
 

 

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

ระบบสารสนเทศมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสามารถและการท างานที่แตกต่างกัน
ไป ข้ึนอยู่กับลักษณะงานนั้นๆ โดยระบบสารสนเทศทุกประเภทจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

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

ม.4-6/10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมลูใหเ้ป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 

 
 จุดประสงค์ปลายทาง อธิบายลักษณะส าคัญของประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 

จุดประสงค์น าทาง 
  1. อธิบายลักษณะส าคัญของระบบสารสนเทศแต่ละประเภทได้ 

 2. อธิบายความหมายขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้ 
 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 - องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
- วีดีทัศน์ตัวอย่างการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- ใบความรู้ที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- ใบงานที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : จิ๊กซอร์ (Jigsaw)) 

 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 

1. นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในช่ัวโมงที่ผ่านมา โดยครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม
ต่อไปนี ้

 - ข้อมูล หมายถึงอะไร 
 - สารสนเทศ หมายถึงอะไร 
 - ระบบสารสนเทศ หมายถึงอะไร 
 - ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดีเป็นอย่างไร 
2. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกบัการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผล

ข้อมูลใหเ้ป็นสารสนเทศ เป็นเวลา 10 นาที 
 

  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 1 อธิบายลักษณะส าคัญของระบบสารสนเทศแตล่ะประเภทได้) 

   1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 8 คน แต่ละคนมีล าดับเลขประจ าตัว 
   2. คนที่มีเลขเดียวกันให้มารวบกลุ่มกันเพื่อศึกษาประเภทของระบบสารสนเทศ ดังนี ้
    หมายเลข 1 ศึกษาระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม 
    หมายเลข 2 ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
    หมายเลข 3 ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจ 
    หมายเลข 4 ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม 
    หมายเลข 5 ศึกษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์
    หมายเลข 6 ศึกษาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผูบ้รหิารระดับสูง 
    หมายเลข 7 ศึกษาปัญญาประดิษฐ ์
    หมายเลข 8 ศึกษาระบบสารสนเทศส านักงาน 

 3. ครูให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เป็นเวลา 15 นาที เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จ
กลับไปยังกลุ่มเดิม และผลัดกันอธิบายความรูท้ี่ตนเองได้รับมาให้เพือ่นในกลุม่ฟัง 
 4. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุม่ออกมาน าเสนอความรู้ที่ตนเองไดเ้รียนรู้และสรุปลักษณะส าคัญ
ของระบบสารสนเทศแต่และประเภทที่หน้าช้ันเรียน  
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 2 อธิบายความหมายขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้) 

   5. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แต่ละคนมีล าดับเลขประจ าตัว 
   6. คนที่มีเลขเดียวกันให้มารวบกลุ่มกันเพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ได้แก่ 
    หมายเลข 1 ศึกษาเรื่องฮาร์ดแวร ์



 

 

    หมายเลข 2 ศึกษาเรื่องซอฟต์แวร ์
    หมายเลข 3 ศึกษาเรื่องข้อมูล 
    หมายเลข 4 ศึกษาเรื่องบุคลากร 
    หมายเลข 5 ศึกษาเรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
   - ครูให้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เป็นเวลา 15 นาที เมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จกลบัไป
ยังกลุม่เดิม และผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนเองได้รบัมาใหเ้พือ่นในกลุ่มฟัง  
   - ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอความรู้ที่กลุ่มของตนเองสรุปได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศที่หน้าช้ันเรียน  
   - นักเรียนท าใบงานที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์ปลายทาง อธิบายลักษณะส าคัญของประเภทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศได้) 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 2. ครูให้ค าแนะน าหรืออธิบายเพิม่เตมิในกรณีที่นกัเรียนยังสรุปไม่ถูกต้อง 

 
 การวัดและประเมินผล 

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. การน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงาน 
3. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

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

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

 
 วิธีการวัดผล 

- น าเสนอองค์ความรู้  
- ใบงานที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบประเมินการน าเสนอองค์ความรู ้

  - ใบงานที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- น าเสนอองค์ความรู ้



 

 

 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60  
- ใบงานที่ 2 เรื่องประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 2 ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร 
 
1. ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม (TPS : Transaction Processing System) เป็น
ระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมลูที่เกิดจากการท าธุรกรรม (Transaction) หรือ
การปฏิบัตงิานประจ า (Routine) เช่น การบันทกึรายการขายประจ าวัน รายการสั่งซื้อสินค้นหรอืวัตถุดิบ การ
ฝากถอนเงินจากธนาคาร เป็นต้น 
 2. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (MIS : Management Information System) เป็นการน าข้อมลู
จากระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรมมาประมวลผลเพือ่น าไปใช้ในการควบคุมการท างานหรือ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติการ เช่น รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานสรุป รายงานเมือ่มีเงื่อนไข
เฉพาะเกิดข้ึน รายงานความต้องการ เป็นต้น 
 3. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพือ่น ามาประมวลผลให้ไดส้ารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารระดบัสงู
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น การตัดสินใจสร้างโรงงานผลติแห่งใหม่ หรือการตัดสินใจเรื่องการคิดโปรโมช่ัน
สินค้า 
 4. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS : Group Decision Support 
System) เป็นระบบสารสนเทศที่สนบัสนุนการแลกเปลี่ยน กระตุ้น ระดมความคิด และแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในกลุ่ม มักใช้ในการประชุมทางไกล การลงคะแนนเสียง เป็นต้น 
 5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) เป็นระบบ
สารสนเทศที่ท าการจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แล้วน ามาจดัแสดงในรปูของแผนที่ดิจทิัลซึ่งระบทุี่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น น ามาใช้พิจารณาการกระจายตัวของประชาชนหรือทรัพยากรธรรมชาติทางภูมิศาสตร์ การ
ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้า เป็นต้น 
 6. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารระดบัสูง (EIS : Executive Information 
System) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มในเรื่องทีส่นใจ ส่วนใหญ่จะ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อสรปุสารสนเทศ ให้ผูบ้รหิารเข้าใจได้ง่าย 
 7. ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คือ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤตกิรรม
เหมอืนมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัส ซึง่เรียนแบบการ
เรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ 
 8. ระบบสารสนเทศส านักงาน (OIS : Office Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของผูป้ฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น การจัดท า
เอกสาร รายงาน จดหมายธุรกิจ เป็นต้น 
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2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทีท่ าให้การจัดการข้อมลูมีประสิทธิภาพ  และได้สารสนเทศที่
น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครือ่งมอืหรืออปุกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ เช่น 
อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมืออเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ โดยฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญทีสุ่ดในระบบสารสนเทศ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบง่ได้ตามหน่วยการท างาน ดังนี้ 

 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล เรียกว่า
อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) กล้อง
ดิจิทัล (Digital Camera) สแกนเนอร์ (Scanner) และไมโครโฟน (Microphone) 

 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) มีลักษณะเป็น
วงจรอเิลก็ทรอนิกส์หรือชิป (Chip) ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (Transistor) 
และอุปกรณ์อื่นๆ รวมอยู่ด้วยกันจ านวนมากภายในคอมพิวเตอร์ 

 หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นหน่วยที่ท างานในเครือ่งคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็ว
มากที่สุด มหีลายแบบทั้งแบบที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละแบบพกพา 
หน่วยความจ าแบ่งตามลักษณะการท างานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
o หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ได้แก่ แรม (RAM : Random Access 

Momory) รอม (ROM : Read-Only Memoty) และซมีอส (CMOS : 
Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 

o หน่วยความจ าส ารอง เป็นฮาร์ดแวรส์ ารองข้อมลู ได้แก่ ฮารด์ดิสก์ (Hard Disk) 
แผ่นซีดี (CD : Compact Disc) แผ่นดีวีดี (DVD : Digital Versatile Disc) เป็น
ต้น 
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 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ 
เครื่องพิมพ์ และจอภาพ 

 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม คือชุดค าสั่งทีเ่รยีงเป็นล าดับข้ันตอนเพื่อสั่งให้
คอมพิวเตอรท์ างานและประมวลผลข้อมลูให้ได้สารสนเทศทีต่้องการ ปจัจบุันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท างาน
ระดับบุคคล ระดบักลุม่ และระดับองค์กร มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ซอฟต์แวร์ระบบ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพวิเตอร์ ตั้งแต่การรับข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมลู การจัดเก็บข้อมลู และการแสดงผลข้อมลู ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
ระบบปฏิบัติการและตัวแปรภาษา เช่น Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows 7, Macintosh, Linux, Open Solaris, Chrome OS เป็นต้น 

 
 
 
 
 
2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ท าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกในการท างานให้แกผู่้ใช้งานระดบับุคคล

อย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการท างานกลุ่มให้มปีระสิทธิภาพ ส าหรบัในระดบัองค์กร มักจะมกีาร
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละองค์กร โดยนักเขียนโปรแกรมในฝ่าย
คอมพิวเตอร์ขององค์กรนั้นๆ 

 
 
 
 

 
  

3. บุคลากร คือบุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง สง่ผลใหร้ะบบสารสนเทศ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
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บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสารสนเทศ มีดังนี ้
1) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ท าหน้าทีวิ่เคราะหร์ะบบการท างานของ

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศที่ตอ้งการ โดยศึกษาปัญหาที่เคยเกิดข้ึนในระบบสารสนเทศ ตลอดจน
หาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรงุระบบสารสนเทศให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน โดยนักวิเคราะห์ระบบแบ่งเป็น 
2 ประเภท ดังนี ้

  1.1 นักวิเคราะหร์ะบบที่เป็นบุคลากรภายในองค์กร (Staff employee within the 
organization)  

  1.2 นักวิเคราะหร์ะบบที่เป็นทีป่รกึษาจากภายนอก (Outside or external 
consultant)  

2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่รบัระบบสารสนเทศจากนักวิเคราะห์
ระบบที่ได้จัดท าไว้มาเขียนหรอืสร้างให้เป็นโปรแกรม เพื่อสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท าหน้าที่ได้ผลลัพธ์
ตามที่ออกแบบมา 

3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) คือ ฝ่ายทีท่ าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอรล์งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยตรง ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ดีจะตอ้งมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
 
 4. ข้อมูล คือ องค์ประกอบที่ช้ีวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ ข้อมลูที่ดีซึง่
เหมาะแก่การน าไปใช้งานต้องเป็นข้อมลูที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเช่ือถือ โดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ระบบต้องมกีารจัดเก็บข้อมลูใหเ้ป็นระเบียบเพื่อความสะดวกต่อการ
ค้นหา 
 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ล าดับข้ันตอนในการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการในการจัดการข้อมลูใหเ้ป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 
  - การรวบรวมข้อมูล 
  - ตรวจสอบข้อมูล 
  - ประมวลผลข้อมูล 
  - จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ 2  
ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

 
ค าชี้แจง : จงเติมค าลงในช่องว่าง 
1. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม (………… : ……………………………………………) ตัวอย่างเช่น การ
บันทึกรายการขายประจ าวัน รายการสั่งซื้อสินค้า การฝากถอนเงินจากธนาคาร 
2. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (………… : ……………………………………………) 
ตัวอย่างเช่น ................................................................................................. ........................................................ 
3. ............................................................(DSS : Decision Support System) ตัวอย่างเช่น............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ...........................................................(MIS : Management Information System) ตัวอย่างเช่น ............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารระดบัสูง (………… : ……………………………………………) 
ตัวอย่างเช่น ................................................................................................................ ......................................... 
6. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (………… : ……………………………………………) ตัวอย่างเช่น ........................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
7. …………………………………………………… (OIS : Office Information System) ตัวอย่างเช่น.......................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
8. ปัญญาประดิษฐ์ (………… : ……………………………………………) ตัวอย่างเช่น .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
9. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ............ ส่วน ได้แก่ .......................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................ 
10. จงบอกตัวอย่างขององค์ประกอบของคอมพิวเตอรท์ี่ก าหนดต่อไปนี้ 
 หน่วยความจ าหลัก ได้แก่ แรม รอม และซีมอส 
 หน่วยรับข้อมูล ได้แก่....................................................................................................................... ....... 
 หน่วยความจ าส ารอง ได้แก่ .................................................................................................. ................. 
 หน่วยแสดงผล ได้แก่........................................................................................................... .................... 
 ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่....................................................................................................................... ..... 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่.................................................................................................... .................... 
 บุคลากร ได้แก่....................................................................................................................... ................. 
 ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มี 4 ข้ันตอน ได้แก่............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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



 

 

11. จงสรุปความหมายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศลงในช่องว่าง 
 
  

องค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศ 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

ฮาร์ดแวร ์

ซอฟต์แวร ์

บุคลากร 

ข้อมูล 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 



 

 

เฉลยใบงานที่ 2  
ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

 
ค าชี้แจง : จงเติมค าลงในช่องว่าง 
1. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม (TPS : Transaction Processing System) ตัวอย่างเช่น 
การบันทึกรายการขายประจ าวัน รายการสั่งซือ้สินค้า การฝากถอนเงินจากธนาคาร 
2. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS : Group Decision Support System) เป็น
ระบบสารสนเทศทีม่ักใช้ในการประชุมทางไกล การลงคะแนนเสียง เป็นต้น 
3. ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) เช่น การตัดสินใจสร้าง
โรงงานผลิตแห่งใหม่ หรือการตัดสินใจเรื่องการคิดโปรโมช่ันสินค้า 
4. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (MIS : Management Information System) เช่น รายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รายงานสรปุ รายงานเมื่อมเีงือ่นไขเฉพาะเกิดข้ึน รายงานความต้องการ เป็นต้น 
5. ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิารระดบัสูง (EIS : Executive Information System) 
ส่วนใหญจ่ะน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพื่อสรปุสารสนเทศ ใหผู้้บริหารเข้าใจได้ง่าย 
6. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) เช่น น ามาใช้พิจารณาการ
กระจายตัวของประชาชนหรือทรัพยากรธรรมชาติทางภูมิศาสตร์ การตรวจสอบเส้นทางการขนสง่สินค้า เป็น
ต้น 
7. ระบบสารสนเทศส านักงาน (OIS : Office Information System) เช่น การจัดท าเอกสาร รายงาน 
จดหมายธุรกิจ เป็นต้น 
8. ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คือ การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤตกิรรมเหมือน
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัส 
9. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และ
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
10. จงบอกตัวอย่างขององค์ประกอบของคอมพิวเตอรท์ี่ก าหนดต่อไปนี ้
 หน่วยความจ าหลัก ได้แก่ แรม รอม และซีมอส 
 หน่วยรับข้อมูล ได้แก่ คีย์บอร์ด เม้า สแกนเนอร ์
 หน่วยความจ าส ารอง ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี 
 หน่วยแสดงผล ได้แก่ เครื่องพิมพ์ จอภาพ 
 ซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก่ Window, Macintosh, Linux 
 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Office, Nero, PowerDVD 
 บุคลากร ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะหร์ะบบ 
 ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ การน าข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล การแสดงผล และ
การจัดเก็บข้อมูล 



 

 

11. จงสรุปความหมายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศลงในช่องว่าง 
 
  

องค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศ 

ชุดค าสั่งที่เรียงเป็นล าดับขั้นตอนเพื่อ
สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานและ
ประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการ ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การท างานระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์กร มี 2 ประเภท 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งาน
ในระบบสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์
ส านักงานและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยฮาร์ดแวร์ที่
ส าคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

บุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุม
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงหากบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบ
สารสนเทศท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มี
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ชี้วัดความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลที่ดีซ่ึงเหมาะแก่การน าไปใช้
งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และมีความน่าเชื่อถือ 

ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ล าดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการในการจัดการข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ฮาร์ดแวร ์

ซอฟต์แวร ์

บุคลากร 

ข้อมูล 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
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