
กิจกรรมที่ 1  แผนผังการท างาน
ค าชี้แจง  เติมชื่อระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ลงในแผนผังให้สมบูรณ์

แผนผังการท างานของคอมพิวเตอร์



กิจกรรมที่ 2  เติมส่วนประกอบ
ค าชี้แจง  สรุปความหมายหรือลักษณะส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
          แล้วเติมลงในช่องว่าง

ส่วนประกอบ
ของ

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์
..........................................
..........................................
....................................

ซอฟต์แวร์
..........................................
..........................................
....................................

ข้อมูล
..........................................
..........................................
....................................

ผู้ใช้
..........................................
..........................................
....................................

กระบวนการ
..........................................
..........................................
....................................



กิจกรรมที่ 3  ตารางฮาร์ดแวร์
ค าชี้แจง  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม สรุป แล้วเติมข้อมูลลงในตารางฮาร์ดแวร์ให้ถูกต้อง

ตารางฮาร์ดแวร์

ชื่อ ระบบการท างาน ลักษณะการท างาน ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ........................... 
...............................

หน่วยรับข้อมูล 2. ........................... 
...............................

3. ........................... 
...............................

จอภาพวีจีเอ
แบบแอลซีดี

หน่วยแสดงผล 4. ........................... 
...............................

5. ........................... 
...............................

6. ........................... 
...............................

7. ........................... 
...............................

ใช้หลักการรับและบันทึก
ข้อมูลลงบนจานแม่เหลก็ โดย
ใช้เทคโนโลยใีนการบีบอัด
ข้อมูลท าให้บันทึกข้อมูลได้
มากกว่าแผ่นซีดี

8. ........................... 
...............................

การ์ดเสียง หน่วยประมวลผล
กลาง

9. ........................... 
...............................

10. ......................... 
...............................



กิจกรรมที่ 4  ค้นหาความหมาย
ค าชี้แจง  ค้นหาข้อมูลแล้วสรุปความหมายและลักษณะของฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์
           ลงในช่องว่าง

1. Hard Disk ……………....................................................................

2. Tower case…………....................................................................

3. Handy Drive…………....................................................................

4. Mainboard..…………....................................................................

5. Impact Printer………....................................................................

6. Network Card………....................................................................

7. Optical Mouse……....................................................................

8. Barcode Scanner....................................................................



กิจกรรมที่ 5  ซอฟต์แวร์
ค าชี้แจง  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่างๆที่นักเรียนรู้จัก โดยพริ้นต์สกรีนหน้าต่าง
          แล้วตอบค าถาม

1. ซอฟต์แวร์นี้ชื่อ ...........................................................................................................
2. ซอฟต์แวร์นี้เป็นประเภท ............................................................................................
3. ซอฟต์แวร์นี้ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท........................................................................
4. ซอฟต์แวร์นี้มีความสามารถด้าน..................................................................................
5. จุดเด่นที่ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์นี้แทนซอฟต์แวร์ในประเภทเดียวกัน คือ ................. 
6. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้ ได้แก่ ..................................................................
7. แหล่งข้อมูล ...............................................................................................................



กิจกรรมที่ 6 ทบทวนความรู้สารสนเทศ
ค าช้ีแจง  ทบทวนความรู้พื้นฐานและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแล้วเติมความหมาย
          และลักษณะของค าส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ก าหนดให้

DSS

MIS

Data

Input

Output

Process

Flexible



Accessible

Economical

Information

Information 
System

Component 

of Information 
System

กิจกรรมที่ 6 ทบทวนความรู้สารสนเทศ (ตอ่)



กิจกรรมที่ 7 ความรู้พื้นฐาน
ค าช้ีแจง  ค้นหาและสรุปความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ แล้วบันทึกลงในช่องว่าง

1. (ความหมายของข้อมูล, สารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ)
2. กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ
3. ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
4. ประเภทของสารสนเทศ

บันทึกข้อมูล



กิจกรรมที่ 8  แผนผังระบบสารสนเทศ
ค าช้ีแจง  เติมกระบวนการท างานลงในแผนผังระบบสารสนเทศ แล้วอธิบายลงในช่องว่าง

แผนผังระบบสารสนเทศ

1 2 3 4

         ............................................................................  1

         ............................................................................  2

         ............................................................................  3

         ............................................................................  4



กิจกรรมที่ 9 ประเภทของระบบสารสนเทศ
ค าชี้แจง  เลือกประเภทของระบบสารสนเทศเติมลงในช่องว่างหน้าประโยคที่มี
          ความสัมพันธ์กัน

AI DSS EIS MIS GIS OIS TPS GDSS

…..1. หมึกน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าเอกสาร
.......2. โหน่งจดบันทึกข้อมูลที่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละวัน
.......3. เหมียวใช้เสียงสั่งงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบ้าน
.......4. หมูสร้างกราฟแสดงผลงานของบริษัทน าเสนอผู้บริหาร
.......5. หน่อยร่วมประชุมทางไกลจากต่างประเทศเพื่อสรุปนโยบายของบริษัท
.......6. หม่ าสร้างหุ่นยนต์รับใช้ภายในบ้านที่สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนมนุษย์
.......7. หนูเลือกซื้อโปรแกรมส าหรับรับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในส านักงาน
.......8. หมิวต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อท ารายงานการมาท างานของพนักงานบริษัททุกเดือน
.......9. หนุ่มตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ าบาดาลจากแผนที่ดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
........10. หนิงรวบรวมข้อมลูทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้ตัดสินใจใน
             เชิงกลยุทธ์



กิจกรรมที่ 10 ลองยกตัวอย่าง
ค าชี้แจง  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วยกตัวอย่างระบบสารสนเทศที่ใช้ในแต่ละประเภท 
          เติมลงในช่องว่าง อย่างน้อยประเภทละ 2 ตัวอย่าง

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ปัญญาประดิษฐ์

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศส านักงาน

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ประมวลผลรายการธุรกรรม

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม



1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง



ก าลังท าไร
อยู่ละลูก

ก าลังนอน
ครับแม่

กิจกรรมที่ 11 การสื่อสารข้อมูล
ค าชี้แจง  พิจารณาภาพการสื่อสารข้อมูลที่ก าหนดให้แล้วบันทึกข้อมูลลงในช่องว่าง

Sender

Receiver

Data

Media

คือ ..............................................................................................

จากภาพคือ ................................................................................

คือ ..............................................................................................

จากภาพคือ ................................................................................

คือ ..............................................................................................

จากภาพคือ ................................................................................

คือ ..............................................................................................

จากภาพคือ ................................................................................



กิจกรรมที่ 12 ค้นหาเทคโนโลยี
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดเทคโนโลยีสถาปัตเครือข่าย 1 รูปแล้วตอบค าถาม

1. เทคโนโลยีน้ีคือ.......................................................................................................
2. เทคโนโลยีนี้มีหลักการใช้งาน ................................................................................



กิจกรรมที่ 13 ข้อดี ข้อเสีย และตัวอย่าง
ค าชี้แจง  เติมข้อดี ข้อเสีย และตัวอย่างการใช้งานการสื่อสารข้อมูลตามทิศทางการส่ง
ข้อมูลในแต่ละรูปแบบลงในช่องว่าง

Simplex Transmission

ข้อดี ............................
....................................

ข้อเสีย.........................
....................................

ตัวอย่างการใช้งาน
1..................................
2..................................
3..................................

Half-Duplex Transmission

ข้อดี ............................
....................................

ข้อเสีย.........................
....................................

ตัวอย่างการใช้งาน
1..................................
2..................................
3..................................

Full-Duplex Transmission

ข้อดี ............................
....................................

ข้อเสีย.........................
....................................

ตัวอย่างการใช้งาน
1..................................
2..................................
3..................................



กิจกรรมที่ 14 ชนิดของสัญญาณ
ค าชี้แจง  เติมชนิดของสัญญาณหน้าข้อความในที่สัมพันธ์กัน

ก. กราฟสี่เหลี่ยม
ข. กราฟคลื่นไซน์
ค. มีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ
ง. สัญญาณแบบต่อเนื่อง
จ. มีหน่วยความถี่เป็นบิต
ฉ. สัญญาณที่สงจากโมเด็ม
ช. สัญญาณแบบไม่ต่อเน่ือง
ซ. สัญญาณเสียงในโทรศัพท์
ฌ. มีหน่วยความถี่เป็นเมกะเฮิรตซ์
ญ. สัญญาณเสียงที่ส่งจากสถานีวิทยุ
ฎ. ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในเลขฐานสอง
ฏ. ส่งในระยะไกลแล้วระดับสัญญาณจะอ่อนลง

ฑ. รูปแบบของสัญญาณมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ปะติดปะต่อ
ฒ. แทนบิตด้วย 0 ในระดับสัญญาณที่
เป็นกลางและแทนบิตด้วย 1 เมื่อ
สัญญาณเป็นบวก



กิจกรรมที่ 15  ลักษณะของตัวกลาง
ค าชี้แจง  น าชื่อตัวกลางที่ก าหนดให้เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความที่สัมพันธ์กัน
ดาวเทียม ไมโครเวฟ สัญญาณวิทยุ แสงอินฟราเรด สายคู่ตีเกลียว

สายใยแก้วน าแสง สายตัวน าร่วมแกน

............. 1. นิยมติดต้ังใต้ดิน

............. 2. สง่ข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด

............. 3. การส่งข้อมูลมีความล่าช้า

............. 4. สง่สญัญาณในระดับสายตา

............. 5. มีลักษณะคล้ายสายเคเบิลทีวี

............. 6. ใช้สง่สญัญาณข้อมูลความถ่ีสั้น

............. 7. มีอีกชื่อหน่ึงว่าสายโอแอกเชียล

............. 8. มีลักษณะคล้ายสายไฟฟ้าทั่วไป

............. 9. การส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์

............. 10. การถ่ายทอดข้อมูลระหว่างประเทศ

............. 11. มีทิศทางการส่งสัญญาณเป็นเส้นตรง

............. 12. ตัวอย่างการใช้งานได้แก่รีโมทคอนโทรล

............. 13. สามารถส่งข้อมูลได้ในระยะสั้นๆ

............. 14. ไม่สามารถส่งข้อมูลผ่านวัตถุทึบแสงได้

............. 15. น ามาใช้ในการส่งขอ้มูลเครือข่ายชนิด
                     บรอดแบนด์
............. 16. จ าเป็นต้องมีสถานีทวนสัญญาณช่วย
                     ในการส่งสญัญาณ
............. 17. นิยมน ามาใช้ส่งสัญญาณระหว่างเครื่อง
                     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
............. 18. เป็นการส่งสัญญาณข้อมูลจากพื้นโลก
                    ไปสู่สถานีชั้นบรรยากาศ



กิจกรรมที่ 16
ค าชี้แจง  ให้ใช้โปรแกรมค้นหาเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้

1. จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ...........................................................

      ค าหลักที่ผู้เรียนใช้คือ ................................................................................................

      ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พบคือ 1) http://............................................................................

http://............................................................................

http://............................................................................



2.  ประเทศที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุดในทวีปเอเซีย คือ..............................................

      ค าหลักที่ผู้เรียนใช้คือ ................................................................................................

      ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พบคือ 1) http://............................................................................

http://............................................................................

http://............................................................................



3.  ประเทศผู้ผลิตน้ ามันในเอเซียน คือ..............................................

      ค าหลักที่ผู้เรียนใช้คือ ................................................................................................

      ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พบคือ 1) http://............................................................................

http://............................................................................

http://............................................................................



4.  นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือ..............................................

      ค าหลักที่ผู้เรียนใช้คือ ................................................................................................

      ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พบคือ 1) http://............................................................................

http://............................................................................

http://............................................................................



5.  สืบ นาคะเสถียร คือ...................................................................................................

      ค าหลักที่ผู้เรียนใช้คือ ................................................................................................

      ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พบคือ    http://............................................................................

http://............................................................................

http://............................................................................



กิจกรรมที่ 17
ค าชี้แจง  ให้เขียนขั้นตอนการท างาน และผังงานแสดงวิธีการรับประทานยา ที่แบ่ง
ขนาดรับประทานยาตามอายุของผู้ทาน

• อายุมากกว่า 10 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา
• อายุมากกว่า 3 ปี ถึง 10 ปี รับประทานยาครั้งละ 1 ช้อนชา
• อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี รับประทานครั้งละ ½ ช้อนชา
• แรกเกิดถึง 1 ปี ห้ามรับประทานยา



กิจกรรมที่ 18
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนสมัครสมาชิก www.cyberscout.in.th  โดยใช้รหัสแกนน า 
54-1-000961 เมื่อได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วให้นักเรียนแจ้ง link ที่กระท าผิด
เก่ียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ คนละ 1 link (10 คะแนน) หากนักเรียนต้องการคะแนน
เก็บเพิ่มให้นักเรียนส่ง link เพิ่มเติมได้ (link ละ 5 คะแนน)

หรือ
กิจกรรมที่ 18
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนหาข่าวที่กระท าความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยนักเรียน
สามารถ Print ใส่กระดาษมาส่งได้ (ข่าวละ 5 คะแนน) หากนักเรียนต้องการคะแนน
เก็บเพิ่มเติมให้นักเรียนหาข่าวเพิ่มเติมได้ (ข่าวละ 5 คะแนน)

เฉพาะนักเรียนห้อง ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/6 และ ม.4/7

http://www.cyberscout.in.th/

