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ช่ือเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Media information 
technology in project learning management) 
ผู้จัดท า นางสาลินี   ค าผาง 

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 

นวัตกรรมประเภท สื่อและการจัดการเรียนการสอน 

 
 

1. หลักการ 

นวัตกรรมมี ความส า คัญ ต่อการศึกษาหลายประการ ทั้ ง น้ี เน่ือ งจากในโลกยุค โลกาภิวัต น์ 
Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
การศึกษาบางอย่างที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเร่ือง 
เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองกับจ านวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ 
ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์
ในระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างความน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อทางการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น 

นวัตกรรมทางการศึกษาแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอน 

2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 

3. นวัตกรรมด้านหลักสูตร 

4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล 

5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Media information 

technology in project learning management) 
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ (MITL : Media information 

technology for learning) 
3. เพื่อใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันช่วยในการจัดการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์ 
4. เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างผลงาน และการติดต่อสื่อสาร 
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3. วิธีด าเนินการ 

ก่อนเริ่มท าการเรียนการสอนครูจะต้องสร้างกลุ่มเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน
ภายในห้อง และใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบหมายงาน หรือส่งงาน และยังใช้เป็นพื้นที่
ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ด้วย เช่นกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค เป็นต้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกในการใช้งานของทั้งนักเรียนและครูผู้สอน 

 
1. ขั้นน าเสนอ 

1.1 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนท าให้นักเรียนท าเป็นโครงงาน อาจเป็นงานเด่ียว 
หรือกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน 

1.2 ครูน าตัวอย่างโครงงาน ครูอาจจะน ามาใน รูปภาพ ค้นหาจาก website เปิด
จากยูทูป YouTube ไฟล์ VDO หรือส่งตัวอย่างผ่านกลุ่มบนสื่อออนไลน์ที่ครูได้สร้างไว้ก็ได้ 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงานดังกล่าว 

1.3 ให้นักเรียนแต่ละคน หรือกลุ่มได้น าเสนอแนวคิด วิธีการเบื้องต้นในการการ
จัดท าโคงงาน 
2. ขั้นวางแผน 

2.1 นักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่ม ศึกษาความรู้เพิ่มเติมตาม และขั้นตอนการท า
โครงงาน ตามหัวข้อโครงงานที่ได้รับมอบหมาย จากสื่อต่างๆ เช่น website YouTube เป็น
ต้น 

2.2 นักเรียนแต่ละคนหรือกลุ่มร่วมกันวางแผน จัดท าโครงงานตามที่ก าหนด 

3. ขั้นปฏิบัติ 

3.1 นักเรียนแต่ละคน หรือกลุ่มจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ในการท า
โครงงาน 

3.2 นักเรียนแต่ละคน หรือกลุ่มท าใบงาน หรือท ารูปเล่มรายงาน หรือจัดท าเป็น
โปสเตอร์โครงงานโดยครูสามารถก าหนดรูปแบบของโปสเตอร์ให้นักเรียนได้เพื่อความสะดวก
และเป็นแนวเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลพินิจของครูผู้สอน 

3.3 แต่ละคนหรือกลุ่มเตรียมน าเสนอผลงานผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ และน า
ผลงานส่งครูผู้สอน 
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4. ขั้นประเมินผล 

4.1 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน โดยการน าเสนอผลงานอาจจะใช้ผ่านสื่อ Media ต่าง 
ๆ ตามความถนัดของนักเรียน 

4.2 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล 
4.3 ครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม 

4.4 ครูท าการประเมินผล และให้คะแนนผลงานนักเรียน โดยครูอาจใช้โปรแกรม
ช่วยในการจัดเก็บและประเมินผลคะแนนได้ เช่น Microsoft Excel เป็นต้น และแจ้งผลการ
ประเมินหรือคะแนนให้นักเรียนได้ทราบผ่านกลุ่มที่ได้สร้างไว้เพื่อความสะดวกให้นักเรียนได้
เช็คคะแนนได้ตลอดเวลา 

ในแต่ละขั้นตอนของการท าโครงงานดังกล่าว ครูต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้สื่อ ต่าง ๆ ในการค้นคว้าหา
เทคนิค หรือวิธีการในการจัดท าโครงงาน ตลอดจนให้นักเรียนสามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าต่าง ๆ ผ่านทาง
กลุ่มที่ได้สร้างขึ้นได้ตลอดเวลา 

 
4. สรุปผล 

จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Media 
information technology in project learning management) ได้ผลสรุปดังน้ี 

4.1 นักเรียนสารถท าโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดได้ 

4.2 นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ (MITL : Media 
information technology for learning) 
 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1 นักเรียนมีรู้จักวางแผนในการท างาน  

5.2 นักเรียนใช้เทคโนโลยีใกล้ตัว เช่นโทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์ในการเรียน 

5.3 นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสาร ปรึกษาปัญหาระหว่างท างานได้สะดวกและง่ายขึ้น 

5.4 เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่มผลงาน และการติดต่อสื่อสาร 

5.5 เพื่อความร่วมมือของนักเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 

5.6 ใช้สื่อ ICT การค้นคว้าข้อมูล 

5.7 ใช้สื่อ (MITL : Media information technology for learning) ในการสร้างงาน 
จัดท าชิ้นงาน และเผยแพร่ผลงาน 

5.8 ชว่ยบททวนบทเรียน โดยซอร์ฟแวร์เสริมการเรียน หรือ Application ต่าง ๆ 

5.9 ใช้สื่อ(MITL : Media information technology for learning) เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหา 
และพัฒนาความคิดวิเคราะห์ 
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7. ภาคผนวก 

Flowchart/ Model 
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Media 
information technology in project learning management) 
ประเภทนวัตกรรมประเภท สื่อและการจัดการเรียนการสอน 

ผู้จัดท า นางสาลินี   ค าผาง 

โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 


