
 
แบบน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  Best  Practices/กำรวิจัย/นวัตกรรม 

Lab  School  Symposium  2018 
“39 ปี  มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 

 
ชื่อผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  Best Practices 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
ควำมส ำคัญของผลงำน (บริบทของโรงเรียนหรืองาน ระบุเหตุผล ความจ าเป็น ปัญหา ความต้องการ ความท้าทาย
ที่น าไปสู่ Best Practice แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน/ภาพรวมของระบบงานที่ค้นพบ Best 
Practice นวัตกรรมที่น าเสนอ) 
 ปจจุบั น เทคโน โลยีและวิทยาการต่ าง ๆ  ได้ เปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาไปอย่ างรวด เร็ ว                    
การพัฒนาประเทศใหเจริญก้าวหน้าได้ตองอาศัยองคประกอบหลายอย่าง องคประกอบที่ส าคัญมากที่สุดคือ
ทรัพยากรมนุษย์เพราะเป็นตัวการส าคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                   
ให้มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนามนุษย์ใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือการจัดการศึกษา               
ด้านอาชีพใหแกเยาวชนของชาติในระดับต่าง ๆ ใหเหมาะสมกับวัย 

 โรงเรียนมัธยมวัดบึ งทองหลาง ก่อตั้ งเมื่ อ  12 กุมภาพันธ์  2522 เป็ น โรงเรียนสหศึกษา                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  โรงเรียนมี
นโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่  21  และมีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง
หรือเชิงรุก  (Active Learning : AL)  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning  Communicaty : PLC)  ในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ได้ด าเนินการน านโยบายของโรงเรียน                  
มาวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  Based  Learning : PBL) ในทุกรายวิชาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดแผนการเรียนธุรกิจ 
ค้าปลีก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ทักษะด้านอาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเรียน
และการฝึกอาชีพไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็นนักประกอบการ  และสร้างนวัตกรรมทางอาชีพต่อไป  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://ai.swu.ac.th/Portals/68/Documents/Academic/KM/Active%20Learning.pdf
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ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   พบว่า ยังมีนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ขาดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ และเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ครูผู้สอนเล็งเห็นว่าการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการเป็นการวัดประเมินผล                 
ด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน  ดังนั้นจึงได้น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้                
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project Based Learning : PBL)  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และบูรณาการในรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค ์ (ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น) 

1.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2.  เพ่ือฝึกทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี                 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  Best Practice 

 
กระบวนกำรและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice  (เขียนบอกเล่าขั้นตอน (Story  Telling) การด าเนินงานจน
ส าเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่ 1  กำรเตรียมกำร 

1. วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ค่านิยม  ปัญหา  และความต้องการ 
3. วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคและความสามารถของผู้เรียน 
4. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   เพ่ือปรึกษาหารือในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project Based 

Learning  : PBL) 

5. ครูผู้สอนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  (Project  Based  Learning : PBL)  เพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง และวิธีการในการด าเนินงาน 
ตอนที่  2  กระบวนกำรและนวัตกรรมที่เป็น  Best  Practice 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำม  Flow  Chart 

1. ก าหนดปัญหา  
2. วิเคราะห์ปัญหา  
3. วางแผนการด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ   
4. ด าเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL)                       
5. ก ากับ  ติดตาม  และส่งเสริมสนับสนุน 
6. วัดและประเมินผลเพ่ือแก้ไขปรับปรุง  พัฒนา 
7. สรุป  รายงานผล  และน าเสนอผลงาน 
8. น าผลมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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น ำผลมำ

วิเครำะห์               

และพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

สามารถเขียนล าดับขั้นตอนการพัฒนา  (Flow  Chart)  หรือรูปแบบ  (Model)  ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ดังนี้ 
 

 

ก ำหนดปัญหำ    

วิเครำะห์ปัญหำ 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรตำมแผน 

ก ำกับ  ติดตำม  และส่งเสริมสนับสนุน

วัดและประเมินผล  

สรุป  รำยงำนผล                 
และน ำเสนอผลงำน 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

ปรับปรุง 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  Best Practices 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
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 ตอนที่  3  ผลกำรปฏิบัติ  ผลกำรพัฒนำหรือผลกำรใช้นวัตกรรมที่เป็น  Best  Practice 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ผลการเรียน (ร้อยละ) 
ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา  2560 

93.88 94.64 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
3. นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค

กลางและภาคตะวันออก 
4. ได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ Best Practice 
 

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  (ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อระมัดระวัง ที่เป็นแนวทางใน
การน าผลงานไปใช้/พัฒนาต่อหรือด าเนินการให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป) 

1. ได้แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  Best Practice 
2. ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  Best Practice  เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้        

โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  Based  Learning : PBL)  ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. ได้เรียนรู้การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  Best Practice  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ ต่อไป  
4. ได้น าความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติ งานที่ เป็น เลิศ  Best Practice  มาพัฒนา                    

และปรับปรุงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. ได้แนวทางการสร้างโมเดลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  Best Practice  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ 

 

ปัจจัยควำมส ำเร็จ  (ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/หรือวิธีการที่ช่วยให้งาน ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์

การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม) 

 1.  ได้รับการส่ งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนให้จัดการเรียนรู้ตามนโยบายของโรงเรียน                         

ในด้านการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning : AL) 

 2. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณให้ด าเนินการส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานอาชีพระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 3. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครองในการฝึกซ้อมทักษะด้านอาชีพ  เพ่ือเข้าร่วมการ

ประกวดโครงงานอาชีพ 

 4. ครูผู้ฝึกสอนมีความมุ่งมั่นในการวิเคราะห์และออกแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice

นักเรียนมีความมุ่งม่ัน  ความรับผิดชอบ  และมีระเบียบวินัยในการฝึกทักษะด้านอาชีพ 

http://ai.swu.ac.th/Portals/68/Documents/Academic/KM/Active%20Learning.pdf
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 5. ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ในด้านเทคโนโลยี     

การผลิตสื่อนวัตกรรม   

 6. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารฯ  คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการให้ค าปรึกษา  แนะน า

การด าเนินงาน  และเป็นการบูรณาการความรู้  ความสามารถ  รวมทั้งทักษะด้านต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 

กำรเผยแพร่/กำรได้รับกำรยอมรับ/รำงวัลที่ได้รับ  (ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอย หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรมและการยกย่องชมเชย) (ถ้ามี) 
 กำรเผยแพร่ 

1. เผยแพร่ผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  67 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. เผยแพร่ผลงานในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. จัดนิทรรศการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสัปดาห์วันวิชาการของโรงเรียน 
4. จัดแสดงผลงานเพื่อรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกสถานศึกษา 

 กำรได้รับกำรยอมรับ 
1. ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียน มีทักษะ                      

ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยี  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
2. ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  Based 

Learning : PBL)   
3. ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2                      

ในการเป็นตัวแทนเข้าการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน จ านวน 2 รายการ ได้แก่ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
อาชีพ ทักษะด้านการตดัต่อภาพยนตร์ 

         รำงวัลที่ได้รับ 
- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานอาชีพ ม. 1-ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  ประจ าปีการศึกษา 2560  จังหวัดนครนายก 
- นั ก เรี ยน ได้ รั บ รางวั ล เห รี ยญ ทองแดง ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร ตั ด ต่ อ ภ า พ ย น ต ร์  ม .4-ม .6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  ประจ าปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 
- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

- นักเรียนได้ รับรางวัล เหรียญทอง  การแข่ งขันท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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- นัก เรียนได้ รับรางวัล เหรียญ ทองแดง การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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ภำคผนวก 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

     
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

   
ร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

 

     
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความเป็นเลิศ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
   จัดท าบายศรีสู่ขวัญงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6      น าผลงานนักเรียนมอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 

 

   
เผยแพร่ผลงานนักเรียนมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในโอกาสต่าง ๆ 

 

   
เผยแพร่ผลงานในการจัดการเรียนรู้ 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมกับส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

   
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

   
 

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

  
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

   
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 



~ 14 ~ 

ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 

 

   
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

     
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานพร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 
Lab School Symposium 2018 

“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 
 

   
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

   
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

   
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศBest  Practices/ กำรวิจัย/นวัตกรรม 

Lab School Symposium 2018 
“39 ปี มัธยมวัดบึงทองหลำงสร้ำงคนดี  วิถีพุทธสู่มำตรฐำนสำกล” 

 

   
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  

   
เผยแพร่ผลงาน 

 

   
 

เผยแพร่ผลงาน 


