
รายงานการนิเทศ ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 

นางอัมพร  พีรพลานันท์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในครั้งนี้   เป็นโครงการที่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) กับ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน 
 การด าเนินงานส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานแล้ว  ยังมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ๒ 
หน่วยงาน คือ  

๑.  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  สนับสนุนให้เกิดสถานศึกษาคุณธรรม และคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
๒.  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)   ได้จัดท าเอกสารทีอ่อกแบบกิจกรรม 

การเรียนรู้ ๖ หน่วย ดังนี้  
    หน่วยที่ ๑  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ  ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ ความดีของฉัน , ลูกโป่งความดี , จัดอันดับและความส าเร็จ , ผ้าป่า
ความดี , ไอดอลของฉัน 
    หน่วยที่ ๒  กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ ระเบียบวินัยใน
ชีวิต , สวยด้วยใจ , มือสะอาดชาติไม่ล่ม 
    หน่วยที่ ๓  กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ รู้จัก “พ่อ”,  
รู้ใจ “พ่อ” , เดินตาม “พ่อ” , ต้นไม้ของ “พ่อ” 
    หน่วยที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ การแสดงพ้ืนบ้าน , 
การละเล่นพ้ืนบ้าน , ประเพณีไทยในท้องถิ่น , สวย -หล่อแบบไทยแต่งกายตามถิ่น , ภาษาไทย ภาษาถิ่น , 
หัตถศิลป์ ท้องถิ่นเรา , งามอย่างไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย , อาหารไทยในท้องถิ่น 
    หน่วยที่ ๕  กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ เรา
ท าได้ , พอเพียง มีวินัย , สุจริต จิตอาสา , ใครรู้บ้าง 
    หน่วยที่ ๖  กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ  ประกอบด้วยกิจกรรมเสนอแนะ คือ 
ชุมชนที่รัก , สิ่งที่ฉันเป็น 

และสร้างรายวิชา ๒๐๐๐-๒๐๐๗ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (๐-๒-๐) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  และ ๓๐๐๐-๒๐๐๕ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (๐-๒-๐) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและครูได้ทดลองใช้กิจกรรมในเอกสาร  เพ่ือให้สามารถน า
กิจกรรมการเรียนรู้ในเอกสารไปใช้จัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ข้อมูลที่น าเสนอในบทความนี้ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการนิเทศมาก าหนดหัวข้อน าเสนอดังต่อไปนี้ 
๑. การออกแบบและการประเมินผลโครงงานในรูปแบบงานวิจัย 
๒.  ข้อมูลการนิเทศ   
๓. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เรียน 

 

๑.  การออกแบบและการประเมินผลโครงการ / โครงงานในรูปแบบงานวิจัย 
 การออกแบบและประเมินผลโครงการ / โครงงานในรูปแบบงานวิจัย ที่น าเสนอนี้เป็นข้อสังเกตที่ได้จาก
การนิเทศ จึงกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่พบว่าควรมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีประเด็นหลัก ๒ แห่ง คือการศึกษาความ



 ๒ 

เป็นมาและความส าคัญของโครงการ / โครงงาน และการออกแบบการประเมิน เพ่ือให้สามารถรายงานผล
โครงงานโดยใช้รูปแบบของงานวิจัยได้ 
 ข้อมูลที่มีความจ าเป็นต้องกล่าวถึงในการน าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ / โครงงาน 
คือ 
 ๑.  ท าไมจึงต้องจัดท าโครงการ / โครงงานนี้ เช่น แก้ปัญหาอะไร หรือต้องการพัฒนาอะไรให้เพิ่มขึ้น  
 ๒.  สภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึน 

๓.  ข้อมูลย้อนหลังก่อนด าเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลหลังจากด าเนินงานแล้ว หรือการก าหนด 
วิธีการประเมินผล 

สิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการ / โครงงานที่เหมาะสม  และเป็นการ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม (Valued) ให้กับโครงการ / โครงงานที่จัดท า  
 

ตัวอย่างเช่น  การพัฒนามีดตัดกล้วยเพื่อท ากล้วยฉาบ   
นวัตกรรมที่ได้ คือ เครื่องมือตัดกล้วยเพื่อท ากล้วยฉาบ 
 

ข้อมูลที่ควรจะน าเสนอว่า “ท าไมจึงต้องจัดท าโครงงานนี้” อาจน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 
๑. ท าไมจึงต้องพัฒนา “เครื่องมือตัดกล้วย” เช่น  

- กล้วยเป็นผลผลิตที่เกือบทุกบ้านในชุมชนมี  
- กล้วยออกลูกเป็นเครือ (ได้ปริมาณมากต่อครั้ง)   
- สภาพปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ท่ีมีล้นตลาด และถูกละเลยให้เน่าเสีย เป็นต้น 

การน าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา อาจให้ข้อมูลดังนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกล้วยใน
จังหวัดมีเท่าไหร่ มีผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอะไรบ้าง มีดตัดกล้วยเพ่ือท ากล้วยฉาบมีความส าคัญอย่างไร  /หรือ
ปริมาณกล้วยที่เน่าเสียหรือต้องทิ้งมีเท่าไหร่ต่อครัวเรือนหรือในภาพรวมของทั้งจังหวัด ควรน ากล้วยมาพัฒนา
อย่างไร แปรรูปอะไรได้บ้าง ท าไมจึงเลือกการแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ และมีดตัดกล้วยเพ่ือท ากล้วยฉาบมี
ความส าคัญอย่างไร  เป็นต้น (สิ่งเหล่านี้ คือ การน าเสนอสภาพปัจจุบัน)  สภาพเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกท้องที่ หรือ
ทุกจังหวัดหรือไม ่ ถ้าใช่ ก็จะย่ิงเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรมที่พัฒนา 

๒. ท าแล้วได้ประโยชน์อะไร เช่น  
- กล้วยมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อร่างกาย แม้แปรรูปแล้วก็ตาม 
- รายได้เพ่ิมข้ึนต่อครัวเรือนจากการมีอาชีพเสริมท ากล้วยฉาบ   
- เป็นการลดค่าใช้จ่าย / ลดปริมาณกล้วยเหลือทิ้ง ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุด  
- เป็นการเพ่ิมอาหารว่างให้กับครัวเรือนภายในประเทศ (สามารถมีอาหารว่างราคาถูก 

รับประทาน ลดการรับประทานอาหารขบเคี้ยวที่มีรสเค็มจัด หวานจัดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะของ
เด็กๆ)   

- ปริมาณความต้องการอาหารว่างในต่างประเทศมีสูง กล้วยฉาบจึงเป็นอาหารว่างช่วยเพิ่ม 
ทางเลือกแก่ผู้บริโภค  เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้ คือ การน าเสนอสภาพที่ต้องการให้เกิด 
 

 การเรียบเรียงข้อมูลเพ่ือน าเสนอ  แนวทางหนึ่งที่ใช้ คือ จะเรียบเรียงข้อมูลจากกว้างไปหาแคบ เช่น ถ้า
ยึดประเด็นการวิจัย เพ่ือพัฒนาเครื่องมือตัดกล้วย ใช้ในพื้นที่เป้าหมาย คือแคบ ใช้นอกพ้ืนที่เป้าหมาย คือกว้าง   

การน าเสนอจากกว้างไปหาแคบ คือ ปริมาณกล้วยล้นตลาดนอกพ้ืนที่เป็นอย่างไร  ในพื้นที่เป็นอย่างไร  
  



 ๓ 

ส่วนประโยชน์อาจจะเรียบเรียงจากแคบไปหากว้าง เช่น หากใช้ในพ้ืนที่เป้าหมายจะสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
เท่าไหร่  และถ้าสามารถน าไปใช้ในวงกว้างจะสร้างมูลค่าเพ่ิมเท่าไหร่ (รายได้ประชากรจากการใช้มีดตัดกล้วยท า
กล้วยฉาบ) เป็นต้น   

ความเหมาะสมในการเรียบเรียงจึงขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผูวิ้จัย  
ประเด็นส าคัญ คือ นักวิจัยจะน าเสนออย่างไร ที่ท าให้ผู้อ่านตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนามีด

ตัดกล้วยเพื่อท ากล้วยฉาบ 
  

การก าหนดวิธีการประเมิน ที่กล่าวมาอาจท าให้ผู้อ่านงงว่าแล้วการประเมินจะก าหนดตัวชี้วัดอะไร  
- ผลส าเร็จของโครงงานคืออะไร / จะวัดมูลค่าเพ่ิมที่ได้จากมีดตัดกล้วยได้อย่างไร 

ค าตอบคือ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม คือ มีดตัดกล้วยเพื่อท ากล้วยฉาบ การก าหนด 
วิธีประเมินผลจะด าเนินการเพื่อ  

๑. หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งานมีดตัดกล้วยเพ่ือท ากล้วยฉาบ (Output) แล้วรายงาน 
ผลการวิจัยก็ได้  หรือ 

๒. หากสามารถหาข้อมูลต่อเนื่องเพ่ิมเติมจากข้อ ๑ ที่เก่ียวข้องกับปริมาณกล้วยว่าที่ล้นตลาดมีปริมาณ 
ลดน้อยลงจริงหรือไม่ หรือมีผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบในตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด / หรือประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการใช้มีดตัดกล้วย (Outcome) แล้วจึงจัดท ารายงานผลการวิจัยก็ได้เช่นกัน / หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 ข้อเสนอแนะที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มกับนวัตกรรม คือ นอกจากนวัตกรรมมีดตัดกล้วยเพ่ือท ากล้วยฉาบ หาก
เพ่ิมสูตรการแปรรูปอาหารกล้วยที่ได้ คือ สูตรแปรรูปอาหารกล้วยฉาบแบบหวาน  กล้วยฉาบแบบเค็ม ใน
ภาคผนวก ก็คือการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม ให้กับนวัตกรรม (การน านวัตกรรมไปใช้)  หรือวิธีการแปรรูปกล้วยแบบอ่ืนๆ ที่
เกิดจากนวัตกรรม คือ มีดตัดกล้วย 
 

ตัวอย่าง  โครงการคุณนายสะอาด (การเก็บขยะ) เป็นโครงงานของผู้เรียนที่น าเสนอในการนิเทศครั้งนี ้
 จะพูดถึงวิธีการประเมินอย่างเดียวนะคะ  เนื่องจากเป็นโครงการคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีต้นแบบจาก
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่ก าหนดภาพความส าเร็จของการด าเนินการ คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
 วิธีการศึกษา พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ลดลง  
 -  หากก าหนดว่า คนทิ้งขยะลดน้อยลง ๖๐ % ก็จะต้องออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น ใช้กล้อง
วงจรปิดจับภาพการทิ้งขยะในพ้ืนที่  หรือใช้แบบสังเกตพฤติกรรม ให้คนนับจ านวนคนทิ้งขยะในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
(เพราะไม่สามารถอนุมานได้ว่า ๑ คน จะทิ้งขยะเพียง ๑ ชิ้น นอกจากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท าไว้แล้วสรุปได้
ว่า ๑ คน จะทิ้งขยะในที่สาธารณะครั้งละ ๑ ชิ้น) 

   ในกรณีนี้ การใช้แบบสอบถาม ถามผู้เรียนทุกคนว่าทิ้งขยะน้อยลงหรือไม่ ดูจะไม่เหมาะ (ไม่สามารถให้
ข้อมูลทีน่่าเชื่อถือได)้ 

-  หากใช้วิธีการนับจ านวนขยะก่อนด าเนินโครงการ และขณะด าเนินโครงการ จนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ก าหนดในโครงการ เช่น อาจก าหนดให้นับปริมาณขยะทุกวัน สรุปเป็นสัปดาห์ ท าหนึ่งภาคเรียน น่าจะเป็นวิธีการ
ที่ง่ายที่สุด เพราะถ้าขยะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด (อย่างมีนัยส าคัญ เช่น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕๐) ก็น่าจะ
อนุมานได้ว่า ปริมาณคนทิ้งขยะลดน้อยลง / พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง (ในกรณีนี้ใช้ค่าสถิติแบบร้อยละของ
จ านวนขยะในการแปลผลข้อมูลความส าเร็จของโครงการ) 
 

ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมิน และการเลือกวิธีการประเมินจึงต้องสอดรับกัน มีความเหมาะสมในการ
น ามาใช้ 
 

ตัวอย่าง  โครงการวิถีพุทธ  (ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการของครู , ผู้บริหาร) 
 เป็นที่ยอมรับว่าโครงการวิถีพุทธ ที่น ามาใช้กับผู้เรียนมักประสบความส าเร็จ แต่เมื่อจะจัดท ารายงาน
มักจะท าได้ยาก เนื่องจากไม่ได้จัดท าหลักการและเหตุผลของการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน  



 ๔ 

ในกรณีนี้อาจเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ไม่ได้ใช้แก้ปัญหา แต่มีเพ่ือการพัฒนาจิตของผู้เรียนให้มีความมั่นคง   
แม้จะเป็นงานวิจัยที่มีเพ่ือการพัฒนาก็ตาม ก็ต้องรายงานผลการด าเนินโครงการ หากไม่ก าหนดตัวชี้วัดที่

ชัดเจน ว่าจะวัดอะไรเพื่อตอบโจทย์ว่าการด าเนินโครงการครั้งนี้ประสบความส าเร็จหรือไม่ ก็จะไม่สามารถรายงาน
ผลโครงการได ้
 ข้อมูลการประเมินที่ใช้มักจะเป็นการเปรียบเทียบก่อน -หลัง  จึงต้องรู้ให้แน่ชัดว่าจะวัดผลอะไร ดังนั้น
หากไมม่ีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนก่อนด าเนินโครงการ ก็อาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลก่อนการด าเนินงานตามโครงการ 
 การเขียนหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงต้องชัดเจนว่าต้องการพัฒนาพฤติกรรม
อะไรของผู้เรียน 
 มักจะเกิดค าถามว่า ใช้ข้อมูลจากประสบการณ์ได้ไหม เช่น บันทึกหลังการสอน (ส าหรับครู) รายงานการ
ประชุม (ส าหรับผู้บริหาร)  ข้อมูลจากแบบสอบถาม / แบบส ารวจ / แบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบโดยสถานศึกษา  
ข้อมูลจากงานแนะแนว / งานปกครองของสถานศึกษา ใช้ได้ทั้งสิ้น 
 แต่รูปแบบวิถีพุทธที่เลือกใช้ และตัวชี้วัดควรท าการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ (บทที่ ๒ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  หรือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น  เพ่ือความถูกต้องทางวิชาการ เช่น หาก
เลือกใช้รูปแบบวิถีพุทธ คือ การท าสมาธิที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการศึกษาเอกสาร พบว่า ควรใช้
รูปแบบไคเซน คือ ท าครั้งละน้อยๆ แต่ท าสม่ าเสมอ แล้วค่อยๆ เพ่ิมเวลา จะได้ผล  เป็นต้น จากการศึกษา พบว่า
การนั่งสมาธิส่งผลต่อความมีสติท าให้เรียนรู้และจดจ าได้ดีขึ้น เป็นต้น 
 สรุป คือ รูปแบบวิถีพุทธที่ใช้ คือ พฤติกรรมการท าสมาธิที่เริ่มจากการปฏิบัติครั้งละ ๕ นาที หลังจากการ
อบรมหน้าเสาธง (ส าหรับผู้บริหาร) หรือก่อนเริ่มการเรียนการสอน (ส าหรับครู) 
 ผลสัมฤทธิ์ของการนั่งสมาธิ คือ ผู้เรียนจะจดจ าข้อมูลที่ให้หน้าเสาธงได้ดีขึ้น (ส าหรับผู้บริหาร) หรือ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (ส าหรับครู) เป็นต้น 
  
 

๒.  ข้อมูลการนิเทศ  
 ๒.๑  สถานศึกษาบางแห่งให้ข้อมูลความต้องการให้ส่วนกลางหลอมรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติของสถานศึกษา และการเตรียมการของ
สถานศึกษาเพ่ือน าเสนอในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา   รวมทั้งการ
จัดท าแบบฟอร์มของแผนการสอนจากส่วนกลางให้สถานศึกษาใช้  สืบเนื่องจากมีโครงการใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆ 
มาเลยเรื่อย ภาระงานก็มาก ภาระครอบครัวและเศรษฐกิจอีก ท าให้ครูถูกกดดันจากความคาดหมายของทุกภาค
ส่วน  

การนิเทศ 
เรื่องแบบฟอร์มแผนการสอนที่ก าหนดมาจากส่วนกลาง  ให้คิดเชิงบวก (Positive Thinking) ว่าการไม่

มีแบบฟอร์มจากส่วนกลาง ก็เป็นอิสระที่จะได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการก าหนดรูปแบบ ซึ่งอาจ
ด าเนินการในรูปของหมู่คณะ การด าเนินการในรูปหมู่คณะนอกจากการก าหนดรูปแบบของแผนการสอน เกณฑ์
การประเมินภาคปฏิบัติของแผนกวิชาก็สามารถด าเนินการได้ เช่น หากก าหนดเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ เป็น 
ปัจจัยน าเจ้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  
ตัวอย่าง การก าหนดเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติของแผนกวิชาโดยครูในแผนกทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

แผนกอาหาร ถ้าให้ความส าคัญกับความสดใหม่และความปลอดภัยของวัตถุดิบ(ทั้งจากการเลือกซื้อและ
การเตรียมวัตถุดิบ) มากกว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพราะเชื่อว่าสามารถพัฒนาการประกอบอาหารได้อย่างเป็น
อิสระ (ทั้งจากการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประกอบอาหาร) โดยก าหนดมาตรฐานของผลผลิตให้ได้ตาม
คุณลักษณะที่ดี การก าหนดค่าคะแนนภาคปฏิบัติอาจก าหนดเป็น ๓๐ : ๒๕ : ๔๕ ส าหรับ ปัจจัยน าเจ้า (Input) : 
กระบวนการ (Process) : ผลผลิต (Output)   
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แผนกบัญชี อาจก าหนดเป็น ๒๐ : ๕๐ : ๓๐ ส าหรับ ปัจจัยน าเจ้า (Input) : กระบวนการ (Process) : 
ผลผลิต (Output)  เพราะหากมีกระบวนการท างานที่ดี ผลผลิตก็จะได้ตามท่ีก าหนด เป็นต้น  

ส่วนรายละเอียดการประเมินในแต่ละปัจจัยก็ต้องก าหนดอีกครั้งในรูปการท างานของหมู่คณะ  เช่น ใน
กระบวนการท างานของแผนกบัญชี ให้ความส าคัญกับ ความเป็นระเบียบ ความสะอาด ก็สามารถน ามาก าหนดค่า
คะแนนได ้

ส่วนในเรื่องของแผนการสอน ครูผู้เข้ารับการนิเทศ สอนในแผนกช่างเชื่อม มีความสนใจในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถน ามาบูรณาการในรายวิชาที่สอนได้ คือ ตัวอย่างของการใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

นอกจากนี้ได้น าเสนอการท างานในรูปของหมู่คณะ ปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย 
-  การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
-  การสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
-  การประสานความร่วมมือ 
-  การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ 
-  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
-  และการเสริมแรงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่า ก็มีขอบข่ายเดียวกัน คือ เริ่ม

จากข้อมูลของสถานศึกษา การปรับให้เข้ากับเรื่องใหม่ อาจต้องเพ่ิมเติมข้อมูลเพียงบางเรื่อง แต่ไม่ต้องเริ่มใหม่ 
 

ส่วนสถานศึกษาบางแห่งอยู่ในเขตพ้ืนที่พิเศษ มีภาระงานพิเศษจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐมอบหมายให้
ด าเนินการ จึงถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นหลัก  แล้วจึงบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่นโยบายที่สถานศึกษาถือ
เป็นนโยบายหลัก ท าให้ดูเสมือนไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องอธิบาย  และผู้เข้านิเทศจะต้องท าความเข้าใจ และหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบ เพ่ือท าการ
นิเทศแบบร่วมมือร่วมใจ มิใช่สั่งการ 
 อีกทั้งสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีผู้เรียนจ านวนมาก การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารระดับสูงมี
ความส าคัญมาก เช่น หากบางแผนกเข้มงวดเรื่องการใส่ถุงเท้าเข้าเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารอาจให้ความร่วมมือ 
เช่น ประกาศหน้าเสาธงสนับสนุนการใส่ถุงเท้าของผู้เรียน   ชื่นชม / ชมเชยแผนกที่แต่งกายเรียบร้อย เป็นต้น  
และบางแห่งเป้าหมายหลัก คือ การป้องกันการทะเลาะวิวาทเป็นหลัก การด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ดู
เสมือนไม่คืบหน้า ผู้นิเทศจะต้องให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการนิเทศ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ประสบความส าเร็จ ควรด าเนินการทั้ง
สถานศึกษา เช่น การนุ่งกระโปรงสั้นของนักเรียนหญิง หากแผนกบัญชีเข้มงวด แต่แผนกการตลาดไม่ให้
ความส าคัญ อาจส าเร็จได้ยาก   

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียน นักศึกษามาจากหลายแห่ง ข้อมูลจากผู้สอนที่มาจากสถานศึกษา
ต้นแบบวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ให้ข้อเสนอแนะในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ว่าการด าเนินการทั้ง
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่ยาก จึงเริ่มด าเนินการในแผนกวิชาที่มี ผู้เรียนจ านวนมาก และมีผู้แทนที่เป็นนายกองค์การ
วิชาชีพ เป็นต้น  

บางแห่งคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คือ
มารยาทดี / ความสุภาพ ซึ่งเกิดจากแนวคิดของผู้บริหาร (เป็นสิ่งที่น่าสนใจติดตามผล เพราะข้อมูลจากผู้เรียนที่
เป็นผู้แทนองค์การวิชาชีพ ให้ข้อมูลว่าความส าเร็จในการปฏิบัติงานองค์การวิชาชีพ คือ การขอความร่วมมือจาก
น้องๆ ต้องใช้ความสุภาพและให้เกียรติ)  

ข้อมูลซึ่งตรงกันและสามารถยืนยันได้แน่ชัด คือ  
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๑)  ต้นแบบที่ดีเหมาะสม เป็นปัจจัยความส าเร็จในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนจะดูครูและ
ผู้บริหารเป็นต้นแบบ  รุ่นน้องๆ จะเลือกต้นแบบโดยดูจากรุ่นพี่ท่ีเป็นผู้น า เป็นต้น 

๒)  ผู้เรียนมีความต้องการที่จะรู้จักกัน ต้องการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างแผนกวิชา  เช่น โครงการ
เข้าค่ายวันปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่  กิจกรรมการผูกข้อมือเป็นบัดดี้ของผู้เรียนให้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของครูที่ปรึกษา  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ เป็นต้น 

๓)  เมื่อถามผู้เรียนว่า “หนูคิดว่าหนูเป็นเด็กเก่งก่อนเป็นเด็กดี หรือเป็นเด็กดีก่อนเป็นเด็กเก่ง” ทุกครั้ง
และทุกคนตอบว่า “เป็นเด็กดี ก่อนเป็นเด็กเก่ง” 

(ข้อสังเกต คือ ผู้เรียนที่สถานศึกษา น ามาให้ศึกษานิเทศก์สัมภาษณ์ สถานศึกษาให้ข้อมูลว่า เป็นผู้เรียน
ที่มีจิตอาสา ซึ่งมักเป็นผู้เรียนที่เรียนดี การน าข้อมูลไปใช้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ่าน)  
 

สรุปคือ การด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่มีคุณภาพจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
สถานศึกษา จะไม่มีแนวปฏิบัติเพียงรูปแบบเดียวที่ท าให้ประสบความส าเร็จได้ทุกแห่ง  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจึงพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก ซ่ึงต้องใช้เวลาในการนิเทศติดตาม  
  

๒.๒  ต้นแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
 วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จัดเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง (มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ประมาณ ๗๐๐ 
คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑) เป็นวิทยาลัยที่ปลอดอบายมุข ได้รับรางวัลเสมาเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
รางวัลลูกเสือช่อสะอาด  อีกท้ังในวันส าคัญทางศาสนาจะมีการท าบุญใส่บาตร แล้วน าอาหารแห้งไปให้นักเรียนใน
ถิ่นขาดแคลน และนักเรียนในสถานศึกษา เช่น จากการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา หากพบว่า ใครอยู่กับยายก็จะ
น าข้าวสารไปให้ (ในการเยี่ยมบ้านจะไม่ให้มีการถ่ายรูปบ้าน ให้ถ่ายเพียงทางเข้าบ้าน)  แล้วน าข้อมูลมาพิจารณา
จัดทุนการศึกษามอบให้โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเขียนขอ 
 การเรียนในระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑ - ๒ จะมีการน าศูนย์บ่มเพาะมาช่วยให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
 ก่อนจะรับผู้เรียนเข้าศึกษาวิทยาลัยจะมีการท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องการเรียนระบบทวิภาคี ว่า
จะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเมื่อเรียนชั้นปีที่ ๓ (ระดับ ปวช.) และออกปฏิบัติงานเลยในระดับ 
ปวส. โดยวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประมาณ ๒๗ แห่ง  ระหว่างที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผู้เรียนจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน (ระดับ ปวช.) สถานประกอบการบางแห่งจะมีที่
พักให้นักเรียน  
 การเรียนในสถานประกอบการ สถานประกอบการบางแห่งจะมีห้องประชุมให้เรียนทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต บางแห่งจะให้เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ (ซึ่งสถานศึกษาจะส่งครูไปสอน) 
 พบว่า จะมีนักเรียนประมาณร้อยละ ๑๕ (ระดับ ปวช.) ที่ถูกส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ เนื่องจาก
ปฏิบัติงานไม่ตรงเวลา เช่น ไปท างานสาย เพราะตื่นสาย นักเรียนจะถูกส่งตัวกลับมาเรียนที่วิทยาลัย โดยจะมีการ
จัดห้องเรียนพิเศษเพ่ือให้นักเรียนสามารถจบการศึกษา 
 (ความส าเร็จ คือ ผู้บริหารจะคอยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น ถ้านักเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจะมีรายได้ บางคนมีความภาคภูมิใจที่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ บางคนช่วยเหลือทางบ้านได้สามารถส่ง
เงินให้ครอบครัว เป็นต้น) 
 ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนป่วยระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการต้องส่งตัวกลับ 
ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน นักศึกษาต้องระดมทุนทรัพย์เพ่ือช่วยค่ารักษาพยาบาล 
  

๒.๓  PLC  และ ID Plan ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง   
 ข้อมูลการนิเทศ คือ PLC  และ ID Plan เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ในกรณีที่ทราบตารางสอนแน่ชัด ID 
Plan อาจก าหนดเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท า PLC เนื่องจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น 



 ๗ 

(การวางแผนระยะยาว ท าให้มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น เป็น
รูปธรรมมากขึ้น) 
 

ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา 
 ๑.  การปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา  ต้องการให้จัดฝึกอบรมใน
ระหว่างวันเสาร์ วันอาทิตย์ ไม่ต้องการให้ครูขาดสอน เพราะสถานศึกษาขนาดใหญ่จะยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ
ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า  และควรมีทั้งผู้บริหารและครูผู้สอนในการฝึกอบรมเพ่ือร่วมกันรับรู้ จะช่วยท าให้
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาดีขึ้น 
 ๒.  นักเรียนในระดับ ปวช. บางคนไม่สามารถท าใบขับขี่ได้ เนื่องจากอายุยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
กฎหมาย สถานศึกษาก าลังการด าเนินการเพ่ือช่วยในเรื่องดังกล่าว 
 ๓.  นักเรียนระบบทวิภาคี ไม่สามารถท าประกันสังคมขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
เนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การประกอบอาชีพตามท่ีกฎหมายคุ้มครอง เมื่อเจ็บป่วยท าให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย 
 

๓.  ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เรียน 
ผลการนิเทศ พบว่า  สถานศึกษาที่เข้ารับการนิเทศส่วนใหญ่เพ่ิงเริ่มน าไปใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนในสถานศึกษาบางแห่งจึงไม่ได้สัมภาษณ์  บางแห่งอยู่ในช่วงการ
ท ากิจกรรมไม่มีผู้เรียนให้สัมภาษณ์ บางแห่งผู้นิเทศท่านอ่ืนสัมภาษณ์ และบางแห่งเป็นการตอบแบบสอบถาม 
บทความนี้จึงไม่มีข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่งที่รับการนิเทศ  

การสัมภาษณ์ผู้เรียนด าเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม บางสถานศึกษาให้ระบุกิจกรรมที่ชอบอย่างเป็น
อิสระ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางแห่งจะพยายามโยงมาให้เข้ากับกิจกรรมในเอกสาร ฯ ที่เผยแพร่  บางแห่งได้
น าเสนอคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และบางแห่งน าเสนอกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ฯ  
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการ
ท ากิจกรรมท่ีชอบ 

ควรการปรับปรุงการ
ท ากิจกรรมอย่างไร
เพื่อให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
วิทยาลัย 
เทคนิค 
ปราจีนบุรี 
แผนกบัญชี 
(๓ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๑๘ , 
๓.๓๐ ,  
๓.๔๗ 

เกมประมู ล
สินค้า  ( เ พ่ิ ง
เริ่มท าเพียง
กิจกรรม 
เดียว) 

๑. ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
   ได้รู้ว่าเพ่ือนมีความเห็นอย่างไร  
   ท าให้เข้าใจเพ่ือน ได้รู้ 
   ความหมายของผู้น าที่ดี ฟังคน 
   อ่ืนแล้วเอามารวมกับของ 
   ตัวเองแล้วตัดสินใจ เมื่อ 
   ตัดสินใจแล้วต้องลงมือท า 
๒. ได้ใช้ความคิดของตัวเองเรื่อง 
   การลงทุนได้ประโยชน์อะไรบ้าง 
   เสียประโยชน์อะไรบ้าง 
๓. มีการวมกลุ่มท ากิจกรรมกับ 
   นักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ได้รู้ 
   ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
๔. ได้ใช้ความคิดและผ่อนคลาย 
   เวลาเล่นเกม 

๑. ฝึกการปรับตัวให้ 
   เข้ากับผู้อ่ืนเพราะ 
   รู้ว่าความคิดเห็น 
   ของคนอ่ืนไม่ 
   เหมือนกับเรา 
   เราต้องปรับตัว 
๒. ฝึกให้เราอดทน 
   กับนิสัยของคนใน 
   กลุ่ม (บางคนไม่ 
   ช่วยงาน) 

๑. เพ่ิมเนื้อหาสาระ 
   เกี่ยวกับการด ารง 
   ชีวิตให้ทันยุคสมัย 
   เช่น การปรับสภาพ 
   ตัวเองให้เข้ากับ 
   สังคมภายนอก, 
   สังคมยุค ๔ G บาง 
   คนยังล้าสมัย ใน 
   การใช้อินเตอร์เน็ต ,  
   การเข้าหาเพื่อนบาง 
   คนชอบอยู่คนเดียว 
๒. ให้นักศึกษาด้วย 
   กันไปพูดคุยกับ 
   เพ่ือนที่ไม่พูดแล้ว 
   มาบอกครูว่าน่า 
   จะจัดกิจกรรม 
   อะไร 



 ๘ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
เทคโนโลยี 
การจัดการ 
เพชรเกษม 
แผนกบัญชี 
ห้ อง  ๑/๑
(๒ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๔.๐๐ , 
๓.๗๗ 
แผนกบัญชี 
ห้ อง  ๑/๒
(๑ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๘๓ 

ความดี ของ
ฉัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความดีของ
ฉัน 

๑. ชอบกิจกรรมที่ครูมาเล่า 
   ประสบการณ ์ให้เด็กฟังแล้ว 
   เก็บไปคิดว่าควรท าอย่างไร 
๒. ให้ไปอธิบายการท าบัญชี 
    ครัวเรือนในชุมชน  
๓. ชอบเพราะการท าความดบีาง 
    ทีไม่ได้บอกใคร ลุกให้เด็กนั่ง 
   ในรถสองแถว จูงคนแก่ข้าม 
   ถนน สอนเพื่อนที่เรียนไม่ทัน  
   แต่พอได้ออกมาพูดรู้สึกภูมิใจ 
๑. ความดีที่ท าคือ จอดรถให้คน 
   ข้ามถนน ถ้าเดินก็จะจูงคนแก่ 
   ข้ามถนน  
๒. เกมให้เขียนแปะติดกระดานให้ 
   นักศึกษามาเลือกแล้วให้ผู้เขียน 
   อธิบาย ท าให้รู้ว่าการตัดสินคน 
   จากภายนอกไม่ได้ ท าให้อยาก 
   ท าความรู้จักเพ่ิมข้ึน 

เด็กท่ีเข้ามาเรียนใหม่  
บางคนท าตัวกร่าง แต่ 
ท าความดีเพราะ 
อาจารย์บอก แต่พอให้
เขียนความดี ท าให้ 
รู้สึกภูมิใจ แม้การท า
ไม่มีใครเห็นก็ภูมิใจ 
 
 
 
๑. อยากให้มีเพราะ 
   ส่งเสริมความกล้า 
   แสดงออก เพราะว่า 
   การท าความดีไม ่
   จ าเป็นต้องอาย ให้ 
   กล้าแสดงออก 
๒. การท ากิจกรรมถือ 
   เป็นการเสริมการ 
   เรียน การเรียน 
   เนื้อหาจะมีการบ้าน  
   ซึ่งเป็นการทบทวน  
   แต่กิจกรรมท าให้ 
   รู้จักเพ่ือนมากขึ้น  
   สามารถช่วยกันได้  
   เช่น การสอนเพ่ือน 
   ที่ตามไม่ทัน 
 
 
 

๑. อยากให้มี 
   กิจกรรมพี – น้อง  
   เช่น น้องไหว้พ่ี พี่ 
   รับไหว้  
๒. เคารพธงชาติ 
   อยากให้นักศึกษา 
   ช่วยร้องเพลง 

 
 

 
- 
 

(หมายเหตุ วิทยาลัย
จะมีโครงการให้ครูที่
ปรึกษาดูแลนักเรียน
ที่เรียนอ่อน เช่น 
สอนเสริมให้แก่
นักเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วษท. 
สุพรรณบุรี 
ปวส.ชั้นปีที่ 
๒/๑, ๒/๒ 
แผนกพืช
ศาสตร์ 
(ประมาณ
๕๐ คน) 

การเข้าค่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าบุญ
ตักบาตร
ข้าวสาร
อาหารแห้ง ,
ฝากบัญชี 
๑ ชมรม ๑ 
โรงเรียน
อาสา 
 
กิจกรรม
อาสา 
 

๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
    ให้น้องๆ   
๒. มีการพบปะน้องๆ ในการ 
   ท ากิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท าให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ 
เอนเอียงไปทางไม่ดี กลัวบาป 
มีน้องถามว่า “ท าบุญไปเพ่ือ
อะไร” พ่ีตอบการท าทาน
เพ่ือให้ละอายต่อบาป 
มี ๕ ชมรมออกค่ายอาสา 
ท าเศรษฐกิจพอเพียงชีววิถี 
เช่น ขุดบ่อปลาที่บึงหล่ม เลี้ยว
หมู ปลูกต้นไม้ในวันพ่อ 
การตั้งใจท างาน ซื่อสัตย์ต่อ
งาน 

๑. การปลูกฝังคุณธรรม 
   ให้น้องๆ เริ่มจากการ 
   แบ่งงานให้น้องๆ และ 
   พูดให้มคีวามรับ 
   ผิดชอบ ความสามัคคี 
   การท างานเป็นกลุ่ม 
   ความตรงต่อเวลา  
   การรักษาระเบียบวินัย 
   การเคารพนับถือผู้อ่ืน 
   ความซื่อสัตย์ 
๒. มีการยกย่องเชิดชู 
   เกียรติให้ผู้ท าความดี 
   การท างานเป็นทีมต้อง 
   มีความสามัคคี 
 
 
 
๑. การรวมตัวไปข้างนอก 
   ให้ปฏิบัติด ี
๒. เกิดมาทั้งชีวิต คนต้อง 
   ท าความดี 
๑. เป็นต้นแบบ 
๒. เอาใจไปใส่ต้นไม้  
    สิ่งแวดล้อมท าให้ 
    อยากดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการมี
กิจกรรมทุกวันพุธจะ
น าน้องๆ มาเข้าร่วม 
บางทีน้องดื้อ จะใช้
วิธีท าให้ดู และให้
เกียรติรุ่นน้อง 
เพราะตัวเองมี
ต้นแบบเป็นแรง
บันดาลใจ คือ 
หัวหน้างาน (ท างาน
ตอนปิดภาคเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วท.
สุพรรณบุรี 
ปวส. 
(๘ คน) 

กิจกรรม
พัฒนาความ
เป็นผู้น าที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ปลูกป่า 
อนุรักษ์ป่า 
อนุรักษ์สัตว์
เดินสวน
ผลไม ้

๑. จะช่วยในการกล้า 
    แสดงออกกับทุกกิจกรรมที่ 
    ท า 
๒. การท ากิจกรรมร่วมกันจะ 
   ได้มีความสามัคคี มีกิจกรรม 
   สนุกร่วมกัน 
๓. เป็นการพัฒนาตนเองได้ 
   อย่างมคีุณภาพเพ่ือการเป็น 
   ผู้น า 
 
๑. เดินตามรอยพระยุคลบาท 
    เหมือนเดินตามพระองค์ 
 

๑. เพ่ือจะได้เสริมสร้าง 
    คุณธรรมที่ดีแก่ 
    นักเรียนส่วนรวมและ 
    ให้นักเรียนมีคุณภาพที่ 
    ดี ออกไปสู่สังคมที่ดี 
๒. ท าให้เราตระหนักให้ 
    เราได้เข้าถึงการเป็น 
    ผู้น าของตนเอง 
 
 
๑. ให้มีการเห็นอกเห็นใจ 
    ผู้อื่น 

๑.  มีการวิจัย 
    สอบถาม 
    นักเรียนเพื่อจะ 
    ได้ปรับปรุงแก้ไข 
    ต่อไป 
๒. ควรมีต่อไป 
   เพ่ือให้น้องๆ ได้ 
   เรียนรู ้
๓. ต้องจัดหา 
    วิทยากรอย่างดี 
๑. อยากให้มีอีก 
    เพราะจะได้รูว่า 
    พระองค์ท า 
    อะไรบ้าง 
๒. น้อมน าพระราช 
    ด ารัสนายหลวง 
    รัชกาลที่ ๙ มา 
    ประยุกต์สอน 
    ในชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วท.นนทบุรี 
แผนกบัญชี 
(๒ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๘๓ , ๓.๗๓ 
แผนก 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (๒ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๐๙ , ๓.๖๕ 
แผนก 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๒.๕ , ๒.๔ ,  
๒ 
แผนกช่าง 
เชื่อม 
(๒ คน ) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๒ , ๒.๘๙ 
แผนกช่างกล 
(๓ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๒.๗๖ , ๒.๗ , 
๒.๔๕ 

กิจกรรมวัน
แม่ 
 
สิ่งที่ฉันเป็น 
 
 
พัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
สิ่งที่ฉันเป็น 
 
 
 
เดินตาม 
รอยเท้าพ่อ 
 
ความดีของ
ฉัน 
 
 
 
 
กิจกรรมวัน 
แม่ 

๑. ได้มีความกตัญญูต่อผู้มี 
    พระคุณ 
๒. ได้รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไร 
๑. ได้แสดงออกในสิ่งที่หนูเป็น 
    และได้รับรู้ว่าเพ่ือนเป็น 
    อย่างไร 
๑. ได้ท าเพ่ือส่วนรวม 
๒. ท าให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 
 
 
 
 
๑. แสดงออกเป็นตัวของตัวเอง  
   บางคนไม่กล้าแสดงออก 
๒. ได้ท าสิ่งที่ไม่กล้า เช่น ไม่กล้า 
   คุยกับเพื่อน 
ได้เดินตามรอยเท้าพ่อที่เป็น 
ต้นแบบ 
 
อยู่บ้านช่วยพ่อ แม่ อยู่ที่ 
วิทยาลัยช่วยครูอาจารย์เก็บของ 
 
 
 
 
ซาบซึ้งถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณ 
พ่อ แม่ คร ู

ชวนเ พ่ือนให้ เข้ า ใจ
และตั้งใจ 
 
 
 
 
มีความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หารายได้พิเศษเสาร์  
อาทิตย์ หรือปิดเทอม 
 
ท าให้พ่อ แม่ภูมิใจ 
ครูภูมิใจ 
 
 
 
 
พัฒนากาย วาจา ใจ 

อยากให้มีต่อไป 
เรื่อยๆ 
 
 
 
 
ดีอยู่แล้วควรมี 
ต่อไปเรื่อยๆ 
 
 
 
 
อยากให้มีเวลา 
มากกว่านี้หน่อย 
 
 
 
 
 
กิจกรรมดีๆ แบบนี้
อยู่ต่อเพ่ือให้รุ่นน้อง
ได้ท ากิจกรรมดีๆ  
แบบนี้ 
 
 
ดีอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่ผู้เรียน
ชอบมากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
 

แง่คิดที่ได้จากการ
ท ากิจกรรมท่ีชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพ่ือให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
สองพ่ีน้อง 
(๒๕ คน) 
แผนกไฟฟ้า 
 
แผนกช่าง 
ยนต์ 
 
 
 
 
 
แผนก 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกบัญชี 
 

ออกบริการ FIT-IT 
จิตอาสา อบต. , 
สถานีอ าเภอ 
 
 
 
๑. ออกหน่วย 
   ตามสถานที่ 
   ต่างๆ เช่น อบต. , 
   ดอนมะนาว 
๒. หอยเปลี่ยน 
    ฝา 
 
๑. ออก 
   FIT-IT 
 
 
 
 
๒. จับต้นชน 
   ปลาย 
๓. ลมเพลมพัด 
 
 
๑. จิตอาสาทั้งใน 
    และนอก 
    วิทยาลัย 
๒. กิจกรรมทาง 
    ศาสนา เช่น 
    ท าบุญวันพ่อ - 

๑. ออก FIT-IT ติดตั้งพัดลม  
   เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯ ได้สะสม 
   ความรู้ก่อนที่จะออกไปท า 
   กิจกรรม 
๒. สามัคคีคือพลังได้ฝึกการ 
    วางแผนและการเป็นผู้น า 
ไปซ่อมรถมอเตอร์ไซด ์
 
 
 
ฝึกไหวพริบการเอาตัวรอด 
 
 
๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้า 
   วิทยาลัย ซ่อมเครื่องเสียง  
   ท าความสะอาด 
๒. อาจารย์จะสอนก่อนออก 
   ซ่อม  
๓. ได้เพ่ือนแผนกอ่ืน 
การสื่อสารเพื่อเรียบเรียงข้อมูล
และการส่งต่อข้อมูล 
๑. ความซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่ 
   โกหกต่อตนเอง 
๒. มีความกระตือรือร้น 
ในวท. ท าความสะอาดห้องน้ า, 
ที่นั่ง ส่วนนอกวท. เช่น ลูกเสือ 
ไปท าความสะอาดวัด 
เอาของที่ได้จากบิณฑบาตไป
ช่วยเหลือชุมชน เช่น โรงเรียน
ที่ขาดแคลน , ช่วยเพ่ือน 

๑. ก าจัดจุดอ่อน 
๒. ได้สมาธิ 
๓. ฝึกคิด 
 
 
 
๑. ความสามัคคี 
๒. ได้เพ่ือนใหม ่
 
 
๑. ซ่ือกินไม่หมด 
๒. ความซื่อสัตย์ไม ่
   โกง 

ควรมีต่อเพราะ
มีประโยชน์ 
 
 
 
 
ควรมีต่อเพราะ
มีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
ควรมีต่อเพราะ
มีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรมีต่อเพราะ
มีประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการ
ท ากิจกรรมท่ีชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพ่ือให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
สองพ่ีน้อง 
(๒๕ คน) 
แผนกบัญชี 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
แผนก 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

  วันแม ่
 
๓. ออกหน่วย 
 
 
 
 
 
 
๔. แห่เทียนพรรษา 
 
๕. เกมขี่ม้าส่งเมือง 
๑. จิตอาสา 
 
 
 
 
๒. ออกหน่วยที่ อบต. 
 
๓. เกม จับต้นชน 
   ปลาย 
๔. เกม ขี่ม้าส่งเมือง 
 

นักเรียนที่อยู่กับผู้สูงอายุ เช่น 
ปู-่ย่า  ตา-ยาย 
๑. ได้ออกไปท างานร่วมกับคน 
   อ่ืน 
๒. ได้ฝึกการเป็นผู้น า การ 
    วางแผน 
๓. เมื่อน าความรู้ไปเผยแพร่  
   ชุมชนสามารถน าไปสร้าง 
   รายได้ให้ครอบครัว 
รักษาวัฒนธรรมควรรั กษา
ต่อไปเรื่อยๆ 
สร้างความสามัคคี 
๑. เด็กองค์การจะให้ปี ๒ เป็น 
   พ่ีเลี้ยงปี ๑ ท ากิจกรรม เช่น 
   ล้างห้องน้ า ท าความสะอาด 
   วัด 
๒. การบริจาคกระดาษ 
สอนท าอาหาร ช่วยหารายได้
ให้ชุมชน 
๑. ความซื่อสัตย์ 
๒. ความผิดเพี้ยน 
๑. ความสามัคคีของหมู่คณะ 
๒. การฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
   เพ่ือให้งานส าเร็จ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควรมีต่อเพราะ
มีประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 

 

วิทยาลัย/แผนก
วิชา 

(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 
 

ประโยชน์ของกิจกรรมที่
ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วษท.ชัยนาท 
(๖ คน) 
แ ผ น ก บั ญ ชี 
(ปวช. ๓ คน) 
แผนกพืช 
ศาสตร์  (ปวส. 
๒ คน) 
แผนกช่างกล 
การเกษตร (๑ 
คน) 
GPA ของ 
ผู้ เ รี ย น  ๓  , 
๓ .๕๓ ,๓ .๗ , 
๓.๘ , ๓.๑๕ ,  
๓.๕๙ 

๑. มือสะอาด 
   ชาติไม่ล่ม 
๒. ลูกโป่ง 
   ความด ี
 
 
๓. คุณธรรม  
   ๑๒  
   ประการ 

สอนเกี่ยวกับการทุจริต 
เรารู้สึกไม่ชอบ 
๑. ฝึกการเขียนความดี 
   ใส่ลูกโป่ง 
๒. ความสามัคคีในหมู่ 
   คณะ 
มีคุณธรรมประจ าตัวท า
ให้เราขยันและอยากท า
ความดีต่อไป 
ในภาพรวม  การท า 
กิจกรรมร่วมกันของทุก
แผนก  ท า ให้ ทุ กคนมี
ความสามัคคีเพ่ิมขึ้น ท า
ให้ พูดคุยกันมากขึ้น มี
ความสามัคคี 

ในภาพรวม 
๑. สอนการมีส่วนร่วม การม ี
   น้ าใจ อย่าคิดถึงแต่ตัวเอง  
   คือไม่ได้ช่วยแต่ตัวเรา เช่น  
   เห็นคนแก่ข้ามถนนก็ช่วย 
๒. การจัดระเบียบในชีวิต 
   รู้จักการแบ่งเวลาต่างจาก 
   เดิมที่ไม่มีการวางแผน ท า 
   ให้ดูสับสน 
๓. เอาไปเตือนเพ่ือนๆ ที่ 
   ไม่ได้เข้า เล่าให้ฟัง ท าให้ 
   เพ่ือนเปลี่ยนความคิด   

๑. ดีอยู่แล้ว  
๒. อยากให้มีเกม 
   เพ่ิมที่สนุกสนาน  
   ให้มีเกมเล่นกันใน 
   กลุ่ม เช่น การ 
   เล่นประกอบ 
   เพลง มีการ 
   แข่งขัน 
ข้อมูลจากครู 
- ครูจะกวาดลานตึก 
 เมื่อเด็กเห็นก็จะมา 
 ช่วยและท าประจ า 
- ครูคัดเลือกกลุ่ม 
  เด็กท่ีให้ความ 
  ร่วมมือดีมาเล่า 
  กิจกรรมให้เพื่อน 
  ฟังหน้าเสาธง 

วิทยาลัย 
การอาชีพ เจ้ า
พะโคะ  
(๑๐ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓ , ๓.๒ , 
๓.๐๒ , ๓.๗ , 
๓.๑๘ , ๓.๓๒ , 
๓.๕๑ , ๓.๘๖ , 
๔ , ๓.๑ 
แผนกช่างยนต์ 

๑. ไอดอลของ 
   ฉัน 
๒. ต้นไม้ของ 
   พ่อ 

เป็นต้นแบบในการใช้
ชีวิต 
ได้เขียนความดีที่ต้องการ
จะท าและยังไม่ได้ท า 

ภาพรวม 
๑. การเป็นแบบอย่างที่ดีได ้
    จากการเป็นผู้น าที่ดี 
๒. ผู้น าก็ต้องด ี
๓. น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดี 
   ขึ้น  
๔. มีความพยายามท าความ 
   ดีที่ตั้งใจไว้ให้ส าเร็จในภาย 
   ภาคหน้า 

การท ากิจกรรมครั้ง
นี้เป็นการท า 
กิจกรรมของ ปวช ๑ 
และปวส.๑ ต้องการ
ให้ชั้นอื่นเข้าร่วม 
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
การอาชีพเจ้า
พะโคะ  
(ต่อ) 
แผนกช่าง 
เชื่อม 
แผนกไฟฟ้า 
 
 
แผนก 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
แผนก 
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
 
แผนกบัญชี 
 

ต้นไม้ของพ่อ 
 
 
 
 
 
ไอดอลของ
ฉัน 
 
ไอดอลของ
ฉัน 
 
ไอดอลของ
ฉัน 
 
 
ลูกโป่งความ
ดี 

การท าความดีเพ่ือพ่อ 
 
 
 
 
 
ท าตามแบบอย่างที่ด ี
 
 
มีต้นแบบที่ดีท าตามแบบอย่างที่
ดี 
 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของเราว่าเรา
จะปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีด ี
 
 
เป็นการท าความดีของเราในแต่
ละวัน จะได้ท าทุกๆ วันเป็น 
กิจวัตร 

เดินตามรอยพ่อเป็น
แบบอย่าง 
 
 
 
 
มีไอดอลก็จะมีการตั้ง
ค ว ามดี แ ละ พัฒนา
ความด ี
เราจะเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับเด็กรุ่นหลัง 
 
ความรับผิดชอบถ้า
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เราก็จะเป็นคน 
รับผิดชอบ 
เห็นคุณค่าของการท า
ค ว า ม ดี  ถ้ า เ ร า ท า
ลูกโป่งแตกแต่ความดี
ก็ยังอยู่ 

อยากให้มีกิจกรรม
เพ่ิมมากว่า ๔  
กิจกรรมที่ท าไปแล้ว 
(หมายเหตุเพ่ิงเปิด
เรียนประมาณ ๔  
สัปดาห์) 
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น
กิจกรรมถาวร 
 
ต้องการให้มี 
กิจกรรมไปสอนใน
รายวิชาอ่ืน 
ดีอยู่แล้วต้องการให้
วิชาอ่ืนๆ น า 
กิจกรรมนี้ไปสอน 
 
อยากให้กิจกรรมนี้
ท า ต่ อ ไ ป เ รื่ อ ย ๆ 
เ พ่ือ ให้ เ ด็ กนึ กถึ ง
ความดี 

วิทยาลัยการ
อาชีพควน 
ขนุน (ปวช ๓ 
จ านวน๔ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๒๗ , ๓.๔๖  
๓.๖ ,๓.๓๕ 
แผนกบัญชี 

ไอดอลของ
ฉัน 

เพราะน้องๆ ได้ท ากิ จกรรม
ร่วมกัน ได้รู้จักกัน 
(ด า เนินกิ จกรรมในรายวิช า
องค์การวิชาชีพ  โดยองค์การ 
วิชาชีพ จะมีประธานของแต่ละ
แผนกวิชามาเลือกนายกองค์การ 
ทีเหลือเป็นคณะกรรมการ ๗  
ต าแหน่ง และมีคณะท างาน คือ 
กรรมการของแต่ละแผนก จะมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียน ปวช. ๑) 

ท าให้มีความ 
รับผิดชอบมากขึ้น มี
ความกระตือรื อร้ น
มากขึ้นเพราะว่าชอบ
ในงานที่ท า 

๑. ให้เสนอแนะ 
    วิธีการดึงให้ 
    เด็กมีส่วนร่วมใน 
    กิจกรรม 
๒. หาวิธีจัดและ 
    สอดแทรก 
    การมีกิจกรรม 
    ให้น่าสนใจ 
    มากขึ้น เช่น  
    ชวนให้เด็กเล่น 
    เกม นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 
 

ประโยชน์ของกิจกรรมที่
ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุงการท า
กิจกรรมอย่างไรเพื่อให้

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
ควนขนุน  
(ต่อ) 
แผนก 
คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

๑. พิธีไหว้ครู 
 
 
๒. ร้องเพลง 
 
๓. กีฬาสี 
 
 
๔. ไอดอล 
   ของฉัน 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า ค ว า ม
เคารพครูจริงๆ จังๆ และ
ได้ท าพานประกวด 
ชอบฟังเสียงรุ่นน้องร้อง
เพลง 
ได้ความสามัคคี 
สนุกสนาน ได้สนิทสนม
กันมากข้ึน 
ไ ด้ เ ห็ น ตั ว อ ย่ า ง ก า ร
ช่วยเหลือสังคมและน าไป
เป็นแบบอย่าง 

๑. ความสามัคคีและ 
    ช่วยเหลือกัน 
   ท างาน 
๒. มีความอดทนใน 
   การท างาน 
๓. การที่จะชอบ 
   หรือรกัใครสักคน 
   มันไม่ผิด มันอยู่ 
   ที่ว่าชอบเขาด้าน 
   ไหน 
  

   ร้องเพลง 
๓. ฝึกการเป็นวิทยากรให้ 
   สามารถน าการท า 
   กิจกรรมให้น่าสนใจ เช่น  
   การพูดเร้าใจ 
๔. จัดกิจกรรมไม่น่าเบื่อ 
    เกินไป มีการเสริมให้ 
    สนุกสนานไม่เครียด 
๕. วิทยากรน ากิจกรรมบาง 
    ท่าน พูดในเชิง 
   วิชาการมากเกินไป  
   ท าให้ไม่น่าสนใจ 

วิทยาลัย 
การอาชีพ 
นครศร ี
ธรรมราช 
แผนก 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(ปวส. ๒ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๓๔ , ๓.๕๔ 
 

สืบสาน 
ประเพณีของ
จังหวัด เช่น 
รดน้ าด าหัว 
ผู้ใหญ่ 

๑. ได้แสดงความกตัญญู 
    ต่อผู้สูงอายุ 
๒. ได้รู้ที่มาและได้รู้ว่า 
    ประเพณจีัดขึ้นเพ่ือ 
    อะไร 
 

๑. เพ่ือสืบสาน 
   ประเพณีให้อยู่ชั่ว 
   ลูกชั่วหลาน เพราะ 
   ประเพณีเป็นสิ่งดี 
   งาม ประเพณีจะ 
   ซ่อนแง่คิดดีๆ ให้ 
   ลูกหลาน 
๒. ได้แสดงความ 
    กตัญญูและทุกคน 
    ได้ท าหน้าที่ เช่น  
    ผู้ใหญ่ ต้องท า 
    ความดี เด็กต้อง 
    กตัญญู 
๓. ยุวชนรุ่นนี้ต้อง 
    อนุรักษ์ รุ่น 
    ลูกหลานได้มี 
    ประเพณีท่ีงดงาม 

๑. สื่อการสอนช่วย /คนที่ 
   สอนคุณธรรม จริยธรรม 
   ยังไม่ลึกซึ้ง ควรมี 
   วิทยากรจากภายนอก  
   สื่อจากผู้มีประสบการณ์ 
   ตรง 
๒. อยากให้อาจารย์ 
   ก าหนดหัวข้อประเพณี 
   วัฒนธรรมของจังหวัด 
   อ่ืนบ้าง เช่น จังหวัด 
   ใกล้เคียง เพราะ 
   นักศึกษาอยู่ที่จังหวัด 
   นครศรีธรรมราชมา 
   ตลอดอยากรู้ของพัทลุง  
   สงขลา สุราษฏร์ธานี  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 
 

 

วิทยาลัย/แผนก
วิชา 

(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุงการ
ท ากิจกรรมอย่างไร
เพื่อให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น 
การอาชีพ 
นครศร ี
ธรรมราช (ต่อ) 
แผนกการ 
โรงแรม 
(ปวส. ๔ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๒๒ , ๓.๖๔,  
๓.๓๔ , ๓.๖๙ 

๑. กิจกรรม 
   ความ 
   สามัคคี  
   ยืนกอด 
   กันอย่า 
   ให้ 
   กระดาษ 
   หลุด 
๒. การ 
  ช่วยเหลือ 
  ชุมชน 

๑. ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อน สนิท 
    สนมได้รู้จักเพ่ือนเพิ่มขึ้น 
๒. เรามีคุณธรรมอยู่แล้วได้ 
   เรียนรู้เพิ่มเติม ได้น าไปใช้เพ่ิม 
   ตระหนักถึงคุณธรรม  
   จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
๓. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ปฏิบัติแล้วจะเป็น 
   ตัวอย่างที่ดีให้กับ 
   น้องๆ ได ้
๒. เป็นแนวทางให้จัด 
   กิจกรรมโครงการ  
  “ยิ้มแล้วสวัสดี” 
๓. เมื่อก่อนยังไม่ได้เข้า 
   ฐาน ตอนนี้ท าให้รู้ 
   ถึงความส าคัญของ 
   คุณธรรม จริยธรรม 

๑. เพ่ิมกิจกรรมที ่
   สอดคล้องกับ 
   กิจกรรมแต่ละ 
   ฐานให้นักเรียนมี 
   ความเข้าใจกัน 
   มากขึ้น เช่น  
   กิจกรรมให้ท า 
   ร่วมกันหลาย 
   แผนกให้ชัดเจน 
   ว่าสามัคคีเป็น 
   อย่างไร 
๒. ผู้ที่มีความรู้ 
   ประสบการณ์ใน 
   แต่ละฐานมาบอก 
   เล่าประสบการณ์  
   ทั้งวิทยากร 
   ภายนอกและ 
   นักเรียน นักศึกษา  

วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา 
วีรศิลปิน 
(๑๓ คน) 
แผนกบัญชี 
(ปวช. ๖ คน) 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๘๒ , ๓ , 
๓.๗๗ , ๓.๖๗, 
๓.๖๑ , ๓.๗๗ 
 

๑. เข้าค่าย 
   คุณธรรม  
  จริยธรรม 
 
๒. ไป 
  พัฒนาวัด 
  เนื่องใน 
  วันส าคัญ 
  ทางพุทธ 
  ศาสนา 
๓. “แม่” 
   คือ ผู้ 
   เสียสละ  

ได้ฝึกความสามัคคีและ 
ระเบียบวินัยตอนปฏิบัติ 
ธรรม 
 
วัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยชอบไปวัดกัน
พอโรงเรียนจัดเป็นโอกาสที่ดีที่
ได้ท าและได้ท าร่วมกับเพ่ือนๆ 
ด้วย 
 
 
ได้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ 
และได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 

ได้ฝึกสมาธิ สติ ความ 
สามัคคีและระเบียบวินัย 
จะท าให้เรื่องทุกเรื่องไม่
วุ่นวายอยู่ในระเบียบ 
การได้ไปวัดท าบุญได้ฟัง
หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนาได้มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
ปลูกจิตส านึกให้มีความ
กตัญญู 

๑. ต้องการให้ 
   ด าเนินการต่อใน 
   ทุกๆ ปี 
๒. ทุกวันพระให้มี 
   กิจกรรมพา 
   นักศึกษาไปวัด หรือ 
   วันส าคัญต่างๆ เช่น 
   วันแม่ วันพ่อ  
   วันวิสาขบูชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

 
 

 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรมที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุง
การท ากิจกรรม
อย่างไรเพื่อให้
เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
อาชีวศึกษา 
วีรศิลปิน 
แผนกบัญชี 
(ต่อ) 
 
 
แผนก  
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
GPA ของ 
ผู้เรียน ปวช. 
๔ , ๒.๕ 
ปวส.  ๔ , 
๓.๙ , ๓.๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนก 
การตลาด 
GPA ของ 
ผู้เรียน 
๓ , ๓.๒ 

๔. แพคของ 
   เอาไปแจก 
   น้ าท่วม 
๕. คุณธรรม  
   ๑๒  
   ประการ 
 
ปวช.  
เข้าค่าย 
คุณธรรม  
จริยธรรม 
ปวส. 
๑. ไป 
  พัฒนาวัด 
๒. ไป 
   พัฒนา  
   อบต. 
   ควน 
   หนองฟ้า 
 
 
 
๑. เข้าค่าย 
   คุณธรรม  
   จริยธรรม 
 
 
 
๒. กิจกรรม 
   วันไหว้ครู 
 

ได้มีจิตสาธารณะของตัวเอง
และได้ ใช้ เ วลาว่ า ง ให้ เป็น
ประโยชน์ 
 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ 
ได้รู้ว่าเราควรท าความดีข้อ
ไหน 
ปวช. 
ได้ทั้งสมาธิและการเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกันทุกแผนกทั้งรุ่นพ่ี 
รุ่นน้อง (ปวช. ๑ – ๓) 
ปวส. 
ได้ไปท าบุญและท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน 
ได้พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน  
(เก็บขยะริมถนน , ไปพัฒนา
วัด) 
 
 
 
 
ฝึกความสามัคคีกันในโรงเรียน 
มีความอดทน และตรงต่อ
เวลา 
 
 
 
แสดงความกตัญญูและความ
เคารพคร ู

 
 
 
 
 
 
 
ปวช. 
ได้เรียนรู้การอยู่ ร่วมกัน 
ฝึกสมาธิ สติ 
 
 
ได้จิตที่ดีขึ้น สบายใจ 
 
การได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ถ้าช่วยกันเก็บขยะ ก็จะ
ท างานเสร็จเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
ฝึกสติการด าเนินชีวิตและ
ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
ฝึกการให้ความร่วมมือ
ความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี
รุ่นน้อง และระเบียบวินัย
ความตรงต่อเวลา 
จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ นั ก เ รี ย น
กตัญญูต่อครูไหว้ครูทุกคน
แม้ไม่ได้สอนก็เหมือนครู 

 
 
 
 
 
 
 
ปวช. 
ต้องการให้ 
ด า เนิ นการต่ อ ใน
ทุกๆ ปี 
ปวส. 
๑. เวลาไปจิตอาสา  
   ไปท าความ 
   สะอาดห้องน้ า 
   อยากให้คนที่ไม่ 
   มาได้ไป 
๒. อยากให้คนกลุ่ม 
   น้อยที่ไม่ชอบไป 
   ให้ได้ไป ก่อนท า 
   กิจกรรมให้อบรม 
   เรื่อง จิตอาสา 
๑. กิจกรรมดีมากๆ  
   อยู่แล้ว  
๒. ต้องการให้จัด 
   กิจกรรมทุกๆ ปี 

 

 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรม

ที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุงการท า
กิจกรรมอย่างไรเพื่อให้

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
เทคนิคตรัง 
GPA ของ 
ผู้เรียน  
๓.๔๑,๓.๖๒, 
๓.๓๔,๓.๒๔, 
๒.๙๘ 
แผนกบัญชี 
ปวช. ๑ 
(๓ คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนก 
ช่างยนต์ 
ปวช. ๒ 
(๒ คน) 
 

นั กบัญชี จิ ต
อาสา 
(เป็น 
โครงการที่ให้
นักเรียน 
น า เสนอให้
ส อ ด ค ล้ อ ง
กับ 
คุณธรรม 
อัตลักษณ์ 
ของ 
สถานศึกษา
และ 
ด า เนิ นการ 
จัดหา 
ทีมงานเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาชุมชน 
 

๑. เวลาท ากิจกรรมแล้ว 
   รู้สึกมีความสุขที่ช่วย 
   อาจารย์ท างานต่างๆ 
๒. เวลาท ากิจกรรมแล้ว 
   เพ่ือนๆ มีส่วนร่วมได้ 
๓. เป็นการบังคับตัวเอง  
   ใครจะท าก็ท าเป็น 
   การบังคับตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ช่วยพัฒนาสังคมให้ 
   น่าอยู ่
๒. ช่วยให้คนในชุมชนมี 
   จิตใจที่แจ่มใส 
   เนื่องจาก 

๑. เป็นการพัฒนาจิตใจ 
   ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ท าให้จิตใจแจ่มใส  
   ท าให้มีจิตเป็นผู้ให้และ 
   ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
   ท าให้มีความสุข 
๓. ปลูกจิตส านึกใน 
   ตัวเองให้รัก 
   สิ่งแวดล้อมและ 
   ช่วยเหลืองานคุณครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ท าให้เกิดความ 
   สามัคคีของผู้ร่วม 
   โครงการ 
๒. ท าให้เกิดจิตอาสา  
    ฝึกฝนจิตอาสาของ 

๑. ท าตัวเองเป็นตัวอย่าง 
   เพ่ือเป็นแนวทางกับผู้ที ่
   เห็นเป็นแรงบันดาลใจ 
   ให้แก่ผู้อื่น 
๒. ควรเริ่มต้นจากตัวเอง 
   แล้วขยายไปสู่เพ่ือนๆ  
   และครูอาจารย์ เพ่ือให้ 
   ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน 
   การท าโครงการปลูก 
   จิตส านึกและความ 
   สามัคคีเพ่ือพาเราไปสู่ 
   จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจ 
๓. เริ่มจากปรับตัวเอง 
   ก่อน เพราะเป็น 
   โครงการรายบุคคล  
   คือใครจะช่วยก็ได้ จึง 
   ต้องท าเป็นตัวอย่าง 
๔. ควรมีการปรับทัศนคติ  
   เช่น เข้าค่ายพร้อมกัน 
   ทุกชั้นปี หากิจกรรมให้ 
   ท าร่วมกัน กิจกรรมที่ 
   สร้างความสัมพันธ์  
   ตัวอย่างเช่น บัดดี้ ของ 
   ครูที่ปรึกษา ให้ผูกข้อมือ 
   กันเป็นคู่หูให้ช่วยงาน 
   ช่วยเรื่องเรียน 
๑. ควรเริ่มต้นจาก 
   ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 
   ค่อยพัฒนาไปยังผู้ที่อยู่ 
   ในชุมชน (ความสามัคคี  
   พร้อมเพรียง) 

 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 

วิทยาลัย/
แผนกวิชา 
(จ านวน 
ผู้เรียน) 

 

กิจกรรมที่
ผู้เรียนชอบ
มากที่สุด 

 

 
ประโยชน์ของกิจกรรม

ที่ชอบ 

 
แง่คิดที่ได้จากการท า

กิจกรรมที่ชอบ 

ควรการปรับปรุงการท า
กิจกรรมอย่างไรเพื่อให้

เหมาะสมยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย 
เทคนิคตรัง 
แผนก 
ช่างยนต์ 
(ต่อ) 
 

พัฒนาชุมชน 
 

   สภาพแวดล้อม     ผู้ร่วมโครงการ ๒. ก่อนจะเริ่มท ากิจกรรม 
    โครงการ ควรปรับ 
    ความคิดของผู้เข้าร่วม 
    กิจกรรมโครงการ  
    เพราะบางคนไม่รู้ 
    เป้าหมายของโครงการ  
    ท าไปโดยไม่รู้เป้าหมาย 
    ของโครงการ 
๓. การเป็นคนดีต้องมา 
   ก่อนการเป็นคนเก่ง เริ่ม 
   จากมีจิตอาสา ปฏิบัติ 
    ตามกฎของโรงเรียน  
    ปลูกจิตส านึกสิ่งที่ดีๆ ที่ 
    ควรจะท า รู้ถึงใจเขาใจ 
    เรา กิริยามารยาทรู้จัก 
    เคารพรุ่นพี่ รุ่นพ่ีต้องให้ 
    เกียรติแก่รุ่นน้อง 

 
หมายเหตุ ๑.  การติดตามผลด าเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ซึ่งส่วนใหญ่ เริ่มเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคม และเริ่มใช้ 
                กิจกรรมที่เสนอแนะในเอกสารในภาคเรียนนี้ 
            ๒.  นักเรียน นักศึกษาที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด โดยใช้ผู้ที่มีจิตอาสา 
   ๓.  การสัมภาษณ์แม้จะมีประเด็นการสัมภาษณ์ แต่ค าตอบของนักเรียน นักศึกษา ให้ตอบแบบอิสระ 
   ๔.  บทสรุปการสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษาไม่ได้มีทุกสถานศึกษาที่เข้านิเทศ เนื่องจากช่วงเวลาการเข้า 
                นิเทศ นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมอ่ืนบ้าง และในช่วงแรกจะสัมภาษณ์เฉพาะสถานศึกษาทีน า 
                กิจกรรมในเอกสารไปใช้ ระยะเวลาที่ออกนิเทศสถานศึกษาบางแห่งเพ่ิงเริ่มเปิดภาคเรียนจึงไม่ได้ 
                สัมภาษณ์  (เริ่มออกนิเทศตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฏาคม  – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  
   ๕.  ข้อมูลบางส่วนได้มอบแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครให้ 
                เป็นผู้จัดท ารายงานการนิเทศ 
 
              ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 


