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ตัวชี้วัด
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นักเรียนคิดวา วิทยาการ
คอมพวิเตอรมคีวามสาํคญั
ตอเทคโนโลยทีีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตอยางไร

 1	 วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการ
	 	 ดําเนินชีวิต
 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)	เป็นศาสตร์

ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาค้นคว้าทฤษฎกีารค�านวณทางคอมพวิเตอร์

และทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ	 ทั้งด้านซอฟต์แวร์	

วิทยาการคอมพิวเตอร 
สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการดาํเนินชีวติ

ฮาร์ดแวร์	และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	โดยวิทยาการคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับคอมพวิเตอร์	ต้ังแต่ระดับนามธรรม	หรอืความคดิเชงิทฤษฎ	ีเช่น	การวเิคราะห์และการสงัเคราะห์

ขั้นตอนวิธี	 ไปจนถึงระดับรูปธรรม	 เช่น	 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม	 ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทฤษฎีทางด้านฮาร์ดแวร์	ทฤษฎีการจัดการข้อมูล	ทฤษฎีสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 การเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จะน�าไปสู่การคิดค้นทฤษฎีและนวัตกรรม

ใหม่	ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการใช้เทคโนโลยีของคนในสังคม	ที่ต้องการอะไรที่

เรว็ขึน้	สะดวกขึน้	และมปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยหวัข้อทีค่วรศกึษาเกีย่วกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์	

มีดังนี้

 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์	การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง	ๆ 	 ไม่ว่า

จะเป็นโปรแกรมภาษาไพทอน	 (Python)	 โปรแกรมภาษาซี	 (C)	 โปรแกรมภาษาจาวา	 (Java) 

หรือโปรแกรมภาษา	SQL	จะต้องเรียนรู้ถึงหลักการเขียนโปรแกรม	และการออกแบบอัลกอริทึม

เพือ่ใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ออกมาให้มปีระสทิธภิาพตรงตามความต้องการของผู	้ใช้งาน	ทัง้ทีอ่ยู่

ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน	(Web Application)	โมบายแอปพลิเคชัน	(Mobile Application)

เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน	(Desktop Application)	เกม	(Games)	และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ฝังตัว

ลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ต ่าง	ๆ 	 เช ่น

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ข้อมูลเก่ียวกับ

การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู ้ ท่ีมีอาการ

เจ็บป่วย		 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

ในการแจ้งเตือนภัย	 การพัฒนาเดสก์ท็อป

แอปพลิเคชันการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน	

การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง

การเรียนรู้ของเด็กท่ีมีพัฒนาการทางสมองช้า

การพัฒนาซอฟต์แวร์ฝ ังตัวลงบนอุปกรณ์

ตรวจจบัสภาพอากาศเพ่ือการจดัการการเกษตร
ภาพที่ 1.1 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	
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	 	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 จะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ	 เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ	 และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

โดยกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็นที่นิยม	 คือ	 วัฏจักรการพัฒนาระบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC)	ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ 

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ส�าเร็จ	ตรงตามความต้องการ	และมีคุณภาพ	

	 	 วัฏจักรการพัฒนาระบบ	มีล�าดับขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้

ภาพที่ 1.2 วัฏจักรการพัฒนาระบบ	

  การวางแผน (Planning)

	 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 เช่น	 การวางแผน 

การด�าเนินงาน	 การจัดตั้งทีมงาน	 การก�าหนด

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	การก�าหนดระยะเวลา	

การประมาณการต้นทุน

  การซ่อมบ�ารุงระบบ (Maintenance)

	 เป็นขั้นตอนหลังจากระบบสารสนเทศใหม่ 

ได้เริ่มด�าเนินการแล้ว	 ซึ่งผู ้ใช้งานอาจพบกับ

ปัญหาต่าง	ๆ 	 หรือต้องการปรับปรุงระบบให้มี

ความเหมาะสมมากขึน้	จึงต้องท�าการแก้ไขปัญหา

จุดบกพร่องเหล่านั้น	หรือปรับปรุงระบบ	 เพื่อให้ 

ระบบสามารถด�าเนนิไปได้อย่างถกูต้องและสมบูรณ์ 

ที่สุด

  การวเิคราะห์ความต้องการ (Analysis)

	 เป็นขั้นตอนการท�าความเข้าใจปัญหา	 หรือ

ขั้นตอนการท�างานของระบบงานเดิม	 ซึ่งอาจ

เป็นระบบสารสนเทศเดิม	หรือระบบที่ไม่ได้มีการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และเป็นขั้นตอนการ

วิเคราะห์หาความต้องการของระบบสารสนเทศ

ที่จะพัฒนาใหม่	โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	เช่น	การสัมภาษณ์	การจัดท�า

แบบสอบถาม

  การติดตั้งระบบ (Implementation)

	 เป็นขั้นตอนที่น�าระบบสารสนเทศที่พัฒนา

ส�าเร็จ	 และผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน	 โดย

ด�าเนินการในสภาพแวดล้อมจริง	 แล้วท�าการ

ทดสอบจนแน่ใจว่า	 ระบบสามารถท�างานได้อย่าง

ถูกต้อง	จากน้ันจงึด�าเนนิการจัดอบรมวธิกีารใช้งาน

แก่ผูใ้ช้งานต่อไป

  การออกแบบ (Design)

	 เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่าง	ๆ 	

ของระบบสารสนเทศ	เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหา

ได้ตรงตามความต้องการ	 เช่น	 การออกแบบ

ฐานข้อมูล	การออกแบบวิธีการประมวลผล	การ

ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน

  การพัฒนาระบบ (Development)

	 เป็นขั้นตอนการสร้างระบบด้วยวิธีการต่าง	ๆ  

เช่น	การสร้างฐานข้อมลู	การเขยีนโปรแกรม	โดย

ด�าเนินการตามที่ได้ท�าการออกแบบ	 แล้วท�าการ

ทดสอบระบบว่าสามารถท�างานได้ถูกต้องตาม

ความต้องการ	 และเหมาะสมที่จะน�าไปใช้งาน 

หรือไม่
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 ขั้นตอนที่ การวางแผน

	 วางแผนโดยใช้กระบวนการ	 6W2H (Why, When, Where, Whom, What, Who, 

How much, How to)	ดังนี้

	 1)	ท�าไมต้องพัฒนาเกมนี้	(Why)	 2)	จะเริ่มพัฒนาเกมนี้เมื่อไร	(When)

	 3)	จะพัฒนาเกมนี้ที่ไหน	(Where)	 4)	จะพัฒนาเกมนี้ให้ใคร	(Whom)

	 5)	จะใช้อะไรพัฒนาเกมนี้	(What)	 6)	ใครจะพัฒนาเกมนี้	(Who)

	 7)	จะใช้ต้นทุนเท่าไรพัฒนาเกมนี้	(How much)	 8)	จะพัฒนาเกมนี้อย่างไร	(How to)

 ขั้นตอนที่ การวิเคราะห์ความต้องการ

	 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เล่นว่า	 ผู้เล่นต้องการเล่นเกมประเภทไหน	 หรือต้องการให้

ภายในเกมมีอะไรบ้าง	 ซ่ึงอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากแบบสอบถาม	 หรือการ

สัมภาษณ์

 ขั้นตอนที่ การออกแบบ

	 ออกแบบความสัมพันธ์ภายในเกม	 รวมถึงลักษณะภายนอกของเกม	 ซึ่งเป็นส่วนที่ติดต่อ 

กับผู้ใช้	(user interface)	เช่น	หน้าจอที่ผู้เล่นมองเห็น	ปุ่มที่ผู้เล่นต้องกด

 ขั้นตอนที่ การพัฒนาระบบ

	 พัฒนาเกมให้ได้ตามที่วางแผน	วิเคราะห์	และออกแบบไว้	จากนั้นทดสอบเกมที่พัฒนาขึ้น

 ขั้นตอนที่ การติดตั้งระบบ

	 หลังจากพัฒนาและทดสอบเกมเรียบร้อยแล้ว	ก็ติดตั้งเกมที่พัฒนาเสร็จให้แก่ผู้เล่น	เพื่อให้ 

ผู้เล่นได้เล่นเกม

 ขั้นตอนที่ การซ่อมบ�ารุงระบบ

	 ผู้เล่นอาจจะพบข้อผิดพลาด	 หรือต้องการเพิ่มรายละเอียดต่าง	ๆ 	 ภายในเกม	 ขั้นตอนนี ้

จึงเป็นขั้นตอนในการแก้ไขและปรับปรุง	เพื่อให้เกมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง
ขั้นตอนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ตามวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC)
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 2.	 โครงสร้างและการควบคมุระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการเรยีนรูโ้ครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์พื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ต้อง 

มีเพื่อใช้ ในการติดต่อส่ือสารกับผู้ ใช้งานที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ ให้ท�างานได้เร็วและมีความ 

เสถียรภาพ มีวงจรคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะงานที่เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ รวมถึงการเข้ารหัส 

ถอดรหัส เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และบน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 

ส�าคัญ 3 ส่วน คือ หน่วยรับข้อมูล (Input) หน่วยประมวลผลข้อมูล (Process) และหน่วย 

แสดงผลข้อมูล (Output)

 3.	 การสือ่สารระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอร์

หรืออปุกรณ์สือ่สาร เป็นการศึกษาเกีย่วกับทฤษฎี

การสือ่สารข้อมลู โครงสร้าง และโพรโทคอลของ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การน�าคอมพวิเตอร์

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  มาเชื่อมต่อ

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้

งานร่วมกัน รวมถึงการน�าคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปให้บรกิารผ่านเครอืข่าย

อนิเทอร์เนต็และเครือ่งมอืต่าง ๆ  เช่น สมาร์ตโฟน 

แท็บเล็ต เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ภาพที่	1.3	ผังแสดงโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 

หน่วยแสดงผล
ข้อมูล

หน่วยประมวลผล
ข้อมูล

หน่วย 
รับข้อมูล

ภาพที่	1.4	การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร 

ProcessInput Output
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 4.	 การน�าไปใช้งานด้านกราฟกและมลัตมีิเดยี เป็นการประยุกต์เอาหลกัการทางคณติศาสตร์ 

ไปผสานเข้ากบัการออกแบบชิน้งานรปูร่างต่าง ๆ  รวมถงึการจัดการเรือ่งของภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว

และเสียง โดยเฉพาะปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีการประมวล

ผลภาพ (Image Processing) เป็นกระบวนการจดัการวเิคราะห์

สารสนเทศของรูปภาพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

เช่น ระบบการตรวจจบัใบหน้า การตรวจจบัความเคลือ่นไหวของ

วัตถุ ซึ่งมีหลักการที่ส�าคัญ คือ การท�าให้ภาพมีความคมชัด 

ปราศจากสญัญาณรบกวน โดยการแบ่งส่วนของวตัถทุีส่นใจออก

จากภาพ เพื่อน�าภาพวัตถุที่ได้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงปริมาณ

เช่น ขนาด รูปร่าง ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

  จะเหน็ได้ว่า ระบบต่าง ๆ  ที ่ใช้เทคโนโลยกีารประมวลผล

ข้อมูลจะมีการประมวลผลภาพเป็นจ�านวนมาก และเป็น

กระบวนการที่ต้องท�าซ�า้ ๆ  ในรปูแบบเดิม ซึง่งานในลกัษณะนี้ 

หากใช้คนในการวิเคราะห์ จะต้องใช้ก�าลังคนในการท�างานสูง

ใช ้เวลาในการวิเคราะห์ข ้อมูลนานและอาจจะท�าให ้เกิด

ข้อผิดพลาดขึน้ได้ ดังนัน้คอมพวิเตอร์จงึเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ในการท�าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลภาพในระบบต่าง ๆ

ภาพที่	1.5	การใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพในการตรวจจับใบหน้า

in Real Life

Com Sci

o_O

 เทคโนโลยีประมวล

ผลภาพถูกน�ามาประยุกต์ 

ใช้ ในหลายด้าน ด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยได้น�า

เทคโนโลยปีระมวลผลภาพ

มาใช้ ในการจดจ�าลายนิว้มือ

หรือการตรวจจับใบหน้า

เพือ่เฝาระวังการก่อการร้าย

ภายในอาคารสถานทีต่่าง ๆ

ด้านการเกษตรได้น�ามาใช้ 

ในการคดัแยกคณุภาพของ

พืชผลทางการเกษตร

Com Sci
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 5. การประยุกต์ใช้งานอย่างชาญฉลาด	เป็นการสร้างระบบสารสนเทศที่มีความชาญฉลาด

หรือปัญญาประดิษฐ์	(Artificial Intelligence : AI)	เพื่อน�าไปประยุกต์	ใช้	ในการท�างาน	โดยเป็น 

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีแม่แบบมาจากมนุษย์	 หรือการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย ์

ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด	การกระท�า	การให้เหตุผล	การอนุมาน	การท�างานของ

สมอง	และในปัจจบัุนมีการพฒันาความสามารถของปัญญาประดษิฐ์	เพือ่ทีจ่ะน�าเข้ามาช่วยงานใน

ด้านต่าง	ๆ 	มากมาย	เช่น	หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ	หุ่นยนต์เพื่อการแพทย์คอยช่วยเหลือ 

ในการผ่าตัด	หุ่นยนต์เพื่อจัดการด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ภาพที่ 1.6 การใช้ปัญญาประดิษฐ์	ในงานด้านการแพทย์

 6. การค�านวณและการประยุกต์ ใช้งานระดับสูง	เป็นการศึกษาค้นคว้าและน�าไปใช้เกีย่วกบั 

หลักการค�านวณของเครื่องคอมพิวเตอร์	 และวิธีการน�าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานระดับสูงที่มี 

ความยากในการน�าไปประยุกต์ใช้งาน	 เช่น	 งานด้านชีวภาพ	 งานด้านวิทยาศาสตร์	 งานด้าน

มัลติมีเดียขั้นสูง	เช่น

	 	 1)	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	(Decision Support System : DSS)

	 	 	 •	 โปรแกรมพยากรณ์อากาศ

	 	 	 •	 โปรแกรมแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ	

	 	 2)	ระบบผู้เชี่ยวชาญ	(Expert System : ES)

	 	 	 •	 โปรแกรมตรวจและวินิจฉัยโรค	

	 	 	 •	 โปรแกรมจ�าแนกองค์ประกอบของสสาร
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นักเรียนคิดวา สื่อดิจิทัล
ในรูปแบบใดมีผลตอการ 
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
มากทีส่ดุ

 2	 สื่อดิจิทัลกับการดําเนินชีวิต
 ส่ือดจิิทัล (Digital Media) ท�างานบนพืน้ฐานของสัญญาณ

ดิจิทัลมีขนาดที่แน่นอนแทนด้วยค่าสถานะ	คือ	0	และ	1	มีข้อดี	

คอื	ท�าให้เกดิความผดิพลาดได้น้อย	ในขณะทีส่ญัญาณแอนะลอ็ก

มีขนาดสัญญาณที่ไม ่คงที่	 โดยขนาดของสัญญาณมีการ

Com Sci
Focus
 ดิจิทัลคอนเทนต์	คือ	สารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล	โดยอาศัยการแสดงเนื้อหาผ่าน

ทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่าง	ๆ 	เช่น	คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์สื่อสาร	โทรทัศน์	โรงภาพยนตร์

´Ô¨Ô·ÑÅ¤Í¹à·¹µ� (Digital Content)

เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป	ซึ่งอาจจะถูกรบกวนท�าให้แปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย

	 สื่อดิจิทัลท่ีน�ามาใช้	ในการด�าเนินชีวิต	 เป็นการน�าเอาข้อความ	 ภาพนิ่ง	 ภาพเคลื่อนไหว	

เสียง	และวิดีโอ	มาจัดรูปแบบ	โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์	ผสมผสานกับความคิด

สร้างสรรค์ด้านดจิิทลัคอนเทนต์ของผูส้ร้างสือ่	เพือ่ผลติเป็นสือ่ดจิทิลัทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค	เช่น	ภาพยนตร์	โฆษณา	การ์ตูน	เกมออนไลน์	ส่ือการสอน	ซึง่ส่ือดจิทิลัเป็นนวตักรรม

ที่สร้างขึ้นมาทดแทนสิ่งท่ีมีอยู่เดิม	 เพื่อให้ราคาถูกลงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ	 เอื้อประโยชน์ต่อ

การใช้งาน	 และการได้มาซึ่งสื่อดิจิทัลจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา	 โปรแกรม	 และอุปกรณ์ที่ใช้	

ในการสร้างสื่อ	

	 ในปัจจุบันความต้องการผลงานทางด้านส่ือดิจิทัลมีจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะเม่ือทุกคน

ในสังคมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีจากทุกที่ได้อย่างไม่จ�ากัด	 ท�าให้ทุกหน่วยงาน	

ภาพที่ 1.7 การน�าเสนอสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่าง	ๆ

ทกุองค์กร	ทกุสาขาวชิาชพี	ต้องการน�างานทาง

ด้านสื่อดิจิทัลมาน�าเสนอต่อผู้บริโภค	 เพื่อให้

ผู ้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ 	 ของตนได้

โดยตรง	 รวดเร็ว	 และถูกต้อง	 ท�าให้รูปแบบ

ของสื่อดิ จิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกัน

มากขึ้น	ทั้งในด้านเนื้อหา	เทคโนโลยี	รูปแบบ

รวมถึงความคิดสร้างสรรค์	 เพื่อให้สื่อดิจิทัล

ช ่วยสร ้างมูลค ่าเพิ่มกับสินค ้าและบริการ

ของตน
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