
ประเภทของจอ



1. จอพลาสมา  

2. จอทีเอฟที

3. จอแอลซีดี

4. จอซีอารท์ี

5. แอลอีดี

ประเภทของจอ



• จอแอลซีดีเป็นจอภาพแบบแบน ใชเ้ทคโนโลยีการเรือง

แสงของผลึกเหลว จึงท าใหป้ระหยดัพลงังานไฟฟ้าและ

แสงที่ส่องมายงัตาผูใ้ชน้อ้ย

• จอซีอารท์ี  เป็นจอภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และเทคโนโลยี

เดียวกบัโทรทศัน ์ท างานโดยการยิงล าแสงผ่านหลอดแกว้

• จอทีเอฟที หนา้จอที่มีการตอบสนองต่อการแสดงผลที่

ค่อนขา้งไว ประมวลผลการท างานไดเ้ร็ว ท าใหก้าร

แสดงผลมีความละเอียด สว่าง และคมชดัมาก มกัใชใ้น

โนต้บุก๊ เครื่องพีดีเอ กลอ้งดิจิทลั

จอภาพ



• จอพาสซีพเมทริกซ ์เป็นจอภาพที่มกัน าไปใช้
เป็นจอโทรศพัทมื์อถือ

• จอพลาสมา จอภาพท่ีมีเทคโนโลยีที่ใหมุ้มมอง
จอภาพท่ีกวา้งถึง 160 องศา  มีความสว่าง

และคมชดั แสดงภาพเคลื่อนไหวเร็วๆไดดี้

เหมาะการชมภาพยนตรแ์ละกีฬา

จอภาพ



1. แป้นพิมพท์ี่ออกแบบตามหลกัการศาสตร์

2. แป้นพิมพไ์รส้าย

3. แป้นพิมพพ์กพา

4. แป้นพิมพเ์สมือน

แป้นพิมพแ์ต่ละชนิด



Mouse แบ่งไดเ้ป็นสองแบบคือ
1. แบบทางกล 

2. แบบใชแ้สง

เมาส์



1. Ball Mouse เป็นแบบที่ใช้ลูกกลิง้กลม ที่มีน ำ้หนักและแรงเสียด
ทำนพอดี เม่ือเล่ือน Mouse ไปในทิศทำงใดจะท ำให้ลูกกลิง้
เคลื่อนไปมำในทิศทำงน้ัน ลูกกลิง้จะท ำให้กลไกซึ่งท ำหน้ำที่
ปรับแกนหมุนในแกน X และแกน Y แล้วส่งผลไปเล่ือนต ำแหน่ง
ตัวช้ีบนจอภำพ Mouse แบบทำงกลนี้มีโครงสร้ำงที่ออกแบบได้
ง่ำย มีรูปร่ำงพอเหมำะมือ ส่วนลูกกลิง้จะต้องออกแบบให้กลิง้ได้
ง่ำยและไม่ลื่นไถล สำมำรถควบคุมควำมเร็วได้อย่ำงต่อเน่ือง
สัมพันธ์ระหว่ำงทำงเดินของMouseและจอภำพ

เมาสแ์บ่งได ้3 ประเภท



2. Wireless Mouse (ไร้สำย)
เป็น Mouse ที่มีกำรท ำงำนเหมือน Mouse ทั่วไป

เพียงแต่ไม่มีกำรใช้สำยไฟต่อออกมำจำกตัว Mouse ซ่ึง 
Mouse ชนิดนี้จะมีตัวรับและตัวส่งสัญญำณซ่ึงทำงด้ำน
ตัวรับสัญญำณอำจจะเป็นหัวต่อ แบบ PS/2 หรือ 
แบบ USB ที่เรียกว่ำ Thumb USB receiver ซ่ึงใช้
ควำมถี่วิทยุอยู่ที่ 27MHz

เมาสแ์บ่งได ้3 ประเภท

http://www.com5dow.com/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/249-USB-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.com5dow.com/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/249-USB-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


3. Mouse แบบใช้แสง
อำศัยหลักกำรส่งแสงจำก Mouse ลงไปบนแผ่นรอง Mouse 

(mouse pad) เป็น Mouse ชนิดใช้แสงซ่ึงปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิต 
Mouse ชนิดนี้ได้เพิ่มให้มีควำมสวยงำมต่ำงๆกันไป เช่น ใส่แสง
ให้กับ wheel หรือไม่ก็ออกแบบให้มีแสงสว่ำงทั้งตัว Mouse แต่
หน้ำที่กำรท ำงำนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจำก Ball Mouse

เมาสแ์บ่งได ้3 ประเภท



PDA



PDA ย่อมำจำก Personal Digital Assistant คือ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพำขนำดเล็ก ซ่ึงช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจดบันทึก , เก็บข้อมูล , เตือนเวลำนัดหมำย 
หรือ จัดกำรงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึง
ควำมสำมำรถของกำรเพิม่เติมแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้ใช้งำน
ด้ำนอ่ืนๆได้ สำมำรถท ำงำนได้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลเลยทีเดียว เช่น กำรท ำ เอกสำร Word, Excel หรือ
แม้กระทั่งกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต (Internet ) ในกำรเล่นเว็บ 
หรือกำรรับ-ส่ง E-Mail และอีกอย่ำงที่ส ำคัญคือสำมำรถ
ท ำงำนด้ำนมัลติมีเดีย เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ได้อีกด้วย

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2029-e-mail-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


สแกนเนอร์
การท างานโดยใชห้ลกัการส่องแสงไปยงัขอ้ความ 

สญัลกัษณ ์หรือภาพแลว้แปลงสญัญาณไฟฟ้า



สแกนเนอร์
• สแกนเนอรข์นาดเล็ก 

สามารถถือและพกพาติดตวั

ไดส้ะดวก ใชง้านโดยผูใ้ช้

ตอ้งถือตวัสแกนเนอรเ์ล่ือน

ผ่านบนภาพ หรือ เอกสาร

ตน้ฉบบัที่ตอ้งการ



สแกนเนอร์
• เป็นสแกนเนอรท์ี่ใชส้อด

ภาพหรือเอกสารเขา้ไปยงั

ช่องส าหรบัอ่านขอ้มูล 

สามารถอ่านเอกสารที่เป็น

แผ่น แต่ไม่สามารถอ่าน

เอกสารที่เป็นเล่มได้



สแกนเนอร์
• เป็นเคร่ืองสแกนเนอรท่ี์นิยม

ในปัจจุบนั โดยการวาง

กระดาษเอกสารตน้ฉบบัท่ี

ตอ้งการไปบนเคร่ือง

สแกนเนอร ์ 



อุปกรณจ์บัภาพ



อุปกรณจ์บัเสียง



หน่วยความจ าแรม คืออะไร

• RAM (Random Access Memory) เป็นสถำนที่ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงระบบปฏิบัติกำรโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลที่
ค ำส่ังใช้งำนเก็บไว้เพ่ือท ำให้ ไมโครโพรเซสเซอร์น ำไปประมวลผล
ได้อย่ำงรวดเร็ว RAM เป็นที่เก็บที่สำมำรถผ่ำนและเขียนได้รวดเร็ว
กว่ำที่เก็บชนิดอ่ืน ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ , ฮำร์ดดิสก์ , ฟล็อปบี้
ดิสก์ และ ซีดี - รอม อย่ำงไรก็ตำมกำรเก็บข้อมูลไว้ใน RAM ท ำได้
เม่ือมีกำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์



หน่วยความจ าแรม คืออะไร

• RAM สำมำรถเปรียบเทียบได้กับควำมจ ำระยะส้ันของคน และฮำร์ดดิสก์ 
เหมือนกับหน่วยควำมจ ำระยะยำว หน่วยควำมจ ำระยะส้ันจะสนใจกับ
งำนบนมือ แต่สำมำรถเก็บข้อเท็จจริงหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน ถ้ำ
หน่วยควำมจ ำระยะส้ันถูกใช้จนเต็มแล้ว บำงคร้ังสมองสำมำรถ refresh 
โดยกำรดึงข้อเท็จจริง (fact) ในหน่วยควำมจ ำระยะยำวออกมำ 
คอมพิวเตอร์ท ำงำนในลักษณะเดียวกัน ถ้ำ RAM ถูกใช้จนเต็มแล้ว ไม
โครโพรเซสเซอร์ต้องไปที่ฮำร์ดดิสก์ เพ่ือเรียกข้อมูลออกมำและเขียนทับ 
(Overlay) ด้วยข้อมูลใหม่ เป็นกำรท ำให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท ำงำนช้ำลง 
แตกต่ำงจำกฮำร์ดดิสก์ ที่มีข้อมูลอย่ำงสมบูรณ์ RAM จะไม่ท ำงำน
มำกกว่ำขนำดหน่วยควำมจ ำ ซ่ึงจะท ำให้กำรท ำงำนช้ำลง



หน่วยความจ าแรม 

• มีลักษณะ เป็นหน่วยความจ าท่ีจดัเก็บขอ้มูลและค าสั่ งหรือ

โปรแกรมในขณะท่ีซีพียูก าลังประมวลผล หรือเม่ือเปิดเครื่อง

คอมพิวเตอร ์การท างานตอ้งอาศัยการะแสไฟฟ้าเพ่ือไม่ให้

ขอ้มูลสูญหาย ซีพียูสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและค าสั่งในแรมอย่าง

รวดเร็ว หากผูใ้ชต้อ้งการใชข้อ้มูลภายหลังตอ้งยา้ยขอ้มูลจาก

แรมไปเก็บท่ีหน่วยความจ ารอง


