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ເນື້ອໃນ
• ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ

• เເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມ
• ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ອີນເຕີເນັດແລະ ການບລໍິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ການໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕແີລະຂໍ້ມູນ

ຂ່າວສານ



ຈຸດປະສົງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

• ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ
• ເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
• ເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອຂ່າຍ ຫຼື ການສື່ສານ
• ເທັກໂນໂລຊີການຈັດການແລະ ການບລໍິຫານ



ເທັກໂນໂລຊີ Technology

• ຄາໍວ່າ ເທັກໂນໂລຊີ (Technology) ໝາຍ
ເຖີງການປະຍຸກເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ ້ານວິທະຍາ
ສາດມາໃຊ ້ ໃຫ ້ເກີດປະໂຫຍດການສຶກສາພັດ
ທະນາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆ ກໍ່ເພື່ອໃຫ ້ເຂົາໃຈທາໍມະ
ຊາດ, ກົດເກນຂອງສີ່ງຕ່າງໆ ແລະຫາທາງນໍາມາ
ປະຍຸກໃຫ ້ເກີດປະໂຫຍດ



ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ

• ຄວາມສາມາດຂອງຄອມພີວເຕີ

• ສ່ວນປະກອນຂອງຄອມພີວເຕີ

• ການທາໍງານຂອງຄອມພີວເຕີ



ຄອມພີວເຕີແມ່ນຫຍັງ
• ອຸປະກອບທາງອີເລັກໂທນິກ ທີ່ມະນດຸສ ້າງຂື້ນເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃນ

ການຈັດການຂໍ້ມນູທັງຕົວເລກ ແລະຕົວໜັງສືຫຼື ສັນຍາລັກອື່ນໆ
ໂດຍທາໍງານຕາມຄາໍສັ່ງຂອງມະນດຸ ຄອມພີວເຕີມີຄວາມສາມາດ
ດັ່ງນີ:້
– ກໍານົດຊຸດຄາໍສັ່ງລ່ວງໜ້າໄດ ້ (Programmable)
– ສາມາດທາໍງານໄດ ້ຫາຼຍຮູບແບບ ຂື້ນຢູ່ກັບຊຸດຄາໍສັ່ງທີ່ເລືອກມາ

ໃຊ ້ງານ
– ສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ ້ງານໄດ ້ຢ່າງກ ້ວາງຂວາງເຊັ່ນ ຝາກ-

ຖອນເງ ິນ
– ສາມາດທາໍງານໄດ ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ມີຄວາມຖູກຕ ້ອງແລະ

ວ່ອງໄວ



ການທໍາງານພື້ນຖານຂອງຄອມພີວເຕີ

Input
ການປ້ອນຂໍ້ມນູ

Output
ຜົນຜະລິດ

Storage
ການເກັບມ ້ຽນ

Processing
ການດາໍເນີນການ

Communication Devices
ອຸປະກອນການສື່ສານ



ອົງປະກອບຂອງຄອມພີວເຕີ

•Hardware
•Software
•Peopleware
•Data/Information
•Procedure
• Data Communication



ໜ່ວຍຄວາມຈໍາສາໍຮອງ

ໜ່ວຍປະເມີນຜົນກາງ

ໜ່ວຍຄວາມຈໍາຫຼັກ

ໜ່ວຍຮັບຂໍ້ມນູ ໜ່ວຍສະແດງຜົນ

Control Unit ALU

ອົງປະກອນຂອງ Hardware ຄອມພີວເຕີ

ໜ່ວຍຄວບຄຸມການສື່ສານ



Hardware

Input Unit

Mouse

Central Processing Unit

Output Unit
Monitor

Printer

Keyboard

• Main Memory
• ALU
• Control Unit



Software
• ເປັນຊຸດຄາໍສັ່ງ ຫຼື ໂປຼແກຼມທີ່ສັ່ງໃຫ ້ຮາດແວທາໍງານຕາມຄວາມ

ຕ ້ອງການ ໂດຍຊຸດຄາໍສັ່ງ ຫຼື ໂປຼແກຼມນັ້ນຈະຂຽນມາຈາກ ພາສາ
ຄອມພີວເຕີໃດພາສາໜື່ງ

• ຊອບແວແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື

– ຊອບແວລະບົບ (System Software)
– ຊອບແວປະຍຸກ (Application Software) ໄດ ້ແກ່ຊອບແວ

ສາໍເລັດຮູບ (Package) ຊອບແວທີ່ສ ້າງຂື້ນສະເພາະງານ



Peopleware

• ໄດ ້ແກ່ບຸກຄະລະກອນທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ ໃນການທາໍງານດ ້ານຄອມ
ພີວເຕີເຊັ່ນ ຜູ້ໃຊ ້ຄອມພີວເຈ,ີ ຜູ້ຊ່ຽວຊານມາງຄອມພີວເຕີ , ໂປຼ
ແກຼມ ນັກວິເຄາະແລະ ອອກແບບລະບົບ ເຈົາໜ ້າທີ່ຄວບຄຸມ
ການທາໍງານລະບົບຄອມພີວເຕີແລະ ຜູ້ທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມນູ



Data/Information
• ຄືຊັບພະຍາກອນທີ່ສາໍຄັນຂອງໜ່ວຍງານມີຫາຼຍລັກສະນະ

– ข้ຂໍ້ມນູຕົວເລກນໍາໄປຄາໍນວນໄດ ້
– ຂໍ້ມນູຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ: ຊື່ດ ທີ່ຢູ່-ຂໍ້ມນູຮູບພາບເຊັ່ນ ພາບບຸກ

ຄະລະກອນ
– ຂໍ້ມນູມັນຕີມີເດຍໄດ ້ແກ່ຂໍ້ມນູພາບ, ສຽງ 

• ຂໍ້ມນູ ຫຼື Data ໝາຍເຖີງ ຂໍ້ມນູທີ່ໄດ ້ຈາກການສາໍຫວຼດຈີງ
• ຂໍ້ມນູຂ່າວສານ ຫຼື Information ໝາຍເຖີງສີ່ງທີ່ໄດ ້ຈາກາກນນໍາ

ຂໍ້ມນູໄປຜ່ານຂະບວນການໜື່ງກ່ອນ
• ຂໍ້ມນູທີ່ດ ີ= ຖືກຕ ້ອງ + ເປັນປະຈຸບັນ + ສົມບູນ



Procedures

• ຂະບວນການທາໍງານ ຫຼື Procedure ໝາຍເຖີງຂັ້ນຕອນທີ່ຜູ້ໃຊ ້ຈະ

ຕ ້ອງເຮັດຕາມເພື່ອໃຫ ້ໄດ ້ງານສະເພາະບາງຢ່າງຈາກຄອມພີວເຕ ີ
• ການປະຕິບັດງານດ ້ານຄອມພີວເຕີໃນສ່ວນຕ່າງໆ ມີຂັນຕອນສະ

ລັບຊັບຊ ້ອນດັ່ງນັ້ນຈີ່ງຈໍາເປັນຕ ້ອງມີຄູ່ມ ືການປະຕິບັດງານທີ່ຊັດ
ເຈນ



Data Communication
• ການສື່ສານຂໍ້ມນູທາງ ີເລັກໂທນິກຄກືານແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູລະຫວ່າງ

ຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ ໂດຍໃຊ ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຊື່ງ
ເຊື່ອມຕໍ່ກ ັນຢູ່ດ ້ວຍສື່ກາງຊະນິດໃດຊະນິດໜື່ງ 

• ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຄອມພີວເຕີຄື ລະບົບການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ຄອມພີວເຕີ ຕັ້ງແຕ່ສອງຕົວຂື້ນໄປ ເພື່ອໃຫ ້ສາມາດທາໍການສື່ສານ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູທາງອີນເຕີເນັດລະຫວ່າງກັນໄດ ້



ລັກສະນະທໍາງານຂອງຄອມພີວເຕີ
• ບັນທຶກຂໍ້ມນູທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
• ເກັບຂໍ້ມນູໄວ ້ດ ້ວຍໂປຼແກຼມຈັດການຂໍ້ມນູ
• ຄົ້ນຫາຂໍ້ມນູຕາມເງ ື່ອນໄຂໄດ ້ວ່ອງໄວ
• ຄາໍນວນຜະລິດຄະພັນຕ່າງໆ ໄດ ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
• ສົ່ງຂໍ້ມນູຈໍານວນຫາຼຍຜ່ານລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ
• ຄວບຄຸມອຸປະກອນທາງໄກໄດ ້ໄວ
• ອອກແບບຜະລິດຕະພັນແລະ ທົດລອງກ່ອນການຜະລິດ
• ຄວບຄຸມການຜະລິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ
• ສື່ສານດ ້ວຍລະບົບໄປສະນີອີເລັກໂທນິກ



ເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອຂ່າຍ

• ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ ( Network Systems) ໝາຍເຖີງລະບົບທີ່ເກີດ
ຈາກການນໍາເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຫາຼຍໆເຄື່ອງມາຕໍ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົາ
ກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຂ່າວສານ ຫຼື ໃຊ ້ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ
ໄດ ້ແກ່ ເຄື່ອງພີມ, ອຸປະກອນຈັດການຂໍ້ມນູ ຮ່ວມກັນ  

• ໂດຍທົ່ວໄປແລ ້ວລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຈະຖືກຈັດແບ່ງອອກຕາມຂະ
ໜາດເປັນ 2 ປະເພດຄື  LAN ແລະ WAN



Local Area Network: LAN

• LAN ໝາຍເຖີງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຂະໜາດນ ້ອຍ ທີ່ເຄື່ອງຄອມພີວ
ເຕີທັງໝົດຊື່ງຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າດ ້ວຍກັນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍປະເພດ
ນີ້ ມັກເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ ້ໃນບລໍິສັດຫຼື ອົງກອນຂະໜາດນ ້ອຍເນື່ອງ
ຈາກໃຊ ້ງ ົບປະມານໃນການສ ້າງແລະ ດແູລຮັກສາ 
 



Wide Area Network: WAN
• WAN ມາຍເຖີງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍທີ່ເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຕ່າງໆ ຊື່ງ

ຖູກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າດ ້ວຍກັນໂດຍເຄື່ອງຄອມພີວເຕີເລົ່ານັ້ນອາດ
ຈະຢູ່ກັນຄົນລະເມືອງຫຼື ຄົນລະປະເທດກໍ່ໄດລ້ະບົບເຄື່ອຂ່າຍ
ປະເພດນີ້ ມັກຈະໃຊ ້ກັບບລໍິສັດຫຼື ອົງກອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່
ຊື່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ ້ອງແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຂ່າວສານກັບສາຂາ
ຍ່ອຍ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປ

• ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ :  
    ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຂອງທະນາຄານຕ່າງໆ  
    ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ Internet ເປັນຕົ້ນ 



ເທັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

• Information Technology: (IT) ປະກອບດ ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ
ຄອມພີວເຕີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີໂທລະຄົມມະນາຄົມການລວມ
ລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະ ລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມດ ້ວຍກັນຈະ
ເຮັດໃຫ ້ເກີດປະສິດທິພາບສາມາດທາໍງານໄດ ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່
ສະຖານທີ່ໃດ Anytime, Anywhere



ຂ້ໍມູນ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

•  ຂໍ້ມນູ (Data or Raw Data) ໝາຍເຖີງຂໍ້ແທ ້ຈີງ(Fact) ທີ່ເກີດ
ຂື້ນ ຖ້າເປັນຄາໍວ່າຂໍ້ມນູໃນທາງຄອມພີວເຕີ ຈະໝາຍເຖີງຂໍ້ແທ ້ຈີງ
ທີ່ມີການເກັບຮວບຮວມໄວແ້ລະ ມີຄວາມໝາຍໃນຕົວເອງ

•  ຂໍ້ມນູຂ່າວສານ (Information) ໝາຍເຖີງການນໍາຂໍ້ມນູທີ່ເກັບ
ຮວບຮວມໄວ ້ ມາຜ່ານຂະບວນການ (Process) ເພື່ອໃຫ ້ໄດ ້
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ



ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານ

• Information Systems ເປັນລະບົບສາໍຫລັບຈັດເກັບຂໍ້ມນູຈາກ
ແຫ່ລງກໍາເນີດ ນໍາຂໍ້ມນູມາກວດສອບຄວາມຖກືຕ ້ອງ ບັນທຶກຂໍ້
ມນູລົງໃນຖານຂໍ້ມນູ ນໍາຂໍ້ມນູມາປະມວນຜົນເປັຂໍ້ມນູ
ຂ່າວສານ ແລະ ສົ່ງລາຍງານໃຫ ້ແກ່ຜູ້ໃຊ ້

• ລະບົບຂໍ້ມນູຂ່າວສານມີຫາຼຍຮູບແບບ ແລະ ເໝາະສາໍຫລັບຜູ້
ໃຊ ້ ແຕ່ລະລະດັຕ່າງກັນໄປ



ລະບົບປະມວນຜົນ

• ລະບົບຂໍ້ມນູຂ່າວສານແບບພື້ນຖານທີ່ສຸດ ໜ້າທີ່ຫຼັກຄືຮັບຂໍ້
ມນູພື້ນຖານຂອງອົງກອນແລ ້ວຈັດທາໍລາຍງານແລະ ເອອ
ກະສານທຸລະກິດທີ່ເປັນງານຫຼັກ

• ລະບົບທາງພາກເອກະຊົນທີ່ເຫັນຊັດເຂນ, ລະບົບສັ່ງຊື້ສິນຄ ້າ
• ລະບົບທາງພາກລັດເຊັ່ນລະບົບຍ ້າຍເຂົ້າອອກ, ລະບົບບັດ

ປະຊາຊົນ, ລະບົບໂຮງໝ,ໍ ລະບົບຝາກ-ຖອນເງ ິນ



ລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານເພື່ອການຈັດການ

• ລະບົບການຈັດການຂໍ້ມນູຂ່າວສານ Management Information 
Systes (MIS)

• ລະບົບສາໍຫລັບນໍາຂໍ້ມນູໃນລະບົບປະມວນຜົນມາຈັດການເປັນຂໍ້
ມນູຂ່າວສານ ເພື່ອໃຫ ້ຜູ້ບລໍິຫານໃຊ ້ໃນການຕັດສິນໃຈ

• ເປັນລະບົບທີ່ໄດ ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແລະ ການພັດທະນາຈະຕ ້ອງ
ເລີມຈາກການຈັດທາໍຂໍ້ມນູໃຫ ້ດີ



ເທັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານກັບ Internet

• ອີນເຕີເນັດ(Internet) ມາຈາກຄາໍວ່າ Interconnection 
Network ໝາຍເຖີງ “ເຄື່ອຂ່າຍຄອມພີວເຕີຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່
ເຊື່ອມຕໍ່ກ ັນທົ່ວໂລກໂດຍມີມາດຕະຖານການຮັບສົ່ງຂໍ້ມນູ
ລະຫວ່າງກັນ ເປັນແບບດຽວກັນ ຊື່ງຄອມພີວເຕີພາຍໃນເຄື່ອ
ຂ່າຍສາມາດຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມນູໃນຮູບແບບເຊັ່ນ: ຕົວອັກສອນ
ພາບກາບຟິກ ແລະ ສຽງເປັນຕົ້ນ"



ບໍລິການຕ່າງໆໃນ  Internet
• ບລໍິການຮັບສົ່ງຈ ົດໝາຍອີເລັກໂທນິກ(E-Mail)
• ບລໍິການຖ່າຍໂອນແຟ້ມຂໍ້ມນູ (File Transfer Protocol)
• ບລໍິການເຂົ້າໃຊ ້ລະບົບຄອມພີວເຕີໄລຍະຍາວ(Remote Login, 

Telnet)
• ບລໍິການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ(Usenet News)
• ບລໍິການຕິດຕໍ່ຂໍ້ມນູຂ່າວສານອອນໄລ (Chat)
• ບລໍິການການຄົ້ນຫາຂໍ້ມນູດ ້ວຍ Search Engines (google, yahoo)
• ບລໍິການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຂ່າວສານ  Upload และ Download



ການໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕແີລະການສື່ສານສານ

• ການໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີໃນຊິວິດປະຈໍາວັນ
• ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ ້ອງ
• ການປະຍຸກໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີແລະ ຂໍ້ມນູຂ່າວສານ
• ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີແລະ ການສື່ສານໃນອານາຄົດ



ການໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີໃນຊິວິດປະຈໍາວັນ

• ການສື່ສານທາງໂທລະສັບແລະ ໂທລະສັບມືຖື
• ການສົ່ງເອກະສານທາງໂທລະສານ
• ການໃຊ ້ບັດເອທີເອັມຖອນເງ ິນຈາກບັນຊີເງ ິນຝາກ
• ການຕິດເງ ິນຄ່າສິນຕ ້າໂດຍອ່ານລະຫັດສິນຄ ້າ



ການປະຍຸກໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີແລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານ

• ໃນໜ່ວຍງານປະຕິບັດງານ

• ໃນພາກທຸລະກິດ

• ໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ

• ໃນໂຮງຮຽນ



ທະນາຄານ

• ລະບົບຝາກເງ ິນທຸກປະເພດລະບົບ ATM
• ລະບົບກວດສອບສິນຄ ້າ
• ລະບົບໂອນເງ ິນອັດຕະໂນມັດ

ວຽກງານປະຍຸກພາກທຸລະກິດ



ວຽກງານປະຍຸກໃນພາກອຸດສາຫະກໍາ

• ອອກແບບຜະລິດຕະພັນດ ້ວຍລະບົບ Computer Aided Design
• ກວດສອບແບບຜະລິດຕະພັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
• ຈັດໂປຼແກຼມຄວບຄຸມເຄື່ອງຕັກການຜະລິດ
• ບັນທຶກລະບົບວັດຖຸດິບແລະ ສິນຄ ້າ



ວຽກງານປະຍຸກໃນໂຮງຮຽນ

• ການຮຽນການສອນ ດ ້ວຍລະບົບຄອມພີວເຕີ
• ການບລໍິຫານ

– ຈັດຕາຕະລາງສອນ
– ລະບົບບຸກຄະລະກອນ, ງ ົບປະມານ



ການໃຊ ້ເທັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕແີລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານໃນອານາຄົດ

• ລະບົບທາງດ່ວນຂອງຂໍ້ມນູ
• ຖານຂໍ້ມນູແຫ່ງຊາດ
• ລະບົບຫ ້ອງສະມຸດ
• ການທ່ອງທ່ຽວ



ຂຂໍອບໃຈ


