
รายงานผลการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 
วิชา โครงการ (Project)  โดยใชกระบวนการจัดการความรู (KM) ภายในสถานศึกษา 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ   2551    เวลา 11.30 – 18.00  น. 
ณ  หองประชมุตะนาวศรี ชัน้ 4  อาคารทวารวด ี
---------------------------------------------------------- 

 

ตามที่วิทยาลัยฯ  ไดอนุมัติให ดิฉัน  นางอารยา    โพธิ์พันธุ   ครูสอนรายวิชาโครงการ  นักศึกษาชั้น 
ปวส.2.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ   จัดงานนําเสนอผลงานนวัตกรรมจากวิชาโครงการ โดยใชกระบวนการ
จัดการความรู (KM) ภายในสถานศึกษา  ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ   2551    เวลา 11.30 – 18.00  น. ณ  หอง
ประชุมตะนาวศรี ช้ัน 4  อาคารทวารวดี  นั้น   บัดนี้  นักศึกษาไดดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลว   จึงขอรายงานผล
การดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  ผูรวมชมผลงาน 
     1.1  ผูบริหารสถานศึกษา          4   คน 
     1.2  ครูท่ีปรึกษาโครงการ  ผูปกครอง และผูบริหารสถานประกอบการในโครงการ   8   คน 
     1.3  นักเรียน  นักศึกษา  ช้ัน ปวช.1/2, 2/1, 2/2, 3/2  และ ปวส.2/2, 2/3 คธ.              178   คน 
    รวม                190   คน  
2.  งบประมาณในการดําเนินการ     นักศึกษา ปวส.2/2, ปวช.1/2 คธ. และ ครูท่ีปรึกษา  เปนผูรับผิดชอบเอง                                     
     2.1  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   1,850 บาท 
     2.2  กวยเตี๋ยว 100 ชาม ๆ ละ 20 บาท  2,000 บาท 
  รวม    3,850 บาท 
 

3.  วัตถุประสงคของการจัดงาน   การจัดงาน ครั้งนี้  บรรลุวตัถุประสงค   ดังนี้ 
3.1 สามารถแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาชั้น ปวส.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ ในการสอบปลาย

ภาค รายวิชาโครงการ (Project)  ได 
      3.2  แสดงใหผลงานนวัตกรรมในรายวิชาโครงการ  ท่ีสามารถบรรลจุุดประสงคตามหลักสูตร 
             ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2546 และตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู  
             ที่ผูสอนนํากระบวนการจัดการความรู(KM) มาประยุกตใชได 
     3.3   คัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเดนจากวชิาโครงการ   จากการจัดทําโครงการ ท้ัง 4 ประเภท  
     3.4   ตอบนโยบาย สอศ.“ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปการสอบ”  โดยเปดโอกาสใหนักเรียน 
            นักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ ท้ังระดับ ปวช. และปวส. ท่ีเขาชมการนําเสนอผลงาน            
            ไดแลกเปลี่ยน  เรียนรู เพื่อนําความรู  ประสบการณ ท่ีไดรับในครั้งนี้  เปนแนวคิดและแนวทางในการ 
            จัดทําผลงานในรายวิชาโครงงานและโครงการ  ตอไปได 
     3.5   สามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเขารวมงาน  ครูท่ีปรึกษา  รุนพี่และรุนนอง โดยรวมงาน 
            เลี้ยงสังสรรคขอบคุณ ของนักศึกษา ปวส.2 ท่ีนําเสนอผลงานและจะสําเร็จการศึกษา  โดยรวมกัน 
             รับผิดชอบงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการเอง  ดวยความสมัครใจ 
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4.  ขั้นตอนการนํากระบวนการจัดการความรู (KM) มาใชในการจัดการเรียนการสอน วิชาโครงการ ชั้น ปวส.2 /2  
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
 

 

เร่ิมตน 

สอนตามโครงการสอน 

สงโครงการใหครูที่
ปรึกษาโครงการตรวจ 

โครงการ
ถูกตองหรือไม 

No 

เตรียมการสอน 

    * เขียนโครงการสอน  
    * เตรียมสื่อการสอน : ตัวอยางผลงานของ นศ.รุนพี่    
       วิทยานิพนธ  หนังสือ  ตํารา  วรรณกรรม และอื่น ๆ  
    * จัดแหลงเรียนรู / คลังความรูมุมวิชาการ / บริการ   
        Internet ในหองปฏิบัติการคอมฯ นายทองดวง รศ.221 
    *  จัดทําแบบบันทึก ช่ือ นศ. ที่คนควาขอมูลจากคลัง 
       ความรูมุมวิชาการ 

   *  แบงกลุม นศ. ตามความสมัครใจ  โครงการละไมเกิน 2 คน 
   *  นศ. ศึกษา / คนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู :-  
     - มุมวิชาการ:ผลงานโครงการของน.ศ.รุนพี,่หนังสือ,ตํารา ฯลฯ 
     - หองสมุด 
     - คนควาขอมูลทาง Internet  
   * ศึกษาหลักการเขียนโครงการตามแบบฟอรมโครงการ 

นศ. เตรียม
เขียนโครงการ

น.ศ. จัดทําผ
โครงก

แกไข / ปรับปรุงโครงการ 

1 

เขียนโครงการ 
Yes
 

ลงานตาม
าร 
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 ผลงาน 

ถูกตองหรือไม  
 
 

 

No 

แกไข / ปรับปรุงผลงาน 
สงผลงานใหครูที่ปรึกษา

โครงการตรวจ 

เตรียมนําเสนอ
ผลงาน  

   * นศ. จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานจากโครงการ 
   *  ครูทําหนังสือขออนุญาตนําเสนอผลงานวิชาโครงการ  
   *  ทําบัตรเชิญกรรมการ ผูบริหารสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษาฯ และ 
       นร. นศ. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ท่ีจะเรยีนวิชาโครงงาน 
       / วิชาโครงการ  ตอไป 
    * จัดสถานที่ (หองประชุม) เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร, 
       Projector และ อุปกรณสื่อโสตฯ   
    * จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลงานฯ 
    * รางคํากลาวรายงาน / เปดงาน / จัดอาหารวาง - เครื่องดื่ม นําเสนอผลงาน /  

สาธิตการใชโปรแกรม 

รวบรวมคูมือโครงการและ
แผนซีดีผลงานเพื่อเผยแพร
ท่ีคลังความรูมุมวิชาการ 

สงคูมือโครงการและ 
แผนซีดีผลงานเสนอ วท. 

เตรียมจัดทํารูปเลม
คูมือโครงการและ
แผนซีดีโปรแกรม 

  * นศ.สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ 
     ผลงาน ฯ  และจัดทํารูปเลมคูมือโครงการ 2 เลม 
  * บันทึกโปรแกรมผลงานและคูมือฯ ลงในแผนซีดี 
     จํานวน 2 แผน  บรรจุลงในกลองใสแผนซีดีใส 

Yes 

ส้ินสุด 

1 
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5.  การประเมินผลงาน 
ผลงานนวัตกรรมจากวิชาโครงการ 

การประเมินผลงาน 
ประเภทโครงการ 

การพัฒนาโปรแกรม 

จํานวน
ผูจัดทํา 
(คน) 

จํานวน
โครงการ 

ผาน 
ระดับ 
ดีมาก 

ผาน
ระดับดี 

ผาน 
แบบมีเงื่อนไข 

ระบบงานธุรกิจ 20 10 3 3 4 
ระบบงานฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเนต็ 4 2 2 - - 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)    8 4 3 - 1 
บทเรียนออนไลน   2 1 1 - - 

รวม 34 17 9 3 5 
 
6.  การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเดนจากวชิาโครงการ   
 

ผลงานนวัตกรรมดีเดน (The   Best  Practice) 

ประเภทโครงการ 
การพัฒนาโปรแกรม 

จํานวน 
(โครงการ) จํานวนและรายชื่อนักศึกษาผูจดัทําโครงการ 

ระบบงานธุรกิจ 4 

1. นายครรชิต  เกาะแกว  
    นายณัฐพงษ  ประสิทธิชัย 
2. นางสาวพิลาวรรณ บัวตูม  
    นางสาวปรีชญา โชคอุตสาหะ 
3. นางสาวศิริพร  ออนละมัย 
    นางสาวอารียพร ไทยดวง 
4. นางสาวศิริวรารัตน หุนหวล  
    นางสาวสาวิตรี  พลอยงาม 

ระบบงานฐานขอมูลบนเครือขายอินเทอรเนต็ 1 นางสาวอรพรรณ  ยอยแยม  
นายกิตติชาติ   เนียมใส 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 1 นางสาววารุณี  ยิ้มยอง  
นางสาวรุงทิพย  สุรพลพินิจ 

บทเรียนออนไลน - - 
รวม 17 12 
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6.  ประโยชนทีไ่ดรับจากการนําเสนอผลงานนวัตกรรม  คร้ังนี้   
     6.1  ผูสอนและนักศึกษา  สามารถประเมินผลงาน  ไดตามสภาพจริง   
     6.2  สามารถรวบรวมความคิดเห็น  ความพึงพอใจ   และขอเสนอแนะจากผูเขารวมชมการนําเสนอผลงาน 
              ครั้งนี้  ซ่ึงมีคุณคามากตอการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงการและวิชาที่เกี่ยวของ   กับการจัดทํา 
             โครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ตอไป                
     6.3  ทําใหนักศึกษา ช้ัน ปวส.2/2 ผูจัดทําโครงการ  ครั้งนี้  มีความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง  มีความ 
            เชื่อมั่นในการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอนาคต   
     6.4  นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีเขารวมชมการนําเสนผลงาน ครั้งนี้  ตระหนักถึงความสําคัญของการนําความรู    
            ทักษะมาประยุกตสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพ   เนื่องจากไดรับแนวคิดในการจัดทําโครงงาน /  
            โครงการ ตอไปตามหลักสูตรฯ 

6.5 ทําใหสามารถสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูประกอบธุรกิจ  ผูปกครอง กับสถานศึกษา โดยเปด
โอกาสใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ตามกระบวนการจัดการความรู( KM) 

7.  ปญหาและอุปสรรคในการจัดงาน   
     7.1  ในการนําเสนอผลงานนวัตกรรมจากวิชาโครงการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  จะมีอุปสรรคขัดของ 
             ทางดานเทคนิคในเรื่องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง ซึ่งเมือ่มกีารขนยาย เปลี่ยน 
             สภาพแวดลอม  มักทําใหเกิดการขัดของ  โดยเฉพาะตองเชื่อมตอเครือขาย   
     7.2   โปรแกรมที่นําเสนอ  ติดไวรัส และมีการแพรกระจายไดงาย  เมื่อมกีารเชื่อมตอเครือขาย    
     7.3   นักศึกษา  ปวส.2/2  ท่ีตองนําเสนอผลงาน  บางกลุมยังไมความพรอมในการนําเสนอโครงการ  เนื่องจาก 
             ยังโครงการยังไมสมบรูณ  ทําใหการนําเสนอผลงานไมตรงเวลาที่กาํหนดไว 
     7.4   คุณภาพ Projector ไมมีความคมชัด  กราฟกตาง ๆ แสดงสีไมเหมือนกับโปรแกรมตนฉบับ  ทําใหสงผล 
             ตอคุณภาพผลงานที่นําเสนอดวย 
     7.5   ชวงเวลาที่นําเสนอโครงการ คอนขางตองใชเวลานาน  จงึอาจทําใหนักเรียน  นักศึกษาที่เขารวมชมการ 
             นําเสนอออนลาไปบาง   
        
 

      .............................................................ผูรายงาน 
(ครูอารยา     โพธิ์พันธุ) 
ครูประจําวิชาโครงการ 
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ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 
วิชา โครงการ (Project)   

โดยใชกระบวนการจัดการความรู (KM) ภายในสถานศึกษา 
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ   2551    เวลา 11.30 – 18.00 น. 

ณ  หองประชุมตะนาวศรี ชั้น 4  อาคารทวารวดี 
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ภาพบรรยากาศพิธีเปดงาน.....การนําเสนอผลงานนวตักรรมจากวิชาโครงการ....19 ก.พ.  2551 

 
ประธานพิธีเปด : นายสุรศักดิ์    อาภรณเทวัญ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ผูกลาวรายงาน  :  นางสาวศิริวรารัตน    หุนหวล   ตัวแทนนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
กําลังใจสําคัญของนักศึกษา :  นายจินดา   คงหมวก             รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
                                               วาท่ี ร.ต. ดร.เจตน    คงดวง  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
                                               นายชูศักดิ์   นายะสุนทรกลุ    รองผูอํานวยการฝายพฒันาการศึกษา 
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กอนเริ่มนําเสนอผลงานนวตักรรมจากวิชาโครงการ....นายจินดา   คงหมวก  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
มอบเกียรติบัตรใหนักเรียน ปวช.2 คธ.  ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ในการจัดทําสไลดนิทานดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003  

 
ครูอารยา ... แนะนําวิธีการนาํเสนอผลงาน... 
พิธีกร :  นางสาวศิริวรรณ   ลาภสมิทธ   

นักศึกษา ชั้น ปวส.2/ 2 คธ. เร่ิมนําเสนอผลงานนวตักรรมจากวิชาโครงการ  
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ผูจัดทําโครงการนําเสนอผลงาน .... ผูฟงทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลงานทุกโครงการ 

  

  
ผูฟงรวมแสดงความคดิเห็นตอผลงาน....ทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอผลงานทุกโครงการ 
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ภาพบรรยากาศกอนการจัดสถานที่ และ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอผลงาน   

 

Set เคร่ืองคอมพิวเตอรตามที่วางแผนกันไว 

  

  

...เครียดจริงจังกันทุกคน…ก็ขัดของทางเทคนิคนะซิ....กดดัน....กําลงัพยายามแกไข 
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ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนของนักเรียน  นักศึกษา เขาชมการนําเสนอผลงาน   

 

  
ทุกคนพรอมชมการนําเสนอผลงานแลว 

 
ขอบคุณผูเขาชมผลงานทุกคนท่ีใหความรวมมือในการจัดงานครั้งนี ้
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ครูแผนกวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ...รวมใหกําลังใจลูกศิษย 

  

  

ฝายเสบียง....อาหารวางและเครื่องดื่ม.... 

  

  
เล้ียงสังสรรค....ขอบคุณ...ผูรวมงาน 
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