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ค�ำน�ำ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี ชั้น ม.4 ช่วงชั้นที่ 4 เป็นหนังสือที่มี
เนื้อหาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ�โครงงานแบบบูรณาการ
ในรูปแบบการแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำ�แอพพลิเคชัน และสามารถ
นำ�ความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้งาน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ แ บ่ ง เนื้ อ เป็ น 5 บท ครอบคลุ ม ความรู้ เรื่ อ งการจั ด ทำ � โครงงาน
โดยมี ตั ว อย่ า งในการทำ � โครงงาน 3 ตั ว อย่ า งประกอบด้ ว ย โครงงานแอพพลิ เ คชั น
ระบบงานห้องสมุด โครงงานการใช้พลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงงาน
แอพพลิเคชันค้าขาย ซึ่งได้ผ่านการใช้งานมาแล้วและได้ผลดี
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงงานตามตัวอย่างทั้ง 3 โครงงาน ผู้เรียนสามารถ
ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ในหนั ง สื อ การพั ฒ นาโปรแกรมบนอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพา
และหนังสือการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่ายด้วยภาษา PHP โดยนำ�ไปพัฒนาต่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงนำ�ไปใช้งานในสถานการณ์จริง
ผู้ เขี ย นหวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เรี ย นและผู้ ใช้ ง านในระดั บ
เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปได้
ภุชงค์ จันทร์เปล่ง
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