
1 
 

คู่มือ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”  นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ ครูขวัญศิษย์ กรุงเทพฯ 

ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง 
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ครูคุณภาพ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หน้าที่หลักของสถานศึกษาไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม คือการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนการศึกษาชาติ ส าหรับด้านอาชีวศึกษาเป็นการผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจนเพ่ือจะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนได้รับการรับรองสมรรถนะของ
บุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา 
โดยมีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและผู้ผ่านการอบรมฝึกวิชาชีพมีมาตรฐาน มีงานท า และด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุขในสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ  ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่าง
ดี ได้พัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความเท่า
เทียมกับอาณาอารยประเทศมาเป็นล าดับ ประกอบกับมีเงื่อนไขประการหนึ่งที่เป็นความต้องการจ าเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพเยาวชนในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตามห้วงเวลาที่ก าหนด อีกทั้งมี
แรงผลักดันจากสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  เงื่อนไขดังกล่าวคือ ความต้องการพนักงานที่มีคุณภาพของสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาการผลิต การให้บริการ ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และคุณภาพพนักงานที่กล่าวถึง คือ ความประพฤติโดยเฉพาะคุณลักษณะด้านวินัยในตนเอง
ของนักศึกษา  ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่คลุกคลีกับเด็กๆ และเยาวชน รวมถึงการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมาตระหนักต่อปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดีจึงได้ก าหนด
เป็นนโยบาย ว่า 
 “จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ มีทักษะชีวิต เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม” และเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นในการพัฒนา
นักศึกษาส่งเสริมให้มีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และเป็น
การส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเอง โดยก าหนดเป็นค าขวัญ ว่า 
 

“วินัยเด่น เน้นความรู้ คู่ทักษะวิชาชีพ” 
 การขับเคลื่อนนโยบายข้างต้นไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ทบทวนวิธีและแนวทางปฏิบัติ ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอนที ่ผ่านมา ก าหนดเป็นรูปแบบหรือ Model เรียกว่า RAMA VI 
MODEL ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

แผนภาพ RAMA VI TECH MODEL  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นศ. 
คุณภาพ 

วินัยเด่น เน้นความรู ้
คู่ทักษะ 

 



2 
 

คู่มือ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”  นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ ครูขวัญศิษย์ กรุงเทพฯ 

จากแผนภาพ แสดงรูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยเฉพาะการสร้างวินัยในตนเอง ซึ่งได้น า
การมีวินัยในตนเอง (Self discipline) มาเป็นแกนในการก าหนดรูปแบบ ทั้งนี้เพราะวินัยในตนเองจะน ามาซึ่ง
การสร้างงาน ด้วยหนึ่งสมองสองมือให้เป็นที่ยอมรับ ท าให้สามารถดูแลตัวเอง ดูแลคนรอบข้าง ดูแลสังคมได้
ส่งผลให้เป็นคนคุณภาพของชาติต่อไป 
         วินัยในตนเอง   (Self discipline) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือ 
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยจะเกิดจากส านึก
ขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอกหรือภายในมาเป็นอุปสรรค ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้ 
         องค์ประกอบ    องค์ประกอบส าคัญของวินัยในตนเอง ประกอบด้วย 
   1)  ความรับผิดชอบ 
   2)  ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3)  ตรงต่อเวลา 
   4)  ลักษณะความเป็นผู้น า 
   5)  ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          นวัตกรรม    นวัตกรรมหรือวิธีการส าคัญที่สนับสนุนการเสริมสร้างวินัยในตนเองที่ส าคัญ คือ การจัด
กิจกรรมพัฒนาตรงเป้าหมายในที่นี้ คือ การจัดกิจกรรมค่าย “วินัยดีมีงานแน่” และกิจกรรมสนับสนุน ดูแล 
ส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเอง  
 

การดูแลสนับสนุนควบคู่การปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นการดูแลให้นักศึกษามีคุณภาพ โดยเฉพาะการมีวินัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นในวันที่

นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก  มีกฎกติกาห้ามนักศึกษาทุกคนไปทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถาบัน
อ่ืนโดยเด็ดขาด  โดยในช่วงเช้าระหว่างที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน  วิทยาลัยฯจะจัดให้มีครูเวรดูแลความ
ปลอดภัยให้กับนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในหลายจุด  ช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียนได้จัดครูเวรส่งนักศึกษาที่ป้าย
รถเมล์บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 ฝั่ง  และจัดให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่งไปประจ าตามจุดเสี่ยงอีก 7 -8 จุด ตาม
เส้นทางท่ีนักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจ าทุกวันที่วิทยาลัยฯเปิดท าการเรียนการสอน   

เมื่อวิทยาลัยฯประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้ว  จึงได้ขอความร่วมมือจาก
นักศึกษาห้ามไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่เชื่อฟัง  ไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้
ประกาศไปแล้วนั้น  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันทีรวมทั้งเพ่ือนในกลุ่มที่รู้เห็น
และให้การสนับสนุน 
 ทุกวันในช่วงเช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพธงชาติ  วิทยาลัยฯ ได้จัดผู้บริหารอบรม
นักศึกษาให้ปฏิบัติการกฎระเบียบเป็นประจ า  และได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนให้อดทน อดกลั้นเมื่อถูกสิ่ง
ยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม  อย่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้รีบกลับบ้าน  ท า
ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเชื่อฟัง  เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่ายบริหารจะประชุมพิจารณาโทษ  
คือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทันที ท าให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ไปทะเลาะวิวาท
กับสถาบันอ่ืน 
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 ทั้งนีไ้ด้มีการวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การป้องกันภายในวิทยาลัย 
  2. การป้องกันภายนอกวิทยาลัย 
 
1. การป้องกันภายในวิทยาลัย  ด าเนินการโดย 

1.1 จัดให้มีฝ่ายบริหารจ านวน 1 คน และมีผู้อ านวยการ นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ คอยปฏิบัติหน้าที่
แทนในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบริหารมาปฏิบัติหน้าที่ อยู่ประจ าหน้าประตูวิทยาลัยทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. 
จนกระทั่งถึงเวลา 07.00 น. จะมีอาจารย์เวรประจ าวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจ าจุดบริเวณหน้าประตู
วิทยาลัยมารับช่วงต่อจ านวน 3 คน เพ่ือท าการตรวจค้นตัวนักศึกษาที่จะเดินเข้าวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบดูว่า
นักศึกษามีการพกพาสิ่งของที่ผิดระเบียบของวิทยาลัยเข้ามาหรือไม่ ถ้าพบจะต้องมีการบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาคนนั้นเข้าระบบ ท าการตักเตือน ถ้าร้ายแรงต้องเชิญผู้ปกครองมาพบและน าเข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร
เพ่ือพิจารณาโทษในล าดับต่อไป อาจารย์ทั้ง 3 คนจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนถึงเวลา 07.50 น. ซึ่งเป็นเวลา
เข้าแถวเคารพธงชาติ อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ในการควบคุมนักศึกษาเข้าแถวบริเวณหน้า
เสาธง ต่อจากนี้จะมีอาจารย์ที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าประตูวิทยาลัยจ านวน 1 คน เพ่ือดูความเรียบร้อย
กับนักศึกษาบางส่วนที่มาไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งถึงเวลา 
16.30 น. 
 1.2 บริเวณบนอาคารเรียนทุกชั้น ห้องน้ า และโรงอาหาร จะมีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าตามจุด
ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.35 น. โดยจะตรวจสอบดูความเรียบร้อยของนักศึกษาให้ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของ
วิทยาลัย 
 1.3 การเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษายืนคุมหน้าแถวโดยจะมีผู้อ านวยการ
และฝ่ายบริหาร อบรมทุกวัน ซึ่งจะย้ าเตือนในเรื่องของระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ทุก ๆ ด้าน 
ให้รู้จักหน้าที่ ท าหน้าที่การเรียนให้ดีที่สุด โดยมาให้ทันเรียนตอนเช้า ไม่มาสาย  การมาสายเกิน 8 ครั้งใน 18 
สัปดาห์ จะถูกพิจารณาโทษตัดคะแนนพฤติกรรมทั้งหมด ให้เหลือแต่คะแนนสอบอย่างเดียว ฝึกให้มีวินัยใน
ตนเองให้ได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
 1.4 นักศึกษาทุกคนขึ้นชั้นเรียน ก่อนเข้าห้องเรียนนักศึกษาต้องยืนเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเข้า
ห้องเรียน และตอนเลิกเรียนก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการเข้าแถวหน้าชั้นเรียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเดิน
แถวไปเรียนในห้องเรียนใหม่   
 1.5 ในระหว่างอยู่ในห้องเรียน การขออนุญาตออกนอกห้องเรียนไปเข้าห้องน้ า ต้องมีบัตรอนุญาตจาก
ครูผู้สอนถือไปด้วย โดยอนุญาตให้ออกได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น  ถ้าออกนอกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาตถือว่ามี
ความผิดจะถูกตัดคะแนนพฤติกรรมครั้งละ 5 คะแนน  โดยมีผู้บริหารรับผิดชอบเดินตรวจสอบตลอดเวลา 
 1.6 ช่วงเวลา 09.50 – 10.00 น. นักศึกษาทุกคนจะต้องตรงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการที่ ฝ่ายบริหารได้อบรมไว้เมื่อช่วงเช้า มาแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน หากนักศึกษาขึ้นช้าหรือสายจะต้องมีการลงโทษ เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 
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 นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา เพ่ือไม่ให้นักศึกษามีความเครียดและคิดฟุ้งซ่าน 
ในช่วงเวลาว่างพักรับประทานอาหารได้แก่ จัดให้มีการฉายภาพยนตร์จอใหญ่บริเวณในโรงอาหาร  สารคดีที่
เป็นประโยชน์  รวมทั้งเปิดเพลงเพ่ือความบันเทิง ทั้งช่วงเช้าก่อนเข้าแถวและช่วงพักกลางวัน จัดสถานที่
พักผ่อน ร่มรื่นที่เพียงพอกับนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีภายในสถานศึกษา มี
ถ้วยและเงินรางวัลมอบให้กับนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียน
ดี มีความประพฤติดีเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี เป็นผลให้นักศึกษาเรียนอย่างมี
ความสุข 
 
2. การป้องกันภายนอกวิทยาลัย  ด าเนินการโดย 
 2.1 ในช่วงเช้า ช่วงเวลาที่นักศึกษาเดินทางมาเรียน จะมีอาจารย์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ไปคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางที่นักศึกษาใช้เดินทางมาเรียน เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง จนกระทั่งถึงเวลาเข้าเรียน  หลังจากกลับ เข้ามาในวิทยาลัยแล้ว 
จะต้องมีการบันทึกรายงานให้ผู้อ านวยการทราบว่าเรียบร้อยหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์
จะต้องมีการบันทึกรายงานเป็นประจ าทุกวัน 
 2.2 เวลาเลิกเรียน ช่วงเวลา 14.35 น. อาจารย์ผู้สอนในคาบเรียนสุดท้าย พร้อมอาจารย์ที่ได้รับค าสั่ง
มอบหมายให้มีเวรส่งนักศึกษากลับบ้าน จะต้องมาส่งนักศึกษาขึ้นรถกลับบ้านบริเวณป้ายรถเมล์ทั้ง 2 ฝั่ง และ
จะต้องมีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อ านวยการทราบ เป็นประจ าทุกวัน 
 2.3 จัดเวรไปตรวจตามจุดเสี่ยง ประมาณ 7-8 จุด เพ่ือตรวจสอบให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้านตาม
เส้นทาง โดยให้รีบกลับบ้านไม่ให้ออกนอกเส้นทาง โดยเวรตามจุดต่าง ๆ หลังจากตรวจเสร็จแล้วต้องมาบันทึก
รายงานผลในสมุดบันทึกให้ท่านผู้อ านวยการทราบทุกวัน  อาจารย์เวรตามจุดต่าง ๆ จะต้องออกตรวจทั้งรอบ
เช้าและรอบบ่าย  ซึ่งท่านผู้อ านวยการจะมีค่าตอบแทนให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยจะ
ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันตลอดทั้งปีการศึกษา ตั้งแต่ท่ีมีการก่อตั้งสถานศึกษาปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมา 
 2.4 มีการจัดประชุมร่วมและลงนามความร่วมมือเพ่ือหาแนวทางป้องกันเหตุกับสถานศึกษาใกล้เคียง 
อยู่ตลอด รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในช่วงเวลาเลิกเรียนจะมีการประสานงานกันระหว่าง
สถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
 2.5 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เชิญให้เข้าร่วม
เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท เช่น กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมแข่งขัน
กีฬา กิจกรรมไหว้ครู 
 2.6 เชิญวิทยากรจากภายนอก โดยเฉพาะท่านผู้ก ากับจากสถานีต ารวจนครบาลบางพลัด มาให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชน เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษของการก่อเหตุหรือการกระท าผิดต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น 
 
     นอกจากนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาจึงได้จัดให้มีการท าความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการตามสาขาวิชา (MOU) และประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่ 
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1. บริษัท เบนซ์นครอินทร์ จ ากัด      
2. บริษัท สยามพระราม 5 จ ากัด      
3. บริษัท มิตซูกรุงเทพ 2009 จ ากัด สาขา ติวานนท์    
4. บริษัท โตโยต้า นนท์ กรุ๊ป (ส านักงานใหญ่)  
5. บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จ ากัด   
6. บริษัท ซีพี รีเทลลิ่งค์ จ ากัด                         
7. บริษัท ศิลป์อุดมนาวา อิเล็คทริค ซัพพลาย จ ากัด               
8. บริษัท เฟริส์ แปซิฟิค ฮาริสัน จ ากัด  
9. บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด  
10. บริษัทเดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 
นอกจากนี้สถานประกอบการได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ “คุณลักษณะด้านวินัยในตนเองของพนักงาน

ที่ต้องการ” ซึ่งวิทยาลัยได้น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเครื่องมือการประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 
 

ค่าย “วินัยดีมีงานแน่” 
กิจกรรมค่าย หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหรือนอกสถานที่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม 

ใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ โดยเป็นกิจกรรม ที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
 ขอบเขต ขอบเขตของกิจกรรมค่ายเป็นการด าเนินกิจกรรมที่เพ่ิมและหรือการสร้างเสริมความมีวินัย
ในตนเอง ส าหรับนักศึกษา จ านวน 100 คน 
 จุดประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
  1.  ตระหนักในความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง 
  2.  สามารถก าหนดแนวทางในการสร้างวินัยในตนเองได้ 
  3.  มีวินัยในตนเองในระดับที่น่าพอใจ 
 เนื้อหาสาระ  (รายละเอียดในค าอธิบายประกอบกิจกรรม ) 

1. วินัยในตนเอง  ความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางการสร้างวินัยในตนเอง 
2. ทักษะชีวิต  ความหมาย  และแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต 
3. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  ความหมาย และแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 
4. การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 

ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน มีแรงจูงใจในตนเอง และการ
จัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ อันจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
และมีความสุขทั้งชีวิต ส่วนตัว ครอบครัว สังคม และการท างาน  

5. การวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการกับรายได้และการ
วางแผนครอบครัว 
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6. มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ความหมาย และ
แนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 
   กิจกรรมส าคัญ    กิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก  

1. ประเมินตนเองก่อนปฏิบัติกิจกรรม 
2. การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ในที่นี้ก าหนดไว้ 10 ฐานการเรียนรู้ (ตามเนื้อหาสาระ 10 

เรื่อง) ประกอบด้วย  
2.1  วิทยากรบรรยาย 
2.2  ศึกษาจาก Clip ตัวอย่าง (คิดวิเคราะห์) 
2.3  ร่วมกิจกรรมประจ าค่าย ได้แก่ การประเมินก่อนการปฏิบัติกิจกรรมปฏิบัติ 
       กิจกรรมและประเมินหลังร่วมกิจกรรม 

3. วางแผนการพัฒนาวินัยในตนเอง และปฏิบัติตามแผนตลอดเวลาของการเข้าค่าย ด้วย 8 
กิจกรรม เพ่ิมพลัง ปลูกฝังวินัย ประกอบด้วย 

1.  ฝึกตั้งเป้าหมาย 
2.  มีสมาธิที่เป้าหมาย 
3.  จัดล าดับความส าคัญของงาน 
4.  พักผ่อนให้เพียงพอ 
5.  กินเพ่ิมพลังสมอง ออกก าลังกาย 
6.  ท าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ประจ าวัน เช่น ตื่นเช้า ท าความสะอาดห้อง /บ้าน ทิ้งขยะ  
     เป็นต้น 
7.  ท าตามที่ตัดสินใจไว้ 
8.  ให้รางวัลกับตัวเอง “Just do it” (แค่ท ามัน ก็ส าเร็จแล้ว) 

4. ประเมินตนเองหลังร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 

   การประเมิน   การประเมิน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
   1.  ประเมินตนเองก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก) 
   2.  ประเมินก่อนร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน 
 

การบริหารจัดการค่าย 
  

 การเตรียมการจัดค่าย ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดทิศทางค่าย กระบวนการ และรายละเอียดที่
จ าเป็นในการจัดค่าย ประกอบด้วย 
 ขั้นตอนการจัดค่าย   
  1.   ขั้นเตรียมการ  จัดท ารายละเอียดก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ แนวทาง โดย
รวบรวมจัดท าคู่มือ  จัดท าโครงการ 
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  2.   ขั้นตอนด าเนินการในค่าย 
   2.1   การเปิดค่าย 
   2.2   ปฐมนิเทศก่อนร่วมกิจกรรม (อธิบายการเรียนรู้ตามกิจกรรมความส าคัญ  

       4 กิจกรรมหลัก ) 
  3.  กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
  4.  ประเมินตนเองก่อนร่วมกิจกรรม 
  5.  กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 
  6.  ประเมินหลังร่วมกิจกรรม 
  7.  ปิดค่าย 
 
  บุคลากรส าคัญ  ในการจัดกิจกรรมค่าย มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ผู้จัดการค่าย หมายถึงบุคลากรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการค่ายอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการ ควรเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 มีความเป็นผู้น า มีทักษะบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่ทั้งภาพรวมและ
รายละเอียด 

1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี 
1.3 มีวิจารณญาณ ไหวพริบปฏิภาณดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
1.4 ใฝ่รู้ ใฝ่เริ่ม พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
1.5 เป็นแบบอย่างที่ดี 

2.  พี่เลี้ยง หมายถึงกลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทดูแลกลุ่มสมาชิกโดยเฉพาะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สมาชิกในค่าย ขึ้นอยู่กับวัยและลักษณะค่าย โดยมีบทบาทดังนี้ 

2.1  ดูแลสมาชิกในค่ายทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การตอบค าถาม รวมถึงการเฝ้าระวัง 
      ความปลอดภัย ประเมิน สังเกตพฤติกรรมของสมาชิก ตลอดจนรายงานข้อมูล 

  2.2  การท ากิจกรรมในค่าย โดยการกระตุ้นให้สมาชิกร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป  
                 สามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

2.3  อาจได้รับมอบหมายให้จัดการค่าย ดูภาพรวม ประเมินสถานการณ์ และประเมินผล 
        ผู้ที่จะท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1.  เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ท างานเป็นทีม 
   2.  มีบุคลิกที่อบอุ่น เป็นมิตรเข้ากับสมาชิกได้ดี 
   3.  มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงานได้ดี 
   4.  มีวิจารณญาณ มีไหวพริบ 
   5.  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 3.  วิทยากร  เป็นผู้มีความรู้เฉพาะด้านมีความสามารถให้ความรู้เฉพาะด้าน เสริมความรู้แก่สมาชิก
ตามแผนการจัดการค่าย 

4.  ทีมสนับสนุน  เป็นทีมที่ท าหน้าที่เฉพาะ เช่น จัดสถานที ่พยาบาล ยานพาหนะ และอาหาร  
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เป็นต้น 
 5.  สมาชิกในค่าย ผู้จัดการค่าย และทีมงานจะเป็นผู้ก าหนดสมาชิกประจ าค่าย 
 
กิจกรรมการบริหารจัดการค่าย 
 1.  การประชุมทีมงานประจ าวัน ผู้จัดการค่ายควรก าหนดให้มีการประชุมวันละครั้ง เมื่อเสร็จกิจกรรม
แต่ละวัน เพ่ือประเมินการท างาน ท ากิจกรรมแต่ละวันที่ผ่านไป และเตรียมพร้อมที่จะท ากิจกรรมในวันต่อไป 
 2.  ประชุมทีมงานระหว่างวัน เป็นการประชุมในกรณทีี่มีปัญหาต้องแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจ 
 3.  กิจกรรมระหว่างค่าย เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมสร้างความประทับใจตามความ
เหมาะสม 
 

ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบกิจกรรม 
 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม  (Ice Breaking) เป็นกิจกรรมที่ท าให้สมาชิกค่ายมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้สึก
ปลอดภัย เปิดใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลดช่องว่างสมาชิกค่าย 
 แนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน  แนวทางปฏิบัติในการอยู่ค่าย 
  1.  การตรงต่อเวลา 
  2.  มีส่วนร่วมกิจกรรม 
  3.  การแต่งกายอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม 
  4.  การแสดงออกด้วยกริยาที่สุภาพ 
  5.  เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
  6.  ปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างท ากิจกรรม 
  7.  รักษาความปลอดภัยให้ตัวเองและกลุ่ม 
 
วินัยในตนเอง  (Self Discipline) 
  ความหมาย  วินัยในตนเองหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ หรือ
พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความ
ส านึกของตนเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอกหรือภายในมาเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
มุ่งหวังองค์ประกอบวินัยในตนเองมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  1.  มีความรับผิดชอบ 
  2.  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 
  3.  ตรงต่อเวลา 
  4.  มีลักษณะความเป็นผู้น า 
  5.  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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ทักษะชีวิต   หมายถึง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองท้ังในปัจจุบัน และอนาคตโดยเกิดได้ใน 
2 ทาง คือ 

1. เกิดเองตามธรรมชาติ การเลี้ยงดูในครอบครัวซึ่งอาจไม่มีทิศทางและเวลาที่ไม่แน่นอน 
2. เกิดจากการค้นหา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ชวนให้คิด อภิปราย ปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่ม ได้สะท้อนความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ กิจกรรมส าคัญ คือ กิจกรรมกลุ่ม การกระตุ้น
ด้วยชุดค าถาม 3 ลักษณะคือ R (Reflect สะท้อน)  C (Connect เชื่อมโยง)  A (Apply ปรับใช้) 

องค์ประกอบของทักษะชีวิต ประกอบด้วย 
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
4. การมีสัมพันธภาพทีดีกับผู้อ่ืน 

 
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  
ประกอบด้วย 
  1.  ขยัน คือ ความตั้งใจ เพียรพยาม ท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ อดทนไม่
ท้อถอยต่ออุปสรรค ควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ปัญหาจนลุล่วงได้ 
  2.  ประหยัด คือ การรู้จักอดออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าไม่
ฟุ่มเฟือย ด าเนินชีวิตเรียบง่าย 
  3.  ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เลี่ยม มีความจริงใจ 
  4.  มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ มีทั้งวินัยในตนเอง
และสังคม 
  5.  สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ  
  6.  สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ รักษาความสะอาดทั้งทางร่างกาย การ
แต่งกาย และที่อยู่อาศัย 
  7.  สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียว ปรองดองกัน สามารถท างานเป็นทีม
ได้ 
  8.  มีน้ าใจ คือ มีความจริงใจ ไม่เห็นแกต่ัวเอง เห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่น  
 
EQ (Emotional  Quotient) คือการวัดความฉลาดทางอารมณ์ หรือความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของ
ตนเอง และผู้อ่ืน มีแรงจูงใจในตนเอง และจัดการอารมณ์ต่างๆ ได้ อันจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัว ชวีิตครอบครัว สังคม และการท างาน 

การวัด EQ ประเมินจากความสามารถ เก่ง ดี มีสุข   
ดี : มีลักษณะ   1.  ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง 
  2.  เห็นใจผู้อื่น 
  3.  รับผิดชอบ 
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เก่ง : มีลักษณะ  4.  มีแรงจูงใจในตนเองสูง 
  5.  มีการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
  6.  มีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
สุข : มีลักษณะ  7.  ภูมิใจในตนเอง 
  8.  พอใจในชีวิต 
  9.  มีความสงบสุข 
 
 

ตารางการจัดกิจกรรมค่าย 
 

      เวลา 
วัน 

 
8.30 – 9.30 

 
9.45 – 12.00 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
13.00 – 14.45 

 
15.00 – 16.00 

 
หมายเหตุ 

 
วันที่ 1 

 
พิธีเปิด 

-ปฐมนิเทศ 
-กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม 

 
วินัยในตนเอง 

 
วินัยในตนเอง 

 

วันที่ 2 วินัยในตนเอง วินัยในตนเอง ทักษะชีวิต ทักษะชีวิต 
 

 
วันที่ 3 

 

 
ทักษะชีวิต 

 
ทักษะชีวิต 

 
คุณธรรม 8 
ประการ 

 
คุณธรรม 8 
ประการ 

 

 
วันที่ 4 

 

 
EQ 

 
EQ 

 
มนุษยสัมพันธ์ 

 
มนุษยสัมพันธ์ 

 

 
วันที่ 5 

 

 
แผนดีมีชัยไปครึ่ง 

 
แผนดีมีชัยไปครึ่ง 

 

 
แผนดีมีชัย 

ไปครึ่ง 

 
แผนดีมีชัย 

ไปครึ่ง 

 

 
วันที่ 6 

 

 
ประเมินผล 

 

 
ปิดค่าย 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ  ครูขวัญศิษย์ กรุงเทพฯ/ผู้อ านวยการ 
2. อาจารย์ชัดเจน   ไทยแท้    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ สพฐ. 
3. นายสุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ  รองผู้จัดการ 
4. นายนันทพล  แสงกวีเลิศ  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
5. นายสมพงศ์  เสือเฒ่า   ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาต 

 
ต้นฉบับ 

1. นายอัมพร  ภู่อารีย์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2. นายถาวร  โกสินทร์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

      นักศึกษา 
3. นายเสนอ  เพชรแผ่ศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
4. นางจ าเนียร  สมัครการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ 

      ร่วมมือ 
 
พิมพ์ 

1. นางสาวนพรัตน์ ลากุล   บุคลากรทางการศึกษา/ฝ่ายวิชาการ 
2. นายธนกร  ทรงประสิทธิ์  บุคลากรทางการศึกษา/ฝ่ายวิชาการ 

 
ศิลปะ 

1. นางสาวพรรณราย สุทธกรณ์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. นางสาวนพรัตน์ ลากุล   บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ 

 
 
บรรณาธิกร 

1. อาจารย์ชัดเจน   ไทยแท้    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ านาญ สพฐ. 
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ภาคผนวก 
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สรุปความต้องการของสถานประกอบการ 

 
1.  ด้านระเบียบวินัยตามลักษณะงาน  
 1.1  การตรงต่อเวลา 
 1.2  ปฏิบัติตามระเบียบ ตามข้อตกลงในที่ท างาน เช่น ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างปฏิบัติงาน 
 1.3  ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ และความปลอดภัยในที่ท างาน 
 1.4  รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.5  มีวินัยในตนเองด้านการจัดการกับภารกิจส่วนตัว ไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการท างาน 
 1.6  ใฝ่รู้ ชอบค้นหา พัฒนาตนเอง  
 1.7  ยินดีที่จะท างาน 
2.  ด้านความรู้ความสามารถทางทักษะชีวิต 
 2.1  ควรมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานจากสถานศึกษาอย่างเข้มข้น 
 2.2  สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่ เคร่งครัดในวินัยจราจร 

2.3  มีชีวอนามัย  
2.4  มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ   (เครื่องมือเครื่องใช้เป็นภาษาอังกฤษ)  

3.  ด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี 
 3.1  มีความสามารถในการใช้ Computer และ Internet 
 3.2  มีความรู้ ด้านเทคนิคยานยนต์ และควรใฝ่รู้ 
 3.3  รู้ เข้าใจ ทักษะไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
4.  ด้านทักษะพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
 4.1  ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ ตลอดจนสถานที่ท างาน 
 4.2  ควรวางแผนชีวิตหรือวางแผนการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการมีชีวิตครอบครัว และเศรษฐกิจ  
   4.3  มีความสามารถท างานเป็นทีม 
 4.4  มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ค าศัพท์เกี่ยวกับงาน 
5.  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 5.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 5.2  มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
 5.3  ให้ค านึงถึงเพ่ือนร่วมงาน ในลักษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
6.  ด้านอื่น ๆ 
 6.1  มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
 6.2  มีทักษะการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
 6.3  มีความสามารถในการรายงาน พูด และเขียน 
 6.4  ใช้ชีวิตหลังเลิกงานอย่างมีคุณภาพ  
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 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความต้องการจากสถานประกอบการ พบสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 1. การเสริมสร้างวินัยในตนเอง 
 2. การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
 3. คุณธรรมพื้นฐาน  
 4. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) 
 5. การวางแผนชีวิต (สุขภาพอนามัย วางแผนครอบครัว เศรษฐกิจ แนวทาง 5 ส) 
 6. มนุษยสัมพันธ์  การท างานเป็นทีม  
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แบบทดสอบตนเอง 

 
ค าแนะน า  ให้สมาชิกทดสอบตนเองก่อนร่วมกิจกรรม ฝึก/สร้างวินัยในตนเอง โดยตอบค าว่า “ท า” หรือ  

    “ไม่ท า” ในช่องว่างด้านหน้า 
 
................. 1. เมื่อข้าพเจ้าท างานผิดพลาดข้าพเจ้าก็จะยอมรับผิด 
................. 2. เมื่อข้าพเจ้าหยิบของส่วนร่วมมาใช้แล้วก็จะน าไปคืนไว้ที่เดิม 
................. 3. ข้าพเจ้าก าหนดเวลาตนเองในการเล่นมือถือ 
................. 4. เมื่อข้าพเจ้าจ าเป็นต้องเข้าแถวตามล าดับก่อนหลังข้าพเจ้าก็ท าด้วยความเต็มใจ 
................. 5. ข้าพเจ้ารักษาความสะอาดทิ้งขยะในภาชนะที่รองรับ/ช่วยเก็บขยะเม่ือพบเจอขยะที่ผู้อื่นท าหล่น 
        อยู่ที่พ้ืน 
................. 6. ข้าพเจ้าท าตามที่ได้รับปากกับผู้อ่ืนไว้ 
................. 7. ข้าพเจ้าเป็นคนตรงต่อเวลาไม่เคยผิดนัดกับใคร 
................. 8. ข้าพเจ้ายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
................. 9. ข้าพเจ้าไม่เคยหนีเรียน/หนีงาน/การประชุมหรืออบรม 
................. 10. เมื่อมีการสอบข้าพเจ้าไม่เคยลอกเพ่ือน 
................. 11. ข้าพเจ้ามีสัมมาคารวะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ (การทักทาย การเดินผ่าน การติดต่องาน) 
................. 12. ข้าพเจ้ามีมารยาทในการรับประทานอาหารบนโต๊ะร่วมกับผู้อ่ืน 
................. 13. ข้าพเจ้ามีจิตอาสาเมื่อพบเจออาจารย์ถือของหนัก/ช่วยท างานอ่ืนโดยไม่ต้องร้องขอ 
................. 14. ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้อื่นในระหว่างอยู่บนรถประจ าทาง/เดินทางมาวิทยาลัยฯ/เดินทางกลับบ้าน 
................. 15. ข้าพเจ้ามีความอดทนรู้จักรอ/ไม่แย่ง/ไม่แซงคิว 
................. 16. ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบส่งงานตามที่ก าหนด 
................. 17. เมื่อข้าพเจ้าเก็บของของผู้อื่นได้รีบน าไปส่งคืนให้กับเจ้าของ 
................. 18. ข้าพเจ้าใช้เงินอย่างประหยัดและพอเพียง 
................. 19. ข้าพเจ้าไม่เคยท าให้ตนเอง/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้อื่นเดือดร้อน 
................. 20. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 
 
หมายเหตุ 1. แบบประเมินชุดนี้ปรับเปลี่ยนสาระได้ตามความเหมาะสม 
  2. จัดท าเท่ากับจ านวนสมาชิก 
  3. ใช้ประเมินตนเองก่อนและหลังกิจกรรมค่าย 
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ประสบการณ์ท างานและความสนใจในการท า “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” 
 

นายพรเลิศ  แสงกวีเลิศ 
ครูขวัญศิษย์  

 
 “ครูผู้มีความมุ่งม่ันให้ลูกศิษย์เป็นคนดี” ให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่    

มีจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสาให้บริการชุมชนและสังคม เมื่อส าเร็จการศึกษา  
สามารถประกอบอาชีพที่ม่ันคงและด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการมีความมุ่งมั่นให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครู และเล็งเห็น
ความส าคัญของทรัพยากรที่จะเติบโตเป็นก าลังคนสายอาชีพ ซึ่งสมัยก่อนโรงเรียนที่สอนทางด้านสายอาชีวะยัง
ไม่แพร่หลาย ผมจึงสมัครมาสอนโรงเรียนอาชีวะเพ่ือปลูกฝังระเบียบ วินัย และสอนเฉพาะนักเรียนสายช่าง
อุตสาหกรรม  กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบเทียบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม 
จากกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นครู
สอนครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยเริ่มสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง และ วิชา
ภูมิศาสตร์ ที่โรงเรียนเพ่ิมวิทยามูลนิธิ ปีพ.ศ. 2508 เริ่มสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในรายวิชาสังคมศึกษาและ
มนุษยสัมพันธ์ จนถึงปี พ.ศ. 2512 มาท าหน้าที่งานวิชาการ และ ท าการสอนในรายวิชาธุรกิจ จนถึงปี พ.ศ. 
2527 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบัน ผมมีความรัก
และความศรัทธาในอาชีพครู  กระผมมีความตั้งใจที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นจึงได้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านการศึกษา พ.ศ. 2534 ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต และ พ.ศ. 
2546 ส าเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ครูคือ อาชีพที่มีความส าคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์  และระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตหากประเทศใดมีครูที่มีคุณภาพแนวโน้มการมีทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพก็จะมีมากขึ้น 
 ครูอาชีพ  คือ ครูที่มีความรู้ ความสามารถ ความเมตตากรุณา จิตวิญญาณของความเป็นครูในการ
อบรมสั่งสอนนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ครูต้องจัดท าแผนการสอนฐาน
สมรรถนะ การเรียนรู้อย่างมีระบบ  สามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ ครูยังเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนและ
ควบคุมความประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย รวมทั้งชี้น าสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษา
น าไปประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม  ครูอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสามารถในการสอนนักศึกษาเข้าใจวิชาอย่างลึกซ้ึง น าเนื้อหาบทเรียนมาถ่ายทอดเป็นแนวทางที่นักศึกษา
สามารถน าไปใช้จริงทั้งยังต้องจัดท าแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบที่ดีรวมทั้งการพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาวะ
ที่ดีของนักศึกษาทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา ควบคู่กันไปด้วย เป็นผู้น าความคิดเพ่ือมุ่งสอนให้
นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  เพราะกระบวนการการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพช่าง
นักศึกษาต้องรู้ในสิ่งที่สามารถแก้ไขงานนั้น ๆ ได้ ครูต้องเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริง
ในวิชาที่เรียนมากกว่าการท่อง เขียน อ่าน หนังสือเพียงอย่างเดียว ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสอนรวมทั้งมีการวัดผล  และประเมินคุณภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษาตลอดเวลา  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในวิชาที่ตนเองสอน  และน ามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่าง
ลึกซึ้ง เพ่ือนักศึกษาจะได้น าไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้เป็นอย่างดี  สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเฟืองเกียร์ที่ส่ง
ก าลังความรู้ ความสามารถรวมทั้งข้อแนะน าให้นักศึกษาประพฤติตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ 
และความประพฤติที่ดีอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วก็น าสิ่งที่ได้รับจากครูไปด าเนิน
ชีวิตและเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีความสุข  หากน านักศึกษาในแต่ละรุ่นมารวมกันก็จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด  
 
 ผู้รับผิดชอบโครงการมีความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตลอดในอาชีพของการเป็นครู โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาระเบียบวินัย เช่น 
ตรวจนักศึกษามาสาย การแต่งกายเรียบร้อยไม่ผิดระเบียบและจะจดจ าชื่อนักศึกษาที่ ไม่ตั้งใจเรียนมีปัญหาได้
ทุกคน จะพูดย้ าอยู่เสมอ ๆ ว่า “ถ้าเป็นนักเรียนแล้วไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ แล้วจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร” 
“คนดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้” และจะเรียกมาอบรมเพ่ือให้เห็นความส าคัญตลอดจนร่วมลงมือและให้ค าแนะน าเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับทุกคนด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท  ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทไว้ตั้งแต่เริ่มต้นวันที่นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ คือมีกฎ
กติกาห้ามนักศึกษาทุกคนไปทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนโดยเด็ดขาด  โดยในช่วงเช้าระหว่างที่
นักศึกษาเดินทางมาเรียน  วิทยาลัยฯจะจัดให้มีครูเวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ใน
หลายจุด  ช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนได้จัดครูเวรส่งนักศึกษาที่ป้ายรถเมล์บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 ฝั่ง  และจัด
ให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่งไปประจ าตามจุดเสี่ยงอีก 7-8 จุด ตามเส้นทางที่นักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจ าทุก
วันที่วิทยาลัยฯเปิดท าการเรียนการสอน  เมื่อวิทยาลัยฯประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบ
แล้ว  จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาห้ามไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่
เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น  เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันที
รวมทั้งเพ่ือนในกลุ่มที่รู้เห็นและให้การสนับสนุน ซึ่งทุกวันในช่วงเช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวท ากิจกรรมเคารพ
ธงชาติ  วิทยาลัยฯ ได้จัดผู้บริหารอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นประจ า  และได้แจ้งเตือนให้
นักศึกษาทุกคนต้องอดทน อดกลั้นเมื่อถูกสิ่งยั่วยุจากฝ่ายตรงข้าม  อย่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษา
ต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้รีบกลับบ้าน  หมั่นอบรมสั่งสอนเช่นนี้อยู่เป็นประจ า จนท าให้นักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเชื่อฟัง  เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่ายบริหารจะประชุมพิจารณาตัดสิน  คือให้พ้นสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทันที ส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ไปทะเลาะวิวาทกับสถาบันอ่ืน 
ทั้งนี้ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและติดตามผล  โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาที่มี
การเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่ปลายเหตุ  ประเด็นส าคัญคือ 
นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  ถ้าทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะเบาบางหรือแทบไม่มีเลย 
 
 จากการทุ่มเทและอุทิศตน ต่องานด้านการศึกษา ทั้งในหน้าที่ครู ผู้บริหาร ส่งผลให้ลูกศิษย์มากมาย
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี
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ชื่อเสียงและประกอบธุรกิจส่วนตัวที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ทันตแพทย์  นายทหาร เจ้าของธุรกิจน าเข้าอะไหล่จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทการบินไทย 
ธนาคาร  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการทั่วไป  
  
 ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการติดตามข่าวสารทางด้าน
การศึกษาอยู่ตลอดเวลา และน ามาประชุมและอบรมให้กับครูผู้สอนอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะการพัฒนาครูใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการเรียนรู้ของครูที่เป็นการเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูโดยตรงเพ่ือให้ท าหน้าที่ครู
ได้ผลดีขึ้น โดยวัดจากผลการเรียนของศิษย์  เน้นเรียนแล้วให้เกิดทักษะ ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วที่ครูจะยืนเป็นหุ่น
เฉยอยู่แต่หน้าชั้นเพียงอย่างเดียว ครูต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฏี แต่ต้องเปลี่ยน
บริบทการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนรู้จักหาค าตอบและตั้งค าถามด้วยตนเอง ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของเด็กให้รู้จักการคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้าง
ผลงาน วางแผนและประมวลผลเป็น ครูจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้ลูกศิษย์นั้นมีสุขภาวะที่ดีครบถ้วนทั้ง 4 มิติ ได้แก่สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะ
ทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา 
 
 จากประสบการณ์การบริหารจัดการข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีความสนใจที่จะท าโครงการ
พัฒนาระเบียบวินัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่”  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระเบียบวินัยผู้เรียนและเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา เพ่ือให้
พร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีความสุข ให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งปณิธานไว้ 
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         ผู้อ านวยการและผู้จัดการ 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 


