ใบความรู้
หน่ วยที่ 2 เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
1. อธิบายหลักการทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม.3/1)
2. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวิตประจาวัน
ตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม.3/4)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
2. จาแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
3. อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
4. อธิบายขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
5. อธิบายวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการทาโครงงาน
อย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ
สาระสาคัญ
โครงงานเป็ นกิจกรรมที่ผเู้ รี ยนได้เลือกศึกษาค้นหาความรู้ ฝึ กทักษะ เกิดประสบการณ์ โดยเลือก
ทาตามความถนัดและความสนใจ หากโครงงานอยูใ่ นรายวิชา หรื อกลุ่มสาระใด ก็จะเรี ยกว่าโครงงาน
วิชานั้น ๆ เช่น โครงงานคณิ ตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานอาชีพ สาหรับ
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ (
Hardware) และซอฟต์แวร์ ( Software)
คอมพิวเตอร์ มีการแบ่งประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) โครงงานพัฒนาสื่อ
เพื่อการศึกษา 2) โครงงานพัฒนาเครื่ องมือ 3) โครงงานจาลองทฤษฎีหรื อทดลองทฤษฎี 4) โครงงาน
ประยุกต์ใช้งาน และ 5) โครงงานเกม ในการดาเนินการทาโครงงานประกอบไปด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่ตดั สินใจที่จะทา
2) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
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3) การจัดทาเค้าโครงของโครงงาน 4) การลงมือทาโครงงาน 5) การเขียนรายงานและจัดทาคู่มือการใช้งาน
และ 6) การนาเสนอและแสดงผลโครงงาน

เนื้อหาสาระ
ความหมายของโครงงาน
โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ตามความสามารถและความถนัด ความสนใจ เป็ นการแก้ปัญหาหรื อสร้างผลงาน ชิ้นงาน ที่เกิดจากความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการอื่นใด ไปใช้ในการศึกษา
หาคาตอบในเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งเรี ยกได้ว่าเป็ นงานวิจยั เล็ก ๆ สาหรับนักเรี ยนในการแก้ปัญหาหรื อข้อสงสัย
หาคาตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรื อข้อสงสัยเป็ นไปตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ใด
จะเรี ยกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้น้ นั ๆ

ภาพที่ 1.1 ตัวอย่างผลงานโครงงานคณิ ตศาสตร์
ที่มา : http://www.sahavicha.com
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ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ที่มา : http://www.obec.go.th

ภาพที่ 1.3 ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ที่มา : http://kruwaw.thairath12.net

หลักการทาโครงงาน
1. เน้นการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจของนักเรี ยน
2. นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3. นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. นักเรี ยนนาเสนอโครงงานด้วยตนเอง
5. นักเรี ยนร่ วมกันกาหนดแนวทางในการวัดผล และประเมินผล
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วัตถุประสงค์ในการทาโครงงาน
1. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั การทางานอย่างเป็ นระบบ มีข้นั ตอน
4. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์จริ ง ซึ่งช่วยให้เห็นคุณค่า
ของการทางานได้ในที่สุด
5. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความรับผิดชอบ
6. เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการวางแผน และดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย
7. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั คิด และประเมินผลงานของตนเอง

ประเภทของโครงงาน
โครงงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็ นการบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนรู้ ทักษะและเป็ นพื้นฐาน
ในการกาหนดโครงงานและปฏิบตั ิ
2. โครงงานตามความสนใจ เป็ นโครงงานที่ผเู้ รี ยนกาหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ
ความต้องการ โดยใช้ทกั ษะความรู้จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเป็ นโครงงานและปฏิบตั ิ
สามารถแบ่งได้ 4 รู ปแบบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 โครงงานที่เป็ นการสารวจและรวบรวมข้อมูล
2.2 โครงงานที่เป็ นการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
2.3 โครงงานที่เป็ นการศึกษาทฤษฎี หลักการ หรื อแนวคิดใหม่ ๆ
2.4 โครงงานที่เป็ นการสร้าง ประดิษฐ์ คิดค้น
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โครงงานคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1.4 การนาเสนอและแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์
ที่มา : http://www.krujongrak.com

โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมอิสระที่นกั เรี ยนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ
โดยใช้ทกั ษะตลอดจนประสบการณ์ของนักเรี ยนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
นักเรี ยนจะต้องวางแผนดาเนินงานศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
ที่จดั ว่าเป็ นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. นักเรี ยนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเลือกเรื่ องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
3. เก็บรวบรวม หรื อประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจ และระดับความรู้ ความสามารถ
4. นักเรี ยนเป็ นผูว้ างแผนในการศึกษา สรุ ป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครู ผสู้ อน
เป็ นที่ปรึ กษา
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นงานวิจยั ในระดับนักเรี ยน เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่มีอยูใ่ นการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริ ง หรื อใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อ
เพื่อเสริ มการเรี ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็ นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ที่ช่วยให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้ และฝึ กฝนการใช้ทกั ษะการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้ง
เครื่ องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริ งอีกด้วย
การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์น้ นั นักเรี ยนควรมีความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการทางาน
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่ มโครงงาน และใช้ความรู้ดงั กล่าวเป็ นพื้นฐาน
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ในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทาโครงงานนักเรี ยนอาจมีโอกาส
ได้ทาความรู้จกั กับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล
(Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั หัวข้อที่นกั เรี ยนเลือกทาโครงงาน

จุดมุ่งหมายและคุณค่าของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
จุดมุ่งหมายสาคัญของการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยูท่ ี่การส่งประกวดเพื่อรับรางวัล แต่
เป็ นโอกาสที่นกั เรี ยนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรื อค้นคว้า
หาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นกั เรี ยน ผูป้ กครองและผูท้ ี่สนใจในชุมชนทราบ
เมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานอื่น ๆ

ภาพที่ 1.5 การดาเนินกิจกรรมโครงงาน
ที่มา : http://www.thaigoodview.com

การทาโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึ กฝนให้นกั เรี ยน
มีความรู้ ความชานาญ และมีความมัน่ ใจในการนาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น
หรื อค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
1. สร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้พฒั นาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
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3. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า และเรี ยนรู้ในเรื่ องที่นกั เรี ยนสนใจได้ลึกซึ้ง
กว่าการเรี ยนในห้องเรี ยนปกติ
4. ส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
5. กระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
6. ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน ครู และชุมชน รวมทั้งส่งเสริ มให้ชุนชนสนใจ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
8. เป็ นการบูรณาการความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับ มาจัดทาและผสมผสานกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็ นโครงงานเพื่อนาเสนอต่อชุมชน

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพือ่ การศึกษา เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
ใช้ประกอบการสอนวิชาต่าง ๆ จุดสาคัญอยูท่ ี่เนื้อหาน่าสนใจ และความสวยงามของส่วนติดต่อผูใ้ ช้
โดยนักเรี ยนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นกั เรี ยนทัว่ ไปทาความเข้าใจได้ยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรี ยน เช่น บทเรี ยนสาเร็ จรู ป

ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างโครงงานประเภทพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com
http://vcharkarn.com
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2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ
ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่ องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรู ป ซอฟต์แวร์
พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมมองต่าง ๆ สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้นสร้างขึ้น
เป็ นโปรแกรมประมวลผลภาษา ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือให้ใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
ให้เป็ นไปโดยง่าย ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรู ป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรู ป
บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ นไปได้โดยง่าย ซึ่งรู ปที่ได้สามารถนาไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากมาย สาหรับ
ซอฟต์แวร์ช่วยในการมองวัตถุในมุมมองต่าง ๆ ใช้สาหรับช่วยในการออกแบบสิ่งของต่าง ๆ เช่นโปรแกรม
ประเภท 3D

ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างโครงงานประเภทพัฒนาเครื่ องมือ
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com
http://3.bp.blogspot.com

3. โครงงานการทดลองทฤษฎี เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจาลอง การทดลองสาขา
ต่าง ๆ เป็ นโครงงานที่ผทู้ าต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริ ง และแนวความคิดต่าง ๆ
อย่างลึกซึ้งในเรื่ องที่ศึกษา แล้วเสนอเป็ นความคิด แบบจาลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูใ่ นรู ปของสมการ
สูตร หรื อคาอธิบายก็ได้ พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการจาลองทฤษฎีดว้ ยคอมพิวเตอร์ การทาโครงงานประเภทนี้
มีจุดสาคัญอยูท่ ี่ผทู้ าต้องมีความรู้ในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การทดลองเรื่ องการไหล
ของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของสัตว์ ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอ็นเอ
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ภาพที่ 1.8 ตัวอย่างโครงงานประเภทจาลองทฤษฎี
ที่มา : http://tc.mengrai.ac.th

4. โครงงานการประยุกต์ใช้ งาน เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์
ใช้จริ งในชีวิตประจาวัน เช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับ
การผสมสี โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็ น
การคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ โครงงาน
ลักษณะนี้ตอ้ งศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นจะต้องมีการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ แล้วปรับปรุ ง
แก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้นกั เรี ยนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษา
โปรแกรม และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีการทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ในการพัฒนาด้วย
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ภาพที่ 1.9 ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
ที่มา :http://1.bp.blogspot.com

5. โครงงานพัฒนาเกม โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ หรื อเพื่อ
ความเพลิดเพลิน ไม่เน้นความรุ นแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงการประเภทนี้
จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผเู้ ล่นพร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไป
ด้วย ผูพ้ ฒั นาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ที่มีอยูท่ วั่ ไปและนามาปรับปรุ ง
หรื อพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ น่าสนใจแก่ผเู้ ล่นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1.10 ตัวอย่างโครงงานประเภทพัฒนาเกม
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com
http://1.bp.blogspot.com

11

วิธีการดาเนินการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
1. คัดเลือกหัวข้ อโครงงานที่สนใจจะทา โดยทัว่ ไปเรื่ องที่จะมาพัฒนาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์
มักได้จากปัญหา คาถาม หรื อความสนใจในเรื่ องต่าง ๆ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คอมพิวเตอร์ หรื อสิ่งต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อ
ที่จะนามาพัฒนาเป็ นโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1.11 องค์ประกอบสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกหัวข้อที่จะนามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ที่มา : http://3.bp.blogspot.com

1.1 ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่ องที่จะศึกษา
1.2 สามารถจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
1.3 มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรื อขอคาปรึ กษา
1.4 มีเวลาเพียงพอ
1.5 มีงบประมาณเพียงพอ
1.6 มีความปลอดภัย
2. ศึกษาค้นคว้าและวางแผน
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล รวมถึง
การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จะช่วยให้นกั เรี ยนได้แนวคิดที่ใช้ในการกาหนดขอบเขตของเรื่ อง
ที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่ องที่จะศึกษา จนสามารถใช้ออกแบบ
และวางแผนดาเนินการทาโครงงานนั้นได้
3. จัดทาเค้าโครงของโครงงานที่จะทา ดังนี้
3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ
3.2 วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อกาหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการที่จะพัฒนา
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3.3 ออกแบบการพัฒนา มีการกาหนดลักษณะของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และตัวแปล
ภาษา โปรแกรม และวัสดุต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้
3.4 กาหนดตารางการปฏิบตั ิงานของการจัดทาเค้าโครงของโครงงาน ลงมือทาโครงงาน
และสรุ ปรายงานโครงงาน โดยกาหนดช่วงเวลาอย่างกว้าง ๆ
3.5 ทาการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้เบื้องต้น โดยอาจจะทาการพัฒนา
ส่วนย่อย ๆ บางส่วนตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว นาผลจากการศึกษาในช่วงนี้ไปปรับปรุ งแผนการทดลอง
ที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
3.6 เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อขอคาแนะนา
และปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้การวางแผนและดาเนินการทาโครงงานเป็ นไปอย่างเหมาะสมเป็ นขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุด
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แบบฟอร์ มเขียนข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)..……………………………………………………………………………………
ประเภทของโครงงาน............................................................................................................................................
ชื่อผู้ทาโครงงาน
1…………………………………………….…………………………เลขที่ ………………… ชั้น ………
2……………………………………….………………………………เลขที่ ………………… ชั้น ……….
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน .....................................................................................................................................
ชื่อที่ปรึกษาโครงงานร่ วม...............................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินงาน .....................................................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. ที่มา และความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงแนวคิดและเหตุผลของการทาโครงงาน)
……………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………..………………......................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์ (สิ่ งที่ตอ้ งการในการทาโครงงาน ระบุเป็ นข้อ ๆ )
…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………...................................................................................................................
3. ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของโครงงาน)
………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………….........................................................................................................................................
4. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง (ความรู ้ หลักการ หรื อทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………..........................................................................................................................
5. วิธีการดาเนินงาน (กาหนดแนวทางการดาเนินงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ งบประมาณ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน)
 แนวทางการดาเนินงาน………………......................................................................................
 เครื่องมือและอุปกรณ์ ....................................................................................................................
 งบประมาณ………………………………………………………………………………………
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภาคเรี ยนที่ ................ปี การศึกษา ..................
ที่

กิจกรรม / รายการที่ปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

6. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ (ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดการทาโครงงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. แหล่ งอ้ างอิง (เอกสารหรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการทาโครงงาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. การลงมือทาโครงงาน เมื่อเค้าโครงของโครงงานได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
ก็เสมือนว่าการจัดทาโครงงานได้ผา่ นพ้นไปแล้วมากกว่าครึ่ ง ขั้นตอนต่อไปเป็ นการลงมือพัฒนา
ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เช่น จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม รวมทั้งการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในกลุ่มให้ชดั เจน แล้วจึงดาเนินการทาโครงงาน ขณะเดียวกันต้องมีการทดสอบ ตรวจสอบ
ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อพัฒนาโครงงานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานที่พฒั นาขึ้น ทางานได้ถกู ต้อง
ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ในเป้ าหมาย และเกิดประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 การเตรียมการ ต้องเตรี ยมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่จะใช้
ในการพัฒนาให้พร้อมและควรเตรี ยมสมุดบันทึกหรื อบันทึกเป็ นแฟ้ มข้อความไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับบันทึกการทากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการทาโครงงาน ได้แก่ การดาเนินการอย่างไร ได้ผลอย่างไร
มีปัญหาและแก้ไขได้หรื อไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พบ
4.2 การลงมือพัฒนา เป็ นการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้วางไว้ในเค้าโครง ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมได้ หากพบว่าจะช่วยให้ผลงานพัฒนาได้ดีข้ ึน โดยจัดระบบการทางาน ทาส่วน
ที่เป็ นหลักสาคัญให้เสร็ จก่อน จึงค่อยทาส่วนที่เป็ นส่วนประกอบหรื อส่วนเสริ ม เพื่อให้โครงงาน
มีความสมบูรณ์มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทา ให้มีการตกลงรายละเอียดในการเชื่อมต่อชิ้นงาน
ที่ชดั เจนด้วย รวมทั้งต้องพัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ บันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
และครบถ้วน
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4.3 การทดสอบผลงานและแก้ไข เป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน เพื่อให้แน่ใจ
ว่าผลงานที่พฒั นาขึ้น ทางานได้ถกู ต้องตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ในเป้ าหมาย และมีประสิทธิภาพ
4.4 การอภิปรายและข้ อเสนอแนะ เมื่อพัฒนาผลงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้จดั ทาข้อสรุ ป
ด้วยข้อความที่ส้ นั กะทัดรัด ครอบคลุมหัวข้อโครงงาน เพื่อช่วยให้ผอู้ ่านได้เข้าใจถึงสิ่งที่คน้ พบจากการทา
โครงงานและอภิปรายผล เพื่อพิจารณาข้อมูลและผลที่ได้ พร้อมกับนาไปหาความสัมพันธ์กบั หลักการ
ทฤษฎี หรื อผลงานที่ผอู้ ื่นได้ศึกษาไว้แล้ว ทั้งนี้รวมไปถึงหลักการ ทฤษฎี หรื อผลงานของผูอ้ ื่น
มาใช้ประกอบการอภิปรายผลได้
4.5 แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้ อเสนอแนะ เมื่อทาโครงงานเสร็ จสิ้นลงแล้ว
นักเรี ยนอาจพบข้อสังเกต ประเด็นที่สาคัญหรื อปัญหาซึ่งสามารถเขียนเป็ นข้อเสนอแนะ สาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะนาไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เขียนรายงานและจัดทาคู่มอื การใช้ การเขียนรายงานเป็ นวิธีการสื่อความหมายเพื่อให้ผอู้ ื่น
เข้าใจแนวคิด วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงงาน ในการเขียนรายงานนักเรี ยนควรใช้ภาษาที่อ่านง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา และส่วน
สุดท้ายเป็ นคู่มือการใช้งานโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้ อในการเขียนรายงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงงาน
(ภาษาไทย)……………………………………………………….……………………………………………
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)..………………………………………………………………………………….
ประเภทของโครงงาน........................................................................................................................................
ชื่อผู้ทาโครงงาน
1………………………………………..……………………………………เลขที่ ……… ชั้น ……..…..
2……………………………..……………………..……………………..…เลขที่ ……… ชั้น ………....
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน .......................................................................................................................................
ชื่อที่ปรึกษาโครงงานร่ วม..................................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ. ..........................................................................................................................................
บทคัดย่อ............................................................................................................................................................
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บทที่ 1 บทนา
 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ......................................................................................................
 วัตถุประสงค์..........................................................................................................................................
 ขอบเขตของโครงงาน...........................................................................................................................
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี ....................................................................................................................................
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ .............................................................................................................................................
บทที่ 4 ผลการศึกษา................................................................................................................................................
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ ..........................................................................................................................
บรรณานุกรม .........................................................................................................................................................
คู่มือการใช้ งาน .......................................................................................................................................................

ส่วนแรกของรายงานจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงงาน โดยส่วนใหญ่ได้เขียนไว้ในข้อเสนอโครงงาน
บ้างแล้ว ยกเว้น กิตติกรรมประกาศ ซึ่งเป็ นคากล่าวขอบคุณบุคลากรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วย
ให้การทาโครงงานสาเร็ จ อีกส่วนหนึ่งคือ บทคัดย่อ ซึ่งเป็ นการอธิบายโดยสรุ ปให้เห็นถึงผลการศึกษา
ที่ได้จากการทาโครงงาน โดยเขียนเป็ นความเรี ยง
บทที่ 1 บทนา เป็ นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานโดยได้เขียนไว้แล้วในข้อเสนอ
โครงงานซึ่งประกอบด้วย ที่มาและความสาคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี เป็ นส่วนสรุ ปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูล หลักการ ทฤษฎี
หรื อวิธีการที่จะนามาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งรวมถึงการระบุผลงานของผูอ้ ื่น ที่ผจู้ ดั ทาโครงงาน
นามาเปรี ยบเทียบหรื อพัฒนาเพิ่มเติมด้วย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานโดยละเอียด ระบุปัญหาหรื ออุปสรรค
ที่พบ วิธีการที่ใช้แก้ไข พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการทาโครงงาน
บทที่ 4 ผลการศึกษา นาเสนอข้อมูลหรื อระบบที่พฒั นาได้ โดยอาจแสดงเป็ นรู ปภาพ ตาราง กราฟ
ข้อความ ทั้งนี้ตอ้ งการสื่อความหมายให้ผอู้ ื่นเข้าใจได้ง่าย
บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ การสรุ ปผลการดาเนินงาน เป็ นการอธิบายผลสรุ ปที่ได้จากการ
ทาโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมุติฐานควรระบุถึงข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรื อคัดค้านสมมุติฐานที่ต้งั ไว้หรื อ
ยังสรุ ปไม่ได้ การนาผลการทดลองหรื อพัฒนาไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทาโครงงานหรื อข้อสังเกต
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ที่สาคัญหรื อข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทาโครงงานนี้ และควรมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
โครงงานเพื่อเป็ นแนวทางให้ผอู้ ื่นศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ควรกล่าวถึงประโยชน์ที่ผจู้ ดั ทา
และผูใ้ ช้จะได้ประโยชน์จากการทาโครงงานด้วย
บรรณานุกรม รวบรวมรายชื่อหนังสือ วารสารเอกสารและ /หรื อเว็บไซต์ ที่ผจู้ ดั ทาโครงงานใช้
ศึกษา ค้นคว้ารายละเอียด ที่นามาใช้ประโยชน์ในการทาโครงงาน ทั้งนี้เขียนเอกสารบรรณานุกรมต้องให้
ถูกต้องตามหลักการเขียนด้วย
คู่มอื การใช้ งาน เป็ นคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานผลงานนั้นโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลงาน
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะใช้กบั ผลงานนั้นได้ (ถ้ามี) รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ ต้องมีรายชื่อ
ซอฟต์แวร์ ผลงานนั้นทาหน้าที่อะไรบ้าง รับอะไรเป็ นข้อมูลเข้า และส่งอะไรออกมาเป็ นข้อมูลออก
วิธีการใช้งาน ควรอธิบายขั้นตอนตามลาดับการทางาน ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ข้อแนะนาการใช้งาน
สามารถแยกออกจากรายงานหรื อใส่ ไว้ในภาคผนวกของรายงานก็ได้ แล้วแต่ดุลยพินิจของผูจ้ ดั ทา
6. การนาเสนอและแสดงโครงงาน โดยทัว่ ไปเมื่อโครงงานเสร็ จสิ้นแล้ว ต้องมีการนาเสนอ
โครงงานให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้งานหรื อครู ที่ปรึ กษาโครงงาน ดังนั้นควรเตรี ยมเอกสารนาเสนอให้สมบูรณ์
โดยอาจปรับย่อข้อความที่สาคัญมาจากการรายงานก็ได้ การนาเสนอในรู ปแบบใดนั้นต้องเลือกให้เหมาะสม
โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงานนาเสนอ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป้ ายนิทรรศการ เอกสารรายงาน แผ่นพับ
นอกจากนี้ยงั ต้องวางแผนในการนาเสนอและสาธิตโครงงาน และควรฝึ กตอบคาถามที่เกี่ยวข้องไว้ดว้ ย

ภาพที่ 1.12 การนาเสนอและการแสดงโครงงาน
ที่มา : http://www.thaigoodview.com
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ชื่อโครงงาน
ชื่อผูจ้ ดั ทาโครงงาน
ชื่อที่ปรึ กษา
คาอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของโครงงาน
วิธีการดาเนินการที่สาคัญ
การสาธิตผลงาน
ผลการสังเกตและข้อสรุ ปสาคัญที่ได้จากการทาโครงงาน

ถ้าเป็ นการรายงานด้วยคาพูดต่อที่ประชุม ควรมีการเตรี ยมการในประเด็นต่อไปนี้
1) จัดลาดับความคิดในการนาเสนออย่างมีระบบ และนาเสนออย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่ชดั เจนเข้าใจง่าย
2) ทาความเข้าใจกับเรื่ องที่จะอธิบาย รวมไปถึงการเตรี ยมข้อมูลที่อาจจะต้องใช้ในการตอบ
คาถาม
3) หลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน
4) ควรมองไปยังผูฟ้ ังรายงาน
5) ตอบคาถามอย่างตรงไปตรงมา
6) รายงานให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
7) ควรใช้สื่อ เช่น สไลด์ แผ่นใส ประกอบการรายงาน
8) ความเหมาะสมของเนื้อหาต่อผูฟ้ ัง
9) ถ้าเป็ นโครงงานพัฒนาผลงาน ผลงานนั้นควรอยูใ่ นสภาพที่ทางานได้เป็ นอย่างดี
การทาโครงงานคอมพิวเตอร์ นอกจากจะเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้นาความรู้
ทางคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหา พัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
มีความสนใจที่จะทางานวิจยั และประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์มากยิง่ ขึ้นด้วย ดังนั้นจึงน่าที่จะจัดให้
การทาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมในทุกระดับชั้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่อาจนาไปสู่แนวคิดในการเลือกเรื่ องเพื่อจัดทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ในการเลือกหัวข้อเรื่ องโครงงานขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของผูเ้ รี ยน การตั้งชื่อเรื่ องต้องให้มี
ความสัมพันธ์ กับเนื้อเรื่ องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างที่ยกมา
แสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่ องต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนสามารถคิดทาโครงงานได้
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1. โครงงานประเภทสื่อเพือ่ การศึกษา (Educational Media Development)
1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
2. สิ่งมีชีวิตใต้ทอ้ งทะเล
3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้งึ ไทย
4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
5. 76 จังหวัดของไทย
6. โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิสเตอร์
7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
8. ยาไทยและยาจีน
9. สูตรขนมไทยอร่ อยทัว่ โลก
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
1. โปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย
2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย
3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
6. โปรแกรมประมวลผลคาไทยบนระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์
7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน
8. พอร์ตแบบขนานของไทย
9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงงานจาลองทฤษฎี (Theory Simulation)
1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
3. การทานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผา่ นมา
4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่ องบิน
6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
7. การเปรี ยบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้ มข้อมูล
8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น
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9. โปรแกรมจาลองการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
10. โปรแกรมจาลองการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
4. โครงงานประยุกต์ใช้ งาน (Application)
1. ระบบบริ หารจัดการข้อมูลผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน
2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
3. ระบบจองตัว๋ รถไฟบนอินเทอร์เน็ต
4. ระบบแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทาง
5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสาหรับคนตาบอดบนรถประจาทาง
6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
7. เว็บไซต์ส่วนบุคคล
8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
1. เกมอักษรเขาวงกต
2. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
3. เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ
4. เกมหมากฮอส
5. เกมบวกลบเลขแสนสนุก
6. เกมอักษรไขว้

การพัฒนาผลงานสู่ การประกวด
การพัฒนาผลงานสู่การประกวดเป็ นการนาเสนอผลงานจากการทาโครงงานออกสู่สงั คมภายนอก
การประกวดถือเป็ นเวทีของผูท้ ี่นาเสนอแนวคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน ในการส่งผลงานเข้าประกวด
ต้องศึกษาทาความเข้าใจข้อกาหนด ระเบียบการ และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ อย่างเคร่ งครัด ในการส่งผลงาน
เข้าประกวดควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ศึกษารายละเอียดและข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เข้าใจ
2. วางแผนร่ วมกับคณะทางาน และขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาโครงงาน
3. จัดทาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
4. จัดทาหรื อปรับปรุ งโครงงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อกาหนดของการประกวด
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5. ฝึ กซ้อมการนาเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตัดสินการประกวด
6. การดาเนินงานทุกขั้นตอนในการประกวดต้องคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการตรงต่อเวลาเป็ นสาคัญ
การนาเสนอผลงานเข้าประกวดนั้นมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผอู้ ื่น
ได้รับทราบถึงผลงานที่ได้เกิดการศึกษาค้นคว้า และความสามารถของคณะทางาน ทั้งนี้ยงั ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กบั ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดด้วยกัน ซึ่งรางวัลเป็ นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น คาติชมและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตัดสินการประกวด เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาผลงานให้คุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้นในอนาคต
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