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ความสาคัญของผลงาน
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง
การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิต จึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชานาญการและมีความรู้เท่าทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม
โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด บึ ง ทองหลาง ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2522 เป็ น โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ขนาดใหญ่ ในกรุ งเทพมหานคร ประเภทสหศึ กษา สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนมีนโยบายในการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ นั กเรียนมีทักษะด้ านอาชี พ
โดยเปิดแผนการเรียนธุรกิจค้าปลีกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒ น์
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทางานจริง เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด
พร้อมมีรายได้ตามมาตรฐานแรงงานระหว่างฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน
ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ยังมีนักเรียนส่วนใหญ่
ยังขาดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
ดังนั้นจึงได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง โดยมีครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานอาชีพ
2. เพื่อฝึกทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้าน
ชีวิตและอาชีพ
3. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานสู่ทักษะอาชีพ

กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice ขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 การเตรียมการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ปัญหาและความต้องการ
2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
3. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. วิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชาการงานอาชีพ
5. วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและความสามารถของผู้เรียน
6. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project based learning)
ตอนที่ 2 กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำม Flow Chart
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
2. วางแผนการดาเนินงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
3. ดาเนินการตามแผน จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project based learning) ในรายวิชา
การงานอาชี พ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เน้ น ทั ก ษะกระบวนการท างาน การคิ ด วิ เคราะห์ ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม รักการทางานและมีความรับผิดชอบ
4. คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ โครงงานอาชี พ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี ผ ลงานดี เด่ น มา
ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชานาญ ตามขั้นตอนกระบวนการทาโครงงานอาชีพ
5. กาหนดวิธีก าร ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติโครงงานอาชีพ หลั กการสร้างชิ้น งาน ออกแบบบรรจุภั ณ ฑ์
โดยมีครูคอยแนะนา และประเมินผลงาน
6. ฝึกปฏิบัติงานโครงงานอาชีพโดยมีครูคอยแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดียิ่ง
7. วัดและประเมินผล เพื่อแก้ไขปรับปรุง พัฒนา
8. สรุป / รายงานผล น าผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลโดยการจัดนิทรรศการ เผยแพร่
จาหน่าย และส่งเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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ลาดับขั้นตอนการพัฒนา (Flow Chart) แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ

วำงแผนกำรดำเนินงำน

จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
นำผลมำ
วิเครำะห์
และพัฒนำ

ดำเนินกำรจัดกิจรรมกำรเรียนรู้และคัดเลือกนักเรียน

อย่ำงต่อเนื่อง
กำหนดวิธีกำร

ฝึกปฏิบัติงำนโครงงำนอำชีพ

ไม่ผ่ำน

วัดและ

พัฒนำ/ปรับปรุง

ประเมินผล
โครงงำนอำชีพ

ผ่ำน
สรุป / รำยงำนผล
นำผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติ
จริงไปขยำยผล

-4ตอนที่ ๓ ผลกำรปฏิบัติ ผลการพัฒนาหรือผลการใช้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
2. นั กเรี ยนได้ฝึก ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั กษะด้านสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
3. นักเรียนนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อ
จาหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง
4. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางาน ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น
สอดคล้องกับมาตรฐาน ในเรื่องนักเรียนมีทักษะในการทางานฯ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5. นักเรียนได้แสวงหาความรู้ในงานอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากประสบการณ์ตรง
6. นักเรียนนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ไปพัฒนาจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) (ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อระมัดระวัง ที่เป็นแนวทางใน
การนาผลงานไปใช้/พัฒนาต่อ หรือดาเนินการให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป)
1. เพิ่ มอั ตราการเข้ าเรี ยนรายวิชาการงาน เสริมสร้างความเชื่ อมั่ นในตนเอง และพั ฒ นาทั ศนคติ
เชิงบวกตอการเรียนรู้
2. นั กเรี ย นมีความรู้ มี ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้ว ยตนเอง มีทั กษะชีวิตและทั กษะอาชี พ
มีพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4. ค้นพบรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของผู้เรียน
5. ค้นพบแนวทางในการพัฒนาโครงงานสู่ทักษะอาชีพ
6. เรียนรู้การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ ต่อไป
7. นาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice มาพัฒนาและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
8. ค้ น พบแนวทางการสร้ า งโมเดลการปฏิ บั ติ ง านที่ เป็ น เลิ ศ Best Practice และเผยแพร่ ใ ห้
สาธารณชน
ปัจจัยความสาเร็จ (ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน ประสบความสาเร็จตามจุดประสงค์
การดาเนินงาน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม)
1. โรงเรียนส่งเสริม และสนับ สนุนการจัดกิจกรรมทางวิช าการทุกด้าน กาหนดนโยบายให้มีการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการไว้ชัดเจนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ดาเนินการส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานอาชีพระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

3. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองในการฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะด้ า นอาชี พ เพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
การประกวดโครงงานอาชีพ
4. ครูผู้ฝึกสอนมีความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์และออกแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice
-5นักเรียนมีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการฝึกทักษะด้านอาชีพ
5. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในด้านเทคโนโลยี
การผลิตสื่อนวัตกรรม
6. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารฯ คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้คาปรึกษา แนะนา
การดาเนินงาน และเป็นการบูรณาการความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ(ระบุข้อมูลที่ทาให้เห็นร่องรอย หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย) (ถ้ามี)
การเผยแพร่
1. เผยแพร่ทางเวปไซต์ https://sites.google.com/a/thonglang.ac.th/occupations/
2. เผยแพร่ผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. เผยแพร่ผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
4. จัดนิทรรศการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสัปดาห์วันวิชาการของโรงเรียน
5. จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา
การได้รับการยอมรับ
1. ได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย น มี ทั ก ษะด้ า น
การเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
2. ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
3. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รางวัลที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ประจาปีการศึกษา 2559
2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น
ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
3. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปี
การศึกษา 2559

4. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 - ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
5. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
6. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
- 6้งที- ่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั
7. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
8. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
9. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจาปีการศึกษา 2560
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