแทนนักเรียนออกไปอธิบายความหมายของค าว่า “ข้อมูล” “สารสนเทศ” และ “ระบบ
สารสนเทศ” หน้าช้ันเรียน 
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 2 บอกลกัษณะของระบบสารสนเทศที่ดีได้) 
 5. ครูก าหนดค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะของระบบสารสนเทศทีด่ี ได้แก่ 
  - นักเรียนคิดว่าลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดมีีอะไรบ้าง 
 6. นักเรียนแต่ละคนคิดค าตอบโดยห้ามค้นคว้าจากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น 
 7. นักเรียนจับคู่แล้วผลัดกันอธิบายค าตอบที่ตนเองคิดได ้
 8. ตัวแทนนักเรียนออกไปอธิบายความหมายของค าว่า “ข้อมูล” “สารสนเทศ” และ “ระบบ
สารสนเทศ” หน้าช้ันเรียน 
 9. ครูให้นักเรียนทุกคนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เพิม่เติมเกี่ยวกบัความหมายและลกัษณะของ
ระบบสารสนเทศ จากใบความรู้ หนงัสือเรียน หรือจากอินเทอรเ์น็ต 
 10. ตัวแทนนักเรียนออกไปอธิบายค าตอบหน้าช้ันเรียนเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของ
ระบบสารสนเทศอีกครั้ง 



 

 

 11. ครูอธิบายและให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนยังสรปุไม่ชัดเจนหรอืไม่ถูกต้อง 
   12. นักเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 

13 สนทนาด้วยเทคนิคค าถาม R - C - A กับครูเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ความสามารถในการ
สรปุความส าเร็จจากประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตตนเอง 
ค าถามเพื่อการสะท้อน (R) 

- จากการเรียนในเรื่องนี้นักเรียนไดร้ับความรูอ้ะไรบ้าง 
- นักเรียนประสบปญัหาหรือข้อสงสัยอย่างไรบ้างเกี่ยวกบัสารสนเทศ 

ค าถามเพื่อการเช่ือมโยง (C) 
- นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันอยา่งไร จงยกตัวอย่าง

ประกอบให้ชัดเจน 
- สารสนเทศมีประโยชน์และโทษต่อการด าเนินชีวิตอย่างไรบ้าง จงยกตัวอย่าง

สถานการณ์ 
ค าถามเพื่อการปรบัใช้ (A) 

- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศที่นกัเรียนได้ศึกษาไปนั้น ท าใหน้ักเรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างไรบา้ง จงบอกวิธีการใช้อย่างชัดเจน 
 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์ปลายทาง บอกความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศได้) 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
2. นักเรียนทกุคนกลบัไปศึกษาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับ Social Media และท าการสมัคร

สมาชิกของ Wordpress, Facebook, Twitter และ Slideshare พร้อมทัง้น า URL ที่ท าการสมัคร
สมาชิกเรียบร้อยแล้วกรอกลงในระบบส่ง URL ที่เว็บไซต์ www.nattapon.com  

 
 การวัดและประเมินผล 

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงาน 
3. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ตรวจจากแบบทดสอบก่อน
เรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 



 

 

 
 

 วิธีการวัดผล 
- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ  
- ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

  - ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
  - แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 
 * ยังไม่มีการประเมินผล เนือ่งจากเป็นการวัดความรู้ก่อนเรยีน  
- ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 

 
บันทึกหลังการสอน 

1. ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางปรบัปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
       วันที่.................เดือน..................พ.ศ............ 
 
 
 



 

 

 
 
ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       (นางอนงค์ มีปญัญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความคิดเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

       (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  (นายปรีชา กล่ ารัศม)ี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
 



[เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์] 1 

 

 
ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com] || โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 

 

 

ใบความรู้ท่ี 1 ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร 
 
1. ความหมายของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเป็นการท างานเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นล าดับข้ันตอนจนท าให้เกิด
ระบบสารสนเทศข้ึน ข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมีความหมายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ 
 1. การน าข้อมูลเข้า (Input) เป็นการน าข้อมูลดบิ (Data) ที่ได้จากการเกบ็รวบรวมเข้าสู่ระบบ เพื่อ
น าไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ เช่น บันทึกรายการขายรายวัน บันทึกคะแนนเกบ็ของนกัเรียน และจ านวน
นักเรียนที่ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด ค านวณ หรือแปลงข้อมลูดิบใหเ้ป็นสารสนเทศ 
อาจท าได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรปูแบบ และการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น การค านวณ
รายได้ของผูป้กครอง การหาค่าเฉลี่ยความสูงของนักเรียนทัง้ห้อง เป็นต้น 
 3. การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรูปแบบทีผู่้ใช้
ต้องการ เพื่อสง่เสรมิหรือช่วยในการตัดสินใจ 
 4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดบิหรือสารสนเทศทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัระบบ
สารสนเทศ เนือ่งจากการน าข้อมูลดบิเข้าสู่ระบบมีการจัดเกบ็จนถึงระยะเวลาหนึง่แล้วจงึน าไปประมวลผล 

ขอ้มูล สารสนเทศ ประมวลผล 

ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ซึง่มีทั้งที่อยู่ในรปูแบบตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข 
รูปภาพ และเสียง 

สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผล เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น เกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน ยอดขายประจ าเดือน และสถิติการขาดงาน 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็น
สารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพือ่ใช้ในการวางแผน ควบคุมการท างาน และช่วยในการสนบัสนุน
การตัดสินใจ 
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หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลก็ตอ้งจัดเกบ็เพือ่น าไปเปรียบเทียบกับสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บสารสนเทศ คือ เพื่อน ากบัมาใช้ใหม่ในอนาคตน่ันเอง 
 
3. ลักษณะท่ีดีของระบบสารสนเทศ  
 1. เชื่อถือได้ (Reliable) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มีความน่าเช่ือถือ โดยพจิารณาจาก 

 ความถูกต้องแม่นย า (Accurate) ระบบสารสนเทศต้องมกีารประมวลผลข้อมลูได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้องแม่นย า 

 ความสมบรูณ์ครบถ้วน (Complete) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมีฟงัก์ชันการท างาน
ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ได้มากที่สุด 

2. เข้าใจง่าย (Simple) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องใช้งานง่าย ใช้เวลาในการใช้งานไม่นาน 
3. ทันต่อเวลา (Timely) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศให้ทันตอ่เหตุการณ์ มีระยะเวลาใน
การรอคอยไม่นาน 
4. คุ้มราคา (Economical) ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งานต้องใหผ้ลตอบแทนที่คุ้มค่ากบัการลงทุน 
5. ตรวจสอบได้ (Verifiable) ระบบสารสนเทศต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล
ได้ว่า ผลลัพธ์นั้นหามาได้อย่างไร 
6. ยืดหยุ่น (Flexible) ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรับเปลี่ยนใหเ้ข้ากับเหตกุารณ์ปจัจบุันได้ เช่น 
เมื่อมกีารเปลี่ยนกฎหมายให้เพิม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรบัเปลี่ยนให้ถูกต้อง
ตรงตามกฎหมาย หรือสามารถขยายขีดความสามารถให้รองรับการท างานของผู้ใช้หลายคนได้ 
7. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) ระบบสารสนเทศต้องผลิติสารสนเทศทีม่ีความเกี่ยวข้อง
กับการท างาน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได ้
8. สะดวกในการเขา้ถึง (Accessible) ระบบสารสนเทศต้องอ านวยความสะดวกใหผู้้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
9. ความปลอดภัย (Secure) ระบบสารสนเทศต้องมรีะบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือต้องมีแผนการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมลูที่อาจเกิดความเสียหาย
จากการใช้งานได ้



 

 

ใบงานที่ 1  
ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
1. ข้อมูล (………………….) คือ.......................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
2. สารสนเทศ (...........................) คือ................................................................................ ................................... 
......................................................................................................................................................................... ..... 
3. ระบบสารสนเทศ (................................................) คือ....................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ มี.............ข้ันตอน ได้แก่ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี ต้องพจิารณาถึงสิ่งตอ่ไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ .............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. จงวาดรูปแบบกระบวนการท างานเพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………… 
ช้ัน........................ เลขที.่...................... 



 

 

เฉลย ใบงานที่ 1  
ความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศ 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
1. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีทัง้ที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข 
รูปภาพ และเสียง 
2. สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลทีผ่่านการประมวลผล เพือ่น าไปใช้ในการตัดสินใจ เช่น เกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน ยอดขายประจ าเดือน และสถิติการขาดงาน 
3. (Information System) คือ กระบวนการรวบรวม บันทกึ ประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็นสารสนเทศ และ
แจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการท างาน และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
4. กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

1. การน าข้อมูลเข้า (Input) เป็นการน าข้อมลูดิบ (Data) ที่ได้จากการเกบ็รวบรวมเข้าสู่ระบบ เพื่อ
น าไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ  
 2. การประมวลผลข้อมูล (Process) เป็นการคิด ค านวณ หรือแปลงข้อมลูดิบให้เป็นสารสนเทศ อาจ
ท าได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูปแบบ และการเปรียบเทียบ  
 3. การแสดงผล (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงในรปูแบบที่ผู้ใช้
ต้องการ เพื่อสง่เสรมิหรือช่วยในการตัดสินใจ 
 4. การจัดเก็บข้อมลู (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูลดบิหรอืสารสนเทศทั้งหมดทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบ
สารสนเทศ  
5. ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี ต้องพจิารณาถึงสิ่งตอ่ไปนี้ 

1. เช่ือถือได้ (Reliable) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มีความน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาจาก 
2. เข้าใจง่าย (Simple) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องใช้งานง่าย ใช้เวลาในการใช้งานไม่นาน 
3. ทันต่อเวลา (Timely) ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 
4. คุ้มราคา (Economical) ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้งานต้องใหผ้ลตอบแทนที่คุ้มค่ากบัการลงทุน 
5. ตรวจสอบได้ (Verifiable) ระบบสารสนเทศต้องสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผลได้
ว่า ผลลัพธ์นั้นหามาได้อย่างไร 
6. ยืดหยุ่น (Flexible) ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรบัเปลี่ยนให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ เช่น 
เมื่อมกีารเปลี่ยนกฎหมายให้เพิม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบสารสนเทศต้องสามารถปรบัเปลี่ยนให้ถูกต้อง
ตรงตามกฎหมาย หรือสามารถขยายขีดความสามารถให้รองรับการท างานของผู้ใช้หลายคนได ้
7. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) ระบบสารสนเทศต้องผลิติสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท างาน สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได ้
8. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ระบบสารสนเทศต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย 
9. ความปลอดภัย (Secure) ระบบสารสนเทศต้องมรีะบบรกัษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลที่ไม่ไดร้ับอนญุาต หรือตอ้งมีแผนการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่อาจเกิดความเสียหายจาก
การใช้งานได ้



 

 

6. จงวาดรูปแบบกระบวนการท างานเพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ 
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