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ตัวชี้วัด

• พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
แอปพลิเคชัน



ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง?
แอปพลิเคชัน



เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things

เป็นแนวคิดการท าอุปกรณ์หลากหลายชนิด ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเก็บข้อมูล ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน และท างานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และอุปกรณ์อื่นๆ



Smart Device Cloud Computing Dashboard

องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT

เป็นอุปกรณ์ชาญฉลาด
ที่มีส่วนประกอบของหน่วยประมวลผล 

เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์

เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล 
หรือเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่รับ
ข้อมูลจาก Smart Device และส่ง

ต่อไปยังผู้ใช้งาน

เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลและควบคุม
การท างานของผู้ใช้โดยอาจจะอยู่

ในรูปแบบของอุปกรณ์
หรือแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์



ตัวอย่างอุปกรณ์ส าหรับเทคโนโลยี loT
อุปกรณ์ที่เราสามารถน ามาใช้ส าหรับเทคโนโลยี loT สามารถเลือกได้หลากหลายประเภท ได้ดังนี้

เซ็นเซอร์
เป็นชุดอุปกรณ์ วงจร หรือระบบที่ท าหน้าที่
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือ
ลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่ โดยรอบวัตถุ
เป้าหมาย เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทางที่ใช้เสียง
สะท้อนกลับในการค านวณระยะทาง

คอมพิวเตอร์แบบฝัง
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ
หรือโปรแกรมต่าง ๆ ลงบนตัวอุปกรณ์ได้ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
เช่น บอร์ด Raspberry Pi ที่เป็นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แบบฝังชนิดหนึ่ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบฝัง แต่ไม่มี
ระบบปฏิบัติการ เช่น บอร์ด micro:bit ที่เป็น
บอร์ดที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ด้านหลังด้านหน้า



ตัวอย่างการน า เทคโนโลยี loT มาใช้งาน

การน าอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมีหลากหลายรปูแบบ เช่น

Smart Home
เป็นการน าเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเชื่อมต่อ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า บริการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดย
ผู้ ใช้สามารถควบคุมการท างานผ่านอุปกรณ์
สมาร์ตโฟนได้ทั้งจากภายในบ้านและนอกบ้าน

Smart Car
เ ป็นรถยนต์ ที่ มี ก า รติ ดตั้ ง ร ะบบเค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไว้ในตัวรถ ท าให้รถยนต์
สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ 

Smart Farm
เป็นระบบช่วยส่งเสริมการท าการเกษตรให้มี
ความแม่นย าและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยมี
การน าเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมหุ่นยนต์ และ
อิน เทอ ร์ เน็ ตมาใช้ ง าน ร่วมกัน ในการท า
การเกษตร 



การพัฒนาแอปพลิเคชนั
โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ มีการออกแบบมาเพื่อใช้งาน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1

ระบบปฏิบัติการที่เป็นตัวรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือ
โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์เทคโนโลยี

ระบบไอโอเอส (IOS) ระบบแอนดรอยด์ (Android)

2

โปรแกรมประยุกต์ที่ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา

แอปพลิเคชันระบบ แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้



ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชนั

ก าหนดปัญหาจากการด าเนินงาน
ในปัจจุบัน

ก าหนดปัญหา
1

ประเมินว่าสามารถท า
แอปพลิเคชันได้ส าเร็จหรือไม่

2
ศึกษาความเป็นไปได้

ศึกษาและก าหนดความต้องการ
ในการใช้แอปพลิเคชัน

3 วิเคราะห์ความ
ต้องการแอปพลิเคชัน

ออกแบบให้ผู้ใช้งานใช้งานได้
สะดวกสบายที่สุด

ออกแบบแอปพลิเคชัน
4

ลงมือเขียนโปรแกรมค าสั่งด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์

พัฒนาแอปพลิเคชัน
5

ทดสอบการท างานแต่ละฟังก์ชัน
ว่าท างานถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด

อย่างไร

ทดสอบ
6

ท าคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
แอปพลิเคชัน

จัดท าเอกสาร
7



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน

ด้านการศึกษา สื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น แอปพลิเคชัน Kahoot! , Plickers

แอปพลิเคชัน Kahoot!

แอปพลิเคชัน Plickers



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน

ด้านความบันเทิง สื่อที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้ใช้งาน เช่น แอปพลิเคชัน JOOX Music , Youtube

แอปพลิเคชัน JOOX Music

แอปพลิเคชัน Youtube



ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน

ด้านการแพทย์ สื่อที่ช่วยดูแลและให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชัน H4U, DoctorME

แอปพลิเคชัน H4U

แอปพลิเคชัน DoctorME



VDO



แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ใช้อ านวยความสะดวก 
ซึ่งแต่ละระบบจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

ให้ตรงกับความต้องการ

แอปพลิเคชันบางอย่างอาจส่งผลเสียจากการ
เสียเงินเพ่ือซ้ือแอปพลิเคชันนั้นมาใช้ 

โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้

เราควรเลือกใช้แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
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