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บทคัดย่อ   
การวิจัย เรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกด้วย

กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (2) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม   
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบ
เฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 35 คน นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 15 คน ผู้ปกครอง จ านวน 15 คน และ สถานประกอบการ จ านวน 10 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอน
ของการด าเนินงานวิจัย โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย โดยมีสรุปผลการวิจัยดังนี้   

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร รม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จากการสังเคราะห์
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง พบว่า มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ ปัจจัยน าเข้า คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดความรับผิดชอบ และขาดระเบียบวินัย (2) ความรู้ของ
ผู้เรียน คือ ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าและการขาดทักษะของผู้เรียน ส่วนกระบวนการ
ให้การศึกษา ได้แก่ (1) บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (2) สถานที่ 
ประกอบด้วย ห้องเรียน และ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ (4) กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ไม่พบว่า  
มีปัญหาแต่อย่างใด โดยที่ผลผลิตสู่สังคม ได้แก่ ผู้เรียนที่มีการพัฒนาในด้าน (1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ แรงจูงใจ และทักษะ (2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ การท างานเป็นทีม (3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย การน า
ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

2. ส่วนการบริหารจัดการและรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ด้านการ
ป้องกันภายในวิทยาลัย และด้านการป้องกันภายนอกวิทยาลัย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครอง และ ผู้บริหารสถานประกอบการ มีความพึงพอใจสอดคล้องกันในกระบวนการด าเนินงานของ
สถานศึกษามากที่สุด รวมทั้งรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
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ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
ประเทศจะด ารงอยู่ได้ก็ด้วยคุณภาพของประชากร เพราะประชากรที่มีคุณภาพย่อมช่วยพัฒนาสังคม

และประเทศ ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพของประชากร คือ การศึกษาเพราะการศึกษาเป็นทั้งเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพของประชากร และเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของประชากร (วิกร ตัณฑวุฑโฒ, 2554, หน้า 86) 
ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, หน้า 12) โดยการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาก าลังคนในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และการฝึกอบรมวิชาชีพ  

ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร
นักศึกษา วัสดุฝึก เครื่องมือเครื่องจักร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โรงฝึกงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
หลักสูตร ความร่วมมือของสถานประกอบการ และงบประมาณ  (ธีรวุฒิ บุญยโสภณ , 2536)  ซึ่งสภาพ
ปัจจุบันแม้ว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความพร้อมในด้านดังกล่าวมีการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์การปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง แต่
ผู้เรียนก็ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในเกณฑ์คอนข้างต่ า และขาดทักษะ “การคิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาได้” 
รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงด้าน
พฤติกรรมผู้เรียน เช่น การทะเลาะวิวาท การขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ฯลฯ ซึ่งปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสังคมไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวัน บ้างก็มีทั้งที่ เป็นข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และที่ไม่เป็นข่าวก็มี ในแต่ละครั้งก็จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย 
ท าให้สร้างความเดือดร้อนกับตัวผู้ก่อเหตุเองผู้ปกครอง และสังคม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ก็ได้มีการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทนี้มาโดยตลอด เพ่ือลดและป้องกันทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหานี้ได้สร้างความเสียหายทั้งกับตัวผู้เรียนเองและชื่อเสียงของสถานศึกษาอีกด้วย 
ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา มีการประกาศสงครามกันผ่านหลากหลายเส้นทาง ทั้งทางอินเตอร์เน็ต
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ มีการเขียนค าท้าทาย หรือประกาศว่าจะยึดสัญลักษณ์ เช่น หัวเข็มขัด ของสถาบันการศึกษา
ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ รวมถึงใช้ถ้อยค าที่ยั่วยุรุนแรงกับนักเรียน นักศึกษาสถาบันคู่อริ  ซึ่งช่วงที่ใกล้วันสถาปนา
ของแต่ละสถานศึกษายิ่งรุนแรงและน่าเป็นห่วง ในปัจจุบันไม่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นเท่านั้น ยังเข้าไปถึงการ
ทะเลาะวิวาทกันข้ามสถาบันอีกด้วย การทะเลาะวิวาท ปะทะ ต่อสู้ เพ่ือ "ศักดิ์ศรีสถาบัน ’’ ของตนเอง 
"นักศึกษาอาชีวะ" ได้กลายเป็น "ธรรมเนียมปฏิบัติ" ที่ยากจะแก้ไข แต่ก็จ าเป็นต้องแก้ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความอกสั่นขวัญผวาให้แก่สังคม และประชาชนในสังคม ท าให้มีผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตแล้ว ยังสร้างความเสื่อมเสียและท าลายความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น "เสาหลัก" 
ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

ถ้าศึกษาให้ดีจะพบว่า ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนที่อยู่ในเกณฑ์คอนข้างต่ า และการขาดทักษะของ
ผู้เรียน ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดความรับผิดชอบ และขาดระเบียบวินัย ซึ่งก็คือการขาดคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างทักษะ ต้องใช้วิธีการ
จัดเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษาควรจัดโอกาสและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง             
มีประสิทธิภาพในการท างานและด ารงชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ต่อไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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(ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จากการบริหารจัดการ 
พบว่า ผู้เรียนมีอัตราการออกกลางคันสูง ครูมีภาระงานสอนและต้องท าหน้าที่ออกนิเทศผู้ เรียนที่ฝึกอาชีพ
ท่ามกลางการจารจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานครท าให้เสียเวลาในการออกนิเทศติดตามผู้เรียน เป็น
รายบุคคล สถานประกอบการได้มีข้อสังเกตในตัวพฤติกรรมของผู้เรียนที่ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่อง
การมีวินัย การตรงต่อเวลา ความขยันอดทน และความรับผิดชอบ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันการบริหารจัดการกิจกรรมผู้เรียน เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก โดยศึกษาองค์ประกอบตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ใช้กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมงีานแน่” 
มาลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยจะได้ตรวจสอบรูปแบบกิจกรรมที่ใช้เพ่ือที่จะน าไปสู่คุณลักษณะที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

2. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก ด้วยกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” การขับเคลื่อนนโยบายข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ  โดยได้
ทบทวนวิธีและแนวทางปฏิบัติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอนที่ ผ่านมา 
ก าหนดเป็นรูปแบบหรือ Model เรียกว่า RAMA VI TECH MODEL แสดงเป็นภาพ ดังนี้ 

 
แผนภาพ RAMA VI TECH MODEL  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ด้วยกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 
 
 

1. บุคลากร 
1.1 ผู้บริหาร 
1.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2. สถานที ่
2.1 ห้องเรียน 
2.2 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
3.2 การเรียนเป็นชิ้นงานโครงการ 

4. กิจกรรม                                      
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
และคุณลกัษณะ                  
ที่พึงประสงค์  

2. ความรู้ความสามารถ
และทักษะของผู้เรยีน 

 
 
 

ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้าน 
1. ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์
1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.2 เจตคติ แรงจูงใจ 
1.3 ทักษะ 

2. ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
2.1 ความรู้ความสามารถ 
2.2 การท างานเป็นทีม 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 การน าความรู้                   
สู่การปฏิบัตจิริง 

กิจกรรม 
“ค่ายวินัยดีมี

งานแน่” 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการให้การศึกษา ผลผลิตสู่สังคม 

สภาพแวดล้อมของระบบจัดการศกึษา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านวัฒนธรรม  ด้านชุมชน  ด้านสภาพแวดล้อม 

การน ากจิกรรม    
ที่ได้ไปใช้ใน

วิทยาลยัเทคโนโลยี
พระรามหก 

 

การประเมิน
และปรับปรุง 

กิจกรรม 
“ค่ายวินัยดี 
มีงานแน่” 

การลดปัจจัย
เสี่ยงทางสังคม 

นักเรียน 
นักศึกษา 
วิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระรามหก             
ด้วยกิจกรรม 
“ค่ายวินัยดีมี

งานแน่” 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การบริหารจัดการกิจกรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
2. รูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 

นิยามศัพท ์
1. นักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส,) ในภาคปกติ ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 14-19 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย

ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริม เจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3. ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ดังนี้ (1) การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร (2) ติดสารเสพติด (3) เล่นการพนัน (4) ดื่มสุรา (5) สูบบุหรี่ (6) ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดย
ประมาท (7) ติดเกมอินเตอร์เน็ต (8) หนีเรียน (9) การแต่งกายล่อแหลม (10) ทะเลาะวิวาท และ (11) หนีเรียน 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ที่ก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ 10 ประการ ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบ (2) ขยัน (3) ประหยัด (4) ซื่อสัตย์สุจริต 
(5) มีจิตอาสา (6) สามัคคี (7) มีวินัย (8) สะอาด (9) สุภาพ และ (10) ละเว้นอบายมุข 

5. กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหรือนอกสถานที่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย             
ได้ร่วมกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
ได้แก่ (1) วินัยในตนเอง (2) ทักษะชีวิต (3) คุณธรรมพ้ืนฐาน 10 ประการ (4) การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) 
หรือความฉลาดทางอารมณ์ (5) การวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (6) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)  
 

แนวคิดทฤษฎี 
การวิจัยเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกด้วยกิจกรรม 

“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคม ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.1 การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

1.2 การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.3 การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมก าลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิค

ในสาขาต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม
หก ด าเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การจัดการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จัดการศึกษาประเภทวิชาอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและ

พาณิชยกรรม ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ระดับ 
ดังนี้ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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1.2 การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แนวทางในการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Smart & Smile)                  

มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และสังคมยึดหลัก ดังนี้ 
1.2.1 คุณลักษณะของผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก คือ 

1) Smart ได้แก่ 
(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
(2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

ได้แก่ มีความรู ้พื ้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความสนใจด้านวัฒนธรรมไทยหรือศิลปะ และวรรณกรรม                   
มีความสามารถในกีฬา มีความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ มีความรู้ ทักษะด้านกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม 

(3) มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการ 
2) Smile ได้แก่ 

(1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในทุกสังคมที่ดีได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
(2) มีเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 
(3) มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบ มีวินัยมีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ 

มีจิตสาธารณะ นิยมประชาธิปไตย การท างานเป็นทีม จงรักภักดีต่อองค์กร      
(4) ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.2 แนวทางด าเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีดังนี ้
1) กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตลอดชีวิต พัฒนา

มาตรฐานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หลักสูตรวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ
ให้มีความหลากหลาย เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาบ่มเพาะให้ผู้เรียนใฝ่หา
ความรู้ มีค่านิยมให้มุ่งสู่การเรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เสริมสร้างให้มีสมรรถนะด้านการสื่อสาร ภาษา IT การคิด
วิเคราะห์ทักษะอาชีพ เพ่ือรองรับการแข่งขันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีคุณธรรม จริยธรรม               
มีจิตสาธารณะ (Public Mind) และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างระบบการเรี ยนรู้อาชีวศึกษา
ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิชาชีพตลอดชีวิต วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการมีงานท า  การสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพ 

3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนความรู้ด้านวิชาชีพ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพในชุมชน ร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน สถาบัน
ศาสนา สถาบันทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ การพัฒนาการวัดและประเมินผล 

ส่วนแนวทางการวัดและประเมินผลผู้ เรียน ใช้รูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยประเมินตามสมรรถนะงาน สมรรถนะรายวิชา และสมรรถนะผู้เรียน ที่ก าหนดในหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ (Competency Curriculum) และใช้ ข้อสอบ V-net (Vocational National Education Test) 
ซึ่งเป็นการการทดสอบวัดความรูมาตรฐานทางวิชาการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 โดยใช้คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational 
Qualification) เป็นฐานเปรียบเทียบในการวัดและประเมิน 

1.3 การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ค่าย “วินัยดีมีงานแน่” 
 หน้าที่หลักของสถานศึกษาไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม คือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนการศึกษาชาติ ส าหรับด้านอาชีวศึกษาเป็นการผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจนเพ่ือจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนได้รับการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและผู้ผ่านการอบรมฝึกวิชาชีพมีมาตรฐาน มีงานท า และด ารงชีวิตอย่าง
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เป็นสุขในสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
ได้พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความเท่าเทียม
กับอาณาอารยประเทศมาเป็นล าดับ ประกอบกับมีเงื่อนไขประการหนึ่งที่เป็นความต้องการจ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพเยาวชนในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตามห้วงเวลาที่ก าหนด อีกทั้งมี
แรงผลักดันจากสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขดังกล่าวคือ ความต้องการพนักงานที่มีคุณภาพของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการผลิต การให้บริการส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และคุณภาพพนักงานที่กล่าวถึง คือ ความประพฤติโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านวินั ยในตนเองของ
นักศึกษา  ได้ก าหนดเป็นนโยบาย ว่า 
 “จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ มีทักษะชีวิต เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม” และเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นในการพัฒนานักศึกษา
ส่งเสริมให้มีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเอง โดยก าหนดเป็นค าขวัญ ว่า “วินัยเด่น เน้นความรู้ คู่ทักษะวิชาชีพ” 

การขับเคลื่อนนโยบายข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ทบทวนวิธีและแนวทางปฏิบัติ ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอนที ่ผ่านมา ก าหนดเป็นรูปแบบหรือ Model เรียกว่า RAMA VI 
TECH MODEL ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพ RAMA VI TECH MODEL  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  มีกฎกติกาห้ามนักศึกษาทุกคนไปทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถาบันอ่ืน
โดยเด็ดขาด โดยในช่วงเช้าระหว่างที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน  วิทยาลัยจะจัดให้มีครูเวรดูแลความปลอดภัย
ให้กับนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในหลายจุด  ช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียนได้จัดครูเวรส่งนักศึกษาที่ป้ายรถโดยสาร
บริเวณหน้าวิทยาลัย ทั้ง 2 ฝั่ง และจัดให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่งไปประจ าตามจุด เสี่ยงอีก 7-8 จุด ตามเส้นทางที่
นักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจ าทุกวันที่วิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอน   

เมื่อวิทยาลัยประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้ว  จึงได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษา
ห้ามไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  
เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันทีรวมทั้งเพ่ือนในกลุ่มที่รู้เห็นและให้การสนับสนุน 

ทุกวันในช่วงเช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพธงชาติ วิทยาลัยได้จัดผู้บริหารอบรม
นักศึกษาให้ปฏิบัติการกฎระเบียบเป็นประจ าและได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนให้อดทนอดกลั้นเมื่อถูกสิ่งยั่วยุ
จากฝ่ายตรงข้าม อย่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้รีบกลับบ้าน ท าให้นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเชื่อฟัง เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่ายบริหารจะประชุมพิจารณาโทษ คือ ให้พ้นสภาพ 
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จากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยทันที ท าให้นักศึกษาของวิทยาลัย ไม่ไปทะเลาะวิวาทกับสถาบันอื่น ทั้งนี้ได้มี
การวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การป้องกันภายในวิทยาลัย  ด าเนินการโดย 
(1) จัดให้มีฝ่ายบริหารจ านวน 1 คน และมีผู้อ านวยการ ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ คอยปฏิบัติ

หน้าที่แทนในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบริหารมาปฏิบัติหน้าที่ อยู่ประจ าหน้าประตูวิทยาลัยทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. 
จนถึงเวลา 07.00 น. จะมีอาจารย์เวรประจ าวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจ าจุดบริเวณหน้าประตูวิทยาลัยมา
รับช่วงต่อจ านวน 3 คน เพ่ือท าการตรวจค้นตัวนักศึกษาที่จะเดินเข้าวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบดูว่านักศึกษามี
การพกพาสิ่งของที่ผิดระเบียบของวิทยาลัยเข้ามาหรือไม่ ถ้าพบจะต้องมีการบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาคน
นั้นเข้าระบบ ท าการตักเตือน ถ้าร้ายแรงต้องเชิญผู้ปกครองมาพบและน าเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณา
โทษในล าดับต่อไป อาจารย์ทั้ง 3 คน จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนถึงเวลา 07.50 น. ซึ่งเป็นเวลาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ในการควบคุมนักศึกษาเข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง ต่อจากนี้
จะมีอาจารย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าประตูวิทยาลัย จ านวน 1 คน เพ่ือดูความเรียบร้อยกับนักศึกษา
บางส่วนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งถึงเวลา 16.30 น. 

(2) บริเวณบนอาคารเรียนทุกชั้น ห้องน้ า และโรงอาหาร จะมีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เวร
ประจ าตามจุดตั้งแต่เวลา 07.00–14.35 น. โดยจะตรวจสอบดูความเรียบร้อยของนักศึกษาให้ปฏิบัติอยู่ใน
กฎระเบียบของวิทยาลัย 

(3) การเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษายืนคุมหน้าแถวโดยจะมี
ผู้อ านวยการและฝ่ายบริหาร อบรมทุกวัน ซึ่งจะย้ าเตือนในเรื่องของระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
ทุก ๆ ด้าน ให้รู้จักหน้าที่ ท าหน้าที่การเรียนให้ดีที่สุด โดยมาให้ทันเรียนตอนเช้า ไม่มาสาย การมาสายเกิน             
8 ครั้ง ใน 18 สัปดาห์ จะถูกพิจารณาตัดคะแนนพฤติกรรมทั้งหมด ให้เหลือแต่คะแนนสอบอย่างเดียว               
ฝึกให้มีวินัยในตนเองให้ได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

(4) นักศึกษาทุกคนขึ้นชั้นเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนนักศึกษาต้องยืนเข้าแถวให้เรียบร้อย
ก่อนเข้าห้องเรียน และตอนเลิกเรียนก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการเข้าแถวหน้าชั้นเรียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการ
เดินแถวไปเรียนในห้องเรียนใหม่   

(5) ในระหว่างอยู่ในห้องเรียน การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนไปเข้าห้องน้ า ต้องมีบัตร
อนุญาตจากครูผู้สอนถือไปด้วย โดยอนุญาตให้ออกได้ครั้งละ 1 คน เท่านั้น ถ้าออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับ
อนุญาตถือว่ามีความผิดจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรมครั้งละ 5 คะแนน โดยมีผู้บริหารรับผิดชอบเดินตรวจสอบ
ตลอดเวลา 

(6) ช่วงเวลา 09.50–10.00 น. นักศึกษาทุกคนจะต้องตรงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการที่ ฝ่ายบริหารได้อบรมไว้เมื่อช่วงเช้า มาแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หากนักศึกษาขึ้นช้าหรือสายจะต้องท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์      
เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา เพ่ือไม่ให้นักศึกษามีความเครียดและคิดฟุ้งซ่าน 
ในช่วงเวลาว่างพักรับประทานอาหารได้แก่ จัดให้มีการฉายภาพยนตร์บริเวณในโรงอาหาร สารคดีที่เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งเปิดเพลงเพ่ือความบันเทิง ทั้งช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและช่วงพักกลางวัน จัดสถานที่พักผ่อน ร่มรื่น               
ที่เพียงพอกับนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีภายในสถานศึกษา มีถ้วยและเงินรางวัล               
มอบให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี เป็นผลให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข 

2) การป้องกันภายนอกวิทยาลัยด าเนินการโดย 
(1) ในช่วงเช้า ช่วงเวลาที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน จะมีอาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา ไปคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางที่นักศึกษาใช้เดินทางมาเรียน 
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง จนกระทั่งถึงเวลาเข้าเรียน  หลังจากกลับเข้ามาใน
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วิทยาลัยแล้ว จะต้องมีการบันทึกรายงานให้ผู้อ านวยการทราบว่าเรียบร้อยหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มี
เหตุการณ์จะต้องมีการบันทึกรายงานเป็นประจ าทุกวัน 

(2) เวลาเลิกเรียน ช่วงเวลา 14.35 น. อาจารย์ผู้สอนในคาบเรียนสุดท้าย พร้อม
อาจารย์ที่ได้รับค าสั่งมอบหมายให้มีเวรส่งนักศึกษากลับบ้าน จะต้องมาส่งนักศึกษาขึ้นรถกลับบ้านบริเวณป้าย
รถโดยสารทั้ง 2 ฝั่ง และจะต้องมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อ านวยการทราบ เป็นประจ าทุกวัน 

(3) จัดเวรไปตรวจตามจุดเสี่ยง ประมาณ 7-8 จุด เพ่ือตรวจสอบให้นักศึกษาเดินทาง
กลับบ้านตามเส้นทาง โดยให้รีบกลับบ้านไม่ให้ออกนอกเส้นทาง โดยเวรตามจุดต่าง ๆ หลังจากตรวจเสร็จแล้ว
ต้องมาบันทึกรายงานผลในสมุดบันทึกให้ท่านผู้อ านวยการทราบทุกวัน  อาจารย์เวรตามจุดต่าง ๆ จะต้องออก
ตรวจทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย  ซึ่งท่านผู้อ านวยการจะมีค่าตอบแทนให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  โดยจะปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันตลอดทั้งปีการศึกษา ตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งสถานศึกษาปีการศึกษา 
2527 เป็นต้นมา 

(4) มีการจัดประชุมร่วมและลงนามความร่วมมือเพ่ือหาแนวทางป้องกันเหตุกับ
สถานศึกษาใกล้เคียง อยู่ตลอด รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงเวลาเลิกเรียนจะมีการ
ประสานงานกันระหว่างสถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

(5) ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญให้
เข้าร่วมเกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท เช่น กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรม
แข่งขันกีฬากิจกรรมไหว้ครู 

(6) เชิญวิทยากรจากภายนอก โดยเฉพาะท่านผู้ก ากับจากสถานีต ารวจนครบาลบางพลัด 
มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการก่อเหตุ หรือการกระท าผิดต่าง ๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นการสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาจึงได้จัดให้มีการท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา (MOU) และประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ 
ทักษะชีวิตที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  

นอกจากนี้สถานประกอบการได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ “คุณลักษณะด้านวินัยในตนเองของ
พนักงานที่ต้องการ” ซึ่งวิทยาลัยได้น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเครื่องมือการประเมิน
พฤติกรรมของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 

กิจกรรมค่าย หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหรือนอกสถานที่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม 
ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 

ขอบเขต ขอบเขตของกิจกรรมค่ายเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เพ่ิมและหรือการสร้างเสริมความมีวินัย
ในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

จุดประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
1) ตระหนักในความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง 
2) สามารถก าหนดแนวทางในการสร้างวินัยในตนเองได้ 
3) มีวินัยในตนเองในระดับที่น่าพอใจ 

เนื้อหาสาระ   
1) วินัยในตนเอง ความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางการสร้างวินัยในตนเอง 
2) ทักษะชีวิต ความหมาย และแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต 
3) คุณธรรมพ้ืนฐาน 10 ประการ ความหมาย และแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 
4) การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงความสามารถ 

ในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน มีแรงจูงใจในตนเอง และการจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ได้ อันจะมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว สังคม และการท างาน  

5) การวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการกับรายได้และการ
วางแผนครอบครัว 
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6) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) มนุษยสัมพันธ์ในการท างานความหมาย และ
แนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก  
1) ประเมินตนเองก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
2) การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ในที่นี้ก าหนดไว้ 10 ฐานการเรียนรู้ (ตามเนื้อหาสาระ 

10 เรื่อง) ประกอบด้วย  
(1)  วิทยากรบรรยาย 
(2)  ศึกษาจาก Clip ตัวอย่าง (คิดวิเคราะห์) 
(3)  ร่วมกิจกรรมประจ าค่าย ได้แก่ การประเมินก่อนการปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติ

กิจกรรมและประเมินหลังร่วมกิจกรรม 
3) วางแผนการพัฒนาวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามแผนตลอดเวลาของการเข้าค่าย ด้วย 

กิจกรรม 8 กิจกรรม เพ่ิมพลัง ปลูกฝังวินัย ประกอบด้วย 
(1) ฝึกตั้งเป้าหมาย 
(2) มีสมาธิที่เป้าหมาย 
(3) จัดล าดับความส าคัญของงาน 
(4) พักผ่อนให้เพียงพอ 
(5) กินเพ่ิมพลังสมอง ออกก าลังกาย 
(6) ท าสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ประจ าวัน เช่น ตื่นเช้าท าความสะอาดห้อง/บ้าน ทิ้งขยะ  
(7) ท าตามที่ตัดสินใจไว้ 
(8) ให้รางวัลกับตัวเอง “Just do it” (แค่ท ามัน ก็ส าเร็จแล้ว) 

4) ประเมินตนเองหลังร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ชลัยพร อมรวัฒนา (2551, หน้า 86) ได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาเมืองและชนบท          

ที่ยั่งยืน พบว่า หากจะด าเนินการประสานงานความร่วมมือให้ได้ผลควรมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน          
ในการประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีการก าหนดระบบการท างาน อ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ของ
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยองค์กรไม่ควรสลับซับซ้อนและมีลักษณะประสานกันในแนวนอน 

   สยาม ใจบุญ (2554, หน้า ก) ได้ท าการศึกษาเรื่องการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นของ โรงเรียนใน
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พบว่า ในเรื่องการประสานความร่วมมือผู้บริหารมีการประสานงานในเรื่อง
ความร่วมมือกับบุคคลภายในและภายนอกมากกว่าครูผู้สอน โดยความสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนของฝ่ายบริหารนั้นระดับที่มีการประสานกันน้อยที่สุดคือด้านการให้บริการวิชาการ 

 ฌาน คณาสารสมบัติ (2556, หน้า 224)  ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) เครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในผู้เรียน โดยแนวคิด ซีอาร์พี  (2) สร้างนวัตกรรมในการจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี (3) การสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี 

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมส าหรับนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีการสังเคราะห์
ข้อมูล การสอบถามความคิดเห็นทั้งจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง รวมทั้ง        
ตัวนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ได้รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา คือ (1) นโยบายสถานศึกษา 
(2) วัฒนธรรมองค์กร (3) รูปแบบการเรียนรู้ (4) ภาษาและการสื่อสาร (5) การมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา 
(6) การวัดและประเมินผล (7) สื่อและอุปกรณ์การสอน (8) การจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และ
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ตรงความต้องการของสถานประกอบการ (9) วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิชาชีพเป็นส าคัญ (10) เจตคติ 
และความเชื่อ (11) การด าเนินการของบุคลากรและ (12) การร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ  

ดังนั้นการจัดการอาชีวศึกษาในสังคมปัจจุบัน จะเป็นส่วนที่ลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม จึงควรสร้างโอกาส
และทางเลือกทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยการผสมผสานรูปแบบการจัดกิจกรรม 
การให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ได้ออกแบบกิจกรรมของตนเอง เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนที่ มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม คือ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง อันน าไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพในอนาคตต่อไป 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร 

จ านวน 5 คน ครูผู้สอน จ านวน 35 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 15 คน ผู้ปกครอง จ านวน 15 คน และ สถาน
ประกอบการ จ านวน 10 แห่ง 

2. เครื่องมือที่ใชเ้ก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ (1) ข้อมูลจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2558 ถึง 2560 และ (2) แบบสอบถามที่สอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ที่ก าหนดคะแนนของค าถามหรือตัวเลือก

แต่ละระดับ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้  ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ส่วนด้านที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบกิจกรรม“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ 
  1) ประชุมก าหนดเป็นนโยบายของวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
  2) ออกประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน ให้ยึดถือเป็นคู่มือ และใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
  3) น าข้อมูลจากคู่มือ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” มาจัดท าเป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้เก็บข้อมูล 
  4) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.พรเลิศ  แสงกวีเลิศ 
ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ดร.สุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ รองผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก และ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา           

ปีการศึกษา 2558 ถึง 2560 และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอนของการ
ด าเนินงานวิจัย โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง 
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 
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ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดที่เป็นเนื้อหาและข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกด้วยกิจกรรม 

“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรม
เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก (2) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จากการสังเคราะห์เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการให้การศึกษา 
และผลผลิตสู่สังคม ดังตาราง 1 

 
 

ตาราง 1 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

รายการ 
รายงานการประเมินตนเอง 

(ปีการศึกษา) 
2558 2559 2560 

ปัจจัยน าเข้า    
1. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์    

1.1   ความรับผิดชอบ - -  
1.2   ขยัน    
1.3   ประหยัด    
1.4   ซ่ือสัตย์สุจริต     
1.5   จิตอาสา    
1.6   สามัคคี    
1.7   มีวินัย - -  
1.8   สะอาด    
1.9   สุภาพ    
1.10 ละเว้นอบายมุข    

2. ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน    
2.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียน -   
2.2 ทักษะเรียน -   

กระบวนการให้การศึกษา    
1. บุคลากร    

1.1 ผู้บริหาร    
1.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    

2. สถานท่ี    
2.1 ห้องเรียน    
2.2 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา    

3. การจัดการเรียนการสอน    
3.1 การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน    
3.2 การเรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ    

4. กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”    
ผลผลิตสู่สังคม    
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
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1.1 คุณธรรมจริยธรรม    
1.2 เจตคติ แรงจูงใจ    
1.3 ทักษะ    

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป    
2.1 ความรู้ความสามารถ    
2.2 การท างานเป็นทีม    

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ    
การน าความรู้สู่การปฏิบัติจริง    

 

จากตาราง 1 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จากการสังเคราะห์
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง พบว่า มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ ปัจจัยน าเข้า คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดความรับผิดชอบ และขาดระเบียบวินัย (2) ความรู้ของผู้เรียน 
คือ ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าและการขาดทักษะของผู้เรียน ส่วนกระบวนการให้
การศึกษา ได้แก่ (1) บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (2) สถานที่ 
ประกอบด้วย ห้องเรียน และ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ (4) กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ไม่พบว่า               
มีปัญหาแต่อย่างใด โดยที่ผลผลิตสู่สังคม ได้แก่ ผู้เรียนที่มีการพัฒนาในด้าน (1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ แรงจูงใจ และทักษะ (2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ การท างานเป็นทีม (3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย การน าความรู้สู่
การปฏิบัติจริง ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
ตาราง 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D.  แปลผล 

1. การป้องกันภายในวิทยาลัย    
1.1  จัดให้มีฝ่ายบรหิารจ านวน 1 คน (มีผู้อ านวยการ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในกรณีที่ไม่มี

ฝ่ายบรหิารมาปฏิบตัิหน้าที่) อยู่เวรประจ าหน้าประตูวิทยาลัยทุกวัน ตั้งแต่
ช่วงเวลา 06.00-07.00 น. 

4.987 0.111 มากที่สุด 

1.2  จัดให้มีอาจารย์เวรประจ าวัน อยู่ประจ าจดุบริเวณหน้าประตูวิทยาลัยมารับช่วงต่อ
จ านวน 3 คน เวลา 07.00-07.50 น. 

4.975 0.157 มากที่สุด 

1.3  จัดให้มีอาจารย์อยู่เวรบริเวณหน้าประตูวิทยาลัย ช่ัวโมงละ 1 คน เวลา 08.00-16.30 น. 
เพื่อดูแลความเรียบร้อยนักศึกษาที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ และดูแล                 
ความเรยีบร้อยอ่ืน ๆ 

4.962 0.191 มากที่สุด 

1.4  บริเวณบนอาคารเรียนทุกช้ัน ห้องน้ า และโรงอาหาร มีอาจารยป์ฏิบัติหน้าที่เวร
ประจ าตามจุดตั้งแต่เวลา 07.00–14.35 น. ตรวจสอบดคูวามเรียบร้อยของนักศึกษา
ให้ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัย 

4.987 0.111 มากที่สุด 

1.5  การเขา้แถวเคารพธงชาตมิีอาจารย์ทีป่รึกษาดูแลหนา้แถว โดยผู้อ านวยการและ             
ฝ่ายบรหิารให้การอบรมทุกวัน  

4.962 0.191 มากที่สุด 

1.6  นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องและเลิกเรยีนต้องยืนเข้าแถวให้เรยีบร้อยก่อนเข้าห้อง   4.970 0.155 มากที่สุด 
1.7  การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนไปเข้าห้องน้ า ต้องมีบัตรอนญุาตจากครูผูส้อน 

ติดตัวไปด้วย โดยอนุญาตให้ออกได้ครั้งละ 1 คน เท่านั้น  
4.837 0.434 มากที่สุด 

1.8  เวลา 09.50–10.00 น. นักศึกษาทุกคนจะต้องตรงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อรับทราบข้อมลูข่าวสารจากฝ่ายบริหาร 

4.950 0.219 มากที่สุด 

1.9  การจัดกิจกรรมเสริมให้กับนกัศึกษาในช่วงเวลาว่างพักรับประทานอาหาร ได้แก่ 
จัดให้มีการฉายภาพยนตร์บริเวณโรงอาหาร   

4.912 0.284 มากที่สุด 

1.10 การเปิดเพลงเพื่อความบันเทิง ท้ังช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและช่วงพักกลางวัน 4.850 0.359 มากที่สุด 
1.11 จัดสถานท่ีพักผ่อน ร่มรื่นท่ีเพียงพอกับนักศึกษา 4.950 0.219 มากที่สุด 
1.12 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีภายในสถานศึกษา 4.975 0.157 มากที่สุด 
1.13 การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี มคีวามประพฤติด ี 4.950 0.219 มากที่สุด 
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รวม 4.944 0.216 มากที่สุด 
2. การป้องกันภายนอกวิทยาลัย    

2.1  ในช่วงเช้า อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ควบคุมดูแลความ
เรียบร้อยตามจุดที่นักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทาง และมีการบันทึกรายงานเหตุการณป์ระจ าทุกวัน 

4.937 0.243 มากที่สุด 

2.2  เวลาเลิกเรียน ช่วงเวลา 14.35 น. จัดให้อาจารย์ผูส้อนในคาบเรียนสดุท้าย และ
อาจารย์เวรส่งนักศึกษาข้ึนรถกลับบ้านบริเวณป้ายรถโดยสารทั้ง 2 ฝัง่ และมี
การบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าทุกวัน 

4.912 0.284 มากที่สุด 

2.3  จัดเวรไปตรวจตามจุดเสี่ยง 7-8 จุด เพื่อตรวจสอบให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้าน
ตามเส้นทาง โดยใหร้ีบกลับบ้านไม่ให้ออกนอกเส้นทาง โดยเวรตามจุดต่าง ๆ 
หลังจากตรวจเสร็จแล้วต้องมาบันทึกรายงานผลในสมดุบันทึกให้ท่าน
ผู้อ านวยการทราบทุกวัน โดยอาจารย์เวรตามจดุต่าง ๆ จะต้องออกตรวจท้ัง
รอบเช้าและรอบบ่าย    ซึ่งท่านผูอ้ านวยการจะมีค่าตอบแทนให้เพือ่เป็นขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบตัิงาน โดยจะปฏบิัตเิป็นกิจวตัรประจ าวนัตลอดทั้งปี
การศึกษา ตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งสถานศึกษาปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา 

4.950 0.219 มากที่สุด 

2.4  มีการจัดประชุมร่วมและลงนามความร่วมมือเพื่อหาแนวทางป้องกันเหตุกับ
สถานศึกษาใกล้เคยีง อยู่ตลอด รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต้นสังกัด 
ในช่วงเวลาเลิกเรียนจะมีการประสานงานกันระหว่างสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อ
ป้องกันเหตุที่อาจจะเกดิขึ้น 

4.925 0.265 มากที่สุด 

2.5  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญให้
เข้าร่วมเกีย่วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมแข่งขันกีฬากิจกรรมไหว้ครู 

4.935 0.241 มากที่สุด 

2.6  เชิญวิทยากรจากภายนอก โดยเฉพาะท่านผู้ก ากับจากสถานีต ารวจนครบาลบาง
พลัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาไดต้ระหนักถึงโทษ
ของการก่อเหตุหรือการกระท าผิดต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

4.887 0.317 
 

มากที่สุด 

รวม 4.924 0.261 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.934 0.239 มากที่สุด 

 

จากตาราง 2 โดยรวม พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ด้านการป้องกัน
ภายในวิทยาลัย และ ด้านการป้องกันภายนอกวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.934  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.239 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านการป้องกันภายในวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.944 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.216 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ การจัดให้มีฝ่าย
บริหารจ านวน 1 คน (มีผู้อ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีท่ีไม่มีฝ่ายบริหารมาปฏิบัติหน้าที่) อยู่เวรประจ า
หน้าประตูวิทยาลัยทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-07.00 น. และบริเวณบนอาคารเรียนทุกชั้น ห้องน้ า และโรง
อาหาร มีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าตามจุดตั้งแต่เวลา 07.00–14.35 น. ตรวจสอบดูความเรียบร้อยของ
นักศึกษาให้ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.987 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.111 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีภายใน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.975 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.157 อยู่ในระดับมากที่สุด 
และที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  ในด้านการป้องกันภายในวิทยาลัย คือ การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนไปเข้าห้องน้ า 
ต้องมีบัตรอนุญาตจากครูผู้สอนถือไปด้วย โดยอนุญาตให้ออกได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
4.837 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.434 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ส่วนด้านการป้องกันภายนอกวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.924 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.261 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดเวรไปตรวจตามจุดเสี่ยง 7-8 จุด เพ่ือ
ตรวจสอบให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้านตามเส้นทาง โดยให้รีบกลับบ้านไม่ให้ออกนอกเส้นทาง โดยเวรตามจุด
ต่าง ๆ หลังจากตรวจเสร็จแล้วต้องมาบันทึกรายงานผลในสมุดบันทึกให้ท่านผู้อ านวยการทราบทุกวัน ฃ 
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อาจารย์เวรตามจุดต่าง ๆ จะต้องออกตรวจทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งท่านผู้อ านวยการจะมีค่าตอบแทนให้
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยจะปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันตลอดทั้งปีการศึกษา ตั้งแต่ที่มี
การก่อตั้งสถานศึกษาปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.950 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.219 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ในช่วงเช้า อาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยตามจุดที่นักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเรียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการ
เดนิทาง และมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าทุกวัน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.937 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.243 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  ในด้านการป้องกันภายนอกวิทยาลัย คือ เชิญ
วิทยากรจากภายนอก โดยเฉพาะท่านผู้ก ากับจากสถานีต ารวจนครบาลบางพลัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เยาวชน เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการก่อเหตุหรือการกระท าผิดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น มีค่าเฉลี่ย 
( X ) เท่ากับ 4.887 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.317 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 
ตาราง 3 ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D.  แปลผล 
3. การจัดกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ของวิทยาลัย    

3.1 การสร้างวินัยในตนเอง  4.925 0.265 มากที่สุด 
3.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 4.912 0.284 มากที่สุด 
3.3 การพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 10 ประการ 4.875 0.332 มากที่สุด 
3.4 การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การสร้างแรงจูงใจ                   
ในตนเอง และการจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ได้  

4.850 0.359 มากที่สุด 

3.5  การวางแผนการจัดการรายได้และการวางแผนครอบครัว 4.825 0.382 มากที่สุด 
3.6 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ในการท างาน  4.887 0.317 มากที่สุด 

รวม 4.879 0.323 มากที่สุด 
 

จากตาราง 3 โดยรวม พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เทา่กับ 4.879 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.323 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า การสร้างวินัยในตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.925 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.265 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.912 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.284 อยู่ในระดับมากที่สุด และที่มีค่าเฉลี่ยน้อย  ในด้านการจัดกิจกรรม 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก คือ การวางแผนการจัดการรายได้และการวางแผน
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.825 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.382 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  

สรุปอภิปรายข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จากการสังเคราะห์
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง พบว่า มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ ปัจจัยน าเข้า คือ (1) คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดความรับผิดชอบ และขาดระเบียบวินัย (2) ความรู้ของผู้เรียน 
คือ ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าและการขาดทักษะของผู้เรียน ส่วนกระบวนการให้
การศึกษา ได้แก่ (1) บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (2) สถานที่ 
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ประกอบด้วย ห้องเรียน และ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา (3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนเป็นชิ้นงาน โครงการ (4) กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ไม่พบว่า                
มีปัญหาแต่อย่างใด โดยที่ผลผลิตสู่สังคม ได้แก่ ผู้เรียนที่มีการพัฒนาในด้าน (1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ แรงจูงใจ และทักษะ (2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ การท างานเป็นทีม (3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ประกอบด้วย การน าความรู้สู่
การปฏิบัติจริง ผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

1.2 ส่วนการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ด้านการป้องกันภายในวิทยาลัย และด้านการป้องกันภายนอกวิทยาลัย ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้บริหารสถานประกอบการ มีความพึงพอใจสอดคล้องกันในกระบวนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษามากที่สุด รวมทั้งรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
 2. อภิปรายผล 

จากการศึกษา การลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกด้วย
กิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” โดยศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
รวมถึงการตรวจสอบรูปแบบกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” เพ่ือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ได้มีการน ารูปแบบกิจกรรม 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จนส่งผลให้เกิดคุณภาพกับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 

จากผลการวิจัยดังกล่าวเนื่องด้วยผู้อ านวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกมีความมุ่งมั่นให้
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตลอดใน
อาชีพของการเป็นครู โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาระเบียบวินัย เช่น ตรวจนักศึกษามาสาย การแต่งกายเรียบร้อย
ไม่ผิดระเบียบและจะจดจ าชื่อนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจเรียนมีปัญหาได้ทุกคน จะพูดย้ าอยู่เสมอ ๆ ว่า “ถ้าเป็น
นักเรียนแล้วไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ แล้วจะอยูด่้วยกันได้อย่างไร” “คนดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้” และจะเรียกมา
อบรมเพ่ือให้เห็นความส าคัญตลอดจนร่วมลงมือและให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาให้กับทุกคนด้วยตนเอง  
โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทไว้
ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ คือมีกฎกติกาห้ามนักศึกษาทุกคนไปทะเลาะ
วิวาทกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนโดยเด็ดขาด  โดยในช่วงเช้าระหว่างที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน วิทยาลัยจะจัดให้
มีครูเวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในหลายจุด ช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนได้จัดครูเวร 
ส่งนักศึกษาที่ป้ายรถโดยสารบริเวณหน้าวิทยาลัย ทั้ง 2 ฝั่ง  และจัดให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่งไปประจ าตามจุดเสี่ยง
อีก 7-8 จุด ตามเส้นทางที่นักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจ าทุกวันที่ วิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอน  
เมื่อวิทยาลัยประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาห้ามไป
ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันทีรวมทั้งเพ่ือนในกลุ่มที่รู้เห็นและให้การสนับสนุน 
ซึ่งทุกวันในช่วงเช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพธงชาติ วิทยาลัยได้จัดผู้บริหารอบรมนักศึกษาให้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นประจ า และได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนต้องอดทน อดกลั้นเมื่อถูกสิ่งยั่วยุจากฝ่าย
ตรงข้าม อย่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้รีบกลับบ้าน  หมั่นอบรม                
สั่งสอนเช่นนี้อยู่เป็นประจ า จนท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเชื่อฟัง  เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่าย
บริหารจะประชุมพิจารณาตัดสิน คือ ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยทันที ส่งผลให้นักศึกษา
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ของวิทยาลัย ไม่ไปทะเลาะวิวาทกับสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและติดตามผล  โดย
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาที่มีการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย แก้ปัญหา
ที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่ปลายเหตุ ประเด็นส าคัญคือ นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด ถ้าทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะเบาบางหรือแทบไม่มีเลย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌาน คณาสารสมบัติ (2556, หน้า 224) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก              
4 ยุทธศาสตร์ คือ (1) เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในผู้เรียน โดยแนวคิด ซีอาร์พี  (2) สร้างนวัตกรรม
ในการจัดการความรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี 
(3) การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวคิด ซีอาร์พ ี
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรน ากิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นนี้ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของแต่ละสถานศึกษา 

1.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรก าหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจน และแก้ไข
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการอาชีวศึกษาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม  

2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ 
2.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาน ากิจกรรมไปใช้ โดยมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนองต่อ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และศักยภาพทางการบริหาร 

2.2 ครูผู้สอน ต้องมีความตระหนักอยู่เสมอว่าการจัดการศึกษาเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมต้องมีการ
ร่วมมือกับฝ่ายบริหารของสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 เนื่องจากครูเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานการจัดการศึกษา

เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ดังนั้นสถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่ละแห่ง ควรท าการศึกษาและก าหนดสมรรถนะ
ของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม โดยการน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา 

3.2 สถานศึกษาควรศึกษาความเป็นไปได้ของวัด และมัสยิดต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ:                       

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ). 
ชลัยพร  อมรวัฒนา.  (2551).  โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาเมือง           

และชนบทที่ยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
ฌาน  คณาสารสมบัติ.  (2556).  ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ                

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิด ซีอาร์พี.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต                  
สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



18 
 

ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ.  (2536).  การบริหารอาชีวศึกษาเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม.  
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  

บุญชม ศรีสะอาด.  (2545).  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรงุเทพฯ: สุวียสาส์น. 
พรเลิศ  แสงกวีเลิศ. (2561).  คู่มือค่ายวินัยดีมีงานแน่. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก. 
วิกร ตัณฑวุฑโฒ.  (2554).  การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม                    

ยานยนต์.  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์.  1 (23)  1-16. 
สยาม  ใจบุญ.  (2554).  การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาด้านการประสาน              

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นของโรงเรียนในอ าเภอ             
ปลาปาก จังหวัดนครพนม.  วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม. 

 


