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แบบ นร. ๑  
การน าเสนอผลงาน “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม” ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
๑) ช่ือผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม  

 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การมี
ส่วนร่วม วทิยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ 
 
๒) การส่งผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน ท่ีตรงกบัผลงาน )  
 เป็นผลงานท่ีไม่เคยส่งเขา้รับการคดัสรรกบัคุรุสภา  
 เป็นผลงานท่ีเคยส่งเขา้รับการคดัสรรกบัคุรุสภา ปี ...... เร่ือง .......แต่ไม่ไดรั้บรางวลัของคุรุ

สภา  
 เป็นผลงานท่ีเคยไดรั้บรางวลัของคุรุสภาและมีการน ามาพฒันาเพิ่มเติม หรือต่อยอด

นวตักรรม  
 (ตอ้งกรอกแบบ นร. ๒)  

๓) ประเภทผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน ท่ีตรงกบัผลงาน)  
(เลือกไดเ้พียง ๑ ดา้นเท่านั้น)  
 การจดักระบวนการเรียนรู้(A)      จิตวทิยา (E)  
 เทคโนโลยกีารศึกษา (B)       หลกัสูตร (F)  
 ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้(C)       แหล่งเรียนรู้ (G)  

 การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D)     การวดัและประเมินผล (H)  
 
๔) ผู้เสนอผลงานนวตักรรม ( ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตามจริง ) 

ช่ือผูบ้ริหารสถานศึกษา      นายอศัวนิ     นามสกุล      ข่มอาวธุ       
ต าแหน่ง      รองผูอ้  านวยการ     โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     081-883-1959    

  
๕) ผู้พฒันาผลงานนวตักรรม ( ครู /นกัเรียน/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวนตามจริง )  

ช่ือ      นายวฒิุชยั       นามสกุล      ค  ามีสวา่ง       
ต าแหน่ง     ครู      โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี     092-493-9597       

๖) ศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมพฒันานวตักรรม  
 (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)      -       นามสกุล       -       
ต าแหน่ง      -        โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี      -       
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๗) ข้อมูลสถานศึกษา  
ช่ือสถานศึกษา     วทิยาลยัการอาชีพสอง    เลขท่ี 535     ถนน      -       
ต าบล/แขวง    บา้นหนุน     อ าเภอ/เขต       สอง    จงัหวดั    แพร่      
รหสัไปรษณีย ์  54120  โทรศพัท ์ 054-591038  โทรสาร     054-593259    
  
web site  www.song.ac.th     E – mail address)  song.ac.th@gmail.com  
สังกดั  ๑. สพป. .........................เขต...........   ๒. สพม. เขต ..........จงัหวดั
..........................  

 ๓. สอศ.   ๔. สช.   ๕. กทม.    ๖. อปท. .............  
 ๗. กศน.   ๘. การศึกษาพิเศษ   ๙. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

๒. บทสรุป 

 
จุดเด่นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การ

มีส่วนร่วมวิทยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเองประกอบดว้ย 5 ระบบย่อย ซ่ึงมี
กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบ โดยค านึงถึงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายของผูเ้รียนเป็นส าคญั ท่ีมี
ความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

 

1) ระบบติดตามดูแลผู้เรียน  กระบวนการเร่ิมต้นโดยการควบคุมการขาดเรียน  โดยครูท่ี
ปรึกษาท าการบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธง   และการบนัทึกขอ้มูลการเขา้เรียนโดย
ครูประจ าวิชา ผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศพัท์มือถือ (smart phone) แทปเล็ต  (Tablet) คอมพิวเตอร์ 
PC/Notebook  ซ่ึงหากผูเ้รียนขาดระบบจะส่งขอ้ความไปยงัโทรศพัท์มือถือของผูป้กครองโดย
อตัโนมติั และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบสถานะการเขา้แถว การเขา้เรียนในแต่ละรายวิชาตั้งแต่
เปิดภาคเรียนจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งระบบยงัสามารถคดักรองผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงออกจากกลุ่มปกติ จาก
พฤติกรรมการขาดเรียนโดยมีแถบสีแสดงตามระดบัของปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในการ 
ช่วยเหลือ ป้องกนั แกไ้ขผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถดูขอ้มูลภาพรวมสถิติการ
เขา้แถว การเขา้เรียนของผูเ้รียนในแต่ละวนั เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการจดักิจกรรม
แกไ้ขปัญหาต่อไป 

2) ระบบการประเมินผล  หลงัจากครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินผล
ตามสภาพจริงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบติั โดยท าการบนัทึกคะแนนเขา้ไปในระบบไปจนถึงการตดั
เกรด  สรุปเป็นรูปเล่มเพื่อเสนออนุมติั ระบบยงัช่วยคดักรองคะแนนเก็บของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมี
คะแนนต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเก็บ จะปรากฏแถบสีแดงข้ึนท่ีช่ือของผูเ้รียนคนนั้นทนัที เป็น



3 
 

การแจง้เตือนให้ครูผูส้อนทราบ เพื่อท าการประเมินซ ้ า หรืออาจเลือกรูปแบบวธีิการประเมินผลดว้ย
วิธีอ่ืนเพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  รวมถึงการตรวจสอบผลการเรียนของทุกรายวิชา
และผลการเรียนเฉล่ียผา่นระบบออนไลน์ 

3) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน  เพื่อให้ครูผูส้อนและครูท่ีปรึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือ 
ป้องกนั แกไ้ขปัญหาผูเ้รียน ระบบสามารถประมวลผลและจดัอนัดบัความเส่ียงของผูเ้รียนจากมาก
สุดไปนอ้ยสุด โดยพิจารณาจากฐานขอ้มูลปัญหา 4 ดา้น คือ การขาดเรียน การตรวจพบสารเสพติด 
ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ และปัญหาสภาพครอบครัว โดยมีแถบสีแสดงเพื่อแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็น 
3 กลุ่ม ประกอบด้วย สีแดงกลุ่มปัญหา สีส้มกลุ่มเส่ียง และสีขาวกลุ่มปกติ นอกจากน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถเรียกดูขอ้มูลจ านวนและรายช่ือผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มปัญหา  จ านวนและ
รายช่ือผูเ้รียนท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ รายงานสรุปรายวชิาท่ีมีผลการเรียนท่ีมีผูเ้รียนไม่ผา่น (ติด 
๐, ขร. และ มส.) เพื่อเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหา 

4) ระบบแฟ้มสะสมงานออนไลน์  เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัและปัญหาของการจดัเก็บแฟ้มสะสม
งานของผูเ้รียนในรูปแบบของแฟ้มเอกสาร ระบบแฟ้มสะสมงานออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนสามารถ
ปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัตลอดเวลา เช่น ประวติัส่วนตวัผูเ้รียน ผลการเรียน สถิติการเขา้เรียน
ทุกเรียนวิชาและการร่วมกิจกรรม การเขา้ร่วมแข่งขนัดา้นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สามารถพิมพ์เกียรติบตัรไดด้ว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
แต่หากผูเ้รียนไม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมก็จะไม่สามารถพิมพ์เกียรติบตัรได้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับ
ผูเ้รียนในอนาคตต่อไป  

 

5) ระบบนิเทศการสอนออนไลน์  เม่ือครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนเสร็จแล้วในแต่ละคร้ัง 
ครูผูส้อนจะท าการบันทึกผลการสอนเข้าไปในระบบ โดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียน  ปัญหา 
อุปสรรคในระหว่างการสอน รวมถึงขอ้เสนอแนะ  ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษารับทราบปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม  ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการนิเทศภายใน อนัจะส่งผลให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียนต่อไป 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน สามารถน าไปสู่
การปฏิบติัไดจ้ริง มีวิธีการและเกิดองคค์วามรู้ใหม่มาช่วยสนบัสนุนการท างาน ท าให้ไดรั้บขอ้มูลท่ี
ตอ้งการในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว ลดความซ ้ าซ้อนการปฏิบติังานจากเดิมท่ีใชใ้นรูปแบบเอกสาร โดยมี
ฐานขอ้มูลกลางใชง้านเช่ือมโยงกนัหลายกลุ่มงานประหยดังบประมาณ โดยการติดตั้งโปรแกรมใน 
Server ก็ท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนซ้ืออุปกรณ์อ่ืนเพิ่มต่อพ่วง และท่ีส าคญัขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้
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จากระบบสามารถน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อก าหนดเป็นแผนงาน โครงการในการ
แกไ้ขต่อไป อนัจะส่งผลดีต่อผูเ้รียน ผูส้อน ครูท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้กครอง ในการ
ร่วมกนัพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

ผลจากการด าเนินงานท่ีผา่นมา ท าให้วิทยาลยัการอาชีพสองไดรั้บความสนใจจากสถานศึกษา
หลายแห่ง ไดน้ าระบบดงักล่าวไปใชง้าน  การเดินทางมาศึกษาดูงาน  รวมถึงการไดรั้บเชิญให้เป็น
วทิยากรอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ท่ีกวา่ 80 สถานศึกษาทัว่ประเทศ 

๓. ความเป็นมาและความส าคัญ  
 

การจดัการเรียนการสอนท่ีไม่ไดคุ้ณภาพและปัญหาผูเ้รียนออกกลางคนั  เป็นปัญหาท่ีส าคญั
ต่อการจดัการการศึกษาของประเทศท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขพฒันาอยา่งจริงจงั  ส่งผลให้ประเทศ
ตอ้งขาดก าลงัคนท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศ เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจดั
การศึกษา  วิทยาลยัการอาชีพสอง เป็นสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนด้านสายวิชาชีพ  ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไดรั้บผลกระทบ
จากปัญหาดงักล่าว  โดยท่ีผ่านมาวิทยาลยัการอาชีพสองตอ้งเผชิญกบัปัญหาในการบริหารและการ
จดัการเรียนการสอน  ซ่ึงไดล้  าดบัความส าคญัดงัน้ี 

 
1. ปัญหาผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิต ่ากว่าเกณฑ์และออกกลางคนั โดยมีปัจจยัของสาเหตุท่ีเกิด

จากผูเ้รียนได้รับความช่วยเหลือจากผูเ้ก่ียวขอ้งล่าช้า ท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา มีปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุ เช่น การขาดเรียนบ่อย ปัญหายาเสพติด การพนนั  ชูส้าว ติดเกมส์ และการคบเพื่อนกลุ่มเส่ียง  
(รายงานผลการออกกลางคนัของผูเ้รียนวทิยาลยัการอาชีพสอง : 255๗ ) 

2. ปัญหาผูส้อนจดัเก็บคะแนนไม่เป็นระบบ  การเก็บคะแนนเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผล
และประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่ อให้ทราบถึงพัฒนาการเรียน รู้ของผู ้เรียนแต่ละคนท่ี มี
ความสามารถทางการเรียนรู้ท่ีต่างกนั ซ่ึงท่ีผา่นมาการจดัเก็บคะแนนในรูปของเอกสารอาจเกิดความ
ผดิพลาดและเสียเวลาในการประมวลผล ท าให้ผูเ้รียนไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที   (สมุด
บนัทึกผลการเรียน : 2557 ) 

3. ปัญหาในขณะจดัการเรียนการสอนไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการเรียนการสอน หากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย ครูผูส้อน 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้รียน   (บนัทึกหลังการสอนของ
ครูผูส้อน : 255๗ ) 
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4. ปัญหาการจดัเก็บแฟ้มสะสมงานผูเ้รียน ซ่ึงท่ีผา่นมาการจดัเก็บแฟ้มสะสมงานผูเ้รียน ใน
รูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีไม่เป็นปัจจุบนั ท าให้การใช้แฟ้มสะสมงานไม่เกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง อีกทั้งยงัเป็นภาระดา้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและการเก็บดูแลรักษาแฟ้มเอกสารอีกดว้ย ซ่ึง
หากแฟ้มสะสมงานผูเ้รียนมีการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนัแลว้ จะสามารถน าขอ้มูลไป
ใชใ้หเ้กิดปะโยชน์อยา่งยิง่ในอนาคต 
 

วทิยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ จึงไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม วทิยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  

๔. วตัถุประสงค์  
 

4.1 เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
การมีส่วนร่วม  

4.2  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

4.3  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียน 

๕. กระบวนการพฒันาผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรม  
 
(น าเสนอขอ้มูลพร้อมรูปภาพ /แผนภาพ /ส่ือ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของการพฒันาผลงานหน่ึง 

โรงเรียน หน่ึงนวตักรรม การน าไปใชจ้ริง และผลท่ีเกิดข้ึนจริง ในหวัขอ้ต่อไปน้ี)  

 
5.1 สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา 

 (สภาพปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข เช่น พฤติกรรมผูเ้รียน ครู ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง คุณภาพผูเ้รียนใน
ดา้น ท่ีตอ้งการพฒันา ความพร้อม หรือขอ้จ ากดัของสถานศึกษา)  

 
สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการจดัการเรียนการสอน ท่ีไม่ได้รับการ

แก้ไขจากผูเ้ก่ียวข้อง ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้รียน รวมไปถึงหากผูเ้รียนได้รับความ
ช่วยเหลือจากผูเ้ก่ียวขอ้งล่าชา้อาจส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งหยุดพกัการเรียนหรือถึงขั้นตอ้งออกกลางคนั 
ดงัขอ้มูลสรุปในปีการศึกษาท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 จ านวนผูเ้รียนของวทิยาลยัการอาชีพสองท่ีออกกลางคนั ปีการศึกษา 2553-2556 
 

ปีการศึกษา 
 

ผูเ้รียนทั้งส้ิน  
(คน) 

ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั 
ปวช. และ ปวส. (คน) 

ร้อยละ 
การออกกลางคนั 

2553 555 88 15.86 
2554  491 126 25.66 
2555 526 41 7.79 
2556 511 26 5.09 
รวม 4 ปี 2,083 281 13.49 

 

ท่ีมา : งานทะเบียน รายงานจ านวนผูเ้รียนออกกกลางคนั ปีการศึกษา 2553-2556 
 

 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ปีการศึกษา 2555-2556 

 
 
 

ปีการศึกษา 

 
ผูเ้รียนท่ีลง 
ทะเบียนเรียน 

(คน) 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
เฉล่ียสะสม  
๒.๐๐ ข้ึนไป 

(คน) 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเฉล่ีย

สะสม 
ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 

(คน)  

ร้อยละของ
ผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
เฉล่ียสะสม 
ต ่ากวา่ 2.00 

2555 485 408 77 15.87 

2556 485 393 92 18.97 

ค่าเฉลีย่ 84.50 17.42 

ท่ีมา : งานทะเบียน แบบรายงานผลการเรียน ศธ.02  
 
5.2 การออกแบบนวตักรรมเพ่ือการพฒันา  

(กรอบแนวคิดในการพฒันาท่ีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา แนวคิด 
หลกัการและ ทฤษฎีท่ีใช ้วธีิการพฒันา และผลส าเร็จท่ีพึงประสงค)์  
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ตารางท่ี 3 กรอบแนวคิดในการออกแบบพฒันาระบบ 

ปัญหา 
ทีเ่กดิขึน้ 

แนวคิด หลกัการและทฤษฎี 
ทีใ่ช้วธีิการพฒันา 

ผลส าเร็จ 

ทีพ่งึประสงค์ 
 

1. ปัญหาผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิต ่ากวา่
เกณฑแ์ละออก
กลางคนั 

-ผูเ้รียนเขา้เรียนทุกคร้ังความ
เส่ียงในการออกกลางคนัลดลง 
 
-ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนหาก
ไดรั้บการแกไ้ขท่ีรวดเร็วยอ่ม
ท าใหปั้ญหาลดลง 
 

การพฒันา
ระบบงาน System 
development  
Life Cycle  
(SDLC) 
 

1. ผูเ้รียนมีผล
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑแ์ละ
ออกกลางคนัลดลง 

 

2. ครูผูส้อนสามารถ
ใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศบริหาร
จดัการชั้นเรียนเพิ่ม
มากข้ึน 
 
3. สถานศึกษามีระบบ
ฐานขอ้มูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

2. ปัญหาผูส้อน
จดัเก็บคะแนนไม่เป็น
ระบบ   

-การใชเ้ทคโนโลยจีะช่วย
ใหค้รูท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ปัญหาในขณะ
จดัการเรียนการสอน
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข   

-อุปสรรคขณะสอนลดลง
ยอ่มมีผลต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ 

4. ปัญหาการจดัเก็บ
แฟ้มสะสมงานผูเ้รียน 

การน าเทคโนโลยช่ีวย
จดัเก็บขอ้มูลจะช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้าย และลด
เวลาในการประมวลผล 

5.๓ ขั้นตอนการด าเนินงานพฒันา  
(ล าดบัขั้นตอนการด าเนินการพฒันา และหาคุณภาพตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการพฒันา

น าสู่ ผลส าเร็จตามเป้าหมาย)  
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ขั้นตอนท่ี 1 ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง วางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 1 การประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหา 

 
ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ พฒันา ทดสอบระบบ 

 

 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการออกแบบ พฒันา ทดสอบระบบ 
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ภาพท่ี 3 หลกัการท างานของระบบติดตามดูแลผูเ้รียน 

 

 
ภาพท่ี 4  หลกัการท างานของระบบการประเมินผล 
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ภาพท่ี 5 หลกัการท างานของระบบวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน 

 

 
ภาพท่ี 6  หลกัการท างานของระบบแฟ้มสะสมงานออนไลน์ 
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ภาพท่ี 7  หลกัการท างานของระบบนิเทศการสอนออนไลน์ 

 
 
ขั้นตอนท่ี 3  การอบรมวธีิการใชง้านใหก้บัครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 
ภาพท่ี 8 จดัอบรมการใชง้านระบบใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
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ขั้นตอนท่ี 4 ประชุมช้ีแจง สร้างความเขา้ใจให้แก่ผูป้กครองใหมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 

 
ภาพท่ี  9  ประชุมผูป้กครองเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือแกไ้ขปัญหา 

 

ขั้นตอนท่ี 5 สร้างความตระหนกั และประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้รียนทราบ 

 
ภาพท่ี 10 สร้างความเขา้ใจกบัผูเ้รียนถึงเหตุผลความจ าเป็นในการน าระบบมาใช ้
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ขั้นตอนท่ี 6 ด าเนินการ 

 
ภาพท่ี  11  ด าเนินงานโดยผูเ้ก่ียวขอ้งตามท่ีไดอ้อกแบบไวทุ้กขั้นตอน 

 

ขั้นตอนท่ี 7 ก ากบัติดตาม และช่วยเหลือแกไ้ข 

 
ภาพท่ี 12 ผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลจากระบบมาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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ขั้นตอนที ่๘. สรุปและประเมินผล 

 
ภาพท่ี  13  เปรียบเทียบการใชง้านระหวา่งระบบเดิมกบัระบบท่ีพฒันาข้ึน 

 

5.4 ผลงานทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน  
(ผลงานท่ีเป็นช้ินงานนวตักรรม และผลการใชน้วตักรรมท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ครู ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ชุมชน หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นพฤติกรรม พฒันาการหรือ การเรียนรู้)  
 

5.4.1 ผลจากการใชน้วตักรรมท่ีพฒันาข้ึนตามจุดประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิของงาน 
สามารถสรุปดงัน้ี 

1) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
การมีส่วนร่วม วทิยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่  
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ภาพท่ี 14 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วนร่วม  
2) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไปเพิ่มข้ึน หลงัการใช้

ระบบฯ ดงัแสดงตามตาราง ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ 
ข้ึนไปเพิ่มข้ึน ก่อนและหลงัการใชร้ะบบ ระหวา่งปีการศึกษา 2555 – 2558  

 
 
สถานะ 

 
ปีการศึกษา 

 
ผูเ้รียนท่ีลง 
ทะเบียนเรียน  

(คน) 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเฉล่ียสะสม  

๒.๐๐ ข้ึนไป 
(คน) 

ร้อยละ 
ผลการเรียนเฉล่ีย 
 2.00 ข้ึนไป 

 
ก่อน 

ใชร้ะบบ 

2555 485 408 84.12 
2556 485 393 81.03 

ค่าเฉลีย่ 400.50 82.58 
 

หลงั 
ใชร้ะบบ 

2557 473 425 89.85 
2558 488 445 91.19 

ค่าเฉลีย่ 435.00 90.52 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 ยงัไม่มีการประกาศผลการเรียน 

ท่ีมา : งานทะเบียน แบบรายงานผลการเรียน ศธ.02  
 

3) จ านวนของผูเ้รียนออกกลางคนัลดลง 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนผูเ้รียนของวทิยาลยัการอาชีพสองท่ีออกกลางคนั ปีการศึกษา 2553-2559 

สถานะ  
ปีการศึกษา 

 
ผูเ้รียนทั้งส้ิน  

(คน) 

ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั 
ปวช. และ ปวส. 

(คน) 

ร้อยละ 
การออกกลางคนั 

 
ก่อน 

ใชร้ะบบ 

2553 555 88 15.86 
2554  491 126 25.66 
2555 526 41 7.79 
2556 511 26 5.09 
ค่าเฉลีย่ 520.75 70.25 13.60 

 2557 490 17 3.47 
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หลงั 
ใชร้ะบบ 

2558 507 19 3.75 
2559 553 14 2.53 
ค่าเฉลีย่ 516.67 16.67 3.25 

ท่ีมา : งานทะเบียน รายงานจ านวนผูเ้รียนออกกกลางคนั ปีการศึกษา 2553 - 2559  
 

4) ผลจากการบนัทึกปัญหา/อุปสรรคของการจดัการเรียนการสอนผา่นระบบนิเทศ
การสอนออนไลน์ โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินการช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหาใหก้บัครูผูส้อนมากกวา่  
25  กรณี 

 

 
ภาพท่ี 15 หนา้จอบนัทึกหลงัการสอนท่ีแสดงใหท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนและปัญหา อุปสรรคในการ

สอน 
 

5) ผู ้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ครูผู ้สอน และ
ผูป้กครอง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก เน่ืองจากไดรั้บขอ้มูลท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้ง สามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการวางแผน เพื่อแกไ้ขปัญหาได ้
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5.4.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.4.1 ลดการออกกลางคนัของผูเ้รียนช่วยให้ผ่านช่วงเวลาท่ีเส่ียงกับการสูญเสีย
อนาคต 

5.4.๒ ครูผูส้อน และผูบ้ริหารสถานศึกษาเกิดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันผ่าน
ระบบนิเทศการสอนออนไลน์ อนัจะส่งผลดีใหก่้อเกิดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

5.4.๓ ลดความซ ้ าซ้อนการปฏิบติังานโดย มีฐานขอ้มูลกลางใช้งานเช่ือมโยงกนั
หลายกลุ่มงาน ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

5.4.๔ สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสถานประกอบการในการผลิต
ก าลงัคนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5.5 สรุปส่ิงทีเ่รียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึน้ 
( ขอ้คิด ประสบการณ์ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันา รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดและการแกไ้ข 

ปรับปรุงพฒันา ผลงานนวตักรรมใหดี้ข้ึน) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วน

ร่วมวิทยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง มีวิธีการ
และเกิดองค์ความรู้ใหม่มาช่วยสนับสนุนการท างาน อนัจะส่งผลดีต่อผูเ้รียน ผูส้อน ครูท่ีปรึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้กครอง ในการร่วมกนัพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถประเมินไดจ้าก 

 

5.5.1 การไดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
5.5.2 ลดความซ ้ าซอ้นการปฏิบติังานของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีฐานขอ้มูลกลางใชง้านเช่ือมโยง

กนัหลายกลุ่มงาน 
5.5.3 ประหยดังบประมาณ โดยการติดตั้งโปรแกรมใน Server ก็ท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์อ่ืนเพิ่ม 
5.5.4 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบฯสามารถน ามาวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อก าหนดเป็น

แผนงาน/โครงการแกไ้ขต่อไป 
 

หลกัการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 
เร่ิมตน้จาก การสร้างความตระหนกั และช้ีแจงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

ก าหนดเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ในการท างานร่วมกนั จดัอบรมวิธีการใช้งานระบบให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ ผูบ้ริหารสถานศึกษาหมัน่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ เม่ือเกิดปัญหาให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที โดยเนน้การมีส่วนร่วม และแจง้ผลการด าเนินงาน/ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าทุก
เดือนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
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5.6 การขยายผลและเผยแพร่ผลการพฒันา 

(น ารูปแบบ วธีิการพฒันาไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ภายใตบ้ริบทเดียวกนั เผยแพร่
ผลการพฒันาใน รูปแบบต่าง ๆ สู่เพื่อนร่วมวชิาชีพ วธีิการ และผลการเผยแพร่นวตักรรม)  
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมวิทยาลยัการอาชีพสอง จงัหวดัแพร่ ไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมน าเสนอ และจดันิทรรศการผล
การด าเนินงาน ผลจากใช้ระบบท่ีวิทยาลัยการอาชีพสองได้พัฒนาข้ึน ได้รับความสนใจจาก
สถานศึกษาหลายแห่ง ไดน้ าระบบดงักล่าวไปใชง้าน  การเดินทางมาศึกษาดูงาน  รวมถึงการไดรั้บ
เชิญใหเ้ป็นวทิยากรอบรมใหก้บัผูบ้ริหาร คณะครู และเจา้หนา้ท่ีกวา่ 80 สถานศึกษาทัว่ประเทศ 

 

วิทยาลัยการอาชีพสอง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยินดีให้ความ
ร่วมมือกบัอีกหลายๆสถานศึกษา ซ่ึงมีสถานศึกษามาศึกษาดูงานท่ีวิทยาลยั และขอความอนุเคราะห์
น าระบบดังกล่าวเพื่อไปใช้งาน รวมถึงการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพื่อยกระดบัคุณภาพของผูเ้รียนต่อไป  

   
ภาพท่ี 16 วทิยากรบรรยาย เผยแพร่ และน าไปใชก้บัผูเ้รียนวทิยาลยัการอาชีพร้อยเอ็ด 

วนัท่ี 9-10 กรกฎาคม 2559  จ.ร้อยเอ็ด 
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ภาพท่ี 17 วทิยากรบรรยาย เผยแพร่  ใหค้รูและบุคลากร วทิยาลยัเทคนิคน่าน 
วนัท่ี 18 มิถุนายน 2559  จ.น่าน 

 

 
ภาพท่ี 18 วทิยากรบรรยาย เผยแพร่  ใหค้รูและบุคลากร วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 

วนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 จ.ราชบุรี 
 

 
ภาพท่ี 19 คณะผูบ้ริหาร ครู โรงเรียนศรีสวสัด์ิวทิยาคาร จ.น่าน มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 
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ภาพท่ี 20 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัการอาชีพเทิง  จ.เชียงราย มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม  2559 
 

 
ภาพท่ี 21 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัเทคนิคชยันาท  จ.ชยันาท มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 15 กนัยายน  2559 
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ภาพท่ี 22 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัการอาชีพด่านซา้ย  จ.เลย มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 15 มิถุนายน  2558 

 
ภาพท่ี 23 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัสารพดัช่างพิจิตร  จ.พิจิตร มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 15 ตุลาคม  2558 
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ภาพท่ี 24 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัการอาชีพโคกส าโรง  จ.ลพบุรี  มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2558 
 

 
ภาพท่ี 25 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัการอาชีพบา้นตาก  จ.ตาก  มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 26 สิงหาคม  2558 
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ภาพท่ี 26 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัเทคนิคระยอง  จ.ระยอง  มาศึกษาดูงาน 

วนัท่ี 19 ธนัวาคม  2557 
 

 

 
ภาพท่ี 27 คณะผูบ้ริหาร ครู วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่  จ.เชียงใหม่   

มาศึกษาดูงาน วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2558 
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ตารางท่ี 6 รายช่ือสถานศึกษาท่ีขอความอนุเคราะห์ระบบฯ ท่ีวทิยาลยัการอาชีพสองพฒันาข้ึน 

ที่ สถานศึกษา จังหวดั 

ลกัษณะการเผยแพร่/ขยายผล 

ส่งโปรแกรมให้
ติดตั้งเองจาก

คู่มือ 

มาดูงาน/แนะน า

ฝึกติดตั้งระบบ 

ที ่วก.สอง 

เป็นวทิยากรอบรม
และติดตั้งให้ 

ทีส่ถานศึกษา 
1 วทิยาลยัการอาชีพพิชยั อุตรดิตถ์ • •  

2 วทิยาลยัการอาชีพศรีส าโรง สุโขทยั • •  

3 วทิยาลยัการอาชีพปัว น่าน •  • 
4 วทิยาลยัการอาชีพเวยีงสา น่าน • •  

5 วทิยาลยัเทคนิคพงังา พงังา •  • 
6 วทิยาลยัการอาชีพทา้ยเหมือง พงังา •  • 
7 วทิยาลยัการอาชีพตะกัว่ป่า พงังา •  • 
8 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

พงังา 
พงังา •  • 

9 วทิยาลยัสารพดัช่างกระบ่ี กระบ่ี •  • 
10 วทิยาลยัการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบวัล าภู   • 
11 วทิยาลยัอาชีวศึกษาร้อยเอด็ ร้อยเอด็ •  • 
12 วทิยาลยัเทคนิคร้อยเอด็ ร้อยเอด็ • •  

13 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ร้อยเอด็ 

ร้อยเอด็ •   

14 วทิยาลยัการอาชีพโพนทอง ร้อยเอด็ •   

15 วทิยาลยัสารพดัช่างชยัภูมิ ชยัภูมิ •  • 
16 วทิยาลยัเทคนิคเลย เลย •   

17 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร 

ยโสธร •   

18 วทิยาลยัการอาชีพโพธ์ิทอง อ่างทอง •   

19 วทิยาลยัสารพดัช่างแพร่ แพร่ • •  

20 วทิยาลยัการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่ •  • 
21 วทิยาลยัเทคนิคธญับุรี ปทุมธานี •   

22 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพ •   
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ที่ สถานศึกษา จังหวดั 

ลกัษณะการเผยแพร่/ขยายผล 

ส่งโปรแกรมให้
ติดตั้งเองจาก

คู่มือ 

มาดูงาน/แนะน า

ฝึกติดตั้งระบบ 

ที ่วก.สอง 

เป็นวทิยากรอบรม
และติดตั้งให้ 

ทีส่ถานศึกษา 
23 วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ กรุงเทพ •   

24 วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพ •   
25 วิทยาลยัพณิชยการเชตุพน กรุงเทพ •   
26 วิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม •   
27 วิทยาลยัการอาชีพนครสวรรค ์ นครสวรรค ์ • •  
28 วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี สระบุรี • •  
29 วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุรี จนัทบุรี •   

30 วทิยาลยัการอาชีพหวัไทร นครศรีธรรมราช •   

31 วทิยาลยัเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช •   

32 วิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช •   

33 วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปัตตานี •   

34 วทิยาลยัการอาชีพสุไหงโก-ลก นราธิวาส •   

35 วทิยาลยัเทคนิคเชียงราย เชียงราย • •  

36 วทิยาลยัเทคนิคพะเยา พะเยา • •  

37 วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 2 ราชบุรี •  • 
38 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโป่ง ราชบุรี •   

39 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 

ราชบุรี •   

40 วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย ระยอง •   

41 วทิยาลยัสารพดัช่างระยอง ระยอง • •  

42 วทิยาลยัสารพดัช่างนครปฐม นครปฐม • •  

43 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเพชรบุรี เพชรบุรี •   

44 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
สระแกว้ 

สระแกว้ •   

45 วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎธ์านี สุราษฎธ์านี •   
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ที่ สถานศึกษา จังหวดั 

ลกัษณะการเผยแพร่/ขยายผล 

ส่งโปรแกรมให้
ติดตั้งเองจาก

คู่มือ 

มาดูงาน/แนะน า

ฝึกติดตั้งระบบ 

ที ่วก.สอง 

เป็นวทิยากรอบรม
และติดตั้งให้ 

ทีส่ถานศึกษา 
46 วทิยาลยัสารพดัช่างสกลนคร สกลนคร •   

47 วทิยาลยัอาชีวศึกษาล าปาง ล าปาง •   

48 วทิยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี •   

49 วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจดัการ
ปง 

พะเยา • •  

50 วทิยาลยัเทคนิคล าพูน ล าพูน • •  

51 วทิยาลยัการอาชีพป่าซาง ล าพูน • •  

52 วทิยาลยัการอาชีพพิมาย นครราชสีมา •   

53 วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา •   

54 วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา •   

55 วทิยาลยัการอาชีพนครไทย พิษณุโลก •   

56 วทิยาลยัการอาชีพชุมพวง นครราชสีมา •   

57 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา 

พะเยา • •  

58 วทิยาลยัการอาชีพวงัน ้าเยน็ สระแกว้ •   

59 วทิยาลยัการอาชีพโคกส าโรง ลพบุรี • •  

60 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี 

เพชรบุรี •   

61 วทิยาลยัการอาชีพบา้นโฮ่ง ล าพูน •   

62 วทิยาลยัสารพดัช่างสุโขทยั สุโขทยั •   

63 วทิยาลยัการอาชีพพระสมุทร
เจดีย ์

สมุทรปราการ •   

64 วทิยาลยัสารพดัช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ •   

65 วทิยาลยัเทคนิควาปีปทุม มหาสารคาม • •  

66 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี 

สุพรรณบุรี •   

67 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี แพร่  • • 
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ที่ สถานศึกษา จังหวดั 

ลกัษณะการเผยแพร่/ขยายผล 

ส่งโปรแกรมให้
ติดตั้งเองจาก

คู่มือ 

มาดูงาน/แนะน า

ฝึกติดตั้งระบบ 

ที ่วก.สอง 

เป็นวทิยากรอบรม
และติดตั้งให้ 

ทีส่ถานศึกษา 

แพร่ 
68 วทิยาลยักาญจนาภิเษกเชียงราย เชียงราย • •  

69 วทิยาลยัการท่องเท่ียว
นครราชสีมา 

นครราชสีมา •   

70 วทิยาลยัการอาชีพสวา่งแดนดิน สกลนคร •   

71 วทิยาลยัเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย ์ •   

72 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการสิงห์
นคร 

สงขลา •   

73 วทิยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย •   

74 วทิยาลยัการอาชีพศรีขรภูมิ ศรีษะเกษ •   

75 วทิยาลยัการอาชีพวารินช าราบ อุบลราชธานี •   

76 วทิยาลยัการอาชีพด่านซา้ย เลย • •  

77 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ • •  

78 วทิยาลยัเทคโนโลยต่ีอเรือ
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช •   

79 วิทยาลยัการอาชีพกระบุรี ระนอง •   

80 วิทยาลยัเทคนิคเวียงป่าเป้า เชียงราย • •  

81 วิทยาลยัการอาชีพสองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี •   

82 วิทยาลยัการอาชีพร้อยเอด็ ร้อยเอด็ • •  

83 วิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม • •  
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๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 (ระบุขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากขอ้คน้พบ ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การคิดคน้ หรือพฒันาผลงานนวตักรรมในคร้ังน้ี)  
 

แนวทางการพฒันาเพิม่เติมให้ประสบความส าเร็จมากขึน้ 
6.1  น าขอ้มูลท่ีได้รับจากระบบรายงานให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อ

วางแผนในปีการศึกษาต่อไป 
6.2  พฒันาระบบใหส้ามารถใชร่้วมกบังานต่างๆเพิ่มข้ึน 
6.3  เผยแพร่และน าไปใชใ้หก้บัสถานศึกษาอ่ืนท่ีสนใจ 

 
๗. จุดเด่น หรือลกัษณะพเิศษของผลงานนวตักรรม  

(ระบุรายละเอียดท่ีแสดงถึงจุดเด่น หรือลกัษณะพิเศษของผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรมท่ี
ส่งเขา้รับการ คดัสรร เช่น ความโดดเด่น ความแตกต่างหรือความแปลกใหม่จากผลงานอ่ืนๆ รางวลั
ต่าง ๆ ท่ีเคยไดรั้บใน ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ)  
 

7.1 เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเอง สามารถแจกจ่ายใหฟ้รีกบัสถานศึกษา ช่วยใหป้ระหยดั
งบประมาณในหาจดัซ้ือโปรแกรมบริหารจดัการสถานศึกษา 

7.2 ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ืออุปกรณ์ต่อพว่งใดๆทั้งส้ิน โดยสามารถติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ของสถานศึกษาก็สามารถท างานได ้

7.3 มีเมนูการคดักรองผูเ้รียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหา กลุ่มเส่ียง และกลุ่มปกติ โดย
มีแถบสีแสดงตามระดบัของปัญหา เพื่องานต่อการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

7.4 สามารถพิมพเ์กียรติบตัรออนไลน์ได ้เฉพาะผูเ้รียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา 

7.5 มีระบบบนัทึกหลงัการสอนออนไลน์ ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารรับทราบปัญหา และแกไ้ข
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการสอนในเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือครูผูส้อนแต่ละรายวชิาแจง้เขา้
มาในระบบ 
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๘. บรรณานุกรม  

(ระบุรายการอา้งอิงท่ีปรากฏอยูใ่นเล่มรายงานผลงานนวตักรรม และท่ีใชใ้นการศึกษาทั้ง
ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ) 
 
ชาญ สวสัด์ิสาลี (2550) คู่มือนกัฝึกอบรมมืออาชีพ : การจดัด าเนินการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิผล 
กรุงเทพฯ : สวสัดิการส านกังาน ก.พ 
 
พจนารถ ทองค าเจริญ (2539) สภาพความตอ้งการและปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเรียนการ
สอน ในสถาบนัอุดมศึกษา สังกดัทบวงมหาวทิยาลยั วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาโสตทศันศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
วจิิตร ศรีสอา้น (2529) แนวคิดพื้นฐานในการพฒันาระบบสารสนเทศ รวมบทความเก่ียวกบัระบบ 
สารสนเทศทางดา้นการศึกษา กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย 
ทบวงมหาวทิยาลยั 
 
_________________. (2540) การวดัการปฏิบติังานจริง กระบวนการประเมินผลการเรียนโดยใช ้
แฟ้มสะสมงาน นนทบุรี : SR Printing Limited Partnership 
 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ส านกันายกรัฐมนตรี 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2556) สถิติการศึกษาฉบบัยอ่ กรุงเทพฯ : ศูนยเ์ทคโนโลย ี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2555) การส ารวจการมีการใชเ้คร่ืองมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
พ.ศ. 2554 กรุงเทพฯ : ส านกังานสถิติแห่งชาตb 
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แบบน าเสนอผลงาน  
“หน่ึงโรงเรียน  หน่ึงนวตักรรม” ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 
 

ช่ือผลงาน :  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม  
วทิยาลยัการอาชีพสอง จังหวดัแพร่ 

 
 
 
 
 
 

ประเภทผลงาน :  การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D) 
 

  
 
 
 
 
 

 

วทิยาลยัการอาชีพสอง  จังหวดัแพร่ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 


