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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น นี้ ส ภาพของสั ง คมได้ เ ปลี่ย นแปลงไปเป็ นสั ง คมของโลกข้ อมู ล ข่ า วสาร และ
เทคโนโลยี เป็นสังคมที่มีความเจริญ ก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีมีอิทธิพลและบทบาท
สาคัญ ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒ นาบุ คลากรให้ มีความพร้ อมทางด้า นนี้จึ งเป็ น
สิ่งสาคัญยิ่ง เพื่อให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ างมีความสุข และสามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อพั ฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ ที่สมบูร ณ์ ทั้ง ร่างกาย จิต ใจ สติปัญญา ความรู้ คุ ณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สืบสานอนุรักษ์ ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้ องถิ่น
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เน้นให้มีการปลูกฝังจิตสานึก ที่ถูกต้องเกี่ย วกับ การเมือง
การปกครอง สิทธิ และหน้าที่ข องพลเมืองดีของประเทศ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 2 กาหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเป็นผู้ชี้นาผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรีย นเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝัง
ด้านปัญญา พัฒนาการคิดของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และยังมุ่งพัฒนาความสามารถด้านอารมณ์ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรีย นรูด้วยตนเอง เรีย นรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้
เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอื่น ๆ
เน้นสื่อที่ผู้เรียน และผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรีย น ผู้สอนสามารถจัดทาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือนาสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรีย นรู้
โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ
นโยบายการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544 ในข้อ 9 คือ ส่งเสริม ให้ผู้ เรีย นทุก
ระดับชั้น รวมทั้งประชาชนโดยทั่ ว ๆ ไปมีความรู้ความสามารถในการเรีย น การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ การศึกษาจึงมี ความสาคัญ มาก จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
การนาเทคโนโลยีการศึก ษามาใช้สามารถช่วยแก้ ปัญหาการจั ดการเรีย นการสอน และยังเป็นการ
พัฒนาการเรีย นในวิชาการงานและเทคโนโลยีได้ เป็นอย่างดี เพราะเทคโนโลยีทางการศึกษาทาให้
นักเรียนเกิดการเรีย นรู้ ได้ง่าย จาได้นาน และยังเป็นแรงจูงใจให้ นักเรีย นมีความตั้ งใจในการเรีย นรู้
อย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะศึกษาปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรีย นการสอนได้อย่างมี
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ประสิท ธิภาพ ซึ่งในการนามาใช้พัฒ นาการเรีย นการสอนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน ทางานเป็น รักการ
ทางาน ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่น ได้ มี ความสามารถในการจั ดการ การวางแผนออกแบบการท างาน
สามารถน าเอาความรู้ เทคโนโลยี แ ละเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ และประยุก ต์ใ ช้ ใ นการทางาน
ตลอดจนวิธีการใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานและการทางาน มีทักษะการทางาน ทักษะการจัดการ
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม
คุ้มค่าและ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน ได้แ ก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
อันจะน าไปสู่ การให้ผู้ เ รีย นสามารถช่ว ยเหลื อตนเองและพึ่งตนเองได้ ตามพระราชดาริ เศรษฐกิ จ
พอเพียง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบท
ของสังคมไทย วิสัยทัศน์ข องกลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นสาระที่เน้นกระบวนการทางาน
และการจัดการอย่างเป็นระบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบงาน และการทางาน
อย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนาเทคโนโลยี ม าใช้
และประยุกต์ ใ ช้ ใ นการท างาน รวมทั้ง การสร้า งและพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์หรื อวิ ธีการใหม่ เน้น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงกาหนดวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ที่ยึดงานและการแกปัญหาเป็นสาคัญ
บนพื้นฐานของการใช้หลักการและทฤษฎีเป็นหลักในการทางานและแก้ปั ญหางาน ที่ นามาฝึกฝนเพื่อ
บรรลุวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกลุ่ม นั้ นเป็ นงานเพื่ อการด ารงชี วิต ในครอบครัว และสั งคม และงานเพื่ อการ
ประกอบอาชี พ ซึ่ง งานทั้ งสองประเภทนี้ เ มื่อ ผู้ เรี ย นได้ รับ การฝึ กฝนตามกระบวนการเรีย นรู้ ของ
กลุ่ม การงานอาชีพ และเทคโนโลยี แ ล้ ว ผู้ เรี ย นจะได้ รับ การปลู กฝั งและพัฒ นาให้มี คุณ ภาพ และ
คุณธรรม การเรีย นรู้ จากการท างาน และการแก้ปัญหาของกลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึ ง
เป็นการเรีย นรู้ ที่เกิ ดจากการบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี ที่หลอมรวมกัน จนก่อเกิดเป็ น
คุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ทาให้ มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรีย กว่า “การ
ปฏิสัมพันธ์” กันได้ ระหว่างผู้ เรีย นกับ ผู้สอน ผู้สอนกับผู้ปกครอง บทเรีย นออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นบน
หลักการพื้นฐานของระบบการเรี ย นการสอน และศักยภาพของเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ และการ
สื่อสารที่ประกอบด้วยทั้งวิธีการเรียนการสอนเนื้อหาวิชา และสื่อต่าง ๆ ที่
จาเป็นต่อการเรีย นรู้
เพื่อให้ผู้เรีย นได้เรีย นรู้ตามความมุ่งหมายของรายวิชาหรือเรื่องที่เรีย นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้พบสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเด็นที่ฉันสนใจ พบว่า ผู้ เรีย นขาดทักษะและความคิด สร้างสรรค์ใ นพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง และการเรียนการสอนแบบบรรยายไม่สามารถทาให้นักเรีย นเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งบทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อเทคโนโลยีที่มีความสามารถหลากหลาย ทา
ให้ นั กเรี ย นไดใช้ ค วามสามารถ ความคิ ด ตามล าดับ ขั้ นอย่ างมี ระบบระเบี ย บ รวมทั้ งมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์สามารถนาไปใช้ แ กปัญหาในชีวิตประจาวันไดอย่างมีประสิทธิภาพ บทเรีย นออนไลน์ มี
บทบาทสาคัญ ในการเรี ย นการสอนรายวิช าต่ าง ๆ เพราะเป็น ความหวั งที่ จะพั ฒนาคุ ณภาพทาง
การศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่หาความรู้และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรีย นการ
สอนมากขึ้นกว่าเดิม
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอน
การทาโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรีย นทีป
ราษฎร์พิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบใช้บทเรียนออนไลน์
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอน
การทาโครงงาน ที่สอนโดยใช้ บทเรีย นออนไลน์ กับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอน
การทาโครงงาน ที่สอนโดยใช้ บทเรีย นออนไลน์ กับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก่อนเรียนและหลังเรีย นโดยวิธีสอนแบบปกติกับวิธีสอน
แบบใช้บทเรียนออนไลน์
1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาต่อการสอนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทา
โครงงาน โดยใช้บทเรียนออนไลน์
1.3 สมมติฐาน
1.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรีย นทีปราษฎร์
พิทยา ที่ได้ รับการสอนโดยวิธีส อนแบบใช้ บทเรี ย นออนไลน์ รายวิช าโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อ ง
ขั้นตอนการทาโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1.3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรีย นทีปราษฎร์
พิทยา ที่ ได้รับการสอนโดยวิธี สอนแบบปกติ รายวิชาโครงงานคอมพิ วเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการท า
โครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1.3.2 ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรีย นทีปราษฎร์พิทยา ที่
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบใช้บทเรียนออนไลน์สูงกว่าโดยวิธีสอนแบบปกติ
1.3.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบใช้บทเรีย นออนไลน์ รายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เรื่อ ง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อยู่ในระดับมาก
1.4 กรอบแนวคิด
1.4.1 กรอบแนวคิด
การจัด การเรีย นรู้ โดยใช้ บทเรี ย นออนไลน์ กั บรายวิช าโครงงานคอมพิว เตอร์ เรื่อ ง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนัก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึก ษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึ กษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

-การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ และโดยใช้วิธีสอน
แบบปกติ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์
- ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
กับเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการจัดการเรีย นรู้โดยใช้ บทเรีย นออนไลน์ เพื่ อบูรณาการกับ รายวิช า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นทีป
ราษฎร์พิทยา ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขต
ของการศึกษาได้ดังนี้
1.5.1 กลุ่มเป้าหมาย
1.5.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้กลุ่ม ทดลองเป็นนักเรีย นระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 จานวน 44 คน จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรีย นออนไลน์ และกลุ่ม ควบคุม เป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/4 จานวน 35 คน
1.5.2 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.2.1 ตัวแปรต้ น คื อ การจั ดการเรี ย นรู้ โดยใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์ แ ละการจั ดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ
1.5.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และ
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
1.5.3 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
1.5.3.1 บทเรียนออนไลน์ เพื่อการจัดการในชั้นเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
1.5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลคะแนนที่ได้จากการสอบหลังเรียน เปรียบเทีย บกับผล
การสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
1.6.3 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ย นแปลงวิธีเรีย นที่
เป็น อยู่ เดิ ม เป็น การเรีย นที่ ใ ช้ เทคโนโลยีที่ ก้า วหน้ า เช่น อิ นเทอร์เน็ ต อิน ทราเน็ต เอ็ก ซ์ท ราเน็ ต
ดาวเที ย ม ดัง นั้น จึง หมายรวมถึง การเรี ย นทางไกล การเรี ย นผ่า นเว็ บ ห้อ งเรี ย นเสมือนจริ ง ซึ่ง มี
จุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้
1.6.4 บทเรียนออนไลน์ให้ผู้สอน ผู้เรีย น และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
ทั่วถึง ผ่านบทเรียนออนไลน์ ที่ครูได้สร้างขึ้น โดยการเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนที่สร้างไว้
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ของนักเรีย นชั้ นมัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึ กษา 2560
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบใช้บทเรียนออนไลน์
1.7.2 ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ที่สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่
2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ
1.7.3 ทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง
ขั้นตอนการทาโครงงาน ที่สอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กับนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่
2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก่อนเรีย นและหลังเรีย นโดยวิธีสอนแบบปกติกับวิธี
สอนแบบใช้บทเรียนออนไลน์
1.7.4 ทราบผลความพึงพอใจของนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาต่อการสอนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ขั้นตอนการทา
โครงงาน โดยใช้บทเรียนออนไลน์

