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ควำมสำคัญของผลงำน
ปั จจุ บั นโลกได้ ก้ าวเข้ าสู่ ยุ คแห่ งสั ง คมความรู้ (Knowledge - Based Society) และสั ง คมเทคโนโลยี
(Technology Society) ซึ่งเป็ น สั งคมที่น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุ กวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศึกษา ที่
จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้มิได้จากัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกรับ
วิท ยาการและข้ อ มู ล ข่ าวสารได้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆด้ ว ยตนเอง เกิ ด การเรี ย นรู้ด้ ว ยตนเอง หรื อ การเรีย นรู้ ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โลกจะถูกหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบไร้พรมแดน กิจกรรมต่างๆ จะถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกัน
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้จะกระจายอย่างทั่วถึงกัน และการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตจึงเป็น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามหมาย ใช้ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลนอกเหนื อ จากเทคโนโลยี
การศึกษาอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งยังเป็นการศึกษาตามประสงค์
(Education on Demand) สามารถศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตนเองได้ จนท าให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้
(Barnie. 2004)
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือบทเรียนออนไลน์ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน และอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หาแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งที่
เป็นห้องเรียน ชุมชน และที่บ้าน โดยเป็นการรวมกันระหว่างทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสร้างความรู้ (Knowledge Constructor)
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีทักษะในการเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ(ขนิษฐา ศรีชูศิลป์. 2546:38)
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การเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ จึงช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของไทยในเรื่องของการขาดแคลน
แหล่ งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการขาดแคลนผู้ ส อนที่ช านาญเฉพาะเรื่อ ง เพราะการเรียนการสอนด้ว ย
บทเรียนออนไลน์ นอกจากจะอานวยความสะดวกสาหรับผู้เรียนในการค้นคว้าข้อมูลทั่วไปแล้วผู้สอนที่มีความ
ชานาญเฉพาะเรื่องสามารถน าเสนอเนื้ อหาบทเรียน ผสมผสานกับเทคนิคการสอน ซึ่งประยุกต์ใช้ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้เช่นเดียวกับการเรียนโดยผ่านตาราเรียน เพราะบทเรียนออนไลน์สามารถเรียบเรียงเนื้อหา
และผสมผสานสื่อการสอนต่างๆ ไว้ด้วยกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย กระตุ้นให้เกิด
ความคิด หรือคาถามใหม่ๆ ตามมาและเกิดประสิทธิผลทางการเรียนได้ในที่สุด (ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2542 : 2830)
ปัจจุบั นการใช้สื่ อการสอนและหรือบทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กาลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น ตามไปกับอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพราะข้อได้เปรียบของสื่ออินเทอร์เน็ตในการจัดหาสารสนเทศให้ แก่ผู้ เรียน ในลักษณะที่สื่ อ
ประเภทอื่นๆ ไม่สามารถทาได้นั่นเอง นอกจากนี้ความสามารถของเทคโนโลยีบนเครือข่ายในการแสดงสื่อประสม
เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และความสะดวกการทาการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญในความนิยมของบทเรียนออนไลน์ด้วย (ชวนิดา สุวานิช.
2548 : 27)
จากการสังเกตปัญหาการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางอีกปัญหา
หนึ่งที่พบ คือ มีนักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยใช้ โทรศัพท์ในเวลาเรียนซึ่งส่งผลให้การเรียนการ
สอนในชั่วโมงนั้นๆ ของผู้เรียนไม่เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด แม้จะมีกฎระเบียบของทางโรงเรียนที่คอยกระตุ้นการใช้
โทรศัพท์แล้วก็ตาม จากปั ญหา ดังกล่าว ทางโรงเรียนได้เล็งเห็ นปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดแนวทางในการที่จะ
แก้ปัญหาการใช้โทรศัพท์ของ นักเรียนโดยทาให้มือถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน และสามารถทาให้ เป็นสื่อช่วย
สอนที่ ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง ตามความพร้อ มของผู้ เรีย นตามหลั ก การที่ เน้ น นั ก เรี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง อีกทั้งเป็นการนาเอาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
ได้ พั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่าง ๆ

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้น คว้าหา

ความรู้ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 2544: 23)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เรียนวิชาการงานอาชีพ
3. เพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสร้างเครือข่ายของการพัฒนา
นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนของครู มีการเผยแพร่และนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
4. เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
และมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

กระบวนกำรและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice การดาเนินงานจนสาเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็
ได้ ขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร
ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนกำรเตรียม (Preparation)
1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ปัญหา และความต้องการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและความสามารถของผู้เรียน
กาหนดเป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ ว่าผู้ เรียนจะสามารถใช้บ ทเรีย นเพื่ อ ศึกษาในเรื่อ งใดและใน
ลักษณะใดเป็นบทเรียนหลัก บทเรียนเสริม แบบฝึกหัดเพิ่มเติม
5. เรียนรู้เนื้อหา ทางด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบบทเรียนควบคู่กัน
6. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ตอนที่ 2 กระบวนกำรและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
1. สังเกตพฤติกรรม
2. วางแผนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้
3. สรุป รายงานผล และนาเสนอผลงาน
4. นาผล มาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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สามารถเขียนลาดับขัน้ ตอนการพัฒนา (Flow Chart) หรือรูปแบบ (Model) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบตั ิท่ เี ป็ นเลิศ
ได้ ดังนี ้

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ Best Practices
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
สังเกตพฤติกรรม

กาหนดปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
วางแผนการดาเนินงาน

นำมำ

ดาเนินการสร้างแบบเรียนออนไลน์

พัฒนำ

กากับ ติดตาม และส่งเสริม

อย่ำง

สนับสนุน
วัดและประเมินผลสนับสนุน

ต่อเนื่อง

ใช้
กระบวนการ
PDCA เข้ ามา
ใช้ ในการวาง
แผนการ
ทางาน
ตลอดจนการ
พัฒนา
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ไม่ผ่ำน

ตอนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติ ผลกำรพัฒนำหรือผลกำรใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice
1. นักเรียนมีการส่งงานมากขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
3. นักเรียนมีความสนใจทางการเรียนมากขึ้น
4. นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
5. ได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ Best Practice
บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1. ได้แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice
2. ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. ได้นาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice มาพัฒนา
และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ได้แนวทางการสร้างโมเดลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้
ปัจจัยควำมสำเร็จ
1. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนให้จัดการเรียนรู้ตามนโยบายของโรงเรียน
ในด้านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning : AL)
2. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านเทคโนโลยี

~6~
การผลิตสื่อนวัตกรรม
.3. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารฯ คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้คาปรึกษา แนะนา
การดาเนินงาน และเป็นการบูรณาการความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ
กำรเผยแพร่
1. จัดในการเรียนการสอนวิชางานบ้าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา
กำรได้รับกำรยอมรับ
1. ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
2. ได้รับการยอมรับจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพ
3. มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
รำงวัลที่ได้รับ
-
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ภำคผนวก

ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม
Lab School Symposium 2018
“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล”
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ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ เพื่อหาแนวทางส่งเสริม
ความเป็นเลิศ และยกระดับผลสัมฤทธิ์

ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest Practices/ กำร
วิจัย/นวัตกรรม
Lab School Symposium 2018
“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล”
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สื่อออนไลน์ google site สาหรับการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม
Lab School Symposium 2018
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“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล”

บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อออนไลน์

บรรยำกำศกำรนำเสนองำนโดยกำรส่งงำนแบบออนไลน์
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม
Lab School Symposium 2018
“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล”
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ผลสัมฤทธิ์แต่ละหน่วยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ

