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19KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ท่ี ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

ภาษาอังกฤษ (2)
Parts of Speech : Verbs (คํากริยา)

Auxiliaries verbs คือ กริยาชวยModal verbs คือ คํากริยาชวยที่ทําหนาที่
ขยายคํากริยาหลัก

กริยาที่ตองการกรรม (Transitive Verbs)
เชน Hit, Speak เปนตน

เชน can, could, will, would,
shall, should เปนตน

Verb to be

is am are has had do did

was were
have does

Verb to have Verb to do

กริยาที่ไมตองการกรรม (Intransitive Verbs)
เชน Swim, Dance เปนตน 

กริยาที่เปนตัวเชื่อม (Linking Verbs)
เชื่อมประธานกับสวนขยายของประธาน

เชน Feel, Grow, Go, Get เปนตน

Main verbs คือ กริยาแทของประโยค
ภาษาอังกฤษ (3)

Parts of Speech : Adjectives (คําคุณศัพท)

ใชขยายคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อบอกลักษณะ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณภาพของคํานาม

หรือคําสรรพนาม

พหูพจน

เอกพจน

คําคุณศัพทชี้เฉพาะ

 (Demonstrative Adjectives)

คําคุณศัพทสัมพันธ 

(Relative Adjectives)

ขยายคํานามตามหลัง และเชื่อมประโยค

คําคุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 

(Possessive Adjectives)

คําคุณศัพทเนนความ

(Emphasizing Adjectives)

คําคุณศัพทอุทาน

(Exclamatory Adjectives)

คําคุณศัพทแบงแยก

(Distributive Adjectives)

แยกคํานามออกจากกัน เชน Every, Each เปนตน

How + adj./adv. + subject + verb

What + a/an + adj. + นามนับไดเอกพจน

คําคุณศัพทบอกลักษณะ

(Descriptive Adjectives)

เชน Clever, Tall, Smart เปนตน

คําคุณศัพทที่ใชขยายนามใหเปนคําถาม

(Interrogative Adjectives)

เชน What, Where, When เปนตน

คําคุณศัพทบอกจํานวนตัวเลข

(Numeral Adjectives)

คําคุณศัพทบอกปริมาณ

(Quantitative Adjectives)

เชน Many, Some, All เปนตน

One Two Three

บอกจํานวนนับ

ที่แนนอน

First Second

บอกลําดับ
Double Triple

บอกจํานวนทวี

BOOK_KEY MAP ����������� ������������� ����������������� 100%.indd   19 16/9/2564   8:38:49

ตัวอย่างหนังสือ



36 KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน
เพื่อเคลื่อนยายสินคา

การบริการ การลงทุน แรงงานฝมือ
และเงินทุนเปนไปอยางเสรี

สรางความเทาเทียม
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สรางขีดความสามามารถ
ทางเศรษฐกิจ

รวงขาวสีเหลือง 10 มัด

หมายถึง การที่ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน

อยูในพื้นที่วงกลม
สีแดง สีขาว และนํ้าเงิน

ซึ่งแสดงถึงความ
เปนเอกภาพ

สีนํ้าเงิน
สันติภาพและ
ความมั่นคง

สีแดง
ความกลาหาญ

และความกาวหนา

สีขาว
ความบริสุทธิ์

สีเหลือง
ความเจริญรุงเรือง

สีทั้งหมดที่ปรากฏ
ในสัญลักษณของอาเซียน

เปนสีสําคัญที่ปรากฏ
ในธงชาติของแตละประเทศ

สมาชิกอาเซียน

วงกลม สี

การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
เนนการปรับประสานนโยบาย

เศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค

ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

สัญลักษณและธงอาเซียน

เปาหมาย

มาเลเซีย สิงคโปร บรูไนดารุสซาลาม  เมียนมาร กัมพูชา

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไทย เวียดนาม ลาว

เคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาคของสมาชิกอาเซียน

รับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของภูมิภาค
ไมใชการรุกราน หรือการกระทําอื่นใดในลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ
การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ

ไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
เคารพสิทธิของประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ปรึกษาหารือเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนรวมกันของอาเซียน

ยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตย และรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
เคารพเสรีภาพพื้นฐาน การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมความยุติธรรม
ทางสังคม

เคารพในวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกตางของประชาชนอาเซียน
ความเปนศูนยรวมของอาเซียน คงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขัน
ยึดมั่นในกฎการคาพหุภาคี และระบอบของอาเซียน

ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติ และกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรม
ระหวางประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
ละเวนจากการมีสวนรวมในนโยบาย กิจกรรม หรือการใชดินแดนของตน ซึ่งคุกคามอธิปไตย 
บูรณภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน

ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

หลักการของอาเซียน
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44 KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

 และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557 
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูบังคับการ

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.)

ควบคุม กํากับ ดูแลบุคลากรการเงิน
การพัสดุสถานที่และทรัพยสินอื่น

ของกองบังคับการ

บริหารราชการของกองบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และประกาศของทางราชการ ก.ต.ช. ก.ตร.

และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของทางราชการ
ก.ต.ช. ก.ตร. และสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ประธาน

นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

แตงตั้งจากขาราชการ
ตํารวจยศพลตํารวจตรีขึ้นไป

จํานวนไมเกิน 2 คน

ไดรับเลือกจาก
วุฒิสภาจํานวน 2 คน

เปนกรรมการ
และเลขานุการ

รองประธาน กรรมการ
โดยตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ

ผูชวยเลขานุการ

ประกอบดวย

ออกระเบียบ ประกาศ
หรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารราชการตํารวจ

และวิธีปฏิบัติราชการ
ของขาราชการตํารวจ

กําหนดกระบวนการและขั้นตอน
ในการกระจายอํานาจระหวางสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติกับตํารวจภูธรจังหวัด
และราชการสวนทองถิ่น

พิจารณาดําเนินการคัดเลือก
ขาราชการตํารวจเพื่อดําเนินการแตงตั้ง

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

เสนอแนะใหมีการตรา
พระราชกฤษฎีกา

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารราชการตํารวจใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่
ก.ต.ช. มอบหมาย

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมายหรือตามที่มีกฎหมาย

กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ ก.ต.ช.

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 88/2557
เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

อํานาจหนาที่คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.)
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50 KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

ชั้น 4 จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ชั้น 3 จําคุกไมเกิน 10 วัน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ชั้น 2 ปรับไมเกิน 500 บาท

ชั้น 1 ปรับไมเกิน 100 บาท

1 มกราคม พ.ศ. 2500 เปนตนไป

ทําผิดในราชอาณาจักร ทําผิดนอกราชอาณาจักร

โทษฐานลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญา

บังคับใช

การกระทําผิดที่ตองรับโทษในราชอาณาจักร

ทําผิดในเรือไทย

ทําผิดในอากาศยานไทย

ความผิดที่ทําในราชอาณาจักรบางสวน
แตผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักร

เตรียมการ พยายามทําการที่เปนความผิด
นอกราชอาณาจักร แตถาสําเร็จผลนั้นจะเกิดใน
ราชอาณาจักร

ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

ความผิดฐานชิงทรัพย และความผิดฐานปลน
ซึ่งไดทําในทะเลหลวง

ทางสาธารณะ
ทางบก ทางนํ้า ทางรถไฟ

สําหรับประชาชน

สาธารณสถาน
สถานที่ที่ประชาชน
มีความชอบธรรม

เขาไปได

เอกสารสิทธิ
เอกสารหลักฐาน
ที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
โอน สงวน

หรือระงับสิทธิ

คาไถ
ทรัพยสิน หรือประโยชน

ที่เรียกเอา
หรือใหเพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพ

ของผูถูกเอาตัวไป
ผูถูกหนวงเหนี่ยว
หรือผูถูกกักขัง

บัตรอิเล็กทรอนิกส
- เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ผูออก ไดออกใหแกผูมีสิทธิใช 
 โดยบันทึกขอมูลหรือรหัสไวใหปรากฏความหมาย
- ขอมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส
 หรือเครื่องมือทางตัวเลขที่ผูออกไดออกใหแกผูมีสิทธิใช
- สิ่งที่ใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสแสดงความสัมพันธ
 ระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อระบุตัวบุคคล

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพนิ้วมือ

และเครื่องหมายซึ่งบุคคล
ลงไวแทนลายมือชื่อของตน

หนังสือเดินทาง
เอกสารสําคัญ

ประจําตัว
เพื่อการเดินทาง
ระหวางประเทศ

เจาพนักงาน
บุคคลซึ่งกฎหมาย

บัญญัติวาเปนเจาพนักงาน
หรือไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย

ใหปฏิบัติหนาที่
ราชการ

ใชกําลังประทุษราย
การประทุษรายแกกาย

หรือจิตใจของบุคคลจะใชแรง
หรือไมใชแรงก็ได

รวมถึงการเปนเหตุให
บุคคลหนึ่งอยูในสภาวะ
 ที่ไมสามารถขัดขืนได

เอกสาร
กระดาษ

หรือวัตถุอื่นใด ซึ่งไดทําให
ปรากฏความหมายดวย

ตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรืออื่น ๆ

เอกสารราชการ
เอกสาร

และสําเนาเอกสาร
ที่เจาพนักงานทําขึ้น
หรือรับรองในหนาที่

กระทําชําเรา
ทําเพื่อสนองความใคร

ของผูกระทําโดยใช
อวัยวะเพศของผูกระทํา

ลวงลํ้าอวัยวะเพศ
ทวารหนัก

หรือชองปากผูอื่นสื่อลามกอนาจารเด็ก
วัตถุหรือสิ่งที่แสดงใหรู
หรือเห็นถึงการกระทํา

ทางเพศของเด็กหรือกับเด็ก
ซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ป

โดยสามารถสื่อไปในทาง
ลามกอนาจาร

 ไมวาจะรูปแบบใด

อาวุธ
สิ่งที่เปนอาวุธ

และสิ่งที่ไมไดเปนอาวุธ
โดยสภาพ แตใช

ประทุษรายรางกาย
ถึงอันตรายสาหัส

อยางอาวุธได

โดยทุจริต
เพื่อแสวงหา
ประโยชน

ที่ตนเองและผูอื่น
ไมควรได โดยชอบ

ดวยกฎหมาย

คุมขัง
คุมตัว ควบคุม ขัง
กักขัง หรือจําคุก

เคหสถาน
ที่ + บริเวณที่คนใช

เปนที่อยูอาศัย

กลางคืน
เวลาระหวาง

พระอาทิตยตกและ
พระอาทิตยขึ้น

พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499
คํานิยาม
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60 KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548

หนังสือ

หนังสือสั่งการ

คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ

หนังสือประชาสัมพันธ

ประกาศ เพื่อชี้แจง แนะแนวทาง
ประกาศ ชื่อสวนราชการที่ออก
เรื่อง
ขอความ
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ
ตําแหนง

คําสั่ง
ที่
เรื่อง
ขอความ
สั่ง ณ วันที่
ลงชื่อ
ตําแหนง

ระเบียบ
วาดวย
ฉบับที่
พ.ศ.
ขอความ
ขอ
ประกาศ
ลงชื่อ
ตําแหนง

ขอบังคับ
วาดวย
ฉบับที่
พ.ศ.
ขอความ
ขอ
ประกาศ
ลงชื่อ
ตําแหนง

แถลงการณ
ลงชื่อสวนราชการที่ออก
เรื่อง
ฉบับที่
ขอความ
สวนราชการที่ออกแถลงการณ
วัน เดือน ป

ขาว 
ลงชื่อสวนราชการที่ออก
เรื่อง
ฉบับที่
ขอความ
สวนราชการที่ออกขาว
วัน เดือน ป

แถลงการณ เพื่อทําความเขาใจ ขาว เพื่อเผยแพรใหทราบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548

หนังสือ

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น
หรือรับไวเปนหลักฐาน

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น
หรือรับไวเปนหลักฐาน

บันทึก
ชื่อตําแหนงที่บันทึก
ถึงสาระสําคัญ
ชื่อและตําแหนงผูบันทึก

หนังสือ หรือเอกสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ รวมถึงภาพถาย ฟลม 
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอก
ที่ยื่นตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม 
จะกําหนดขึ้นตามเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง 
สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง เปนตน

หนังสืออื่น

หนังสือรับรอง

เลขที่
สวนราชการเจาของหนังสือ
ขอความ
ใหไว ณ วันที่
ลงชื่อ
ตําแหนง
รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง

รายงานการประชุม
ลงชื่อคณะที่ประชุม/ชื่อการประชุม
ครั้งที่
เมื่อ
ณ
ผูมาประชุม
ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
เริ่มประชุม
ขอความ
เลิกประชุม
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
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77KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ท่ี ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

คํานิยาม

ระบบคอมพิวเตอร
อุปกรณหรือชุดอุปกรณ

ของคอมพิวเตอร
ที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน

โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง
หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงาน
ใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่

ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ

ผูใหบริการแกบุคคลอื่น
ในการเขาสูอินเทอรเน็ต

หรือใหสามารถ
ติดตอถึงกัน

โดยประการอื่น
โดยผานทางระบบ

คอมพิวเตอร

ผูใหบริการเก็บรักษา
ขอมูลคอมพิวเตอร

เพื่อประโยชน
ของบุคคลอื่น

ผูใชบริการ
ผูใชบริการของผูใหบริการ
ไมวาตองเสียคาใชบริการ

หรือไมก็ตาม

รัฐมนตรี
รัฐมนตรีผูรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรี

วาการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

พนักงานเจาหนาที่
ผูซึ่งรัฐมนตรี

แตงตั้ง
ใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

ผูใหบริการ

ขอมูลคอมพิวเตอร
ขอมูล ขอความ คําสั่ง

ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดา
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอร

ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร
อาจประมวลผลได
และใหหมายความ

รวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอ

สื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึง
แหลงกําเนิด ตนทาง 

ปลายทาง เสนทาง เวลา 
วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการหรืออื่น ๆ

ที่เกี่ยวของกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูใดเขาถึงโดยมิชอบในระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน

การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิไดมีไวสําหรับตน

ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด

หรือปลอมแปลงแหลงที่มา
ของการสงขอมูลดังกลาว

อันเปนการรบกวนการใชระบบ
คอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

ผูใดกระทําดวยประการใด
โดยมิชอบดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น
ที่อยูระหวางการสงในระบบ
คอมพิวเตอร และขอมูลนั้น

มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ

ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบ

ถาทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับประเทศ หรือสาธารณะ 
ตองระวางโทษจําคุก 1 - 7 ป และปรับ 20,000 - 140,000 บาท

ถาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร
 ตองระวางโทษจําคุก 1 - 10 ป และปรับ 20,000 - 200,000 บาท
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82 KEY MAP นายสิบต�ารวจ
แ ผ น ที่ ค ว า ม คิ ด  พิ ชิ ต ข ้ อ ส อ บ มั่ น ใ จ  1 0 0 %

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฮารดแวร (Hardware)
อุปกรณในการ
จัดการขอมูล

ซอฟตแวร (Software)
ชุดคําสั่งเพื่อ

ควบคุม
ใหฮารดแวร
ทํางานปกติ

ซอฟตแวรระบบ
ซอฟตแวรประยุกต

อุปกรณรับขอมูล

อุปกรณประมวลผล

อุปกรณแสดงผล

อุปกรณเก็บขอมูล

ขอมูล (Data)
ขอเท็จจริง

ที่ยังไมผานการ
ประมวลผล

รูปแบบ
ของขอมูล

บุคลากร (People)
บุคคล

ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการทํางาน (Procedure)
ขั้นตอนการทํางานที่ผูใชปฏิบัติ

เพื่อใหไดผลลัพธจากการประมวลผล
ผานเครื่องคอมพิวเตอร

หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสื่อสารขอมูล
(Data Communication)
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร

หรืออุปกรณดานสารสนเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยน

และขยายขีดความสามารถ
ในการทํางาน

ความหมาย ความสําคัญ

ตอตนเอง

ตอประเทศ

สูระดับโลก

การประยุกตใชคอมพิวเตอร
และอุปกรณโทรคมนาคม
มาจัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง 
และสามารถนําไปประยุกต
ใชประโยชนไดหลากหลาย

ในวงกวางมากขึ้น

ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

รูปแบบการเชื่อมตอขอมูล

การเชื่อมตอแบบวงแหวน
(Ring Topology)

การเชื่อมตอแบบบัส
(Bus Topology)

เครือขายสวนบุคคล
(Personal Area Network : PAN)

เปนเครือขายที่ใชสวนบุคคล 
เปนการเชื่อมตอในระยะใกล

เครือขายทองถิ่น
(Local Area Network: LAN)
ระบบเครือขายที่ใชเฉพาะที่

ในบริเวณที่ใกลเคียงกัน

เครือขายระดับประเทศ 
(Wide Area Network : WAN)

เครือขายที่ใชในพื้นที่ขนาดกวาง 
มีสถานีหรือจุดเชื่อมตอจํานวนมาก 
และใชสื่อกลางหลายชนิดรวมกัน

เครือขายระหวางประเทศ 
(International Network)

ระบบเครือขายที่ใชติดตอกันระหวางประเทศ
 โดยมักใชสื่อกลางเปนดาวเทียม

เครือขายระดับเมือง
(Metropolitan Area Network : MAN)

เครือขายที่มีการใชรวมกันในพื้นที่
ที่ใหญขึ้นกวาเครือขาย LAN

การเชื่อมตอแบบผสม
(Hybrid Topology)

การเชื่อมตอแบบเมช
(Mesh Topology)

การเชื่อมตอแบบดาว
(Star Topology)

ประเภทตามลักษณะการติดตั้ง
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