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แบบเสนอโครงการ 

สนับสนุนครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้สามารถสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย 
สนับสนุนโดย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย 
 

๑. แนวทางการท าโครงการ  
(     ) การขยายผลงานจากความส าเร็จของครูเพื่อยกระดับการเรียนรู้ 
(  ) การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการมีงานท า 
(     ) การขยายกลุ่มการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะในพื้นที่ 
 

๒. ชื่อโครงการ  
 

 โครงการการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 
“ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 
 

๓. งบประมาณ 
 

จ านวน : 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินงาน :   
 

 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 สื้นสุดปีการศึกษา 2563 (เดือนมีนาคม 2564) 
 

๕. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (อาจระบุได้มากกว่า ๑ กลุ่ม) 
 

(      )  นักเรียนหรือผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 
(ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) 

(      )  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
(      )  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติหน้าที่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(      )  เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
(  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
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๖. ข้อมูลผู้เสนอโครงการ 
ชื่อ – นามสกุล นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ 
หมายเลขบัตรประชาชน ๓-๑๐๒๓-๐๐๓๓๕-๙๒-๕ 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
โทรศัพทบ์้าน/ส านักงาน ๐๒-๔๒๓-๐๑๓๑ มือถือ ๐๘๑-๘๒๑-๙๙๒๒ 
โทรสาร ๐๒-๔๒๔-๑๒๒๘  E – mail ram6.school@gmail.com 
 
ผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานโครงการ  

 ชื่อ – สกุล นางจ าเนียร  สมัครการ  หมายเลขบัตรประชาชน  ๓-๓๑๐๑-๐๐๕๒๐-๔๓-๑ 
ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
โทรศัพทบ์้าน/ส านักงาน  ๐๒-๔๒๓-๐๑๓๑  มือถือ  ๐๘๙-๗๖๕-๐๙๖๒ 
โทรสาร ๐๒-๔๒๔-๑๒๒๘    E – mail  s.jumnian.55@gmail.com 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ผู้เสนอโครงการมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษามาเป็นระยะ
เวลานาน มีความมุ่งมั่นให้ลูกศิษย์เป็นคนดีให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตอาสา
ให้บริการชุมชนและสังคม เมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงและด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข 
จึงสนใจที่จะจัดท าข้อเสนอโครงการในประเด็นที่ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการมีงานท า เป็นการท า
โครงการโดยด าเนินงานในพ้ืนที่ของโรงเรียนหรือเครือข่ายการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพ้ืนที่  เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหา
ตัวตนและความถนัดในทักษะด้านต่างๆ อันเชื่อมโยงไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพได้ตามความสนใจของผู้เรียน  ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีการสร้าง
เครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการ
ระดมทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ จากชุมชนเข้ามา อาทิ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น สร้างทัศนคติที่
ดีต่อการท างานในอาชีพที่สนใจ สร้างคุณลักษณะส าคัญในการท างาน โดยผ่านการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดีให้กับผู้เรียนทั้ง ๔ มิต ิได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา ควบคู่กันไปด้วย 

  สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓) ประกอบด้วยสี่
มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีอุบัติภัย สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข 
ปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลง สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การรอบรู้ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง มีความ
เมตตากรุณามีสติ สมาธิ สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ชุมชน สถานที่ท างาน คนใน
ชุมชน รวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความเสมอภาคและมีสันติภาพ 

  สภาพสภาวะปัจจุบันสถานประกอบการมีความต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต้อง
เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้ง ๔ มิติดังกล่าว  ตามความมุ่งมั่นของผู้เสนอโครงการ จึงมีความสนใจที่จะจัดท า
ข้อเสนอโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยจะเสนอโครงการชื่อ “โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความ

mailto:ram6.school@gmail.com
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พร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ” จากท่ีผู้เสนอโครงการได้มีการดูแลนักเรียนอยู่เป็นประจ าและต่อเนื่อง จากการตรวจสอบสถิติ
จากฝ่ายกิจการนักศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดของวิทยาลัย 
ส่งผลต่อการด ารงชีวิต สภาพเป็นอยู่ขาดสุขภาวะที่ดีต่อชีวิต ท าให้ชีวิตไม่ประสบความส าเ ร็จในการเข้าสู่โลกอาชีพ 
ต้องศึกษาหาข้อมูลเพ่ือแก้ไขและพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ให้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงสัมมาอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  จากการที่ผู้เสนอโครงการได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วในระยะที่ ๑ (เดือนมีนาคม – กันยายน 
2561) มีผลตอบรับเป็นอย่างดีอีกท้ังมีผู้ได้รับผลประโยชน์มากมาย จึงได้มึการเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง
ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้และตระหนักในคุณค่าของความมีระเบียบวินัย 
๒.๒ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตน เพ่ือแสดงความมีระเบียบวินัยได้ 
๒.๓ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีระเบียบวินัย 
 

3.  กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้ได้รับประโยชน์  
      ๓.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ (๑) นักเรียนระดับชั้น ปวช.จ านวนประมาณ .....450......คน 

    (๒) นักเรียนระดับชั้น ปวส.จ านวนประมาณ .....2๐๐......คน 
๓.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่  (๑) สถานประกอบการ จ านวนประมาณ 10 แห่ง 

    (๒) ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 
 

๓. พื้นที่ด าเนินงาน  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
๔. ระยะเวลาโครงการ  

 

 ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดปีการศึกษา 2563 (เดือนมีนาคม 2564)  
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๕. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ล าดับที่ กิจกรรม 
(ท าอะไรบ้าง) 

ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร/วันท่ีท า) 

หน่วยงานร่วมสนับสนุน 
(หน่วยงานที่ช่วยในการท ากิจกรรม) 

ผลผลิตของกิจกรรม 
(ท าแล้วได้อะไร) 

๑ ประชุมวางแผนเพื่อด าเนินโครงการ ตุลาคม 61 ฝ่ายบริหารจัดการวิทยาลัย แผนการด าเนินงาน 
๒ แต่งตั้งกรรมการและท าความเข้าใจ ตุลาคม 61 ฝ่ายบริหารจัดการวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

เดือนต.ค. และ มี.ค 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้เรียน 
๔ กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยตามแนวทางคู่มือการ

จัดค่าย 
ตลอดทุกปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีสุขภาวะ

ที่ดีข้ึน (สุขภาวะ ทางกาย จิต สังคม 
และปัญญา) 

๔.๑ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมการมาเรียน ตลอดทุกปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถิติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

๔.๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาสถานประกอบการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง สถานประกอบการตามสาขาวิชา ทราบความต้องการของสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา (สุขภาวะ
ทางปัญญา,สังคม) 

๔.๓ กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

ตลอดทุกปีการศึกษา 
สอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/ครูผู้สอนประจ าทุก
รายวิชา 

ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (สุขภาวะทางจิต,ปัญญา,
สังคม) 

๔.๔ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามสาขาและ
คุณลักษณะตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ได้แก่ การสร้างวินัยในตนเอง การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมพ้ืนฐาน การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ การวางแผนชีวิต การมี
มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 

ตลอดทุกปีการศึกษา 
สอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา/ครูผู้สอนประจ า
สาขาวิชา 

ผู้เรียนได้รับความรู้เสริมทักษะเพ่ิมเติม
จากที่ได้เรียนมา ฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมให้
เกิดความช านาญและคุณลักษณะตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
(สุขภาวะทางกาย,ปัญญา,สังคม) 
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ล าดับที่ กิจกรรม 
(ท าอะไรบ้าง) 

ระยะเวลา 
(ท าเมื่อไร/วันท่ีท า) 

หน่วยงานร่วมสนับสนุน 
(หน่วยงานที่ช่วยในการท ากิจกรรม) 

ผลผลิตของกิจกรรม 
(ท าแล้วได้อะไร) 

 ๔.๕ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ผู้เรียนมีจิตใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือ
สังคม (สุขภาวะทางกาย,จิต,สังคม) 

๔.๖ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตามสาขาวิชา ผู้เรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมจาก
ประสบการณ์จริง (สุขภาวะทางสังคม
,ปัญญา) 

๔.๗ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ (ผู้เรียนที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น) 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เรียนได้รับความภาคภูมิใจ ก าลังใจ
ในการที่มีวินัยที่ดี (สุขภาวะทางจิต
,สังคม) 

  
  * กิจกรรมการจัดค่าย หมายถึง  การรวมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างวินัยในตนเอง วินัยในงาน วินัยในสังคม ขับเคลื่อนกิจกรรม 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมจะมี ๒ ลักษณะ คือ 
  - ลักษณะที่ ๑  กิจกรรมภายในกลุ่มย่อย 
    ๑. เลือกเข้ากลุ่ม 
    ๒. เลือกผู้น า 
    ๓. ก าหนดข้อปฏิบัติในกลุ่ม 
  - ลักษณะที่ ๒  กิจกรรมภายในกลุ่มใหญ่ 
    ๑. ฝึกคิดวิเคราะห์ความมีวินัยในตนเอง จากช่วงเหตุการณ์ 
    ๒. ร่วมกันก าหนดข้อตกลง ข้อปฏิบัติ การชมเชย และการลงโทษ 
    ๓. พบวิทยากรให้ความรู้สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    ๔. ปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะฯ 
    ๕. แต่ละกลุ่มออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
    ๖. ทัศนศึกษา 
    ๗. เชิดชูเกียรต ิ
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         - กลุ่ม 
        - บุคคล 
    ๘. ติดตามผล 
 
 

๖. งบประมาณ (ใช้เงินเป็นค่าอะไรบ้าง และใช้เท่าไร) 
การด าเนินงานโครงการนี้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  
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๗. การประเมินผลความส าเร็จ (ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการท าโครงการมีอะไรบ้าง) 

 

ผลผลิต 
(ผลส าเรจ็ที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการมีอะไรบ้าง) 

ผลลัพธ์ 
(กลุ่มเป้าหมายและสังคมได้อะไรจากโครงการนี้) 

 
จ านวนผู้เรียนที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ 

 
ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

จ านวนผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานภายนอกให้ความเชื่อม่ันสถานศึกษา 

ผู้รับบริการ ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ 

 
๘.  ลักษณะการด าเนินงาน (มีวิธีการท างานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างไร) 

(     ) ด าเนินงานโครงการด้วยตนเองทั้งหมด 
(     )  ด าเนินงานโครงการด้วยตนเองและมีคณะท างานร่วมสนับสนุน 
(  )  ด าเนินงานโครงการด้วยตนเองและมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน 
 โปรดระบุหน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , สถานประกอบการ 
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ส่วนที่ ๓ ประสบการณ์ท างานและความสนใจท าโครงการของผู้เสนอโครงการ  
 “ครูผู้มีความมุ่งม่ันให้ลูกศิษย์เป็นคนดี” ให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่    

มีจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสาให้บริการชุมชนและสังคม เมื่อส าเร็จการศึกษา  
สามารถประกอบอาชีพที่ม่ันคงและด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

 

 ผู้เสนอโครงการมีความมุ่งมั่นให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครู และเล็งเห็นความส าคัญ
ของทรัพยากรที่จะเติบโตเป็นก าลังคนสายอาชีพ ซึ่งสมัยก่อนโรงเรียนที่สอนทางด้านสายอาชีวะยังไม่แพร่หลาย จึง
สมัครมาสอนโรงเรียนอาชีวะเพ่ือปลูกฝังระเบียบ วินัย และสอนเฉพาะนักเรียนสายช่างอุตสาหกรรม  กระผมได้
ศึกษาเล่าเรียนทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง จาก
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบเทียบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม จากกระทรวงศึกษาธิการ 
การศึกษาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นครูสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๐๗ โดยเริ่มสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง และ วิชาภูมิศาสตร์ ที่โรงเรียนเพ่ิม
วิทยามูลนิธิ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในรายวิชา สังคมศึกษาและมนุษยสัมพันธ์ จนถึงปี พ.ศ. 
๒๕๑๒ มาท าหน้าที่งานวิชาการ และ ท าการสอนในรายวิชาธุรกิจ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบัน ผมมีความรักและความศรัทธาในอาชีพครู  กระผมมี
ความตั้งใจที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นจึงได้ไปศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎี
บัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ครู คือ อาชีพที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์  และระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตหาก
ประเทศใดมีครูที่มีคุณภาพแนวโน้มการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพก็จะมีมากขึ้น 
 ครูอาชีพ  คือ ครูที่มีความรู้ ความสามารถ ความเมตตากรุณา จิตวิญญาณของความเป็นครูในการอบรม
สั่งสอนนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ครูต้องจัดท าแผนการสอนฐานสมรรถนะ การ
เรียนรู้อย่างมีระบบ  สามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ ครูยังเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนและควบคุมความประพฤติ
ของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย รวมทั้งชี้น าสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษาน าไปประพฤติปฏิบัติเป็น
คนดีของสังคม  ครูอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถในการสอน
นักศึกษาเข้าใจวิชาอย่างลึกซ้ึง น าเนื้อหาบทเรียนมาถ่ายทอดเป็นแนวทางท่ีนักศึกษาสามารถน าไปใช้จริงทั้งยังต้อง
จัดท าแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบที่ดีรวมทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาวะที่ดีของนักศึกษาทั้งทั้ง ๔ มิติ ได้แก ่
กาย จิต สังคม และปัญญา ควบคู่กันไปด้วย เป็นผู้น าความคิดเพ่ือมุ่งสอนให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง  เพราะกระบวนการการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพช่างนักศึกษาต้องรู้ในสิ่งที่สามารถแก้ไขงานนั้น ๆ 
ได้ ครูต้องเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริงในวิชาที่เรียนมากกว่าการท่อง เขียน อ่าน หนังสือ
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสอน
รวมทั้งมีการวัดผล  และประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดเวลา  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในวิชาที่
ตนเองสอน  และน ามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง เพ่ือนักศึกษาจะได้น าไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้เป็น
อย่างดี  สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเฟืองเกียร์ที่ส่งก าลังความรู้ ความสามารถรวมทั้งข้อแนะน าให้นักศึกษาประพฤติ
ตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และความประพฤติที่ดีอัน เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วก็น าสิ่งที่ได้รับจากครูไปด าเนินชีวิตและเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีความสุข  หากน านักศึกษาในแต่ละ
รุ่นมารวมกันก็จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด  
 ผู้เสนอโครงการมีความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้
ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตลอดในอาชีพของการเป็นครู โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาระเบียบวินัย เช่น ตรวจ
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นักศึกษามาสาย การแต่งกายเรียบร้อยไม่ผิดระเบียบและจะจดจ าชื่อนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจเรียนมีปัญหาได้ทุกคน จะ
พูดย้ าอยู่เสมอ ๆ ว่า “ถ้าเป็นนักเรียนแล้วไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ แล้วจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร” “คนดีอยู่ที่ไหน
ก็อยู่ได้” และจะเรียกมาอบรมเพ่ือให้เห็นความส าคัญตลอดจนร่วมลงมือและให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ปัญหาให้กับทุก
คนด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  ซึ่งได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาทไว้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ คือมีกฎกติกาห้ามนักศึกษาทุกคน
ไปทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถาบันอื่นโดยเด็ดขาด  โดยในช่วงเช้าระหว่างที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน  วิทยาลัยฯ
จะจัดให้มีครูเวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในหลายจุด  ช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนได้จัดครู
เวรส่งนักศึกษาที่ป้ายรถเมล์บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ทั้ง ๒ ฝั่ง  และจัดให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่งไปประจ าตามจุดเสี่ยงอีก 
๗-๘ จุด ตามเส้นทางที่นักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจ าทุกวันที่วิทยาลัยฯเปิดท าการเรียนการสอน  เมื่อ
วิทยาลัยฯประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้ว  จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาห้ามไปก่อเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันทีรวมทั้งเพ่ือนในกลุ่มที่รู้เห็นและให้การสนับสนุน ซึ่งทุกวันในช่วง
เช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพธงชาติ  วิทยาลัยฯ ได้จัดผู้บริหารอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติการ
กฎระเบียบเป็นประจ า  และได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนต้องอดทน อดกลั้นเมื่อถูกสิ่งยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม  อย่า
ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้รีบกลับบ้าน  หมั่นอบรมสั่งสอนเช่นนี้ อยู่เป็น
ประจ า จนท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเชื่อฟัง  เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่ายบริหารจะประชุม
พิจารณาตัดสิน  คือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทันที ส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ไป
ทะเลาะวิวาทกับสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและติดตามผล  โดยด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาที่มีการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่
ปลายเหตุ ประเด็นส าคัญคือ นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  ถ้าทุก
หน่วยงานน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะเบาบางหรือแทบไม่มีเลย 
 
 จากการทุ่มเทและอุทิศตน ต่องานด้านการศึกษา ทั้งในหน้าที่ครู ผู้บริหาร ส่งผลให้ลูกศิษย์มากมายประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทันต
แพทย์  นายทหาร เจ้าของธุรกิจน าเข้าอะไหล่จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทการบินไทย ธนาคาร  การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั่วไป   
 ผู้เสนอโครงการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการติดตามข่าวสารทางด้านการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา และน ามาประชุมและอบรมให้กับครูผู้สอนอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑ต้อง
เน้นการเรียนรู้ของครูที่เป็นการเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูโดยตรงเพ่ือให้ท าหน้าที่ครูได้ผลดีขึ้น โดยวัดจากผลการ
เรียนของศิษย์  เน้นเรียนแล้วให้เกิดทักษะ ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วที่ครูจะยืนเป็นหุ่นเฉยอยู่แต่หน้าชั้นเพียงอย่างเดียว 
ครูต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฏี แต่ต้องเปลี่ยนบริบทการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียน
รู้จักหาค าตอบและตั้งค าถามด้วยตนเอง ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักการคิดสร้างสรรค์ 
ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและประมวลผลเป็น ครูจึงต้องเร่ง
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพ่ือให้ลูกศิษย์นั้นมีสุขภาวะที่ดีครบถ้วนทั้ง ๔ 
มิติ ได้แก่สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา 
 
 จากประสบการณ์การบริหารจัดการข้างต้น ผู้เสนอโครงการจึงมีความสนใจที่จะท าโครงการการพัฒนา
ระเบียบวินัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระเบียบวินัย



กรุงเทพ_พรเลศิ แสงกวีเลศิ 

 

๑๐ 
 

ผู้เรียนและเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา เพ่ือให้พร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีความสุข ให้
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งปณิธานไว้ 
 
 
 
 

ลงชื่อผู้เสนอโครงการ   ........................................................... 
             (นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ) 

          1 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


