


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โดยใชโครงงานเปนฐาน (

สอน โดยมีวัตถุประสงค

เทคโนโลยี 

ปที่ 3 

  โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โดยใชโครงงานเปนฐาน (

จํานวน  5  

ประกอบการเรียน

มีเนื้อหาประกอบการเรียนรู 

 ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผู

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนดังกลาว

การเขียนโป

Based Learning) 

ประโยชนสําหรับ

ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

 

 

   

 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โดยใชโครงงานเปนฐาน (

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธิท์างการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โครงงานเปนฐาน (

  เลม แบงเปน  

ประกอบการเรียน เลมที่ 

มีเนื้อหาประกอบการเรียนรู 

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผู

เอกสารประกอบการเรียนดังกลาว

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Based Learning) เลมที่ 

ประโยชนสําหรับนักเรียน 

ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โดยใชโครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) 

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

โครงงานเปนฐาน (Project Based Learning) 

เลม แบงเปน  5  หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมน้ี เปนเอกสาร

ที่ 1 หนวยการเรียนรู 

มีเน้ือหาประกอบการเรียนรู ดังน้ี 1) โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผู

เอกสารประกอบการเรียนดังกลาว

รแกรมควบคุมหุนยนตและระบบสมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (

ที่ 1 หนวยการเรียนรู

นักเรียน ครผููสอน ตลอดจน

ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

   

 

 คํานํา

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Project Based Learning) 

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Project Based Learning) 

หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ เปนเอกสาร

วยการเรียนรู  :  หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูจัดทําตองขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่ไดใหความรู แนวทาง คาํแนะนําสําหรับ

เอกสารประกอบการเรียนดังกลาว และหวังเปนอยางย่ิงวา

และระบบสมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (

หนวยการเรียนรู : หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนผูสนใจที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไข

ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

  

คํานํา 

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Project Based Learning) จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนการ

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชา

โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Project Based Learning) จะประกอบดวยเอกสารประกอบการเรียน

หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมน้ี เปนเอกสาร

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทุกทานที่ไดใหความรู แนวทาง คาํแนะนําสําหรับ

หวังเปนอยางย่ิงวา

และระบบสมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูสนใจที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไข

ปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

  วิรัตน   ปุยกระโทก

เอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตและระบบสมองกลฝงตัว

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนการ

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

รายวิชาเทคโนโลยี 5 ช้ันมธัยมศึกษา

โดยเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตและระบบสมองกลฝงตัว

จะประกอบดวยเอกสารประกอบการเรียน

หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ เปนเอกสาร

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)  ขั้นตอน

ทุกทานที่ไดใหความรู แนวทาง คาํแนะนําสําหรับ

หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารประกอบการเรียน

และระบบสมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูสนใจที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไข

วิรัตน   ปุยกระโทก

และระบบสมองกลฝงตัว

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนการ

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 5 ช้ันมธัยมศึกษา

และระบบสมองกลฝงตัว

จะประกอบดวยเอกสารประกอบการเรียน

หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมน้ี เปนเอกสาร

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการทําโครงงาน

ทุกทานที่ไดใหความรู แนวทาง คาํแนะนําสําหรับ

เอกสารประกอบการเรียน

และระบบสมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปน

ผูสนใจที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไข

วิรัตน   ปุยกระโทก 

ก 

และระบบสมองกลฝงตัว 

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการเรียนการ

เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี 5 ช้ันมธัยมศึกษา 

และระบบสมองกลฝงตัว

จะประกอบดวยเอกสารประกอบการเรียน

หนวยการเรียนรู โดยเอกสารประกอบการเรียนเลมน้ี เปนเอกสาร

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ         

การทําโครงงาน 

ทุกทานที่ไดใหความรู แนวทาง คาํแนะนําสําหรับ

เอกสารประกอบการเรียน

Project 

จะเปน

ผูสนใจที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใชแกไข
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  เอกสารประกอบการเรียน 

เลมน้ี เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

สมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน

รหัสวิชา ง 

การสอน ดังน้ันเพ่ือ

หนวยการเรียนรู

   1. 

สารสนเทศ  

2. ขั้นตอนการทําโครงงาน

          2. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้

เรียนรูเปนคูกับเพ่ือนและเปนกลุมยอย

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน

          3. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําควา

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

การเรียนไดถูกตอง

         4. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

อยางต้ังใจ 

         5. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม

           6. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอนเมื่อมี

เรียนรู 

           7. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ

เอกสารประกอบการเรียน 

เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

สมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน

 23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

ดังน้ันเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

หนวยการเรียนรู : หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี

1. เอกสารประกอบการเรียน 

  มเีนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

การทําโครงงาน

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้

เรียนรูเปนคูกับเพ่ือนและเปนกลุมยอย

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน

. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําควา

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

การเรียนไดถูกตอง รวมทั้งทํา

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม

. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอนเมื่อมี

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ

เอกสารประกอบการเรียน เลมที่ 

เปนสวนหน่ึงของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

สมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี

เอกสารประกอบการเรียน 

มเีน้ือหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

การทําโครงงาน 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้

เรียนรูเปนคูกับเพ่ือนและเปนกลุมยอย

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน

. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําควา

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

รวมทั้งทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยความตั้งใจ

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุม 

. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอนเมื่อมี

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ

 

 
คําชี้แจง

เลมที่ 1 หนวยการเรียนรู 

เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

สมองกลฝงตัวโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project  Based

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี 

เอกสารประกอบการเรียน เลมที ่1 หนวยการเรียนรู

มเีนื้อหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเลมนี้ นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรู

เรียนรูเปนคูกับเพ่ือนและเปนกลุมยอย ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มผีูนํากลุม เนน

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน

. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําควา

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

แบบทดสอบหลังเรียนดวยความต้ังใจ

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

. นักเรียนควรสอบถามครูผูสอนเมื่อมีปญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ

คําชี้แจง 

หนวยการเรียนรู : หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี 

เปนสวนหน่ึงของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Based  Learning)

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

 นักเรยีนควรศึกษาคําแนะนําใหเขาใจ ดังนี้

หนวยการเรียนรู 

มเีน้ือหาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก 1. 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เลมที่ 

นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรู

ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มผีูนํากลุม เนน

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน

. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําควา

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

แบบทดสอบหลังเรียนดวยความตั้งใจ

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

ปญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญหรือจากแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี 

เปนสวนหนึ่งของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต

Learning)  รายวิชาเทคโนโลยี 

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

นักเรยีนควรศึกษาคําแนะนําใหเขาใจ ดังนี้

 : หลักการทําโครงงาน

1. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลมที่ 1 หนวยการเรียนรู 

นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูดวยตนเองแลวนักเรียนยัง

ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มผีูนํากลุม เนน

บทบาทของสมาชิกภายในกลุม ซึ่งจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน 

. นักเรียนควรศึกษาใบความรูใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถนําความรูที่ไดไปรวมกันอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสาร

แบบทดสอบหลังเรียนดวยความต้ังใจ 

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

ปญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี 

เปนสวนหน่ึงของเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตและระบบ

วิชาเทคโนโลยี  

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เลมที่ 

นักเรยีนควรศึกษาคําแนะนําใหเขาใจ ดังนี้

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนวยการเรียนรู : หลัก

ดวยตนเองแลวนักเรียนยัง

ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มผีูนํากลุม เนน

มรูที่ไดไปรวมกันอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความรูรวมกันกับเพ่ือนสมาชิกและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบ

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

. นักเรียนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือน ๆ และใหความ

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน

ปญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต 

ค 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยี  

และระบบ

 5  

จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน 

เลมที่ 1 

นักเรยีนควรศึกษาคําแนะนําใหเขาใจ ดังนี้ 

ทคโนโลยี 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักการ 

ดวยตนเองแลวนักเรียนยัง

ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มผีูนํากลุม เนน

มรูที่ไดไปรวมกันอภิปราย 

ระกอบ 

. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติตามคําช้ีแจง หรือคําสั่งในเอกสารประกอบการเรียน 

ๆ และใหความ

ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุมเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน 

ปญหาหรอือุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการ

. นักเรียนควรไดมีการศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนจากอินเทอรเน็ต  



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น

  
การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

างความเสียหายตอผูอื่น

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

างความเสียหายตอผูอื่น 

 

 สาระสําคัญ

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

สาระสําคัญ 

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 

ง 

การทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําอยางเปนขั้นตอนและนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ การใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน ผูสรางตองสราง

งานตามหลักการทําโครงงาน มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกงานผูอ่ืน 



ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

 

   

 

 

 

 

   1. ความหมายของโครงงาน

   2. ประเภทของโครงงาน

 

 

   1. นักเรียนสามารถ

       โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. นักเรียนสามารถ

       โครงงาน 

   3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการ

 

 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

  โครงงาน

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เขามาใช

นั้น ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

เปนไปตามขั้นตอนที่ไดวางไว

  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจแล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         สาระการเรียน

         จุดประสงคการเรียนรู

      โครงงาน

ความหมายของโครงงาน

ประเภทของโครงงาน 

นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถตรวจสอบ

 ได  (K) 

สนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

โครงงาน คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เขามาใช

น้ัน ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

เปนไปตามขั้นตอนที่ไดวางไว

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจแล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู

โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

ความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของ 

เทคโนโลยีสารสนเทศได (K) 

ตรวจสอบประเภทของ 

สนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เขามาใช

น้ัน ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

เปนไปตามขั้นตอนที่ไดวางไว 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

จุดประสงคการเรียนรู 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

สนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการทํางาน (A) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา 

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เขามาใช

นั้น ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  

ะความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา  

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืน ๆ เขามาใชเพ่ือหาคําตอบ หรือแกปญหาในเรื่อง

น้ัน ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

หมายถึง  การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาและ

ะความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

สาระสําคัญ 

          โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ

พัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา และ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวม

ขอมูลโดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนา

คิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ทํางานวิจัย ซ่ึงสงผลตอการพั

เจริญกาวหนา

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

เพ่ือหาคําตอบ หรือแกปญหาในเรื่อง

นั้น ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาและ

ะความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ

พัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา และ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวม

ขอมูลโดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนา

คิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ทํางานวิจัย ซ่ึงสงผลตอการพั

เจริญกาวหนา 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ 

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

เพ่ือหาคําตอบ หรือแกปญหาในเรื่อง

น้ัน ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาและ

ะความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ

พัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา และ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวม

ขอมูลโดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวย

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใช

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนา

คิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ทํางานวิจัย ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติให

1 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําความรู ทักษะ ความชํานาญ และเครื่องมือตาง ๆ มา

ใชในการแกปญหาหรือจัดการสารสนเทศต้ังแตการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล 

รวมไปถึงการนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเกิดประโยชนและสะดวกสบาย การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะชวยสงผลใหการดําเนินกิจกรรมมีความสะดวก 

คือ ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระ ที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษา หรือ

ดําเนินการตามความสนใจ ซึ่งตองอาศัยความรู ทักษะและประสบการณของตนเอง โดยนํา

เพ่ือหาคําตอบ หรือแกปญหาในเรื่อง

น้ัน ๆ ซึ่งผูทําโครงงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการมีระบบระเบียบ 

การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาคนควาและ

ะความถนัด โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวมขอมูล

โดยสืบคนจากอินเทอรเน็ต ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ

พัฒนาผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาคนควา และ

ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การรวบรวม

ประมวลผลดวย

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร และการนําเสนอโดยใช

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปน

กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนา

คิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ฒนาประเทศชาติให



ไดรวดเร็ว การนําเสนอที่มีค

โครงงานและขั้นตอนการทําโครงงาน มาประยุกตใชกับโครงงานที่สนใจ เพ่ือใหไดผลงานตรงตาม

ไมคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ ไมการละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตน

 

 

 

          เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ทําใหความ

เปนอยูของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอความ

เจริญกาวหนาของทุก ๆ สังคมในโลกปจจุบัน ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกอใหเกิด

ผลตาง ๆ ตามมา เชน สังคมโดยสวนใหญเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ การ

ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มักขึ้นอยูกับขอมูลซึ่งไดจากระบบคอมพิวเตอร

  โครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนโครงงานที่มีความนาเช่ือถือ ดําเนินกิจกรรม

ไดรวดเร็ว การนําเสนอที่มีค

  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนาคิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ทํางานวิจัย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

 

 

          หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการนําความรูเรื่ององคประกอบของ

โครงงานและขั้นตอนการทําโครงงาน มาประยุกตใชกับโครงงานที่สนใจ เพ่ือใหไดผลงานตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ

  นอกจากน้ี

ตลอดจนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมของผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ ไมการละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตน

ผลงานของผู อ่ืนมาเปนของตนเองผลงานที่ไดตองไมสรางความเสียหายตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวนี้เมื่อนักเรียนนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันใน

ภายหนา จะชวยใหนักเรียนดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 

 

 

 

 

รูเพิ่มเสริมปญญา

       นักเรียนสามารถสแกน 

       เกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

      ความสาํคัญของ

      หลักการทํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ทําใหความ

เปนอยูของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอความ

เจริญกาวหนาของทุก ๆ สังคมในโลกปจจุบัน ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกอใหเกิด

ตามมา เชน สังคมโดยสวนใหญเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเปนสังคมสารสนเทศ การ

ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มักขึ้นอยูกับขอมูลซึ่งไดจากระบบคอมพิวเตอร

โครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนโครงงานที่มีความนาเช่ือถือ ดําเนินกิจกรรม

ไดรวดเร็ว การนําเสนอที่มีค

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดนําความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนาคิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

ทํางานวิจัย ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการนําความรูเรื่ององคประกอบของ

โครงงานและขั้นตอนการทําโครงงาน มาประยุกตใชกับโครงงานที่สนใจ เพ่ือใหไดผลงานตรงตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ 

นอกจากน้ีโครงงาน

ตลอดจนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมของผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไมคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ ไมการละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตน

ผลงานของผู อ่ืนมาเปนของตนเองผลงานที่ไดตองไมสรางความเสียหายตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวนี้เมื่อนักเรียนนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันใน

ภายหนา จะชวยใหนักเรียนดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

รูเพิ่มเสริมปญญา

นักเรียนสามารถสแกน 

เก่ียวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสาํคัญของ

หลักการทําโครงงาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการแกปญหาพัฒนาคิดคนและสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจในการ

หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการนําความรูเรื่ององคประกอบของ

โครงงานและขั้นตอนการทําโครงงาน มาประยุกตใชกับโครงงานที่สนใจ เพ่ือใหไดผลงานตรงตาม

ยังจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรู 

ตลอดจนเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมของผูใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เชน        

เองไมมีสิทธ์ิ ไมนํา

ผลงานของผู อ่ืนมาเปนของตนเองผลงานที่ไดตองไมสรางความเสียหายตอตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวน้ีเมื่อนักเรียนนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันใน

https://qrgo.page.link/gyuC 

       



ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

 

 

 

 

  โครงงาน คือภาระงาน ช้ินงาน 

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

ที่ทํา ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ 

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

  โครงงาน

การแบงประเภท

 

  1. โครงงานทีเ่ปนการรวบรวมขอมูล

          มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

จําแนก และนําเสนอขอมูลน้ันในรู

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

           

  เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

  เช่ือมโยงไปยังขอมูลในอินเทอรเน็ต 

 

           

  การศึกษา ตัง้แตกอต้ังโรงเรียนจนถึงปจจุบั

  ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

  ภาษาไทย 

 

           

  ความตองการในการศึกษาต

  เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

  10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

 

       ประเภทของโครงงาน

โครงงาน คือภาระงาน ช้ินงาน 

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

ที่ทํา ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ 

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทโครงงานตามกระบวนการทํางานเปน 4 ประเภท ดั

1. โครงงานทีเ่ปนการรวบรวมขอมูล

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทนี้จะมีการรวบรวม 

จําแนก และนําเสนอขอมูลนั้นในรู

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

 - โครงงาน

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

เช่ือมโยงไปยังขอมูลในอินเทอรเน็ต 

 - โครงงานขอมูลนักเรีย

การศึกษา ต้ังแตกอต้ังโรงเรียนจนถึงปจจุบั

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนกัศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

 

 - โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

ความตองการในการศึกษาต

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

ประเภทของโครงงาน

โครงงาน คือภาระงาน ช้ินงาน 

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

ที่ทํา ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกตใชงานในดานตาง

โครงงานตามกระบวนการทํางานเปน 4 ประเภท ดั

1. โครงงานทีเ่ปนการรวบรวมขอมูล

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

จําแนก และนําเสนอขอมูลน้ันในรูปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

โครงงานเสิรชเอนจิน

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

เช่ือมโยงไปยังขอมูลในอินเทอรเน็ต  

โครงงานขอมูลนักเรีย

การศึกษา ตัง้แตกอต้ังโรงเรียนจนถึงปจจุบั

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

ความตองการในการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ 

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงาน คือภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษาหรือดําเนินการ

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

สามารถประยุกตใชงานในดานตาง

โครงงานตามกระบวนการทํางานเปน 4 ประเภท ดั

1. โครงงานทีเ่ปนการรวบรวมขอมูล 

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

ปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

เสิรชเอนจินเว็บไซตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเก็บรวบรวม

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

โครงงานขอมูลนักเรียนที่จบการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียนที่จบ

การศึกษา ตัง้แตกอต้ังโรงเรียนจนถึงปจจุบันโดยนําเสนอเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับ

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ 

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษาหรือดําเนินการ

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน

สามารถประยุกตใชงานในดานตาง

โครงงานตามกระบวนการทํางานเปน 4 ประเภท ดั

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

ปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

เว็บไซตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเก็บรวบรวม

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

นที่จบการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียนที่จบ

นโดยนําเสนอเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับ

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ 

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษาหรือดําเนินการ

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

โครงงานไดเรียนรูกับการนําความรูนั้นไปใชงานจริงในชีวิตประจําวัน 

สามารถประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดหลากหลาย โดยมี

โครงงานตามกระบวนการทํางานเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

ปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 

เว็บไซตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเก็บรวบรวม

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

นที่จบการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียนที่จบ

นโดยนําเสนอเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับ

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ 

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต  

หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษาหรือดําเนินการ

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ

จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

ๆ ไดหลากหลาย โดยมี

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

ปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

สอบถาม การสัมภาษณ และการสํารวจ ตัวอยางโครงงานที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เชน  

เว็บไซตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเก็บรวบรวม

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่

นที่จบการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียนที่จบ

นโดยนําเสนอเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับ

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ

อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ 

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม 

10 อันดับแรก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนในอนาคต   

3 

หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทําโครงงานเลือกศึกษาหรือดําเนินการ

ตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณ เพ่ือวัดความรูความสารถของตนเอง จนทํา

ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทําโครงงาน พัฒนาภาระงาน ช้ินงานหรือกิจกรรมอิสระ    

จึงอาจกลาวไดวาโครงงานคือสิ่งที่เช่ือมโยงระหวางสิ่งที่ผูทํา

ๆ ไดหลากหลาย โดยมี

มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทําโครงงานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพ้ืนฐาน

ที่มักจะมีผูทําโครงงานคนอ่ืนๆ นําไปพัฒนาเพ่ือทําโครงงานใหม โครงงานประเภทน้ีจะมีการรวบรวม 

ปแบบตางๆ ซึ่งผูทําโครงงานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการ 

 

เว็บไซตดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการเก็บรวบรวม   

เว็บไซตที่นําเสนอขอมูลที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ 

นที่จบการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลของนักเรียนที่จบ 

นโดยนําเสนอเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส เรียงลําดับ 

ขอมลูตามปการศึกษาที่จบและขอมูลนักศึกษาที่จบการศึกษาในปเดียวกันจะเรียงตามดัชนีตัวอักษร 

โครงงานสํารวจการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการสาํรวจ 

อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยนาํเสนอในรูปแบบของกราฟ  

เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการศึกษาตอแตละสาขาวิชาจากสถานศึกษาที่ไดรับความนิยม  



โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 

  2. โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง 

             มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ปญหา การต้ังวัตถุประสงค ปญหา หรือ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

ทดลอง เชน 

              

  ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

  วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

 

             

  ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจน

  เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส

 

รูปภาพที่ 1-1

2. โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทน้ีนิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ปญหา การต้ังวัตถุประสงค ปญหา หรือ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

 

 - โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

 - โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจน

เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส

1 โครงงานระบบ

ที่มา : (ReadprOject

2. โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ปญหา การต้ังวัตถุประสงค ปญหา หรือ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจน

เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส

 

 

 

ระบบฐานขอมูลโรคระบาดของขาวในนาชลประทาน

ReadprOject, 25

2. โครงงานที่เปนการคนควาและทดลอง  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ปญหา การต้ังวัตถุประสงค ปญหา หรือสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจน

เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส

ฐานขอมูลโรคระบาดของขาวในนาชลประทาน

, 2560 : ออนไลน

 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจน

เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส

โรคระบาดของขาวในนาชลประทาน

ออนไลน)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือ

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพร

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

ผลไม 10 ชนิดมาทดลองกําจัดคราบสกปรกชนิดเดียวกันบนผา เพ่ือพิสูจนสมมติ

เปนกรดจะสามารถกําจัดคราบสกปรกไดดีกวาผลไมที่มคีาเปนเบส 

โรคระบาดของขาวในนาชลประทาน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือตอบปญหาหรือสมมติฐานที่ต้ังไว 

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด

วัตถุที่ใชปลูก 5 ประเภท ไดแก สําล ีกระดาษชําระ กระดาษสา เศษผา และกากมะพราว  

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก

สมมติฐานวาผลไมทีม่ีคา

4 

ฐานที่ต้ังไว 

โครงงานประเภทนี้นิยมทํากับงานดานวิทยาศาสตร ซึ่งนิยมปฏิบัติ 7 ขั้นตอน ไดแก การกําหนด

ฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การ

ดําเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลองตัวอยางโครงงานที่เปนการคนควาและ

โครงงานคนควาวิธีการปลูกถั่วงอกที่ไดผลดีที่สุดเปนการคนควาหาวัตถุที่สามารถ 

ปลูกถั่วงอกนอกเหนือจากการปลูกถั่วงอกบนดิน เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนดินดวยการกําหนด 

 

โครงงานทดลองใชผลไมเพ่ือกําจัดคราบสกปรกบนผา เปนการนําสารละลายจาก 

ฐานวาผลไมทีม่ีคา 



ใหม เชน

 

 

 

             

  มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

  ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

             มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

ใหม เชน 

            

  ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสตกิ ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

  จัดกิจกรรมทาํถุงผาเพ่ือใชงาน 

 
 

  - โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน 

รูปภาพที่ 

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทน้ีเปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

 - โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสตกิ ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

จัดกิจกรรมทาํถุงผาเพ่ือใชงาน 

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน 

ที่ 1-2 โครงงานการคนควาและทดลองการกัดเซาะของดิน

ที่มา : (

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

จัดกิจกรรมทาํถุงผาเพ่ือใชงาน  

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน 

 

โครงงานการคนควาและทดลองการกัดเซาะของดิน

: (pantip, 25

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสตกิ ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน 

โครงงานการคนควาและทดลองการกัดเซาะของดิน

, 2559 : ออนไลน

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

ตําลึงปลูกลงในดินที่มีสภาพแวดลอมเดียวกันแลววัดคุณภาพของดิน  

โครงงานการคนควาและทดลองการกัดเซาะของดิน

ออนไลน) 

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลั

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสตกิ ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ

โครงงานการคนควาและทดลองการกัดเซาะของดิน 

โครงงานทีเ่ปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม  

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหไดขอมูลใหม โครงงานประเภทนี้เปนการพิสูจนความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน

5 

โครงงานคนควาหาพืชบํารุงดิน เปนการคนควาหาพืชที่สามารถปรับสภาพดินให 

มีคณุภาพดีขึ้น เพ่ือแกปญหาดินเสื่อมโทรม ดวยการนําพืช 3 ชนิด ไดแก ถั่วงอก หญาแพรก และ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงที่ยังไมมีผูนําเสนอมากอน หรือนําความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษา

กการ และแนวคิด

โครงงานแนวคิดลดการใชถุงพลาสติกในโรงเรียน เปนโครงงานที่ใหนักเรียนใชถุง  

ผาและภาชนะบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติก ดวยการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ตลอดจน 



โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

 

 

 

             

  ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

  ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

 

                

  พืชหลาย ๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

  เกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน 

              มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทน้ีผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

 - โครงงานแน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

 - โครงงา

ๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

รูปภาพ

ที่มา : (โครงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง

4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทน้ีผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

โครงงานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

โครงงานทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก

ๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

ภาพที่ 1-3 โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง

4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทนี้ผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

วคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

นทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก

ๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง

4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน  

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทน้ีผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

วคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

นทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก

ๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง

โครงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทนี้ผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

วคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

นทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก

ๆ ชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

ตามแนวพอหลวง

โครงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพอหลวง, 2559 : ออนไลน

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทน้ีผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

วคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด 

นทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก

ๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ

ตามแนวพอหลวง 

ออนไลน)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทนี้ผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา

6 

วคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เปนการบริหารจัดการทรัพยากรใน 

ชุมชน รณรงคใหประชาชนในชุมชนทํางานและหารายไดจากทรัพยากรที่มีอยูแทนการไปทํางานใน 

ชุมชนอ่ืนๆ โดยจัดสรรทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปลูกฝงจิตสํานึกรักบานเกิด  

นทฤษฎีเกษตรผสมผสาน เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีในการปลูก 

ๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนในการใชพ้ืนที่ทางการ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเอาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหมไปใชงานจริงใน

ชีวิตประจําวันดวยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ โครงงานประเภทนี้ผูทํา

โครงงานอาจนําเอาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพหรือลดปญหา



 

จากการใชงาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณน้ันขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

การประดิษฐคิดคน เชน 

                  

  อาชีพอิสระของนักเรียน ดวยการสรางเว็บไซตนําเสนอผ

  ราคาของสินคาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

 

                 

  กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

  แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

            

  ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลั

  ทํางานของเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณน้ันขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

การประดิษฐคิดคน เชน  

       - โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

อาชีพอิสระของนักเรียน ดวยการสรางเว็บไซตนําเสนอผ

ราคาของสินคาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

  - โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

 - โครงงานเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดนํ้าที่วัด

ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลั

ทํางานของเครื่องรดน้ําอัตโนมัติ

รูปภาพ

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณนั้นขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

 

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

อาชีพอิสระของนักเรียน ดวยการสรางเว็บไซตนําเสนอผ

ราคาของสินคาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

โครงงานเครื่องรดน้ําอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด

ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลั

ทํางานของเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติ 

ภาพที่ 1-4 ตัวอยาง

ที่มา : (Skyfi Labs

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณน้ันขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

อาชีพอิสระของนักเรียน ดวยการสรางเว็บไซตนําเสนอผ

ราคาของสินคาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

โครงงานเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด

ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลั

ตัวอยางโครงงานระบบรดน้ําตนไมดวยระบบ 

Skyfi Labs, 2559 

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณนั้นขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

อาชีพอิสระของนักเรียน ดวยการสรางเว็บไซตนําเสนอผลงานหรือสินคาพรอมอธิบายลักษณะและ

ราคาของสินคาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

โครงงานเครื่องรดน้ําอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด

ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลั

โครงงานระบบรดน้ําตนไมดวยระบบ 

2559 : ออนไลน

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณน้ันขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

ลงานหรือสินคาพรอมอธิบายลักษณะและ

 

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยก

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

โครงงานเครื่องรดนํ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด

ความรอนจากแสงอาทิตยเพ่ือเปดสวิตชและใชแสงอาทติยเปนพลังงานเพ่ือขับเคลื่อนระบบการ

โครงงานระบบรดน้ําตนไมดวยระบบ 

ออนไลน)  

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณนั้นขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ

ลงานหรือสินคาพรอมอธิบายลักษณะและ

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ

กําจัดขยะประเภทตาง ๆ ควบคูกับการสรางจิตสํานึกในการแยกขยะของชุมชนดวยการสรางถังขยะ

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว 

โครงงานเครื่องรดน้ําอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด

งงานเพ่ือขับเคลื่อนระบบการ

โครงงานระบบรดน้ําตนไมดวยระบบ IOT 

7 

งาน หรือสรางเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณนั้นขึ้นมาใหมก็ได ตัวอยางโครงงานที่เปน

โครงงานเสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานของนักเรียนเพ่ือเปนชองทางในการประกอบ 

ลงานหรือสินคาพรอมอธิบายลักษณะและ   

โครงงานถังแยกขยะของชุมชน เปนการสรางถังแยกขยะเพ่ือความสะดวกในการ 

ารสรางถังขยะ 

แบงเปนชอง เพ่ือทิ้งขยะประเภทแกวโลหะ กระดาษ เศษอาหาร และอ่ืน ๆ ลงในชองที่กําหนดไว  

โครงงานเครื่องรดน้ําอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย เปนการสรางเครื่องรดน้ําที่วัด 

งงานเพ่ือขับเคลื่อนระบบการ 



 

 ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต 

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเนื้อหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

แนวคิดประดิษฐและพัฒนา

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศา

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อเสริม เพิ่มความรู

นักเรียนสามารถสแกน 

  https://qrgo.page.link/zNcQ

ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต 

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเนื้อหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

แนวคิดประดิษฐและพัฒนา

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศา

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

สื่อเสริม เพิ่มความรู

นักเรียนสามารถสแกน 

https://qrgo.page.link/zNcQ

ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต 

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเน้ือหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

แนวคิดประดิษฐและพัฒนา เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประ

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศา

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

สื่อเสริม เพิ่มความรู 

นักเรียนสามารถสแกน QR CODE 

https://qrgo.page.link/zNcQ     https://qrgo.page.link/sWbu 

ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต 

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเนื้อหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประ

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

QR CODE เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

https://qrgo.page.link/sWbu 

ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต 

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเน้ือหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งแนวโนมของการจัดทําโครงงาน

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

สตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

เพื่อดขูอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

https://qrgo.page.link/sWbu 

ปจจุบันมีกลุมธุรกิจสื่อการเรียนการสอนไดนําชุดหุนยนต ซึ่งมีอุปกรณสําหรับทดลองและ

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเนื้อหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

จําวัน ซึ่งแนวโนมของการจัดทําโครงงาน

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เน่ืองจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

สตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา

เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงงานแบบตาง ๆ 

https://qrgo.page.link/sWbu    https://qrgo.page.link/dvvW

ซึ่งมีอุปกรณสําหรับทดลองและ

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเน้ือหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

จําวัน ซึ่งแนวโนมของการจัดทําโครงงาน

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

สตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

บูรณาการความรูในดานตาง ๆ เขาดวยกัน ซึ่งทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหา 

โครงงานแบบตาง ๆ 

https://qrgo.page.link/dvvW
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ซึ่งมีอุปกรณสําหรับทดลองและ

หนังสือประกอบการเรียนรูโครงสรางหุนยนตและหลักการทํางาน การสรางและควบคุมหุนยนตดวย

ภาษาคอมพิวเตอรที่มีเน้ือหาอานงาย มีกิจกรรมสนุกสนาน เพ่ิมทักษะการเรียนรู กระตุนใหเกิด

จําวัน ซึ่งแนวโนมของการจัดทําโครงงาน

ประยุกตเกี่ยวกับหุนยนตกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมแขงขัน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมหุนยนตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือเปน

สตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ   

โครงงานแบบตาง ๆ  

https://qrgo.page.link/dvvW 



 

 

 

 

1.โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

2. ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

3. หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยี

 

 

4. ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตรวจสอบความเขาใจ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยี

ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบความเขาใจ

 

 

รายการ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยี

ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบความเขาใจ

 

 

ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตรวจสอบความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ารสนเทศ 

ประเภทของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

เขาใจแลว

สบายมาก

 

 

 

 

เขาใจแลว 

สบายมาก 

 

 
 

ขอทบทวน

อีกหนอย
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ขอทบทวน 

อีกหนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จุดประสงค   

คําชี้แจง      

         

 

    1. โครงงาน

   ............................

   .....................................................................................

   .............................................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .........................................

   .............................................................................................................................

 

   2. บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

   .............................................................................................................................

   ......................................................................................................................................

   .............................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .....................................................

   .............................................................................................................................

   .............................................................................................................................

   .................................................................................................

 

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 
   นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได

     ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง 

       จากสื่อ หนังสือ 

 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

...........................................................

.....................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................

.............................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................................

.....................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

      

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได

ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง 

จากสื่อ หนังสือ ตําราหรืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร

...............................

.....................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

      โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได

ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง “โครงงาน

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

 

หมายถึงอะไร 

............................................................................................................................

.....................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง

 

.............................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได

เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

 

.............................................................................................

...................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศได 

เพ่ิมเติม 

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

  

.............................................................................................

...................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................

........................................................................................................................................................

บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกอะไรบาง (ใหตอบมา 5 ขอ) 

........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...........................................

........................................................................................................................................................

...................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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............................................................................................. 

................................................................... 

........................... 

........................... 

....................................................... 

........................... 

............................................................................................................... 

........... 

........................... 

.................. 

........................................... 

........................... 

................................................................................................... 

........................... 

........................... 

....................................................... 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 



 

 

 

จุดประสงค   

คําชี้แจง      

      โครงงาน

      โครงงาน

      โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ 

      โครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 
   นักเรียนสามารถตรวจสอบประเภทของโครงงานได

  ใหนักเรียนนําตัว

โครงงานการรวบรวมขอมูล

โครงงานการคนควาและทดลอง

โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ 

โครงงานการประดิษฐคิดคน

 

โครงงานการสรางเว็บไซต

โครงงานสํารวจอาชีพ

ของนักเรียนทีจ่บการศึกษา

โครงงานการขจัดคราบน้าํมัน

โครงงานการลดขยะ

ภายในบริเวณโรงเรียน

โครงงานเพื่อสราง

ฮารดแวร

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

      

นักเรียนสามารถตรวจสอบประเภทของโครงงานได

นําตัวเลขประจําประเภทโครงงาน 

การรวบรวมขอมูล

การคนควาและทดลอง

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ 

การประดิษฐคิดคน

 
 

โครงงานการสรางเว็บไซต

โครงงานสํารวจอาชีพ

ของนักเรียนทีจ่บการศึกษา

 

การขจัดคราบน้าํมัน

โครงงานการลดขยะ

ภายในบริเวณโรงเรียน

โครงงานเพื่อสราง 

ฮารดแวร 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

      โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

 

นักเรียนสามารถตรวจสอบประเภทของโครงงานได

ประจําประเภทโครงงาน 

การรวบรวมขอมูล      

การคนควาและทดลอง  

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ 

การประดิษฐคิดคน  

 

โครงงานการสรางเว็บไซต 

โครงงานสํารวจอาชีพ 

ของนักเรียนทีจ่บการศึกษา 

การขจัดคราบน้าํมัน 

โครงงานการลดขยะ 

ภายในบริเวณโรงเรียน 

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถตรวจสอบประเภทของโครงงานได 

ประจําประเภทโครงงาน ไปใสหนาช่ือโครงงานที่กําหนดให

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ 

 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงงาน

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ไปใสหนาช่ือโครงงานที่กําหนดให

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม

 

โครงงานบานอัจริยะ

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงงานหุนยนตกูภัย

โครงงานการคนหาชื่อเว็บไซต

โครงงานการกาํจัดมด

ในแปลงผัก

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปใสหนาช่ือโครงงานที่กําหนดให

และแนวคิดใหม 

 

 

โครงงานบานอัจริยะ 

 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงงานหุนยนตกูภัย 

 

การคนหาชื่อเว็บไซต

โครงงานการกําจัดมด 

ในแปลงผัก 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 

 

ไปใสหนาช่ือโครงงานที่กําหนดใหถูกตอง 

  

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 

การคนหาชื่อเว็บไซต 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 



ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

 

 
   

 

 

 

 

   1. ขั้นตอนการทําโครงงาน

   2. การเขียนเคาโครงรางของโครงงาน

 

 

   1. นักเรียนสามารถ

       โครงงานไ

   2. นักเรียนสามารถ

   3. นักเรียนสนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการเรียน 

 

 

      โครงงานมีองคประกอบดังน้ี

         1. กระบวนการทํางาน

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล

         2. ควา

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

         3. การปฏิบัติงาน

นั้นดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

คนควาในดานน้ัน ๆ เพ่ิมเติม

 

 

         สาระการเรียน

         จุดประสงคการเรียนรู

 องคประกอบของการจดัทําโครงงาน

 

ข้ันตอนการทําโครงงาน 

การเขียนเคาโครงรางของโครงงาน

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทํา

โครงงานได (K) 

นักเรียนสามารถเขียนเคาโครง

สนใจใฝเรียนรูและมุงมั่นในการเรียน 

โครงงานมีองคประกอบดังน้ี

1. กระบวนการทํางาน

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล

2. ความคิดสรางสรรค

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานนั้นเพ่ิมเติม

3. การปฏิบัติงาน

น้ันดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

คนควาในดานนั้น ๆ เพ่ิมเติม

สาระการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู

องคประกอบของการจดัทําโครงงาน

 

  

การเขียนเคาโครงรางของโครงงาน 

ขั้นตอนในการทํา

เขียนเคาโครงรางของโครงงานได 

สนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการเรียน 

โครงงานมีองคประกอบดังนี้ 

1. กระบวนการทํางาน โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล

มคิดสรางสรรค ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

3. การปฏิบัติงาน  ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

น้ันดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

คนควาในดานน้ัน ๆ เพ่ิมเติม 

จุดประสงคการเรียนรู 

องคประกอบของการจดัทําโครงงาน

เรื่อง ขั้นตอนการทําโครงงาน

ข้ันตอนในการทํา 

องโครงงานได  (P) 

สนใจใฝเรียนรูและมุงม่ันในการเรียน (A) 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

นั้นดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

องคประกอบของการจดัทําโครงงาน 

 

เรื่อง ขั้นตอนการทําโครงงาน

 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ทํากิจกรรมตาง ๆ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของขอมูล 

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

น้ันดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

สาระสําคัญ 

          โครงงานเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําอยาง

ตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงงาน 

ซ่ึงผูเรียนตองเปนผูดําเนินการเองท้ังสิ้นโดยมีครูท่ี

ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา คอยให

คําแนะนํา เสนอแนะ และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

ตลอดเวลาในการดําเนินงานโครงงาน มีข้ันตอนที่

สําคัญประกอบดวย

สนใจ 2. ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 

3. จัดทําขอเสนอ

มือทําโครงงาน

เสนอและเผยแพร

 เรื่อง ขั้นตอนการทําโครงงาน

 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรื

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

นั้นดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด 

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

 

โครงงานเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําอยาง

ต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงงาน 

ซ่ึงผูเรียนตองเปนผูดําเนินการเองท้ังสิ้นโดยมีครูท่ี

ไดรับมอบหมายทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา คอยให

คําแนะนํา เสนอแนะ และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

ตลอดเวลาในการดําเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนที่

สําคัญประกอบดวย 1. คัดเลือกหัวขอโค

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 

ขอเสนอเคาโครงของโครงงาน  

มือทําโครงงาน  5. การเขียนรายงาน  

เผยแพรโครงงาน 

เรื่อง ขั้นตอนการทําโครงงาน 

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม

หรือมีผูอ่ืนทําไวแลว แตหากผูทําโครงงานสนใจที่จะทําโครงงานที่มีผูอ่ืนไดศึกษาคนควาหรือทําไวแลว 

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม

ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

น้ันดวยตนเอง โดยจะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งหมด ดังน้ันผูทําโครงงานจึง

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

โครงงานเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําอยาง

ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงงาน 

ซ่ึงผูเรียนตองเปนผูดําเนินการเองท้ังสิ้นโดยมีครูท่ี

ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา คอยให

คําแนะนํา เสนอแนะ และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

ตลอดเวลาในการดําเนินงานโครงงาน มีข้ันตอนที่

คัดเลือกหัวขอโครงงานท่ี

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 

เคาโครงของโครงงาน  4. 

การเขียนรายงาน  6. การนํา
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โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในกระบวนการทํางาน หรือขั้นตอนในการทําโครงงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน หรือ

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ จะตองมีความคิดสรางสรรค 

ผูทําโครงงานควรเปนผูเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะทําโครงงานดวยตนเอง โดยโครงงานที่ทําตองไม ซ้ํา

อทําไวแลว 

ผูทําโครงงานก็ควรจะคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาคนควา หรือพัฒนาโครงงานน้ันเพ่ิมเติม 

ผูทําโครงงานจะตองเปนผูปฏิบัติภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมตาง ๆ 

ดังน้ันผูทําโครงงานจึง

ควรเลือกทําโครงงานที่ตนถนัดและสนใจ เพ่ือใหสามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก

ผูทําโครงงานขาดความรู ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ก็ควรศึกษา และ

โครงงานเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําอยาง

ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงงาน 

ซ่ึงผูเรียนตองเปนผูดําเนินการเองท้ังสิ้นโดยมีครูท่ี

ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา คอยให

คําแนะนํา เสนอแนะ และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

ตลอดเวลาในการดําเนินงานโครงงาน มีข้ันตอนที่

รงงานท่ี

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 

4. การลง

การนํา 



โครงงาน

 

 

 

        4. การวางแผน การสรุป และ

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานนี้อยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

สาธารณะ ในการวางแผนทําโครงงาน ผู

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

โครงงาน 

 

         ขั้นตอนในการทําโครงงาน

 ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังน้ี

  1. คัดเลือกหัวขอโครงงาน

     เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

การทําโครงงานต้ังแตเริ่มตนจนจบ ดังนั้น

4. การวางแผน การสรุป และ

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานนี้อยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานนั้น ๆ ใหแก

สาธารณะ ในการวางแผนทําโครงงาน ผู

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ขั้นตอนในการทําโครงงาน

ในการพัฒนาโครงงานน้ัน ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังน้ี

คัดเลือกหัวขอโครงงาน

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เน่ืองจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

การทําโครงงานต้ังแตเริ่มตนจนจบ ดังนั้น

  ความรู ความสามารถ

การเรียน หรือผลงาน 

 ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน

ของผูทําโครงงาน ซึ่งถาผูทําโครงงานนั้นไมมีความรู 

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานน้ันมากเปนพิเศษ

 ประโยชนที่ไดรับ

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน

 ความคิด

และยังไมมีผูอ่ืนทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอื่นมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

ประโยชนและสามารถนําไปใชประโยชนได

 ระยะเวลาทําโครงงาน

ระยะเวลาในการดําเนินโครงงา

4. การวางแผน การสรุป และ

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานน้ีอยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

สาธารณะ ในการวางแผนทําโครงงาน ผู

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ขั้นตอนในการทําโครงงาน

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้

คัดเลือกหัวขอโครงงาน

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

การทําโครงงานต้ังแตเริ่มตนจนจบ ดังน้ัน

ความรู ความสามารถ

การเรียน หรือผลงาน 

ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน

ของผูทําโครงงาน ซึ่งถาผูทําโครงงานน้ันไมมีความรู 

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานนั้นมากเปนพิเศษ

ประโยชนที่ไดรับ

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน 

ความคิดสรางสรรค

และยังไมมีผูอ่ืนทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

ประโยชนและสามารถนําไปใชประโยชนได

ระยะเวลาทําโครงงาน

ระยะเวลาในการดําเนินโครงงา

4. การวางแผน การสรุป และการนําเสนอโครงงาน

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานนี้อยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

สาธารณะ ในการวางแผนทําโครงงาน ผูทําโครงงานสามารถใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ขั้นตอนในการทําโครงงาน 

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังน้ี

คัดเลือกหัวขอโครงงาน 

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

การทําโครงงานต้ังแตเริ่มตนจนจบ ดังนั้นนักเรียนควรพิจารณาการทําโครงงานจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี

ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูทําโครงงาน พิจารณาไดจากผล

การเรียน หรือผลงาน  

ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน

ของผูทําโครงงาน ซึ่งถาผูทําโครงงานนั้นไมมีความรู 

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานน้ันมากเปนพิเศษ 

ประโยชนที่ไดรับ โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนตอทั้งผูทํา

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

สรางสรรค โครงงานที่ทําควรมีลักษณะแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริง 

และยังไมมีผูอืน่ทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอื่นมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

ประโยชนและสามารถนําไปใชประโยชนได

ระยะเวลาทําโครงงาน เปนปจจัยหนึ่งที่ผูทําโครงงานวางแผนกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินโครงงา

การนําเสนอโครงงาน  การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานน้ีอยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

ทําโครงงานสามารถใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

ควรพิจารณาการทําโครงงานจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้

และประสบการณของผูทําโครงงาน พิจารณาไดจากผล

ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน

ของผูทําโครงงาน ซึ่งถาผูทําโครงงานน้ันไมมีความรู 

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนตอทั้งผูทํา

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

โครงงานที่ทําควรมีลักษณะแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริง 

และยังไมมีผูอ่ืนทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

ประโยชนและสามารถนําไปใชประโยชนได 

เปนปจจัยหนึ่งที่ผูทําโครงงานวางแผนกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินโครงงานในขั้นตอนตาง ๆ

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานนี้อยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

ทําโครงงานสามารถใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังน้ี

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

ควรพิจารณาการทําโครงงานจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี

และประสบการณของผูทําโครงงาน พิจารณาไดจากผล

ความถนัดและความสนใจของผูทําโครงงาน พิจารณาจากความช่ืนชอบ

ของผูทําโครงงาน ซึ่งถาผูทําโครงงานนั้นไมมีความรู ความสามารถหรือ

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนตอทั้งผูทํา

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

โครงงานที่ทําควรมีลักษณะแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริง 

และยังไมมีผูอืน่ทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอื่นมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

 

เปนปจจัยหนึ่งที่ผูทําโครงงานวางแผนกําหนด

นในขั้นตอนตาง ๆ 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานน้ีอยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

ทําโครงงานสามารถใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้ 

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง

ควรพิจารณาการทําโครงงานจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้

และประสบการณของผูทําโครงงาน พิจารณาไดจากผล

พิจารณาจากความช่ืนชอบ

ความสามารถหรือ

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนตอทั้งผูทํา

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

โครงงานที่ทําควรมีลักษณะแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริง 

และยังไมมีผูอ่ืนทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอดใหเกิด

เปนปจจัยหนึ่งที่ผูทําโครงงานวางแผนกําหนด

13 

การทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะตองมีการวางแผนเพ่ือดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการสรุปวาผูทําโครงงานและผูอ่ืนไดรับอะไรจาก

การทําโครงงาน มีขอผิดพลาดในการทําโครงงานน้ีอยางไร และจะตองนําเสนอโครงงานน้ัน ๆ ใหแก

ทําโครงงานสามารถใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แกปญหาในการจัดทําโครงงาน และใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการนําเสนอและเผยแพร

ในการพัฒนาโครงงานนั้น ควรมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการทําโครงงาน เพ่ือให

การพัฒนาโครงงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได มีขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน ดังนี้ 

เปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการทําโครงงาน เนื่องจากเปนการกําหนดลักษณะตาง ๆ ใน 

ควรพิจารณาการทําโครงงานจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

และประสบการณของผูทําโครงงาน พิจารณาไดจากผล

พิจารณาจากความช่ืนชอบ   

ความสามารถหรือ

ประสบการณมากอน ผูทําโครงงานก็จะตองศึกษาคนควาหาความรูที่เกี่ยวกับ

โครงงานที่ทําควรเปนโครงงานที่มีประโยชนตอทั้งผูทํา

โครงงาน สังคมและประเทศชาติ สามารถนําไปพัฒนาและนําไปใชจริงใน

โครงงานที่ทําควรมีลักษณะแปลกใหม ทันสมัย ใชไดจริง 

และยังไมมีผูอ่ืนทําไว หรือเปนการนําโครงงานของผูอ่ืนมาพัฒนาตอยอดใหเกิด



 

 2. ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล

      เมื่อ

หรือความรูที่เกี่ยวกับโครงงานน้ัน 

เปนแนวทางในการศึกษา

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น

คําตอบวาจะทําอะไร

เสนอผลอยางไร

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเว็บไซต สําหรับการศึกษาผลงานโครงงาน

http://oho.ipst.ac.th 

http://www.nectec.or.th/nsc 

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

http://www.toryod.com 

http://www.ipthailand.org 

http://www.bangcare.net 

คนพิการ

 คาใชจายในการทําโครงงาน

การทําโครงงาน ดังน้ันผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

ลดตนทุนคาใชจายในการทําโคร

 ความปลอดภัย

และประเทศชาติ

 คานยิมของสงัคม

เช่ือและวัฒนธรรมของสังคม

 ความเปนไปได

ดังกลาวสามารถ

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล

เมื่อนักเรียนเลือกหัวขอที่จะทําโครงงานได

เกี่ยวกับโครงงานน้ัน 

เปนแนวทางในการศึกษา รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น

คําตอบวาจะทําอะไร  ทําไม

เสนอผลอยางไร  

     เกร็ดนารู 

ตัวอยางเว็บไซต สําหรับการศึกษาผลงานโครงงาน

http://oho.ipst.ac.th 

http://www.nectec.or.th/nsc 

คอมพิวเตอรแหงชาติ 

http://www.toryod.com 

http://www.ipthailand.org 

http://www.bangcare.net 

คนพิการ 

คาใชจายในการทําโครงงาน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

ลดตนทุนคาใชจายในการทําโคร

ความปลอดภัย โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

และประเทศชาติ 

คานยิมของสงัคม

เช่ือและวัฒนธรรมของสังคม

ความเปนไปได ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

ดังกลาวสามารถทําไดจริงหรือไม

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล

เลือกหัวขอที่จะทําโครงงานได

เกี่ยวกับโครงงานนั้น โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

ไมตองทํา ตองการใหเกิดอะไร

   

ตัวอยางเว็บไซต สําหรับการศึกษาผลงานโครงงาน

http://oho.ipst.ac.th สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

http://www.nectec.or.th/nsc 

คอมพิวเตอรแหงชาติ  

http://www.toryod.com 

http://www.ipthailand.org 

http://www.bangcare.net 

คาใชจายในการทําโครงงาน การทําโครงงานในบางหัวขอ ตองใชตนทุนสูงใน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

ลดตนทุนคาใชจายในการทําโคร

โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

 

คานยิมของสงัคม การทําโครงงานน้ันจะตองไมขัดตอคานิยม ศีลธรรม ความ

เช่ือและวัฒนธรรมของสังคม 

ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

ทําไดจริงหรือไม

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล

เลือกหัวขอที่จะทําโครงงานได

โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น

ตองการใหเกิดอะไร

 

ตัวอยางเว็บไซต สําหรับการศึกษาผลงานโครงงาน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

http://www.nectec.or.th/nsc ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

http://www.toryod.com เปนเว็บไซตที่รวบรวมสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐตางๆ 

http://www.ipthailand.org กรมทรัพยสินทางปญญา

http://www.bangcare.net เปนเว็บไซตที่รวบรวมเทคโนโลยี สิ่

การทําโครงงานในบางหัวขอ ตองใชตนทุนสูงใน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

ลดตนทุนคาใชจายในการทําโครงงาน 

โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

การทําโครงงานนั้นจะตองไมขัดตอคานิยม ศีลธรรม ความ

ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

ทําไดจริงหรือไม 

ศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 

เลือกหัวขอที่จะทําโครงงานไดแลว นักเรียนจะตองทําการศึกษา

โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

ตองการใหเกิดอะไร ทําอยางไร

ตัวอยางเว็บไซต สําหรับการศึกษาผลงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

เปนเว็บไซตที่รวบรวมสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐตางๆ 

กรมทรัพยสินทางปญญา

เปนเว็บไซตที่รวบรวมเทคโนโลยี สิ่

การทําโครงงานในบางหัวขอ ตองใชตนทุนสูงใน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

การทําโครงงานน้ันจะตองไมขัดตอคานิยม ศีลธรรม ความ

ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

นักเรียนจะตองทําการศึกษา

โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

การกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้นและในการศึกษา

ทําอยางไร ใชทรัพยากรอะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

เปนเว็บไซตที่รวบรวมสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐตางๆ 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

เปนเว็บไซตที่รวบรวมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ

การทําโครงงานในบางหัวขอ ตองใชตนทุนสูงใน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

การทําโครงงานนั้นจะตองไมขัดตอคานิยม ศีลธรรม ความ

ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

นักเรียนจะตองทําการศึกษาคนควา

โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

ในการศึกษาคนควาจะตองได

ใชทรัพยากรอะไร ทํากับใคร

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 

เปนเว็บไซตที่รวบรวมสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐตางๆ  

งประดิษฐสําหรับ

14 

การทําโครงงานในบางหัวขอ ตองใชตนทุนสูงใน

การทําโครงงาน ดังนั้นผูทําโครงงานจึงควรวางแผนประเมินคาใชจาย และเลือก

ทําโครงงานที่มีทรัพยากรอยูแลว เพ่ือใชทรพัยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนและ

โครงงานที่จะทําตองไมเปนอันตรายตอผูทําโครงงาน สังคม 

การทําโครงงานนั้นจะตองไมขัดตอคานิยม ศีลธรรม ความ

ผูทําโครงงานตองนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาวา โครงงาน

คนควาขอมูล

โดยมีการแยกหัวขอแหลงขอมูลและระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือใช

รวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหนักเรียนไดแนวคิดที่ใชใน

จะตองได

ทํากับใคร 

สําหรับ 



 

   3. จัดทําขอเสนอเคาโครง

      เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

ของโครงงาน เพ่ือเสนอตอครู

ของโครงงานโดยมี

รายงาน

ช่ือโครงงาน 

ประเภทโครงงาน

ช่ือผูจัดทําโครงงาน

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

ครูที่ปรึกษารวม

ระยะเวลาดําเนินงาน

แนวคิด ที่มา และความสําคญั

วัตถุประสงค

หลักการและทฤษฎี

วิธีดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เอกสารอางอิง

 

จัดทําขอเสนอเคาโครง

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

ของโครงงาน เพ่ือเสนอตอครู

ของโครงงานโดยมีองคประกอบ ดังนี้

รายงาน 

 

ประเภทโครงงาน 

ช่ือผูจัดทําโครงงาน 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน 

ครูที่ปรึกษารวม   (ไมมีก็ได)

ระยะเวลาดําเนินงาน 

แนวคิด ที่มา และความสําคญั

วัตถุประสงค 

หลักการและทฤษฎี   

วิธีดําเนินงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ   

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

เอกสารอางอิง 

ที่มา 

จัดทําขอเสนอเคาโครงราง

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

ของโครงงาน เพ่ือเสนอตอครู-อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีหัวขอใน

องคประกอบ ดังน้ี 

ทําอะไร

วิเคราะหจากลักษณะของประโยชนหรือผลงานที่ได

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได

ครู-

ของนักเรียน

(ไมมีก็ได) 
ครู-

โครงงานของนักเรียน

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน 

กําหนดเปนวัน หรือ เดือนก็ได

แนวคิด ที่มา และความสําคญั สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ

และผลผลิต

หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ

และผลกระทบ

สื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชในการ

ดําเนินงาน

ที่มา : (โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง

รางของโครงงาน

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีหัวขอใน

ทําอะไร กับใคร เพ่ืออะไร

วิเคราะหจากลักษณะของประโยชนหรือผลงานที่ได

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได

-อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

ของนักเรียน 

-อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษารวม

โครงงานของนักเรียน

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน 

กําหนดเปนวัน หรือ เดือนก็ได

สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ

และผลผลิต 

หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

งบประมาณ และผูรับผิดชอบ

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ

และผลกระทบ 

สื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชในการ

ดําเนินงาน 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง

 

ของโครงงาน 

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีหัวขอใน

รายละเอียดทีต่องระบุ

กับใคร เพ่ืออะไร 

วิเคราะหจากลักษณะของประโยชนหรือผลงานที่ได

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได

อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษารวม

โครงงานของนักเรียน 

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน 

กําหนดเปนวัน หรือ เดือนก็ได

สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ

หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

และผูรับผิดชอบ 

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ

สื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชในการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง, 2560: 

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน โดยมีหัวขอในการจัดทําขอเสนอเคา

รายละเอียดทีต่องระบุ

วิเคราะหจากลักษณะของประโยชนหรือผลงานที่ได

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได

อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษา และควบคุมการทําโครงงาน

อาจารยผูทําหนาที่เปนที่ปรึกษารวม ใหคาํแนะนําในการทํา

ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

กําหนดเปนวัน หรือ เดือนก็ได 

สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ

หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาโครงงาน

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

 

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ

สื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชในการ

: ออนไลน)  

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

การจัดทําขอเสนอเคา

รายละเอียดทีต่องระบ ุ

วิเคราะหจากลักษณะของประโยชนหรือผลงานที่ได 

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได

และควบคุมการทําโครงงาน

ใหคาํแนะนําในการทํา

ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด

สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ

หลักการและทฤษฎีที่นํามาใชในการพัฒนาโครงงาน 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ

สื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ที่นํามาใชในการ

15 

เมื่อผูทําโครงงานไดศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับโครงงานแลว ผูทําจะตองจัดทําโครงราง

การจัดทําขอเสนอเคาโครงราง

ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได 

และควบคุมการทําโครงงาน

ใหคาํแนะนําในการทํา

ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด 

สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่จะเกิดผล 

สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ 

กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิน้สุด 

สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ 



โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

 

 4. การลงมือทําโครงงาน

             เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

วางแผนไว ดังน้ี

       

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก

   

หรือเพ่ิมเติมไดถาพบวาจะชวยทําใหผลงานดีขึ้น

   

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

เปาหมาย และทําดวยประสิทธิภาพสูงดวย

   

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอื่นไดศึกษาไวแลว 

ผลงานของผูอ่ืนมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย

   

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

แนะและสิ่งที่

 

 

 

 

การลงมือทําโครงงาน

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

วางแผนไว ดังนี้ 

 4.1 การเตรียมการ

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก

 4.2 การลงมือพัฒนา

หรือเพ่ิมเติมไดถาพบวาจะชวยทําใหผลงานดีขึ้น

1) จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

ที่ชัดเจนดวย

2) พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

ระบบและครบถวน

3) คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย แล

 4.3 การตรวจสอบผลงานและแกไข

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

เปาหมาย และทําดวยประสิทธิภาพสูงดวย

 4.4 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอ่ืนไดศึกษาไวแลว 

ผลงานของผูอื่นมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย

 4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

แนะและสิ่งทีค่วรจะศึกษาและ/หรือใชประโยชนตอไปได

การลงมือทําโครงงาน 

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

การเตรียมการ  

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก

การลงมือพัฒนา

หรือเพ่ิมเติมไดถาพบวาจะชวยทําใหผลงานดีขึ้น

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

ที่ชัดเจนดวย 

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

ระบบและครบถวน

คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย แล

การตรวจสอบผลงานและแกไข

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

เปาหมาย และทําดวยประสิทธิภาพสูงดวย

4.4 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอ่ืนไดศึกษาไวแลว 

ผลงานของผูอื่นมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย

4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

ควรจะศึกษาและ/หรือใชประโยชนตอไปได

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

  ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืน

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก

การลงมือพัฒนา  ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลง

หรือเพ่ิมเติมไดถาพบวาจะชวยทําใหผลงานดีขึ้น 

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

 

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

ระบบและครบถวน 

คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย แล

การตรวจสอบผลงานและแกไข

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

เปาหมาย และทําดวยประสิทธิภาพสูงดวย 

4.4 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอื่นไดศึกษาไวแลว 

ผลงานของผูอ่ืนมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย

4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

ควรจะศึกษาและ/หรือใชประโยชนตอไปได

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืน

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลง

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย แล

การตรวจสอบผลงานและแกไข  การตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปน

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

4.4 การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ  เมื่อพัฒนาผลง

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

กับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอ่ืนไดศึกษาไวแลว ทั้งนี้ยังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือ

ผลงานของผูอื่นมาใชประกอบการอภิปรายผลที่ไดดวย 

4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

ควรจะศึกษาและ/หรือใชประโยชนตอไปได 

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืน

เตรียมสถานที่สาหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึก 

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลง

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทํางาน

การตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปน

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

เมื่อพัฒนาผลงานเรียบรอยแลว ใหจัดทํา

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

ทั้งน้ียังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือ

4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืน

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลง

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงค

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

ะระยะเวลาในการทํางาน

การตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปน

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

านเรียบรอยแลว ใหจัดทํา

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

ทั้งนี้ยังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือ

4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ  เมื่อทําโครงงาน

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ

16 

เมื่อเคาโครงของโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการ

จัดทําโครงงานไดผานพนไปแลวมากกวาครึ่ง ขั้นตอนตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนที่

ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืนๆ 

ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไวในเคาโครง แตอาจเปลี่ยนแปลง

จัดระบบการทํางานโดยทําสวนที่เปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงคอย

ทําสวนที่เปนสวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณ 

มากขึ้น และถามีการแบงงานกันทําใหทําความตกลงในการตอเช่ือมช้ินงาน

พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปน

ะระยะเวลาในการทํางาน 

การตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปน

ความจําเปนเพ่ือใหแนใจวาผลงานที่พัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการที่ระบุไวใน

านเรียบรอยแลว ใหจัดทํา

สรุปดวยขอความที่สั้นกะทัดรดัอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอาน ไดเขาใจถึงสิ่งที่คนพบจากการทํา

โครงงานและทําการอภิปรายผลดวย เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลที่ได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธ

ทั้งนี้ยังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือ

เมื่อทําโครงงาน

เสร็จสิ้นลงแลว ผูเรียนอาจพบขอสังเกต ประเด็นที่สําคัญหรือปญหา ซึ่งสามารถเขียนเปนขอเสนอ 



โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

 

  5. กา

              การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

เคาโครงของโครงงาน

รายงานนิยมแบงเปน 

 

    

  ขอมูลดังตอไปน้ี

   

   

             

             

   

   

   

   

   

 

    

   

   

   

   

 

    

  การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

 

 

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

เคาโครงของโครงงานมาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

รายงานนิยมแบงเปน 8 สวน ดังน้ี

  สวนท่ี 1 บทนํา

ขอมูลดังตอไปน้ี 

   

   

   

  

   

   

  

   

  

 สวนท่ี 2 

   

  

  

   

 สวนท่ี 3

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

รเขียนรายงาน 

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 บทนํา เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย

 1. ช่ือโครงงาน 

 2. ประเภทของโครงงาน

 3. ช่ือผูทําโครงงาน 

 4. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา 

 5. ปการศึกษา

 6. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วตัถุประสงค วิธีดําเนินการและ

    ผลที่ไดโดยยอ

 7. กิตติกรรมประกาศ 

    ชวยทําใหโครงงานสําเร็จ 

2 รายละเอียดของโครงงาน 

 1. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

 2. วัตถุประสงค

 3. ขอบเขตของโครงงาน

 4. ผลที่คาดวาจะไดรับ

3 หลักการและทฤษฎี

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย

1. ชื่อโครงงาน  

ประเภทของโครงงาน 

ช่ือผูทําโครงงาน  

. ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  

ปการศึกษา 

. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและ

ผลที่ไดโดยยอ 

กิตติกรรมประกาศ เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวน

ชวยทําใหโครงงานสําเร็จ 

รายละเอียดของโครงงาน 

. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 

. ขอบเขตของโครงงาน 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หลักการและทฤษฎี เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทีส่นับสนุน

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย

. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วตัถุประสงค วิธีดําเนินการและ

เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวน

ชวยทําใหโครงงานสําเร็จ  

รายละเอียดของโครงงาน ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี

. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  

ของการศึกษาคนควา  

เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทีส่นับสนุน

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย

. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการและ

เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวน

ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี

 

เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทีส่นับสนุน

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา

การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย

. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วตัถุประสงค วิธีดําเนินการและ

เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวน

ประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี         

เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทีส่นับสนุน

การทําโครงงานตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทํา 
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การเขียนรายงานหรือการทํารายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทํา

โครงงานในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ โดยผูทําโครงงานควรนําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย กระชับ 

ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ และนําเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึ่งผูทําโครงงานสามารถนํา

มาปรับปรุงและเพ่ิมรายละเอียดที่พบในระหวางการทําโครงงานได การเขียน

เปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวย  

. บทคัดยอ อธิบายถึงที่มา ความสําคัญ วตัถุประสงค วิธีดําเนินการและ 

เปนคํากลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงาน ที่มีสวน 

           

เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทีส่นับสนุน 



โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู 

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

 

 

   

  ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน

 

   

  ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

  เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

 

   

  ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

  ไดจดบันทึกไวในระหวางการทําโครงงาน

 

   

  ระบุประโยชนที่ได

  สําหรับผูสนใจ

 

   

  ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

  ผูสนใจใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป

 

 6. กา

     การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู 

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

เชน การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ

งาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต

 

 

  สวนท่ี 4 

ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน

  สวนท่ี 5

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

  สวนท่ี 6 

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

ไดจดบันทึกไวในระหวางการทําโครงงาน

  สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน

ระบุประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงานน้ี  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

สําหรับผูสนใจ 

  สวนท่ี 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ผูสนใจใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป

การนําเสนอและ

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู 

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ

งาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต

4 วิธีการดําเนินการ

ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน

5 ผลการศึกษาคนควา

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

6 สรปุผลและขอเสนอแนะ

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

ไดจดบันทึกไวในระหวางการทําโครงงาน

สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน

รับจากการทําโครงงานนี้  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

สวนท่ี 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ผูสนใจใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป

รนําเสนอและเผยแพร

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู 

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ

งาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต

วิธีการดําเนินการ ผูทําโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการ

ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน

การศึกษาคนควาท่ีไดรบัจากโครงงาน

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

และขอเสนอแนะ

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

ไดจดบันทึกไวในระหวางการทําโครงงาน 

สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน

รับจากการทําโครงงานน้ี  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

สวนท่ี 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ผูสนใจใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป

เผยแพรโครงงาน 

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู 

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ  การรายงานดวยคําพูดในที่ประชุม

งาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต 

ผูทําโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการ

ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน 

ท่ีไดรบัจากโครงงาน

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

และขอเสนอแนะ เปนการสรุปขอมลูที่ไดจากภาระงาน 

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน

รับจากการทําโครงงานนี้  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

สวนท่ี 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมด

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ผูสนใจใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป 

 

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

โครงงานที่ทําไวไปเผยแพรใหแกผูทีส่นใจหรอืสาธารณชนไดรับรู เพ่ือใหผูที่สนใจนําโครงงานดังกลาว

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การรายงานดวยคําพูดในที่ประชุม

ผูทําโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการ

ท่ีไดรบัจากโครงงาน เปนการนําเสนอ

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน

เปนการสรุปขอมลูที่ไดจากภาระงาน 

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน

รับจากการทําโครงงานน้ี  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมด

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

เพ่ือใหผูที่สนใจนําโครงงานดังกลาว

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การรายงานดวยคําพูดในที่ประชุม

ผูทําโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการ

เปนการนําเสนอ

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ 

เชน เว็บไซตเผยแพรผลงานนักเรียน กราฟสรุปรายไดจากการจําหนายผลงานนักเรียน 

เปนการสรุปขอมลูที่ไดจากภาระงาน 

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน

สวนท่ี 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ผูทําโครงงานควร

รับจากการทําโครงงานนี้  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน

เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมด

ทีใ่ชในการทาํโครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เพ่ือให

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

เพ่ือใหผูที่สนใจนําโครงงานดังกลาว

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การรายงานดวยคําพูดในที่ประชุม การแสดงผล

18 

ผูทําโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการ 

เปนการนําเสนอ 

ภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ไดจากโครงงานในรูปแบบตางๆ เพ่ือถายทอดใหแกผูสนใจ   

เปนการสรุปขอมลูที่ไดจากภาระงาน  

ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทําโครงงาน 

ผูทําโครงงานควร 

รับจากการทําโครงงานนี้  และแนวคดิในการพัฒนาโครงงานเพ่ือประโยชน 

เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมด 

ๆ เพ่ือให 

การนําเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนําภาระงาน ช้ินงาน หรือกิจกรรมอิสระของ

เพ่ือใหผูที่สนใจนําโครงงานดังกลาว

ไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวันตอไป การนําเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถทําไดหลายรูปแบบ 

การแสดงผล



ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

 

     การแสดงผลงาน

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

ควรจะจัดใหครอบคลุมประเด็นสํา

            

   

   

            

            

 

  การจัดนิทรรศการโครงงาน 

   

   

   

ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาในงาย 

   

ที่สําคัญหรือใชวัสดุตางประเภทในการจัดแสดง

   

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูเพิ่มเสริมปญญา

       นักเรียนสามารถสแกน 

       การนํา

 

การแสดงผลงาน

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

ควรจะจัดใหครอบคลุมประเด็นสํา

 1. ช่ือโครงงาน ชื่อผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา 

  2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

  3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

 4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง

 5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน

การจัดนิทรรศการโครงงาน 

  1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

 2. ความเหมาะสมกับเน้ือที่จัดแสดง

 3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจ

ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาในงาย 

 4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

ที่สําคัญหรือใชวัสดุตางประเภทในการจัดแสดง

 5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

 6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

 7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งนั้นควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

รูเพิ่มเสริมปญญา

นักเรียนสามารถสแกน 

การนําเสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศไ

การแสดงผลงาน การแสดงผลงานนั้นอาจทํา

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

ควรจะจัดใหครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้      

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน

การจัดนิทรรศการโครงงาน 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง

3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจ

ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาในงาย 

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

ที่สําคัญหรือใชวัสดุตางประเภทในการจัดแสดง

5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

รูเพิ่มเสริมปญญา 

นักเรียนสามารถสแกน QR CODE 

เสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศไ

การแสดงผลงานนั้นอาจทํา

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

คัญดังตอไปน้ี      

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน

การจัดนิทรรศการโครงงาน ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 

2. ความเหมาะสมกับเน้ือที่จัดแสดง

3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจ

ขอความกะทัดรัด ชัดเจน และเขาในงาย  

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

ที่สําคัญหรือใชวัสดุตางประเภทในการจัดแสดง 

5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

QR CODE เพ่ือดู 

เสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศไ

การแสดงผลงานนั้นอาจทําไดหลายรูปแบบตาง ๆ กัน เชน กา

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

คัญดังตอไปนี้       

1. ช่ือโครงงาน ช่ือผูทําโครงงาน ช่ือที่ปรึกษา  

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ไดจากการทดลอง  

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน

ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง  

2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง 

3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจ

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

  VDO ตัวอยาง

เสนอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดที่นี ่

ไดหลายรูปแบบตาง ๆ กัน เชน กา

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน 

3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ 

5. ผลการสังเกตและขอมูลเดน ๆ ที่ไดจากการทําโครงงาน 

ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้  

3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจ

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

5. ใชตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอยางเหมาะสม  

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

ตัวอยาง 

https://qrgo.page.link/sWbu

ไดหลายรูปแบบตาง ๆ กัน เชน กา

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

2. คําอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทําโครงงาน และความสําคัญของโครงงาน  

3. วิธีการดําเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เดนและสําคัญ  

3. คําอธิบายที่เขียนแสดงควรเนนประเด็นสําคัญ และสิ่งที่นาสนใจเทาน้ัน โดยใช

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด

 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ

https://qrgo.page.link/sWbu

19 

ไดหลายรูปแบบตาง ๆ กัน เชน การแสดง 

ในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัดแสดงและการอธิบายดวยคําพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดย

ไมมีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของการรายงานปากเปลาไมวาการแสดงผลงานจะอยูในรูปแบบใด 

 

เทาน้ัน โดยใช

4. ดึงดูดความสนใจผูเขาชม โดยใชรูปแบบการแสดงที่นาสนใจ ใชสีทีส่ดใส เนนจุด 

6. สิ่งที่แสดงทุกอยางตองถูกตอง ไมมีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด  

7. ในกรณีที่เปนสิ่งประดิษฐ สิ่งน้ันควรอยูในสภาพที่ทํางานไดอยางสมบูรณ 

https://qrgo.page.link/sWbu 



    

 

 

 

 การเรียนรูจาก

  1. นักเรียน

  2. นักเรียน

  3. นักเรียน

  4. นักเรียน

  5. นักเรียน

  6. นักเรียนได

  7. ทําใหนักเรียนเกิด

      อยาง

  8. นักเรียนสามารถ

  9. ใชเปนสิ่งยืนยันวา

       โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

       สมัครงาน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อเสริม เพิ่มความรู

นักเรียนสามารถสแกน 

และนาํเสนอโครงงาน

     https://qrgo.page.link/8FRh

      ประโยชนของการทําโครงงาน

การเรียนรูจากการทํา

นักเรียนไดรับความสุข/สนุกกับการทํางาน

นักเรียนไดทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง

นักเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรู/ขอมูล/การเรียนรู

นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทํางานดวยตนเอง

นักเรียนไดฝกความกลาในการแสดงออกและกลาคิด

นักเรียนไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทําใหนักเรียนเกิด

อยางเปนขั้นตอน มีการ

นักเรียนสามารถ

ใชเปนสิ่งยืนยันวา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

สมัครงาน 

สื่อเสริม เพิ่มความรู

นักเรียนสามารถสแกน 

และนาํเสนอโครงงาน

https://qrgo.page.link/8FRh

ประโยชนของการทําโครงงาน

การทําโครงงาน 

ไดรับความสุข/สนุกกับการทํางาน

ไดทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง

รูจักวิธีแสวงหาความรู/ขอมูล/การเรียนรู

ฝกทักษะกระบวนการทํางานดวยตนเอง

ไดฝกความกลาในการแสดงออกและกลาคิด

พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทําใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบตอตนเองและไดฝกการวางแผนการทํางาน

เปนขั้นตอน มีการศึกษา คนควา และแกปญหาจากการทํางาน

นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชไดในชีวิตจริง

ใชเปนสิ่งยืนยันวานักเรียนเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

สื่อเสริม เพิ่มความรู 

นักเรียนสามารถสแกน QR CODE 

และนาํเสนอโครงงาน 

https://qrgo.page.link/8FRh     https://qrgo.page.link/hmid

ประโยชนของการทําโครงงาน

 ยังประโยชนให

ไดรับความสุข/สนุกกับการทํางาน

ไดทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง

รูจักวิธีแสวงหาความรู/ขอมูล/การเรียนรู

ฝกทักษะกระบวนการทํางานดวยตนเอง

ไดฝกความกลาในการแสดงออกและกลาคิด

พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค

ความรับผิดชอบตอตนเองและไดฝกการวางแผนการทํางาน

ศึกษา คนควา และแกปญหาจากการทํางาน

นําความรูที่ไดไปใชไดในชีวิตจริง

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

QR CODE เพื่อด ู

https://qrgo.page.link/hmid

ประโยชนของการทําโครงงาน 

ยังประโยชนใหเกิดขึ้นกับนักเรียน

ไดรับความสุข/สนุกกับการทํางาน 

ไดทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง

รูจักวิธีแสวงหาความรู/ขอมูล/การเรียนรู 

ฝกทักษะกระบวนการทํางานดวยตนเองหรือรวมทํางานเปนกลุม

ไดฝกความกลาในการแสดงออกและกลาคิด 

พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ความรับผิดชอบตอตนเองและไดฝกการวางแผนการทํางาน

ศึกษา คนควา และแกปญหาจากการทํางาน

นําความรูที่ไดไปใชไดในชีวิตจริงและไ

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

 VDO เพิ่มเติมเก่ียวกับ

https://qrgo.page.link/hmid

เกิดขึ้นกับนักเรียนได ดังน้ี

ไดทํางานตามความถนัด  และความสนใจของตนเอง 

หรือรวมทํางานเปนกลุม

ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ความรับผิดชอบตอตนเองและไดฝกการวางแผนการทํางาน

ศึกษา คนควา และแกปญหาจากการทํางาน

ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน

เพิ่มเติมเก่ียวกับขั้นตอนการทาํ

https://qrgo.page.link/hmid    https://qrgo.page.link/vW4K

ดังน้ี 

หรือรวมทํางานเปนกลุม 

ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ความรับผิดชอบตอตนเองและไดฝกการวางแผนการทํางาน 

ศึกษา คนควา และแกปญหาจากการทํางาน 

ดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา

โครงงานที่แทจริง กรณีที่ตองนําโครงงานไปใชแสดงตอผูเกี่ยวของ เชน ใชในการ

ขั้นตอนการทาํ 

https://qrgo.page.link/vW4K
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ฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํา 

ใชในการ 

 

https://qrgo.page.link/vW4K 



 

 

 

 

1. องคประกอบของการจัดทําโครงงาน

 

 

2. ขั้นตอนในการทําโครงงาน

 

 

3. ประโยชนของการทําโครงงาน

 

 

 

ตรวจสอบความเขาใจ

องคประกอบของการจัดทําโครงงาน

ขั้นตอนในการทําโครงงาน

ประโยชนของการทําโครงงาน

ตรวจสอบความเขาใจ

 

 

รายการ 

องคประกอบของการจัดทําโครงงาน

ขั้นตอนในการทําโครงงาน 

ประโยชนของการทําโครงงาน 

ตรวจสอบความเขาใจ

 

องคประกอบของการจัดทําโครงงาน 

 

ตรวจสอบความเขาใจ 

 

 
 

เขาใจแลว

สบายมาก

 

 

 

เขาใจแลว 

สบายมาก 

 

 
 

ขอทบทวน

อีกหนอย

 

 

 

21 

 

 
 

ขอทบทวน 

อีกหนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จุดประสงค   

คําชี้แจง       

         

 

    1. ปจจัยสําคัญ

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

 

   2. การจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

   .       

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 
   นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานได

  ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง 

       หรืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง

 

ปจจัยสําคัญสําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง

  

  

  

  

  

  

  

  

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

  

  

  

  

  

  

  

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานได

ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง 

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง

 

สําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง

   

   

   

   

   

   

   

   

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

   

   

   

   

   

   

   

   

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 

 

 

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานได

ใหนักเรียนคนควาขอมูลเรื่อง “หลักการทํา

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง

 

สําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง

  

  

  

  

  

  

  

  

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

  

  

  

  

  

  

  

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขั้นตอนการทําโครงงาน

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานได

หลักการทําโครงงาน

รืออินเตอรเน็ต แลวตอบคําถามตอไปน้ีใหถูกตอง 

 

สําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง

   

   

   

   

   

   

   

   

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

   

   

   

   

   

   

   

   

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ข้ันตอนการทําโครงงาน

 

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการทําโครงงานได 

โครงงาน” เพ่ิมเติมจากสื่อ

 

 

สําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง

           

           

           

           

           

           

           

           

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

           

           

           

           

           

           

           

           

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขั้นตอนการทําโครงงาน 

เพ่ิมเติมจากสื่อ  หนังสือ ตํารา 

  

สําคญัในการตัดสินใจเลือกหัวขอที่จะนํามาพัฒนาโครงงานมีอะไรบาง 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
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หนังสือ ตํารา  

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

รจัดแสดงผลงานเพ่ือนําเสนอและเผยแพรโครงงาน ควรจัดใหครอบคลุมในประเด็นใดบาง 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

          . 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 



 

 

 

จุดประสงค   

คําชี้แจง     

         

 

  ช่ือโครงงาน

  ประเภทโครงงาน

  ช่ือผูจัดทําโครงงาน

  ครูที่ปรึกษาโครงงาน

  ครูที่ปรึกษารวม

  ระยะเวลาดําเนินงาน

  แนวคิด ที่มา และความสําคัญ

  วัตถุประสงค

  หลักการและทฤษฎี  

  วิธีดําเนินงาน 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ

  ผลที่คาดวาจะไดรับ

  เอกสารอางอิง

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 
   นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงรางของโครงงานได

   ใหนักเรียนคน

       เขียนขอเสนอเคาโครงของโครงงาน

 

ช่ือโครงงาน    .               

ประเภทโครงงาน           

ช่ือผูจัดทําโครงงาน        

ครูที่ปรึกษาโครงงาน        

ครูที่ปรึกษารวม          

ระยะเวลาดําเนินงาน         

แนวคิด ที่มา และความสําคัญ

วัตถุประสงค          

หลักการและทฤษฎี         

วิธีดําเนินงาน          

รปฏิบัติ        

ผลที่คาดวาจะไดรับ        

เอกสารอางอิง         

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงรางของโครงงานได

คนควาหัวขอโครงงาน

ขอเสนอเคาโครงของโครงงาน

 

                   

            

         

         

      

         

แนวคิด ที่มา และความสําคัญ         

      

         

      

         

         

      

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 

 

 

นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงรางของโครงงานได

วาหัวขอโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเสนอเคาโครงของโครงงานตามแบบฟอรมที่กําหนดให

 

  

     

     

     

  

     

  

  

     

  

     

     

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขั้นตอนการทําโครงงาน

นักเรียนสามารถเขียนเคาโครงรางของโครงงานได 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามแบบฟอรมที่กําหนดให

 

    

    

    

    

                    

    

      

                                            

    

                                            

    

    

                                      

  

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ข้ันตอนการทําโครงงาน

 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนสนใจแลว

ตามแบบฟอรมที่กําหนดให 

 

                         

                                 

                                 

                                 

                                         

                                 

                                 

                                         

                             

                                         

                                 

                                 

                                   

 

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ขั้นตอนการทําโครงงาน 

ที่นักเรียนสนใจแลวทดลอง

  

 

                         

                                

                                

                                

                        

                                

                                

                                         

                            

                                         

                                

                                

                                    

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

23 

 

ทดลอง 

  

           .                   

                                .                   

                                .                   

                                .                   

                        .                   

                                .                   

                                . 

                                         .                   

                                .                   

                                         .                   

                                .                   

                                .                   

      .                   

ชื่อ...............................................................เลขที่......................ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                     

                   

                   



 

 

 

 

   คําชี้แจง 

    

    

   

    

 

   1. ตัวเลือก

        ก. เปนงานวิจัย สืบคนหาความจริง 

        ข. เปนงานที่สรางสรรคจินตนาการ 

        ค. เปนกิจกรรมทางคณิตศาสตรและ

            วิทยาศาสตร 

        ง. เปนกิจกรรมที่นักเรยีนมีอิสระในการ

            เลือกศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจ 

   2. ตัวเลือก

       โครงงาน

        ก. กระบวนการทํางาน 

        ข. ความคิดสรางสรรค การปฏิบัติงาน

        ค. การวางแผนการสรุป และการนาํเสนอ

           โครงงาน  

        ง. ถูกทกุขอ

   3. ตัวเลือกใด

       สารสนเทศในการจัดทาํโครงงาน

        ก. การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

        ข. การรวบรวมขอมูลจากอินเทอรเน็ต

        ค. การพูดคุยปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุม

        ง. ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

 1. แบบทดสอบกอนเรียนฉบับน้ีเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

    จํานวน 

 2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง

    กากบาท 

 3. เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

ตัวเลือกใดกลาวถึงโครงงานไว

เปนงานวิจัย สืบคนหาความจริง 

เปนงานที่สรางสรรคจินตนาการ 

เปนกิจกรรมทางคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  

เปนกิจกรรมที่นักเรยีนมีอิสระในการ

เลือกศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจ 

ตัวเลือกใดคือองคประกอบของ

โครงงาน  

กระบวนการทํางาน 

ความคิดสรางสรรค การปฏิบัติงาน

การวางแผนการสรุป และการนําเสนอ

โครงงาน   

ง. ถูกทกุขอ 

ตัวเลือกใดไมถือเปนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดทาํโครงงาน

การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี

การรวบรวมขอมูลจากอินเทอรเน็ต

การพูดคุยปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุม

ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

หนวยการเรียนรูที่ 

แบบทดสอบกอนเรียนฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

จํานวน 10 ขอ  10 

. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง

กากบาท (X)  ลงในกระดาษคําตอบ

เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

ใดกลาวถึงโครงงานไวถูกตองที่สุด

เปนงานวิจัย สืบคนหาความจริง 

เปนงานที่สรางสรรคจินตนาการ 

เปนกิจกรรมทางคณิตศาสตรและ

เปนกิจกรรมที่นักเรยีนมีอิสระในการ

เลือกศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจ 

ใดคือองคประกอบของการจัดทํา

กระบวนการทํางาน  

ความคิดสรางสรรค การปฏิบัติงาน

การวางแผนการสรุป และการนาํเสนอ

ไมถือเปนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดทาํโครงงาน  

การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยี 

การรวบรวมขอมูลจากอินเทอรเน็ต

การพูดคุยปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุม

ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

แบบทดสอบ

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

แบบทดสอบกอนเรียนฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

10 คะแนน 

. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียง

ลงในกระดาษคําตอบ

เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 

กตองที่สุด 

เปนงานวิจัย สืบคนหาความจริง  

เปนงานที่สรางสรรคจินตนาการ  

เปนกิจกรรมทางคณิตศาสตรและ 

เปนกิจกรรมที่นักเรยีนมีอิสระในการ 

เลือกศึกษาปญหาที่ตนเองสนใจ  

การจัดทํา 

ความคิดสรางสรรค การปฏิบัติงาน 

การวางแผนการสรุป และการนาํเสนอ 

ไมถือเปนการใชเทคโนโลย ี

 

 

การรวบรวมขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การพูดคุยปรึกษาหารือกับเพ่ือนในกลุม 

ประมวลผลดวยซอฟตแวรคอมพิวเตอร  

แบบทดสอบ

 หลักการทําโครงงาน

แบบทดสอบกอนเรียนฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบ

ลงในกระดาษคําตอบ 

เวลาที่ใชในการทําแบบทดสอบ 15 นาท ี

4. โครงงานฐานขอมูลสมุนไพรไทย จัดเปน

    โครงงานประเภทใด 

      ก. โครงงาน

      ข. โครงงาน

      ค. โครงงาน

      ง. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

         หลักการ และแนวคดิใหม

5. โครงงาน 

   อยูในโครงงานประเภทใด 

      ก. โครงงาน

      ข. โครงงาน

      ค. โครงงาน

      ง. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

         หลักการ และแนวคดิใหม

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หลักการทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบกอนเรียนฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 

คําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย

ฐานขอมูลสมุนไพรไทย จัดเปน

โครงงานประเภทใด  

. โครงงานการรวบรวมขอมูล

. โครงงานการประดิษฐ

. โครงงานการคนควาและทดลอง

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม

โครงงาน ระบบจองต๋ัวเครื่องบินโดยสารจัด

อยูในโครงงานประเภทใด 

. โครงงานการรวบรวมขอมูล

. โครงงานการประดิษฐ

. โครงงานการคนควาและทดลอง

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบกอนเรียนฉบับนี้เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

เดียวแลวทําเครื่องหมาย

ฐานขอมูลสมุนไพรไทย จัดเปน

 

การรวบรวมขอมูล 

ประดิษฐคิดคน 

การคนควาและทดลอง

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม 

ระบบจองต๋ัวเครื่องบินโดยสารจัด

อยูในโครงงานประเภทใด  

การรวบรวมขอมูล 

ประดิษฐคิดคน 

การคนควาและทดลอง

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

24 

ตัวเลือก   

เดียวแลวทําเครื่องหมาย  

ฐานขอมูลสมุนไพรไทย จัดเปน 

การคนควาและทดลอง 

โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี  

ระบบจองต๋ัวเครื่องบินโดยสารจัด 

การคนควาและทดลอง 

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี  



 

 

  6. โครงงาน "

     จัดอยูในโครงงานประเภทใด

      ก. โครงงาน

      ข. โครงงาน

      ค. โครงงาน

      ง. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

         หลักการ และแนวคดิใหม

 7. ขั้นตอนแรกของการทําโครงงานคือ

     ขอใด  

      ก. จัดทําเคาโครงของโครงงาน 

      ข. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ

      ค. การนําเสนอและแสดงโครงงาน

      ง. ศกึษาคนควาจากเอกสารและ

  8. ตัวเลือกใด

     หัวขอโครงงาน

       ก. การทาํโครงงาน

       ข. มีการศึกษาคนควา

       ค การทาํรางโครงงาน

       ง. มีความคิดสรางสรรค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงงาน "การกําจัดมดดวยเปลือกไข

จัดอยูในโครงงานประเภทใด

. โครงงานการรวบรวมขอมูล

. โครงงานการประดิษฐ

. โครงงานการคนควาและทดลอง

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม

ขั้นตอนแรกของการทําโครงงานคือ

. จัดทําเคาโครงของโครงงาน 

. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ

. การนําเสนอและแสดงโครงงาน

ง. ศกึษาคนควาจากเอกสารและ

ตัวเลือกใดใดคือปจจัยในการคัดเลือก

หัวขอโครงงาน 

การทาํโครงงาน 

มีการศึกษาคนควา

การทาํรางโครงงาน

มีความคิดสรางสรรค

การกําจัดมดดวยเปลือกไข

จัดอยูในโครงงานประเภทใด 

การรวบรวมขอมูล 

ประดิษฐคิดคน 

การคนควาและทดลอง

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี 

หลักการ และแนวคดิใหม 

ขั้นตอนแรกของการทําโครงงานคือตัวเลือก

. จัดทําเคาโครงของโครงงาน  

. คัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจ 

. การนําเสนอและแสดงโครงงาน 

ง. ศกึษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล

ใดคือปจจัยในการคัดเลือก

   

มีการศึกษาคนควา 

การทาํรางโครงงาน 

มีความคิดสรางสรรค   

การกําจัดมดดวยเปลือกไข"  

การคนควาและทดลอง 

. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี  

ตัวเลือก 

  

 

หลงขอมูล 

ใดคือปจจัยในการคัดเลือก 

 

 9. เคาโครงขอเสนอโครงงาน ไมตองมีหัวขอใด

    ตอไปน้ี  

        ก. บทคดัยอ

        ข. ช่ือโครงงาน

        ค. เอกสารอางอิง

        ง. หลักการและทฤษฎี

 10. เมื่อเคาโครงยอโครงงานที่ผานการตรวจ

      จากครูทีป่รึกษาแลวจะดําเนินการอยางไร

      ตอไป  

        ก. วางแผนทดลอง

        ข. ลงมอืศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ

        ค. เก็บเคาโครงยอไวแลวดําเนินการ

           ปฏิบัติโครงงานตามที่กําหนดขั้นตอน
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: ..……………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………

ตําแหนง...…………………………………………

: ..…………………………………………………………………………………………………………………

(สรุปเรื่องที่ทําอยางยอโดยบอกช่ือเรื่อง, วัตถุประสงค, ขั้นตอนการดําเนินการ, 

 

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

: ..……………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

: ..…………………………………………………………………………………………………………………

(สรุปเรื่องที่ทําอยางยอโดยบอกช่ือเรื่อง, วัตถุประสงค, ขั้นตอนการดําเนินการ, 

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………… 

: ..…………………………………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………… 

: ..………………………………………………………………………………………………………………… 

(สรุปเรื่องที่ทําอยางยอโดยบอกช่ือเรื่อง, วัตถุประสงค, ขั้นตอนการดําเนินการ,  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

…………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...… 



 

   

     ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ)

   

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

   สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

   จัดทําโครงงาน.

   ขอบคณุกําลังใจดีๆ จาก...................................

   ที่เปนกําลังใจ)

   มารดา ครูอาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน

   ในความกรณุาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ)

 โครงงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียน........

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

จัดทําโครงงาน.………..........................................................................

ขอบคณุกําลังใจดีๆ จาก...................................

ที่เปนกําลังใจ)  ความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาในครั้งน้ี

มารดา ครูอาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน

ในความกรณุาอันย่ิงใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  

(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียน........

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

..........................................................................

ขอบคณุกําลังใจดีๆ จาก...................................

ความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาในครั้งน้ี

มารดา ครูอาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน

ในความกรณุาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

   

 

กิตติกรรมประกาศ

(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ)

เทคโนโลยีสารสนเทศฉบับน้ีสําเรจ็ขึ้นได

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียน.......................................................................ทุกคนที่มี

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

..........................................................................

ขอบคณุกําลังใจดีๆ จาก...................................................

ความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาในครั้งน้ี

มารดา ครูอาจารยและผูมพีระคุณทุกทาน ที่มีสวนชวยผลักดันและเปนกําลังใจ ซึ่งผูจัดทําซาบซึ้ง

ในความกรณุาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  

กิตติกรรมประกาศ 

(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ)

ฉบับนี้สําเรจ็ขึ้นได

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................ทุกคนที่มี

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

..........................................................................

....................................(เอยช่ือเพ่ือนหรือคนสําคัญ 

ความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาในครั้งน้ี  ผูจัดทําโครงงานขอมอบแด

ที่มีสวนชวยผลักดันและเปนกําลังใจ ซึ่งผูจัดทําซาบซึ้ง

ในความกรณุาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                       

(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

ครทูี่ปรึกษา ผูปกครอง  แหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ) 

ฉบับน้ีสําเรจ็ขึ้นได..…………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................ทุกคนที่มี

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

........................................................................................................

....................(เอยช่ือเพ่ือนหรือคนสําคัญ 

ผูจัดทําโครงงานขอมอบแด

ที่มีสวนชวยผลักดันและเปนกําลังใจ ซึ่งผูจัดทําซาบซึ้ง

ในความกรณุาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

         ช่ือผูจัดทําหรือคณะผูจัดทํา

(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 

…………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................ทุกคนที่มี

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ

..............................…………...

....................(เอยช่ือเพ่ือนหรือคนสําคัญ 

ผูจัดทําโครงงานขอมอบแด  

ที่มีสวนชวยผลักดันและเปนกําลังใจ ซึ่งผูจัดทําซาบซึ้ง

ช่ือผูจัดทําหรือคณะผูจัดทํา
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(คําขอบคุณผูที่มีสวนชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  

…………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...............................................................ทุกคนที่มี 

สวนชวยสนับสนุนใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคณุเพ่ือน ๆ ทกุคนที่มีสวนชวยแนะนําการ 

…………... 

....................(เอยช่ือเพ่ือนหรือคนสําคัญ  

  บิดา  

ที่มีสวนชวยผลักดันและเปนกําลังใจ ซึ่งผูจัดทําซาบซึ้ง 

ช่ือผูจัดทําหรือคณะผูจัดทํา 



 

 

    

  บทคัดยอ

  กิตติกรรมประกาศ

  สารบัญ

  สารบัญตาราง 

  สารบัญภาพ

  บทที่ 

   

   

   

   

  บทที่ 

   

   

   

  บทที่ 

   

   

  บทที่ 

   

  บทที่ 

   

   

   

  บรรณานุกรม

  ภาคผนวก

  ขอมูลผูจัดทํา

 

   

บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ 

สารบัญตาราง (ถามี)

สารบัญภาพ  (ถามี)

บทที่ 1 บทนํา 

 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน

 วัตถุประสงค

 ขอบเขตของการศึกษาคนควา

 ผลที่คาดวาจะไดรับ

บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ

 ความสําคัญของการจัดทําช่ือโครงงาน

 ขอมูลเกี่ยวหลกัการและทฤษฏี

 ความรูเก่ียวกับโครงงาน

บทที่ 3 วิธีดําเนนิการ

 วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมทีใ่ชในการพัฒนา

 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา

บทที่ 4 ผลการดําเนนิงานโครงงาน

 ผลการพิจารณา

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ประโยชน ขอเสนอแนะ

 การดําเนินงานจัดทําโครงงาน

 สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน

 ขอเสนอแนะ

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ภาพถาย , ขอมูลประกอบ

ขอมูลผูจัดทํา 

   

กิตติกรรมประกาศ 

(ถามี) 

(ถามี) 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน

วัตถุประสงค 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

เอกสารที่เก่ียวของ 

ความสําคัญของการจัดทําช่ือโครงงาน

ขอมูลเกี่ยวหลกัการและทฤษฏี

ความรูเกี่ยวกับโครงงาน

วิธีดําเนนิการ 

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมทีใ่ชในการพัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา

ผลการดําเนนิงานโครงงาน

ผลการพิจารณา 

สรุปผล อภิปรายผล ประโยชน ขอเสนอแนะ

การดําเนินงานจัดทําโครงงาน

สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน

ขอเสนอแนะ 

  

(ภาพถาย , ขอมูลประกอบ

สารบญั

  

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ความสําคัญของการจัดทําช่ือโครงงาน

ขอมูลเกี่ยวหลกัการและทฤษฏี 

ความรูเกี่ยวกับโครงงาน 

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมทีใ่ชในการพัฒนา

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

ผลการดําเนนิงานโครงงาน 

สรุปผล อภิปรายผล ประโยชน ขอเสนอแนะ

การดําเนินงานจัดทําโครงงาน 

สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน 

(ภาพถาย , ขอมูลประกอบ) 

สารบญั 

   

 

ความสําคัญของการจัดทําช่ือโครงงาน 

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมทีใ่ชในการพัฒนา

สรุปผล อภิปรายผล ประโยชน ขอเสนอแนะ 

  

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมทีใ่ชในการพัฒนา 

  หนา 
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หนา  



 

 

  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

       (คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

  วัตถุประสงค

       (คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

  ขอบเขตของการศึกษาคนควา

      เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานเขาใยตรงกัน

  ผลที่คาดวาจะไดรับ

        (คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

วัตถุประสงค 

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

ขอบเขตของการศึกษาคนควา

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานเขาใยตรงกัน

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานเขาใยตรงกัน

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงาน

บทท่ี 

บทนํา

 

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานเขาใยตรงกัน 

(คัดลอกแบบเสนอโครงรางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทท่ี 1 

บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก 

กําหนดประชากรวาเปนสิ่งมาชีวิต หรือสิ่งไมมีชีวิต ระบุช่ือ กลุม ประเภท แหลงที่อยู /ผลิต และ

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรต

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               

32 

เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่นาเช่ือถือ นักเรียนตองกําหนดขอบเขตการทําโครงงานซึ่งไดแก การ

ผลิต และ

ชวงเวลาที่ทําการทดลอง เชน เดือน ป รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางที่มีขนาดเหมาะสมเปน

ตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา และกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตน 

ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตาม และตัวแปรใดเปนตัวแปรควบคุม เพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               ออกแบบการทดลอง ตลอดขนมีผลตอการเขียนรายงานการทําโครงงานฯ ที่ถูกตอง               



 

 

   (ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

   รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

  ในการจัดทําโครงงาน

   เอกสารและจากเว็บไซตตางๆ ที่เก่ียวของดังตอไปน้ี

  2.1 

  2.2 

  2.3 

  2.4 

  2.5 โครงงานที่เกี่ยวของ

  (ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

   หัวขอที่กําหนดไว พรอมทั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ในการทําโครงงานเรื่องน้ี ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเก่ียวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

ในการจัดทําโครงงาน

เอกสารและจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้

 ความสําคัญของโครงงาน

 ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีของการพัฒนาโครงงาน

 ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีใ่ชพัฒนาโครงงาน

 เอกสารที่เกี่ยวของ

 โครงงานที่เกี่ยวของ

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

หัวขอที่กําหนดไว พรอมทั้ง

(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

ในการจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารและจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

ความสําคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีของการพัฒนาโครงงาน

ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีใ่ชพัฒนาโครงงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ 

โครงงานที่เกี่ยวของ   

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

หัวขอที่กําหนดไว พรอมทั้ง URL ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย)

บทท่ี 

เอกสารท่ีเก่ียวของ

(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารและจากเว็บไซตตางๆ ที่เก่ียวของดังตอไปน้ี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีของการพัฒนาโครงงาน

ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีใ่ชพัฒนาโครงงาน

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย)

บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

 เรื่อง.......................น้ี ผูจัดทําโครงงานไดศึกษา

เอกสารและจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี      

เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง......................................

ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีของการพัฒนาโครงงาน

ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีใ่ชพัฒนาโครงงาน

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย)

(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คํา

เรื่อง.......................น้ี ผูจัดทําโครงงานไดศึกษา

เรื่อง......................................

ขอมูลเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีของการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมหรืออุปกรณทีใ่ชพัฒนาโครงงาน 

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย)

(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง

รายละเอียดเปนอยางไร โดยคัดลอกมาจากหนังสือ ตํารา สื่ออินเตอรเน็ต คําบอกเลาแหลงเรียนรู)

เรื่อง.......................น้ี ผูจัดทําโครงงานไดศึกษา

เรื่อง.......................................................

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม

ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย)
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(ในการทําโครงงานเรื่องนี้ ตามช่ือเรื่อ นักเรียนไดศึกษาคนควาเอกสาร ความรูเกี่ยวกับอะไรบาง 

บอกเลาแหลงเรียนรู)  

เรื่อง.......................น้ี ผูจัดทําโครงงานไดศึกษา  

................. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ขอมูลต้ังแตสวนน้ีใหนักเรียนไปสืบคน คนหาในอินเตอรเน็ต และสรุปสาระสําคัญลงไปตาม 

ของเว็บไซต ที่นําขอมูลมาอางอิงไวในหนาบรรณานุกรมดวย) 



 

        ในการจัดทําโครงงาน

   ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

   วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใชในการพฒันา

       1. 

     2. 

             3. …………………………………………………………………………………………………………………

             4. …………………………………………………………………………………………………………………

             5. …………………………………………………………………………………………………………………

   ขั้นตอนการดําเนนิการศึกษา

       1. 

       2. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

   วามีเนื้อหามากนอยเพียงใด และตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพี

   ขอมูลไวเพ่ือจัดทําเน้ือหาตอไป

     3. 

   ที่ครูประจําวิชากําหนดจากเว็บไซตตาง

     4.

     5. 

   โดยการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงรางที่เสนอไวแลว

     6.

   …………………………………………………………………………………………………………………………………

     7. 

   แลวใหครูทีป่รึกษาประเมินผลงานและใหเพ่ือ

     8. 

   ตอไป 

 

ในการจัดทําโครงงาน

ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใชในการพฒันา

1. เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใช 

2. โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาโ

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

นตอนการดําเนนิการศึกษา

1. คิดหัวขอโครงงานเพ่ือนําเสนอครูที่ปรกึษาโครงงาน

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

วามีเน้ือหามากนอยเพียงใด และตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพี

ขอมูลไวเพ่ือจัดทําเนื้อหาตอไป

3. ศึกษาการพัฒนา

ที่ครูประจําวิชากําหนดจากเว็บไซตตาง

4. จัดทํารางโครงงาน

5. ปฏิบัติการจัดทําโครงงาน

โดยการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงรางที่เสนอไวแลว

6. จัดทําเอกสารรายงานโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

แลวใหครูทีป่รึกษาประเมินผลงานและใหเพ่ือ

8. นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู

ในการจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใชในการพฒันา

เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใช 

โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาโ

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

นตอนการดําเนนิการศึกษา 

คิดหัวขอโครงงานเพ่ือนําเสนอครูที่ปรกึษาโครงงาน

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

วามีเนื้อหามากนอยเพียงใด และตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพี

ขอมูลไวเพ่ือจัดทําเน้ือหาตอไป 

ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ครูประจําวิชากําหนดจากเว็บไซตตาง

างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการจัดทําโครงงาน

โดยการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงรางที่เสนอไวแลว

กสารรายงานโครงงาน

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

แลวใหครูทีป่รึกษาประเมินผลงานและใหเพ่ือ

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู

 

บทท่ี 

วิธีดําเนินการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใชในการพฒันา

เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใช (ระบุคุณสมบัติ รุน ยี่หอ)

โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาโครงงาน     

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

คิดหัวขอโครงงานเพ่ือนําเสนอครูที่ปรกึษาโครงงาน

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

วามีเนื้อหามากนอยเพียงใด และตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ครูประจําวิชากําหนดจากเว็บไซตตาง ๆ ที่นําเสนอเก่ียวกับการจัดทําโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงรางที่เสนอไวแลว

กสารรายงานโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

แลวใหครูทีป่รึกษาประเมินผลงานและใหเพ่ือน ๆ ผูสนใจเขารวม

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง............................................................นี้

ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใชในการพฒันา 

(ระบุคุณสมบัติ รุน ย่ีหอ)

      

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

คิดหัวขอโครงงานเพ่ือนําเสนอครูที่ปรกึษาโครงงาน 

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

วามีเนื้อหามากนอยเพียงใด และตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมเพียงใดจากเว็บไซตตาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง.......................................ที่สรางจากเอกสาร

ๆ ที่นําเสนอเกีย่วกับการจัดทําโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําเสนอครูที่ปรึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง................................

โดยการปฏิบัติงานตามแบบเสนอโครงรางที่เสนอไวแลว 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

ๆ ผูสนใจเขารวม

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู

............................................................นี้

ผูจัดทําโครงงานมีวิธีดําเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(ระบุคุณสมบัติ รุน ยี่หอ) 

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

 

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

ยงใดจากเว็บไซตตาง

เรื่อง.......................................ที่สรางจากเอกสาร

ๆ ที่นําเสนอเก่ียวกับการจัดทําโครงงาน

เพ่ือนําเสนอครูที่ปรึกษา 

เรื่อง................................

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนําเสนอในรูปแบบ...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

ๆ ผูสนใจเขารวม 

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู

............................................................นี้

3. …………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง...........................................

ยงใดจากเว็บไซตตาง ๆ และเก็บ

เรื่อง.......................................ที่สรางจากเอกสาร

ๆ ที่นําเสนอเกีย่วกับการจัดทําโครงงาน 

 

เรื่อง.................................................

นําเสนอในรูปแบบ...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน.....................................

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู
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............................................................นี้  

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

. ศึกษาและคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ คอืเรื่อง........................................... 

ๆ และเก็บ 

เรื่อง.......................................ที่สรางจากเอกสาร 

.................... 

นําเสนอในรูปแบบ............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอที่หองคอมพิวเตอร  โรงเรียน..................................... 

นําเสนอผานเว็บไซต.....................................................เพ่ือใหผูสนใจศึกษาหาความรู 



 

 

 

        

   มีวัตถุประสงค

   คนควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ.......................

   เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผล

   การดําเนินงานโครงงาน ดังนี้

   4.1 ผลการดําเนนิงานโครงงาน

       การพัฒนาโครงงาน

   เริม่ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอไวในบทที่ 

   ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

   ………………………………….……………

   การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

   ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

   4.2 ตัวอยางการพัฒนา

                

    หนา เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานตางๆ)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การจัดทําโครงงาน

มีวัตถุประสงค เพ่ือ.....................................................................................................................และ

คนควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกบั.......................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผล

การดําเนินงานโครงงาน ดังน้ี

ผลการดําเนนิงานโครงงาน

การพัฒนาโครงงาน

เริม่ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอไวในบทที่ 

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

………………………………….……………

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

ตัวอยางการพัฒนา

             (ตรงสวนน้ีใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

หนา เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานตางๆ)

 

ผลการ

การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือ.....................................................................................................................และ

คนควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกบั.......................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีผล

การดําเนินงานโครงงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนนิงานโครงงานเทคโนโลยีสารส

การพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริม่ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอไวในบทที่ 

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

………………………………….……………โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

ตัวอยางการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตรงสวนน้ีใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

หนา เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานตางๆ)

 

บทท่ี 

ผลการดําเนนิงานโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือ.....................................................................................................................และ

คนควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ..............................................................................................................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เริม่ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอไวในบทที่ 

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ตรงสวนนี้ใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

หนา เพ่ือใหเห็นการดําเนินงานตางๆ) 

  

บทท่ี 4 

ดําเนนิงานโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง.................

เพ่ือ.....................................................................................................................และ

.......................................................................................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีผล

นเทศ เรื่อง....................................................

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง.........................................นี้ ผูจัดทําได

เริม่ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอไวในบทที่ 3  แลว  จากน้ันไดนําเสนอเผยแพร

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง....................................................

(ตรงสวนน้ีใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

ดําเนนิงานโครงงาน 

.................................

เพ่ือ.....................................................................................................................และ

.......................................................................................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผล

....................................................

เรื่อง.........................................นี้ ผูจัดทําได

แลว  จากน้ันไดนําเสนอเผยแพร

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากห

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

....................................................

(ตรงสวนนี้ใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

.......................................

เพ่ือ.....................................................................................................................และ

.......................................................................................

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีผล

....................................................

เรื่อง.........................................นี้ ผูจัดทําได

แลว  จากน้ันไดนําเสนอเผยแพร

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต

โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว 

....................................................

(ตรงสวนน้ีใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 

35 

...........นี้  

เพ่ือ.....................................................................................................................และ        

....................................................................................... 

เพ่ือใหผูจัดทําโครงงานสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากย่ิงขึ้น ซึ่งมีผล 

.................................................... 

เรื่อง.........................................นี้ ผูจัดทําได 

แลว  จากน้ันไดนําเสนอเผยแพร 

ผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยนําเผยแพรที่เว็บไซต..……… 

โดย ทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน 

ลาย ซึ่ง 

.................................................... 

(ตรงสวนน้ีใหนักเรียนนําภาพถายของการทําผลงานและผลงานที่สําเร็จรปูแลวสัก 2-3  

    



 

 

 

        

   สามารถสรปุผลการดําเนินโครงงานและขอเสนอแนะ

   5.1 การดําเนินงานจัดทาํโครงงาน

        5.1.1 

       (คัดลอกเอามาจากแบบเสนอโครงรางโครงงาน

        5.1.2 

                

                

                

                

                

   5.2 สรุปผลการ

               

   ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 

   เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

   เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งนี้เว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

   ตอกับเว็บไซตอ่ืนๆ 

   การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

   ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

   5.3 ขอเสนอแนะ  

   ไมเหมาะสม นักเรียนแจงหรือเสนอแนะตรงน้ีไดเลย)

         5.3.1

         5.3.2

      

 

สรุปผล  อภปิรายผล  ประโยชน ขอเสนอแนะ

      การจัดทําโครงงาน

สามารถสรปุผลการดําเนินโครงงานและขอเสนอแนะ

การดําเนินงานจัดทาํโครงงาน

 วัตถุประสงคของโครงงาน

(คัดลอกเอามาจากแบบเสนอโครงรางโครงงาน

 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา

           1) เครื่องคอมพิวเตอร 

                2) โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา

                3) อุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

                4) ………………………………………………………….

                5) ………………………………………………………….

สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน

 การพัฒนาโครงงาน

ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งนี้เว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ตอกับเว็บไซตอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

ขอเสนอแนะ  (ขอเสนอแนะนี้ นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบน้ีไมดี หรือ

ไมเหมาะสม นักเรียนแจงหรือเสนอแนะตรงน้ีไดเลย)

5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป

5.3.2 ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา

สรุปผล  อภปิรายผล  ประโยชน ขอเสนอแนะ

การจัดทําโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถสรปุผลการดําเนินโครงงานและขอเสนอแนะ

การดําเนินงานจัดทาํโครงงาน 

วัตถุประสงคของโครงงาน

(คัดลอกเอามาจากแบบเสนอโครงรางโครงงาน

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา

เครื่องคอมพิวเตอร  

โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา

อุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

4) ………………………………………………………….

) ………………………………………………………….

ดําเนินงานโครงงาน

การพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งน้ีเว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบนี้ไมดี หรือ

ไมเหมาะสม นักเรียนแจงหรือเสนอแนะตรงนี้ไดเลย)

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา

บทท่ี 

สรุปผล  อภปิรายผล  ประโยชน ขอเสนอแนะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถสรปุผลการดําเนินโครงงานและขอเสนอแนะ

 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

(คัดลอกเอามาจากแบบเสนอโครงรางโครงงาน

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา

โปรแกรมที่ใชในการพัฒนา 

อุปกรณอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

4) ………………………………………………………….

) ………………………………………………………….

ดําเนินงานโครงงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งนี้เว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบน้ีไมดี หรือ

ไมเหมาะสม นักเรียนแจงหรือเสนอแนะตรงน้ีไดเลย)

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา

บทท่ี 5 

สรุปผล  อภปิรายผล  ประโยชน ขอเสนอแนะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง...................................

สามารถสรปุผลการดําเนินโครงงานและขอเสนอแนะ 

(คัดลอกเอามาจากแบบเสนอโครงรางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา

4) …………………………………………………………. 

) …………………………………………………………. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรือ่ง...........................................................นี้

ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งน้ีเว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบนี้ไมดี หรือ

ไมเหมาะสม นักเรียนแจงหรือเสนอแนะตรงนี้ไดเลย) 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 

สรุปผล  อภปิรายผล  ประโยชน ขอเสนอแนะ 

เรื่อง...................................

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา

เรือ่ง...........................................................นี้

ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แลว จากนั้นไ

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งนี้เว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบน้ีไมดี หรือ

 

เรื่อง....................................................

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรอืโปรแกรมหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนา 

เรือ่ง...........................................................นี้

แลว จากน้ันไดนําเสนอและ

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งน้ีเว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูในโลกออนไลนอยางหลากหลายและรวดเร็ว    

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบนี้ไมดี หรือ
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.................... นี ้

เรือ่ง...........................................................นี้ 

ดนําเสนอและ 

เผยแพรผลงานผานเครือขายอินเตอรเน็ตที่สามารถเขาถงึไดทุกที่ทุกเวลา โดยไดนําทําการนําไป 

เผยแพรที่เว็บไซต.................................................. ทั้งน้ีเว็บไซตดังกลาว สามารถจัดการและเช่ือม 

ไดเปนอยางดี  โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือนๆ  ในหองเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน 

การจัดการเรียนรู โดยแสดงความเห็นในเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนออยางหลากหลาย ซึ่ง 

         

(ขอเสนอแนะน้ี นักเรียนสามารถคดิเสนอแนะได ถาการเรียนรูแบนี้ไมดี หรือ 



 

 

               (

    เชน  หนังสอื เอกสาร ตํารา เว็บไซตตางๆ มารวมไวทีน้ี่

      ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือ  สถานที่พิมพ 

      ช่ือผูแตง. ป พ.ศ. ช่ือเรื่องของเว็บไซต 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สวนนี้ ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

เชน  หนังสอื เอกสาร ตํารา เว็บไซตตางๆ มารวมไวทีน้ี่

ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือ  สถานที่พิมพ 

ช่ือผูแตง. ป พ.ศ. ช่ือเรื่องของเว็บไซต 

        สืบคนเมื่อวันที่

สวนน้ี ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

เชน  หนังสอื เอกสาร ตํารา เว็บไซตตางๆ มารวมไวทีน่ี้

ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือ  สถานที่พิมพ 

ช่ือผูแตง. ป พ.ศ. ช่ือเรื่องของเว็บไซต 

สืบคนเมื่อวันที่……………………………….. .

บรรณานุกรม

สวนนี้ ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

เชน  หนังสอื เอกสาร ตํารา เว็บไซตตางๆ มารวมไวทีน้ี่

ช่ือผูแตง  ช่ือหนังสือ  สถานที่พิมพ : สาํนักพิมพ, ปที่พิมพ.

ช่ือผูแตง. ป พ.ศ. ช่ือเรื่องของเว็บไซต [ออนไลน

……………………………….. .

บรรณานุกรม 

สวนน้ี ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

เชน  หนังสอื เอกสาร ตํารา เว็บไซตตางๆ มารวมไวทีน่ี้) 

สาํนักพิมพ, ปที่พิมพ. 

ออนไลน]. สืบคนไดจาก 

……………………………….. . 

สวนนี้ ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

สืบคนไดจาก : ช่ือ url ของเว็บไซต

สวนน้ี ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ 

ของเว็บไซต 
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สวนน้ี ใหนําเอาแหลงอางอิงทั้งหมดที่เราไดทําการศึกษาและนําขอมูลมาจากแหลงตางๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใหนักเรียนนําภาพการพัฒนาโครงงาน 

กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ มาใสในภาคผนวก

ใหนักเรียนนําภาพการพัฒนาโครงงาน 

กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ มาใสในภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

ใหนักเรียนนําภาพการพัฒนาโครงงาน 

กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ มาใสในภาคผนวก

ภาคผนวก 

ใหนักเรียนนําภาพการพัฒนาโครงงาน เรื่อง..........................................

กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ มาใสในภาคผนวก

เรื่อง..........................................

กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ มาใสในภาคผนวก) 

เรื่อง.......................................... 
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ชื่อ – นามสกุล

วัน เดือน ปเกิด

ที่อยูปจจุบัน

   

สถานทีท่ํางาน 

   

การศึกษา 

   

   

  

   

   

   

   

การทํางาน

   

   

ประสบการณสอน

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่

   

     

    

  

   

 

 

สกุล นายวิรัตน  ปุยกระโทก  

วัน เดือน ปเกิด 26  ตุลาคม  2520

ที่อยูปจจุบัน 1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานทีท่ํางาน  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช  80260

 พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ

 พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

               

 พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

  

 พ.ศ.2552  จบการศึกษาปริญญาโท  

  

  

การทํางาน พ.ศ.2547

  

 พ.ศ.2550  

ประสบการณสอน  

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่

 พ.ศ. 2557 :  

 พ.ศ. 2561 : 

 พ.ศ. 2562 : 

 พ.ศ. 2562 :  

  

ประวัติผูจัดทําโดยยอ

นายวิรัตน  ปุยกระโทก  

ตุลาคม  2520 

1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80260

พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ

พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

              นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

    วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2552  จบการศึกษาปริญญาโท  

     สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

     นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2547 – 2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ

      จังหวัดระนอง

พ.ศ.2550  - ปจจุบัน

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหินาที่ 

2557 :  รางวัล 

2561 :  รางวัล

2562 :  รางวัล

2562 :  รางวัลครูผูสอน 

        การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 ประวัติผูจัดทําโดยยอ

นายวิรัตน  ปุยกระโทก   อายุ  42

 

1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80260 

พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ

พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2552  จบการศึกษาปริญญาโท  

สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

นครศรีธรรมราช 

2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ

จังหวัดระนอง 

ปจจุบัน  โรงเรียนวัดวังรี

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

รางวัล “หน่ึงแสนครูดี

รางวัล “ครูดีในดวงใจ

รางวัล “คุรุสดดีุ”  

รางวัลครูผูสอน “ดีเดน

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประวัติผูจัดทําโดยยอ 

42  ป 

1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา  

 

พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ

พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2552  จบการศึกษาปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ

โรงเรียนวัดวังรบุีญเลิศ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

หนึ่งแสนครูด”ี จากคุรุสภา

ครูดีในดวงใจ” จากคุรุสภา

  จากคุรสุภา 

ดีเดน” ระดับประเทศ  ประจํากลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง  

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา  

พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ

พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)

สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  1

จากคุรุสภา 

จากคุรุสภา 

 

ระดับประเทศ  ประจํากลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จากคุรุสภา

1780/146  ซอยมะลิ   ถนนทาโพธ์ิ  ตําบลทาวัง  อําเภอเมือง   

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ  หมู  7  ตําบลดุสิต   อําเภอถ้ําพรรณรา   

พ.ศ.2539  จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยสงฆภาคทักษิณ 

พ.ศ.2541  จบประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2545  จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 

สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   

2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  15  ป 

ระดับประเทศ  ประจํากลุมสาระ

จากคุรุสภา 

39 

 

สาขาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    

2550  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บานนาพรุ)  อําเภอสุขสําราญ 

ระดับประเทศ  ประจํากลุมสาระ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเดนของ

    

   

   

    

   

ผลงานดีเดนของ

   

   

   

   

   

   

   

   

               

  

ผลงานดเีดนของนักเรียนรายการระดับชาติ

  

   

   

   

   

    

ดีเดนของนักเรียนระดับ

 -  พ.ศ. 

    รายการ 

    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง

 -  พ.ศ. 

    รายการ 

ดีเดนของนักเรียนระดับ

 - พ.ศ.2559

   ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 

   การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ

 - พ.ศ.2560

   ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

   รายการ 

 - พ.ศ.2562 

   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

             ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

   รายการ 

ผลงานดีเดนของนักเรียนรายการระดับชาติ

  - พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62

  - พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับช

 -  พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ.

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

นักเรียนระดับนานา

พ.ศ. 2559 ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ 

รายการ HongKong International Robotic Olympiad 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง

พ.ศ. 2560 ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตปลาวายน้ํา 

รายการ PSN SCI FEST17

นักเรียนระดับถวยรางวัลพระราชทาน

2559 รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 

การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ

2560 รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

รายการ Pornsirikul International Robotic Competition 1 

2562 รางวัลถวยพระราชทาน 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

รายการ Pornsirikul International Robotic Competition 2 

ผลงานดเีดนของนักเรียนรายการระดับชาติ

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62

พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับช

พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

 

นานาชาต ิ  

ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ 

HongKong International Robotic Olympiad 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตปลาวายนํ้า 

PSN SCI FEST17 เมืองอะล

ถวยรางวลัพระราชทาน

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 

การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ 

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 1 

รางวัลถวยพระราชทาน 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 2 

ผลงานดเีดนของนักเรียนรายการระดับชาติ 

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62

พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับช

พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ 

HongKong International Robotic Olympiad 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตปลาวายน้ํา 

เมืองอะลอวสตาร รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย

ถวยรางวัลพระราชทาน 

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 

 ณ สถาบันปญญ

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 1 

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 2 

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62

พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับช

พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ 

HongKong International Robotic Olympiad 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตปลาวายนํ้า  

อวสตาร รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 

ณ สถาบันปญญาภิวัฒน  นนทบุรี

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 1 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

สยามบรมราชกุมาร ี

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 2 

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62

พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 64

พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65

ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ 

HongKong International Robotic Olympiad 2016 

อวสตาร รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 5  

าภิวัฒน  นนทบุร ี

รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 1  

ฐาธิราชเจา  

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

Pornsirikul International Robotic Competition 2  

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ  ครั้งที่ 62 

พ.ศ.2557 เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ  

าติ ครั้งที่ 64 

พ.ศ.2558  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแขงขันหุนยนต สพฐ. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน งานศิลปะหัตกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 65 
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ชนะเลิศการแขงขัน หุนยนตว่ิงเร็วสองขาปนพลังงานดวยมือ  

อวสตาร รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

ชนะเลิศการแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา  

ชนะเลิศการแขงขนัหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ.2555 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  การแขงขันโครงงานหุนยนต  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานดีเดนของ

  

   

    

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

ดีเดนของนักเรียน

  - พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

    การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1

    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65

  - พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

    และระบ

    ครั้งที่ 66

  - พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

    ระดับช้ัน ม.1

  -  พ.ศ.2559  รองชนะเลิศอันดับ

     การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย 

     ครั้งที่ 5 การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ

  -  พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

     ม.1

  -  พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

     การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1

     งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่ 67

  -  พ.ศ.2561 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ

     (หุนยนตลําเลียงของ) การแขงขันหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน 

     Junior 

     ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2561

  -  พ.ศ.2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

     (หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 

     ประจําป 2561

นักเรียนรายการระดับ

พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65

พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

และระบบอัตโนมัติ ระดับช้ัน ม.1

ครั้งที่ 66 

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

พ.ศ.2559  รองชนะเลิศอันดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งที่ 5 การแขงขันหุนยนตก่ึงอัตโนมัติ

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

ม.1-ม.3 งานศิลปหั

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1

งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่ 67

พ.ศ.2561 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ

หุนยนตลําเลียงของ) การแขงขันหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน 

Junior งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน

ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2561

พ.ศ.2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 

ประจําป 2561 

 

ระดับชาติ  (ตอ)

พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65

พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

บอัตโนมัติ ระดับช้ัน ม.1

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

พ.ศ.2559  รองชนะเลิศอันดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งที่ 5 การแขงขันหุนยนตกึ่งอัตโนมัติ

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1

งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่ 67

พ.ศ.2561 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ

หุนยนตลําเลียงของ) การแขงขันหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน 

งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน

ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2561

พ.ศ.2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 

 

(ตอ) 

พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65

พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

บอัตโนมัติ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

พ.ศ.2559  รองชนะเลิศอันดับ 1  รับโลรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งที่ 5 การแขงขันหุนยนตก่ึงอัตโนมัติ 

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

ตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1

งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่ 67

พ.ศ.2561 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขัน 

หุนยนตลําเลียงของ) การแขงขันหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน 

งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน

ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2561 

พ.ศ.2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 

พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 65 

พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66

1  รับโลรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย 

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

ตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1

งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่ 67 

แขงขัน Mini Logistic Bot 

หุนยนตลําเลียงของ) การแขงขันหุนยนตขั้นพ้ืนฐาน Thailand Robofest 

งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน

พ.ศ.2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนต  

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 

พ.ศ.2558  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม 

การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับช้ัน  ม.1-ม.3 

พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 

1  รับโลรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทย  

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน 

ตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม 

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝงตัว ระดับช้ัน ม.1-ม.3  

Mini Logistic Bot 

Thailand Robofest 

งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน

แขงขันหุนยนต  Hide&Seek 

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7 
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พ.ศ.2559 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุนยนต 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  

พ.ศ.2559  รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนตบังคับมือ  

1  รับโลรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการ 

 

พ.ศ.2560 รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันหุนยนต ระดับช้ัน  

Mini Logistic Bot  

Thailand Robofest  

งานมหกรรมสนามเด็กเลนหุนยนตและการแขงขันหุนยนตยุวชน 

Hide&Seek  

หุนยนตเลนซอนหา) การแขงขันหุนยนตยุวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งที่ 7  




