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๑ 
 

 
บทสรปุสําหรับผูบ้ริหาร 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
๑. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาในรอบปกีารศึกษาที่จัดทาํรายงานผลการประเมินตนเอง

ประกอบด้วย 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ ์

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๕ ดา้น ดังนี ้

 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ
ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สาํเร็จการศกึษา   

๑.๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ๓ ดี 
๑.๒ ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ยอดเย่ียม 
๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
๒ ปานกลาง 

๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์              
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

๓ ดี 

๑.๕ ผลการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ ๓ ดี 
๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ๕ ยอดเย่ียม 
๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
๔ ดีเลิศ 

๑.๘ การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา ๔ ดีเลิศ 
ด ้านที่ ๒ ด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน 

๒.๑ การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
๒.๑.๑ การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น         

ระบบ 
 
๕

 
ยอดเย่ียม

๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 

๕ ยอดเย่ียม 

๒.๒ การจัดการเรียนร ู้ส ู่การปฏบิตัทิีเ่น ้นผ ู้เรียนเป ็นสาํคญั 
๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ๕ ยอดเย่ียม
๒.๒.๒ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕ ยอดเย่ียม 



๒ 
 

 

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคณุภาพ
ด้านที่ ๓ ด้านครูผูส้อนและผูบ้รหิารสถานศกึษา 

๓.๑ ครผู ู้สอน 
๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ๕ ยอดเย่ียม
๓.๑.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน ๕ ยอดเย่ียม 
๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 

๓.๒ ผ ู้บรหิารสถานศกึษา 
๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

 
๕

 
ยอดเย่ียม

๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ๕ ยอดเย่ียม 

ด ้านที่ ๔ ด ้านการมีส ่วนร ่วม 
๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
๕

 
ยอดเย่ียม

๔.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ๕ ยอดเย่ียม 
๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ๕ ยอดเย่ียม 

ด ้านที่ ๕ ด้านป ัจจัยพื้นฐาน 
๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน 

หรืองานฟาร์ม 
๕ ยอดเย่ียม 

๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ๕ ยอดเย่ียม 
๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ๕ ยอดเย่ียม 
๕.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
๕ ยอดเย่ียม 

๕.๕ การเข้าถงึระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีน 

๕ ยอดเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา 

๑) ประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับคุณภาพ ๕  “ยอดเย่ียม”  จํานวน ๑๘ ขอ้ 
๒) ประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับคุณภาพ ๔  “ดีเลิศ”  จํานวน   ๓ ขอ้ 
๓) ประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับคุณภาพ ๓  “ดี” จํานวน   ๓ ขอ้ 
๔) ประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับคุณภาพ ๒  “ปานกลาง” จํานวน   ๑ ขอ้ 
๕) ประเด็นการพิจารณาที่อยู่ในระดับคุณภาพ ๑  “กําลังพัฒนา”  จํานวน    - ขอ้ 

 
๑.๒ จุดเด่น 

1) สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีคุณภาพ 



๓ 
 

 

2) สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพสูง 
3) สถานศึกษามีจํานวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 และผู้เรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 2 ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติขึ้นไปในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

4) สถานศึกษามีการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาด้วยวิธีที่หลากหลาย ทําให้สามารถติดตามข้อมูล
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ได้ 

5) สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองและมีการร่วมมือ
กันพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

6) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนมีความใส่ใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ 
ครบทุกรายวิชา 

7) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ โดยพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  8) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา บริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา นําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  9) สถานศึกษานําสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ สถานศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

๑0) สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการ 
อาชีวศึกษา 

11) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมและใช้วิชาชีพสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในการบริการชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา 

12) สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์อย่างต่อเน่ือง และมีการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑3) สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอ สําหรับ
บุคลากรผู้เรียนหรือผู้สนใจใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

๑4) สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศที่มีคุณภาพครบทั้ง 9 ด้าน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
๑5) สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน ใช้ใน

การ จัดการเรียนการสอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอน ในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1) ผู้สําเร็จการศึกษาขาดแหล่งทุนในการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ 
2) ควรจัดระบบดูแล ติดตาม และให้คําแนะนําผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
๓) สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนจัดทําและนําผลงานประกวดหรือเผยแพร่บนเวทีระดับชาติ 
๔) สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนนําความรู้และทักษะที่ได้รับไปแข่งขันภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น 
๕) ควรให้ครูผู้สอนจัดทําการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และนําผลงานไปประกวดบนเวทีต่าง ๆ 



๔ 
 

 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ง่าย 
2) หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และกิจกรรมสําหรับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 
3) ควรเพ่ิมช่องทางการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการแข่งขันทักษะวิชาชีพให้มากย่ิงขึ้น 
4) ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้มากย่ิงขึ้น 

 
๒. การสร้างความเช่ือม่ันใหแ้กผู่้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

ด้วยสถานศึกษาตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่ยึดหลัก การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ ตลอดจนชุมชนและสังคม ได้กําหนดนโยบายกลยุทธ์ และพันธกิจให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียน และครูคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
ควบคู่กับการสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณประโยชน์และจิตอาสาต่อชุมชนและสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ 
อันจะทําให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพอย่างย่ังยืนในระยะยาวต่อไป  

 
๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีบ่รรลุเปา้ประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกดั 

จากนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ที่กําหนดให้สถานประกอบการร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดการศึกษาและบริหาร
สถานศึกษาให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัย
นํามากําหนดยุทธศาสตร์รองรับนโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ดังน้ี 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  
4) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของ สถานประกอบการ 
6) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาโดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) จัดสรรทรัพยากร เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
8) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายของต้นสังกัด 
9) จัดระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

10) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยร่วมมือกับชุมชนและสังคม 
11) ส่งเสริมให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
๔. การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาทีเ่ปน็แบบอย่างทีด่ี (Best Practice) ได้แก ่

การดําเนินโครงการสนับสนุนครูเครือข่ายมลูนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้สามารถสร้างคุณูปการ
ต่อวงการศึกษาไทย ภายใต้ช่ือ “โครงการพัฒนาระเบียบวินัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่
โลกอาชีพ “ค่ายวินัยดีมีงานแน่” โดยมีรายละเอียดของโครงการดังน้ี 
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แบบเสนอโครงการ 

สนบัสนุนครเูครือข่ายมูลนธิิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟา้มหาจกัรีใหส้ามารถสร้างคณุปูการต่อวงการศกึษาไทย 
สนบัสนุนโดย 

วิทยาลัยเทคโนโลยพีระรามหก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปประกอบไปดว้ย 
 

1. แนวทางการทาํโครงการ 
(     ) การขยายผลงานจากความสําเร็จของครูเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ 
(  ) การพัฒนาความรู้และทกัษะเพ่ือการมีงานทํา 
(     ) การขยายกลุ่มการเรียนรู้เพ่ือสุขภาวะในพ้ืนที่ 
 

๑. ชื่อโครงการ  
 

 โครงการพฒันาระเบียบวินัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทีด่เีตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ                 
“คา่ยวินัยดีมีงานแน”่ 
 

๒. งบประมาณ 
จํานวน : ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 
๓. ระยะเวลาดําเนินงาน : 

 

 ต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ สิน้สุดปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
 

๔. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัประโยชน์  
 

(      )  นักเรียนหรือผูเ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือเทียบเท่า 
(ทั้งในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา) 

(      )  เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
(      )  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติหน้าที่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(      )  เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
(  )  อ่ืน ๆ นักเรียน นกัศกึษาของวิทยาลัยเทคโนโลยพีระรามหก 
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ส่วนที ่๒ รายละเอียดโครงการ 
 

๑. หลกัการและเหตผุล 
ผู้เสนอโครงการมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษามาเป็นระยะ

เวลานาน มีความมุ่งมั่นให้ลูกศิษย์เป็นคนดีให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสํานึกที่ดี                   
มีจิตอาสาให้บริการชุมชนและสังคม เมื่อสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงและดํารงชีพในสังคม
ได้อย่างมีความสุข จึงสนใจที่จะจัดทําข้อเสนอโครงการในประเด็นที่ ๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือการมี
งานทําเป็นการทําโครงการโดยดําเนินงานในพ้ืนที่ของโรงเรียนหรือเครือข่ายการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพ้ืนที่
เพ่ือให้ผู้เรียนค้นหาตัวตนและความถนัดในทักษะด้านต่าง ๆ อันเช่ือมโยงไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพได้ตาม
ความสนใจของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายในการร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะของผู้เรียนร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการระดมทรัพยากรและปัจจัยต่าง ๆ จากชุมชนเข้ามาอาทิการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทํางานในอาชีพที่สนใจสร้างคุณลักษณะสําคัญในการ
ทํางานโดยผ่านการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้เรียนทั้ง๔มิติได้แก่กายจิตสังคมและ
ปัญญาควบคู่กันไปด้วย 

สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓) ประกอบด้วย            
สี่มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีอุบัติภัย สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจ
ที่เป็นสุข ปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลง สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การรอบรู้ รู้เท่าทัน
สรรพสิ่ง มีความเมตตากรุณามีสติ สมาธิ สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ชุมชน 
สถานที่ทํางาน คนในชุมชน รวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความเสมอภาคและมีสันติภาพ 

สภาพสภาวะปัจจุบันสถานประกอบการมีความต้องการผู้สําเร็จการศึกษาที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต้อง
เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้ง ๔ มิติดังกล่าว  ตามความมุ่งมั่นของผู้เสนอโครงการ จึงมีความสนใจที่จะ
จัดทําข้อเสนอโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้เสนอโครงการชื่อ “โครงการพัฒนาระเบยีบวินัยเพือ่เสริมสร้างสขุภาวะ
ที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ” จากที่ผู้เสนอโครงการได้มีการดูแลนักเรียนอยู่เป็นประจําและต่อเน่ือง 
จากการตรวจสอบสถิติจากฝ่ายกิจการนักศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนยังขาดระเบียบวินัย ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดของวิทยาลัย ส่งผลต่อการดํารงชีวิต สภาพเป็นอยู่ขาดสุขภาวะที่ดีต่อชีวิต ทําให้ชีวิตไม่
ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่โลกอาชีพ ต้องศึกษาหาข้อมูลเพ่ือแก้ไขและพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิต สังคม 
และปัญญา ให้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนสามารถดํารงสัมมาอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากการที่ผู้เสนอโครงการได้ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วในระยะที่ ๑ (เดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๑) 
มีผลตอบรับเป็นอย่างดีอีกทั้งมีผู้ได้รับผลประโยชน์มากมาย จึงได้มีการเสนอโครงการเพ่ือดําเนินการต่อเน่ืองต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายรู้และตระหนักในคุณค่าของความมีระเบียบวินัย 
๒.๒ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายสามารถปฏิบัติตน เพ่ือแสดงความมีระเบียบวินัยได้ 
๒.๓ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีระเบียบวินัย 



๗ 
 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมายและจํานวนผู้ได้รบัประโยชน ์
๓.๑ กลุม่เป้าหมายหลัก ได้แก่ (๑) นักเรียนระดับช้ัน ปวช. จํานวน ประมาณ ๔๕๐ คน                          

(๒) นักเรียนระดับช้ัน ปวส. จํานวน ประมาณ ๒๐๐ คน 
๓.๒ กลุม่เป้าหมายรอง ได้แก่  (๑) สถานประกอบการ จํานวนประมาณ ๑๐ แห่ง                                 

(๒) ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย 
 

๔. พื้นทีด่าํเนนิงาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 
๕. ระยะเวลาโครงการ 
 ต้ังแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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๖. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 

ลําดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานร่วมสนบัสนนุ ผลผลติของกจิกรรม 
๑ ประชุมวางแผนเพื่อดําเนินโครงการ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารจัดการวิทยาลัย แผนการดําเนินงาน 
๒ แต่งตั้งกรรมการและทําความเข้าใจ มีนาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารจัดการวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

เดือน ต.ค. และ มี.ค. 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายวิชาการ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

เกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้เรียน 
๔ กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยตามแนวทางคู่มือ

การจัดค่าย 
ตลอดทุกปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีสุข

ภาวะที่ดีขึ้น (สุขภาวะ ทางกาย          
ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา) 

๔.๑ กิจกรรมติดตามพฤติกรรมการมาเรียน ตลอดทุกปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถิติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

๔.๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาสถาน
ประกอบการ 

ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง สถานประกอบการตามสาขาวิชา ทราบความต้องการของสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา (สุขภาวะ
ทางปัญญา และทางสังคม) 

๔.๓ กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์แก่
ผู้เรียน 

ตลอดทุกปีการศึกษา 
สอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/ครูผู้สอนประจํา
ทุกรายวิชา 

ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (สขุภาวะทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม) 

๔.๔ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามสาขาและ
คุณลักษณะตามความต้องการของสถาน
ประกอบการได้แก่ การสร้างวินัยในตนเอง   
การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมพื้นฐาน        

ตลอดทุกปีการศึกษา 
สอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา/ครูผู้สอน
ประจําสาขาวิชา 

ผู้เรียนได้รับความรู้เสริมทักษะ
เพิ่มเติมจากที่ได้เรียนมา ฝึกปฏิบัติ
เพิ่มเติมให้เกิดความชํานาญและ
คุณลักษณะตามความต้องการของ
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ลําดบัที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานร่วมสนบัสนนุ ผลผลติของกจิกรรม 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การวางแผน
ชีวิต การมีมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม 

สถานประกอบการ (สุขภาวะทางกาย 
ทางปัญญา และทางสังคม) 

 ๔.๕ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา ชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ผู้เรียนมีจิตใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือ
สังคม (สุขภาวะทางกาย ทางจิต และ
ทางสังคม) 

๔.๖ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 

ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องตาม
สาขาวิชา 

ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์จริง (สุขภาวะทางสังคม
และ ทางปัญญา) 

๔.๗ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ (ผู้เรียนที่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีระเบียบวินัย     
ที่ดีขึ้น) 

ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้เรียนได้รับความภาคภูมิใจ กําลังใจ
ในการที่มีวินัยที่ดี (สุขภาวะทางจิต 
และ ทางสังคม) 

  
  *กิจกรรมการจัดค่าย หมายถึง  การรวมกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างวินัยในตนเอง วินัยในงาน วินัยในสังคม 
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
ด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมจะมี ๒ ลักษณะ คือ 
  - ลักษณะที่ ๑  กิจกรรมภายในกลุ่มย่อย 
    ๑. เลือกเข้ากลุ่ม 
    ๒. เลือกผู้นํา 
    ๓. กําหนดข้อปฏิบัติในกลุ่ม 
  - ลักษณะที่ ๒  กิจกรรมภายในกลุ่มใหญ ่
    ๑. ฝึกคิดวิเคราะห์ความมีวินัยในตนเอง จากช่วงเหตุการณ์ 
    ๒. ร่วมกันกําหนดข้อตกลง ข้อปฏิบัติ การชมเชย และการลงโทษ 
    ๓. พบวิทยากรให้ความรู้สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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    ๔. ปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะฯ 
    ๕. แต่ละกลุม่ออกแบบและปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
    ๖. ทัศนศึกษา 
    ๗. เชิดชูเกียรติ 
        - กลุ่ม 
        - บุคคล 
    ๘. ติดตามผล 
 
 
๗. งบประมาณ  

การดําเนินงานโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
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๘. การประเมินผลความสําเร็จ  
 

ผลผลติ ผลลพัธ ์
จํานวนผูเ้รียนที่มีคณุภาพพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ ผู้เรียนเป็นทีย่อมรับของสถานประกอบการ 
จํานวนผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานภายนอกใหค้วามเชื่อม่ัน
สถานศกึษา 

ผู้รบับรกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร มีความพึงพอใจ 

 
๙. ลกัษณะการดาํเนินงาน  

(     ) ดําเนินงานโครงการด้วยตนเองทั้งหมด 
(     )  ดําเนินงานโครงการด้วยตนเองและมีคณะทาํงานร่วมสนับสนุน 
(  )  ดําเนินงานโครงการด้วยตนเองและมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน คือ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  และ สถานประกอบการ 
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ส่วนที ่๓ ประสบการณท์าํงานและความสนใจทาํโครงการของผู้เสนอโครงการ  
 

“ครผูู้มีความมุ่งม่ันให้ลกูศษิย์เปน็คนดี” ใหเ้ปน็คนตรงต่อเวลา มีความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่
มีจิตสาํนกึทีด่ ีมีจิตอาสาใหบ้ริการชุมชนและสังคม เม่ือสําเร็จการศกึษา 
สามารถประกอบอาชพีที่ม่ันคงและดาํรงชพีในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

 
 ผู้เสนอโครงการมีความมุ่งมั่นให้ลูกศิษย์เป็นคนดี เป็นแรงบันดาลใจให้มาเป็นครู และเล็งเห็น
ความสําคัญของทรัพยากรที่จะเติบโตเป็นกําลังคนสายอาชีพ ซึ่งสมัยก่อนโรงเรียนที่สอนทางด้านสายอาชีวะยัง
ไม่แพร่หลาย จึงสมัครมาสอนโรงเรียนอาชีวะเพ่ือปลูกฝังระเบียบ วินัย และสอนเฉพาะนักเรียนสายช่าง
อุตสาหกรรม กระผมได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาช้ันสูง จากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบเทียบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม                
จากกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นครู
สอนครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเริ่มสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง และ 
วิชาภูมิศาสตร์ ที่โรงเรียนเพ่ิมวิทยามูลนิธิ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เริ่มสอนทางด้านอาชีวศึกษา ในรายวิชา สังคมศึกษา
และมนุษยสัมพันธ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มาทําหน้าที่งานวิชาการ และ ทําการสอนในรายวิชาธุรกิจ จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบัน ผมมีความรัก
และความศรัทธาในอาชีพครู กระผมมีความต้ังใจที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้นจึงได้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมทางด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๔ สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต และ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครู คือ 
อาชีพที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตหากประเทศใดมีครูที่มีคุณภาพแนวโน้มการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ก็จะมีมากขึ้น 
 ครูอาชีพ  คือ ครูที่มีความรู้ ความสามารถ ความเมตตากรุณา จิตวิญญาณของความเป็นครูในการ
อบรมสั่งสอนนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย ครูต้องจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ 
การเรียนรู้อย่างมีระบบ  สามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ ครูยังเป็นผู้ที่คอยสั่งสอนและควบคุมความ
ประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย รวมท้ังช้ีนําสิ่งที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษานําไป
ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม ครูอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความสามารถในการสอนนักศึกษาเข้าใจวิชาอย่างลึกซึ้ง นําเน้ือหาบทเรียนมาถ่ายทอดเป็นแนวทางที่นักศึกษา
สามารถนําไปใช้จริงทั้งยังต้องจัดทําแผนการเรียนรู้อย่างมีระบบที่ดีรวมท้ังการพัฒนาทักษะชีวิต และสุขภาวะ
ที่ดีของนักศึกษาทั้งทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ กายจิตสังคมและปัญญาควบคู่กันไปด้วย เป็นผู้นําความคิดเพ่ือมุ่งสอนให้
นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็นและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  เพราะกระบวนการการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพช่าง
นักศึกษาต้องรู้ในสิ่งที่สามารถแก้ไขงานน้ัน ๆ ได้ ครูต้องเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริงใน
วิชาที่เรียนมากกว่าการท่อง เขียน อ่าน หนังสือเพียงอย่างเดียวดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสอนรวมทั้งมีการวัดผล  และประเมินคุณภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษาตลอดเวลา ครูจึงต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในวิชาที่ตนเองสอน  และนํามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาได้อย่าง
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ลึกซึ้ง เพ่ือนักศึกษาจะได้นําไปใช้ประกอบอาชีพจริงได้เป็นอย่างดี  สิ่งเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเฟืองเกียร์ที่ส่งกําลัง
ความรู้ ความสามารถรวมทั้งข้อแนะนําให้นักศึกษาประพฤติตนเป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และ
ความประพฤติที่ดีอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็นําสิ่งที่ได้รับจากครูไปดําเนินชีวิต
และเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างมีความสุข  หากนํานักศึกษาในแต่ละรุ่นมารวมกันก็จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศให้เจริญย่ิงขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุด  
 ผู้เสนอโครงการมีความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้
ปฏิบัติต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานตลอดในอาชีพของการเป็นครู โดยมุ่งเน้นเรื่องการรักษาระเบียบวินัย เช่น 
ตรวจนักศึกษามาสาย การแต่งกายเรียบร้อยไม่ผิดระเบียบและจะจดจําช่ือนักศึกษาที่ไม่ต้ังใจเรียนมีปัญหาได้
ทุกคน จะพูดยํ้าอยู่เสมอ ๆ ว่า “ถ้าเป็นนักเรียนแล้วไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ แล้วจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร” 
“คนดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้” และจะเรียกมาอบรมเพื่อให้เห็นความสําคัญตลอดจนร่วมลงมือและให้คําแนะนําเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับทุกคนด้วยตนเองโดยเฉพาะในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งได้กําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการทะเลาะวิวาทไว้ต้ังแต่เริ่มต้นวันที่นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งน้ี คือ มีกฎกติกา
ห้ามนักศึกษาทุกคนไปทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาสถาบันอ่ืนโดยเด็ดขาด โดยในช่วงเช้าระหว่างที่นักศึกษา
เดินทางมาเรียน วิทยาลัยจะจัดให้มคีรูเวรดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาตามจุดเสีย่งต่าง ๆ ในหลายจุด ช่วงบ่าย
หลังเลิกเรียนได้จัดครูเวรส่งนักศึกษาที่ป้ายรถเมล์บริเวณหน้าวิทยาลัย ทั้ง ๒ ฝั่ง และจัดให้ครูเวรอีกส่วนหนึ่ง
ไปประจําตามจุดเสี่ยงอีก ๗ - ๘ จุด ตามเส้นทางที่นักศึกษาเดินทางกลับบ้านเป็นประจําทุกวันที่วิทยาลัยฯ   
เปิดทําการเรียนการสอน  เมื่อวิทยาลัยฯ ประกาศกฎกติกาให้นักศึกษาทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้ว จึงขอความ
ร่วมมือจากนักศึกษาห้ามไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน หากนักศึกษาไม่เช่ือฟังไม่ปฏิบัติตาม
กฎที่ได้ประกาศไปแล้วน้ัน  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะถูกฝ่ายบริหารประชุมพิจารณาโทษทันทีรวมท้ังเพ่ือนในกลุ่ม
ที่รู้เห็นและให้การสนับสนุน ซึ่งทุกวันในช่วงเช้านักศึกษาทุกคนเข้าแถวทํากิจกรรมเคารพธงชาติ  วิทยาลัยได้
จัดผู้บริหารอบรมนักศึกษาให้ปฏิบัติการกฎระเบียบเป็นประจํา  และได้แจ้งเตือนให้นักศึกษาทุกคนต้องอดทน 
อดกลั้นเมื่อถูกสิ่งย่ัวยุจากฝ่ายตรงข้าม อย่าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักศึกษาต่างสถาบัน เมื่อเลิกเรียนขอให้
รีบกลับบ้าน หมั่นอบรมสั่งสอนเช่นน้ีอยู่เป็นประจํา ส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกเช่ือฟัง 
เพราะรู้ถึงโทษที่ฝ่ายบริหารจะประชุมพิจารณาตัดสิน คือ ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย
ทันที ส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยไม่ไปทะเลาะวิวาทกับสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
และติดตามผล โดยดาํเนนิการอย่างตอ่เนื่องตลอดปกีารศึกษาทีมี่การเรยีนการสอน ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย แก้ปัญหาทีต่น้เหตไุม่ใชท่ีป่ลายเหต ุประเด็นสําคัญ คือ นักศึกษาทกุคนตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดถ้าทุกหน่วยงานนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปัญหาการทะเลาะวิวาทก็จะเบาบาง
หรือแทบไม่มีเลย 
 จากการทุ่มเทและอุทิศตน ต่องานด้านการศึกษา ทั้งในหน้าที่ครู ผู้บริหาร ส่งผลให้ลูกศิษย์มากมาย
ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มี
ช่ือเสียงและประกอบธุรกิจส่วนตัวที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ทันตแพทย์ นายทหาร เจ้าของธุรกิจนําเข้าอะไหล่จากประเทศญี่ปุ่น บริษัทการบินไทย ธนาคาร 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการท่ัวไป   



๑๔ 
 

 

 ผู้เสนอโครงการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการติดตามข่าวสารทางด้านการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา และนํามาประชุมและอบรมให้กับครูผู้สอนอยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะการพัฒนาครูในศตวรรษที่ ๒๑
ต้องเน้นการเรียนรู้ของครูที่เป็นการเรียนรู้จากการทําหน้าที่ครูโดยตรงเพ่ือให้ทําหน้าที่ครูได้ผลดีขึ้น โดยวัด
จากผลการเรียนของศิษย์  เน้นเรียนแล้วให้เกิดทักษะปัจจุบันน้ีไม่ใช่แล้วที่ครูจะยืนเป็นหุ่นเฉยอยู่แต่หน้าช้ัน
เพียงอย่างเดียว ครูต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองทฤษฏี แต่ต้องเปลี่ยนบริบทการเรียน
การสอนที่ทําให้นักเรียนรู้จักหาคําตอบและต้ังคําถามด้วยตนเอง ฉะน้ันต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของ
เด็กให้รู้จักการคิดสร้างสรรค์ ร่วมกันวางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผน
และประมวลผลเป็น ครูจึงต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพ่ือให้ลูกศิษย์
น้ันมีสุขภาวะที่ดีครบถ้วนทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางปัญญา 
 จากประสบการณ์การบริหารจัดการข้างต้น ผู้เสนอโครงการจึงมีความสนใจที่จะทําโครงการการ
พัฒนาระเบียบวินัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระเบียบวินัยผู้เรียนและเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา เพ่ือให้พร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่าง
มีความสุข ให้ประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังปณิธานไว้ 
 
 


