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๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒    
๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ จังหวัดราชบุร ี(เอกชน) 
๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี (เอกชน) 
๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 การถอดบทเรียนที่ได้จากการนิเทศ จะกล่าวถึงจุดเด่นของสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑.  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒  พบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น  

     -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า น าโปรแกรม Cahoots มาใช้จัดท าเป็นแบบทดสอบประจ าหน่วย / บท 
เมื่อเรียนจบแต่ละหน่วย ก็จะให้นักเรียนเข้าไปท าแบบทดสอบ ซึ่งจะรู้ผลการทดสอบทันท ี

     -  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จะน าผลที่ได้จากการนิเทศการฝึกงานมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น สถานประกอบการต้องการให้เน้นด้านทักษะในการปฏิบัติงานของนักเรียน จึงปรับให้มีโครงการจัดท า
ใบงาน มีการสอนทฤษฎีหัวงาน มีครูตรวจสอบความสอดคล้องของใบงานกับจุดประสงค์รายวิชาก่อนน าใบงาน
มาใช้ในการเรียนการสอน  มีการสอบย่อย และตรวจสอบด้านวินัย เช่น ความตรงต่อเวลา   

        ปัญหาที่พบในแผนก คือ นักเรียนติดโทรศัพท์มือถือ จึงแก้ไขโดยใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูล 
     -  แผนกวิชาช่างยนต์ จะสอนทฤษฎีหัวงานก่อนลงมือปฏิบัติ และน าเนื้อหาใหม่ๆ มาสอนเพ่ิมเติม 

เช่น รถยนต์ไฟฟ้า  เครื่องยนต์ไฮบริค ที่เผยแพร่ใน YouTube มาใช้สอน   
        ปัญหาที่พบในแผนก คือ พ้ืนที่ปฏิบัติงานจะมีเสียงดัง จึงสลับเวลาในการสอนทฤษฎีหัวงาน 
     -  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน เนื่องจากเป็นทักษะพ้ืนฐานของนักเรียนช่างอุตสาหกรรมปี่ที่ ๑ จึง

ต้องให้ความส าคัญในการสร้างกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน คือ เน้นการฝึกความอดทน ทักษะการท างานเชื่อม
และเขียนแบบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความตรงต่อเวลา (โดยใช้ใบงานที่เรียนเป็นชิ้นงาน) 

     -  แผนกวิชาบัญชี  พบว่า ในปัจจุบัน นักเรียนจะไม่ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจในการเรียนน้อย 
บางครั้งครูต้องคอยนักเรียนถึง ๒๐ นาที ให้นักเรียนมาพร้อมจึงเริ่มสอน นอกจากนี้ครูได้แก้ปัญหาโดยการสร้าง
แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานขึ้น ๒ แบบ และแบบฟอร์มเฉพาะอ่ืนๆ ให้นักเรียนใช้เพ่ือช่วยลดเวลาในการสอน 
(รูปแบบการสอนเดิมจะให้นักเรียนตีเส้นแบบฟอร์มในเวลาเรียน) และเมื่อขึ้นหน่วยใหม่ / บทใหม่ ก็จะเน้นย้ า
ให้นักเรียนมาให้เรียนไม่ควรขาดเรียน เพ่ือจะได้ตามเพ่ือนทัน แต่ยังพบว่ามีนักเรียนขาดเรียน นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีนักเรียนในชั้นเรียน ปวช. ๑ ที่อ่านไม่ออกประมาณร้อยละ ๑๐  ประกอบกับมีครูประจ าแผนก ๓ คน 
ท าให้ครูต้องสอนในบางภาคเรียน คนหนึ่งประมาณ ๙ วิชา  
  รายวิชาพิมพ์ดีด พบว่าในหน่วยงานราชการ ยังคงมีการใช้พิมพ์ดีดไฟฟ้า ซึ่งในสถานศึกษาไม่มี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่ในหน่วยงานภาคเอกชนใช้คอมพิวเตอร์ จึงเน้นการสอนพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนด้วย  
       -  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จะมีการวิเคราะห์กิจนิสัยใน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะที่จ าเป็นก่อนส่งนักเรียนออกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ (เรียนในสถานศึกษา 
๓ ภาคเรียน) พบว่า การฝึกกิจนิสัยในการปฏิบัติงานต้องเน้นเรื่องความรับผิดชอบและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เพราะด้วยวัยของนักเรียนท าให้บางคนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการได้ 



 ๒ 

ส่วนการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์พบว่าพื้นฐานที่ส าคัญมากต้องเน้นเรื่องการเขียนแบบ การกลึง และ
การวางแผนการปฏิบัติงาน นักเรียนต้องท าให้ได้ก่อนออกฝึกที่สถานประกอบการ 
       -  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พบว่า มีนักเรียนมาสายร้อยละ ๒๐ จากสาเหตุต้องช่วย
ผู้ปกครองท างานก่อนมาเรียน และบางคนต้องท างานด้วยเรียนด้วยท าให้ตื่นสาย บางคนหลับในชั้นเรียน จึงมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้งบทเรียนส าเร็จรูป (Module) , และใช้ Google classroom รวมทั้ง
โปรแกรม Cahoots มาใช้  มีการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สอนให้เขียนโปรแกรมและการสร้างเกม 
       -  แผนกวิชาสามัญ ขาดครูภาษาไทย (ย้ายกลับภูมิล าเนา) หัวหน้าแผนกคือครูสอนภาษาอังกฤษ 
พบว่ามีการใช้สื่อและโปรแกรมที่หลากหลายในการสอน ท าให้นักเรียนสนใจเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ข้อ
ค้นพบ คือ แผนกวิชาที่มีนักเรียนน้อย เช่น บัญชี จะสามารถฝึกได้ทั่วถึง ส่วนช่างไฟฟ้าที่มีนักเรียนมากการฝึก
ท าได้ไม่ทั่วถึง แต่ก็ไม่มีปัญหา  ส่วนช่างยนต์ที่มีนักเรียนมากการฝึกท าได้ล่าช้า ส่วนหนึ่งอาจขึ้นกับความสนใจ
ของนักเรียน 

ข้อมูลสังเกตจากการนิเทศ 
๑.  จุดเด่นของสถานศึกษา คือ ครูทุกคนมีความตั้งใจในการสอน มีการน าข้อมูลจากการฝึกงานมาใช้

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
๒.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการใช้ใบงานที่มีความเหมาะสมกับสมรรถนะที่ต้องการเน้นในรายวิชา 

จึงส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาใบงาน 
    ครูเก่งและเอาใจใส่ ก็จะสามารถหาวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการได้ 

แม้จะอยู่บนความขาดแคลนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
๓.  ผู้นิเทศเสนอแนะการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความตั้งใจ เช่น การสร้างเป้าหมายให้ผู้เรียน  การจัดท า

บทเรียนส าเร็จรูปให้ผู้ที่เรียนไม่ทัน หรือการให้เพ่ือนสอนเพ่ือน หรือการท าแผนผังให้ความรู้ติดฝาผนังเพ่ือให้
นักเรียนที่ติดขัดสามารถมาดูแผนผังได้ เช่น แผนผังขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  , แผนผังสรุปการ
ปฏิบัติงาน , ตัวอย่างการลงรายการบัญชีที่ส าคัญๆ (ผู้นิเทศเห็นว่าในชั้นเรียนครูควรให้ความสนใจกับผู้ตั้งใจมา
เรียนตรงเวลาด้วยการสอนตรงเวลา หรือรอเพียงเล็กน้อย หรือการหากิจกรรมให้นักเรียนท าขณะรอคอยเพ่ือน 
เช่น นั่งสมาธิ , ออกก าลังกายในท่าท่ีเหมาะสม , การถามให้นักเรียนตอบเพ่ือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน การคอย
นักเรียนที่มาสายเป็นเวลานานท าให้คนตั้งใจเกิดการเรียนรู้ว่าครูคอยได้ ครูใจดี ซึ่งอาจน าไปสู่ความคิดว่าไม่
จ าเป็นต้องตรงต่อเวลา) 
 

 ๒.  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง  เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด จึงมีการวางแผนการใช้ครุภัณฑ์
ร่วมกัน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ใช้ร่วมกันทั้งแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ยกเว้นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะเฉพาะ เช่น การเขียนแบบงานช่างก็จะมีที่แผนกของตนเอง)  ห้องที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกแผนก  
 แผนกวิชาการโรงแรม ได้รับครุภัณฑ์อาหารมาใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียน นักศึกษา 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ในห้องเรียนจะมีแผนผัง (แผ่นโฟม) ติดผนังทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน  
เช่น ห้องคอมพิวเตอร์จะมีแผนผังขั้นตอนการใช้ห้อง ขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ห้องเรียนแผนกบัญชี จะ
มีแผนผังตัวอย่างการลงรายการบัญชี  แต่ห้องเรียนแผนกอ่ืนยังไม่มี  
 

๓.  วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ  พบจุดเด่นที่น่าสนใจของการเปิดสอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรม คือ จุดเบิกวัสดุ อุปกรณ์ สถานศึกษาได้อ านวยความสะดวกให้มีห้องเบิกจ่ายที่มีผู้ดูแลตลอดเวลา
ที่เปิดสอน อุปกรณ์จะแยกเป็น ๒ ส่วน คือ อุปกรณ์ส่วนตัวประจ าตัวนักเรียนใส่กล่องเขียนชื่อนักเรียนบนกล่อง
ฝากไว้ที่ห้องเบิกจ่าย และอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับงานกลุ่มที่นักเรียนต้องเขียนเบิก  
 การจัดการเรียนการสอน  



 ๓ 

ครูจะให้ใบงาน  
เมื่อนักเรียนรับใบงาน ก็จะวางแผนและเขียนเบิกอุปกรณแ์ละวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ตามใบงาน 
ครูผู้สอนจะมีคะแนนความเหมาะสมของการเลือกใช้อุปกรณ์   (ถ้าเบิกครั้งเดียวแปลว่าเบิกได้เหมาะสม  

ถ้าต้องไปเบิกเพ่ิม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ก็จะได้คะแนนน้อยลง) 
 การที่สถานศึกษาจัดหาอุปกรณ์ส่วนตัวและอ านวยความสะดวกในเรื่องของการรับฝาก  พร้อมทั้ง
นักเรียนสามารถเบิกไปใช้ในวันหยุดได้ด้วย ท าให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของสถานศึกษา การเรียนรู้
ถึงการได้รับ ก็จะท าให้นักเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เป็นกรณีที่น่าสนใจ 
 มีการให้นักเรียนที่เก่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน มาเป็นผู้ช่วยครูในการสอนเพ่ือนที่ตามไม่
ทัน 
 

 ๔.  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  มีลักษณะที่น่าสนใจ คือ การสร้างการยอมรับให้กับ
ผู้ปกครอง 
      -  เรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา   สถานศึกษาสร้างกฎระเบียบและ
สามารถควบคุมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ เช่น การไม่น ามือถือมาใช้ในห้องเรียน จะมีการ
ตรวจสอบของครูอย่างต่อเนื่อง  การบริการอาหารที่มีรสชาติดีในปริมาณที่มากแต่ราคาย่อมเยา (อาหารราคา 
๒๕ บาท) การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดห้องฝึกปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ที่ดูน่าเชื่อถือกับผู้
พบเห็น (มีครุภัณฑ์จ านวนมาก เช่น เครื่องยนต์ วางเรียงรายในพ้ืนที่กว้างใหญ่)   การเข้าแถวทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย (เป็นการเข้าแถวในพ้ืนที่ที่มีหลังคา)  การอ านวยความสะดวกด้านอุปกรณ์กีฬาระหว่างพักให้นักเรียน
ได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาร่วมกัน ในพ้ืนที่ที่ใช้เข้าแถว เป็นต้น 
      -  การจัดตารางสอนที่ท าให้นักเรียน นักศึกษา สามารถหมุนเวียนเข้ารับการฝึกในแต่ละทักษะ
งานอาชีพได้อย่างทั่วถึง ตัวอย่างสมมติ แผนกวิชาช่างยนต์ในภาคเรียนนี้ มีทักษะส าคัญที่ต้องเรียนต้องฝึก ๔ 
ทักษะ จะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม สัปดาห์แรกกลุ่มไหนฝึกอะไร ใช้เวลาเท่าไหร่จึงเปลี่ยนมาฝึก
ทักษะที่ ๒ เป็นต้น นักเรียนทุกกลุ่มจะหมุนวนได้รับการฝึกทักษะครบทั้ง ๔ ทักษะ  (สถานศึกษาเรียกวิธีนี้ว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบเป็นฐานฝึก)  
      -  การจัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าผู้เรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานอย่าง
ครอบคลุมทุกทักษะ เช่น แผนกวิชาช่างยนต์ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีครุภัณฑ์ตั้งวางมากมาย สถานที่สะอาด ท าให้
เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้พบเห็น เป็นต้น และมีการเปิดซ่อมรถยนต์จริงของสถานศึกษาในเครือข่าย ของครู และ
บุคคลภายนอก (เฉพาะที่มีผู้แนะน า) 
      -  การให้บริการที่สร้างความผูกพันกับสถานศึกษา  ท าให้ผู้เรียนเชื่อว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เช่น 
อาหารอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณเมื่อเทียบกับราคาแล้วเกินความคุ้มค่า (ราคา ๒๕ บาท แต่
เทียบเท่า ๕๐ บาท , การให้ทุนการศึกษา มีการประสานงานกับต่างประเทศ (ประเทศจีน) ให้ทุนนักศึกษาไป
ศึกษาที่ประเทศจีน โดยการประสานงานระดับองค์กรคือสถานศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องขององค์กร
ภายนอก , ระบบบริการนักเรียน นักศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีความรวดเร็วและให้บริการได้อย่าง
เหมาะสม (เช่น มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนทั้งหมดเป็น ๒ กลุ่ม เพ่ือให้พักรับประทานอาหาร ๒ ช่วงๆ ละ ๑ ชั่วโมง 
มีการเข้าแถวเพื่อเข้าชั้นเรียนช่วงบ่าย ระหว่างพักสามารถติดต่อขอใช้บริการต่างๆ จากสถานศึกษาได้)  
 

๕. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา พบว่าแต่ละแผนกมีความน่าสนใจ ดังนี้ 
     -  แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง  หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ แผนกวิชาไฟฟ้าก าลังก่อนจะเข้าเรียน จะมี 

การเข้าแถว แล้วตะโกนค าว่า Electric Power พร้อมกับยกมือขึ้น ผู้เขียนถือเป็น การสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้เรียน (ถ้ามีการบอกกล่าวให้ผู้เรียนรู้ถึงท่ีมาของการกระท าดังกล่าว ก็จะบรรลุเป้าหมายได้ดีข้ึน) 



 ๔ 

      -  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ก่อนเข้าชั้นเรียนจะมีการท่องปณิธาน ๑๐ ประการ ที่มีส่วนของ
เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็น   การปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดี 
(เนื่องจากไม่ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนจึงยังไม่แน่ชัดว่า เมื่อจัดการเรียนการสอนจะมีการน าปณิธาน
ดังกล่าวมาบูรณาการหรือไม่)  แต่เมื่อครูผู้สอนคิดปณิธานก็เชื่อได้ว่าท่านต้องให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว 
      -   การน าเสนอโครงงาน / โครงการ ของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ ๓ และนักศึกษา ชั้น ปวส. ปีที่ 
๒ มีการก าหนดวันให้น าเสนอ ๑ วัน พร้อมกันทุกแผนกวิชา  โดยมีตัวแทนของครูจากแผนกวิชาต่างๆ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าให้ค าแนะน าในการพัฒนาต่อเพ่ือต่อยอดนวัตกรรม  และมีนักเรียน นักศึกษา(ชั้น ปวช. 
ปีที่ ๑ ,๒ และ ปวส. ปีที่ ๑) มาร่วมฟัง 
      จุดเด่น คือ นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องที่ไม่ได้น าเสนอจะเห็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมต่อจากรุ่นพี่เม่ือถึงเวลาที่เรียนวิชาโครงงาน / โครงการ  
      นอกจากนี้ผู้เขียนยังเห็นว่า การท าโครงงาน / โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นการฝึกให้
เรียนรู้เรื่องกระบวนการวิจัย แต่ไม่จ าเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นสุดยอดนวัตกรรม เพราะมีช่วงระยะเวลา
จ ากัด แต่ต้องบอกให้ได้ว่าได้ท าอะไรที่มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาหาข้อมูลอย่างไร มีกระบวนการด าเนินการวิจัย
อย่างไร และได้ท าตามกระบวนการนั้น พบปัญหาและอุปสรรคคืออะไร พร้อมเสนอแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงาน 
/ โครงการในครั้งต่อไปได้อย่างเหมาะสม (มีข้อมูลพ้ืนฐานสนับสนุนแนวคิดในการพัฒนา)   เป้าหมายของการ
ท าโครงงาน / โครงการ คือ ฝึกทักษะกระบวนการวิจัย (รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร) ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
และการให้ความส าคัญกับการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานก่อนด าเนินการ  
      สิ่งที่ผู้เขียนฝากไว้ คือ การแบ่งคะแนนให้สมุดจดบันทึกของนักเรียน นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ 
เพราะเป็นพ้ืนฐานของนักคิด และนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

 

 ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
๑. เรื่อง การสร้างเป้าหมายให้กับนักเรียน ส าหรับนักเรียนที่ขาดความสนใจและไม่ตั้งใจเรียน เช่น ใน 

รายวิชาครูบอกให้นักเรียนรู้ว่าจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร  ในแต่ละหน่วยมีประโยชน์อย่างไรกับ
นักเรียน  การบอกให้รู้ถึงความส าคัญของการวางแผนในอนาคตเมื่อเรียนจบแล้วจะท าอะไรได้บ้าง   (การเรียน
ทวิภาคี นักเรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียน จะช่วยเหลือครอบครัวได้และลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน 
หรือถ้าเรียนจบจะสร้างอนาคตได้อย่างไร การทดแทนบุญคุญผู้ปกครองที่เหนื่อยยากในการส่งเสียนักเรียน หรือ
น าตัวอย่างผู้หลงทาง เช่น นักเรียนที่ตั้งท้องขณะก าลังศึกษาต้องหยุดพักการเรียน เมื่อกลับมาเรียนต่อแล้วมี
ความตั้งใจเรียนสูงให้นักเรียนผู้นั้นมาเล่าประสบการณท์ี่ท าให้ตั้งใจเรียน (เพราะด้วยวัยของนักเรียนยังชอบที่จะ
ฟังเรื่องราวของบุคคลอื่นเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง)   

     เมื่อนักเรียนก าหนดเป้าหมายแล้ว จะต้องท าให้นักเรียนรู้จักการวางแผนเพ่ือไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย ให้ก าลังใจตนเองได้ในขณะพบปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเรียนรู้ว่าเป้าหมายและแผนงานสามารถ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากการน าไปปฏิบัติแล้วมากเพียงพอสนับสนุน 

๒. การให้คะแนนสมุดจดบันทึกของนักเรียน  เพราะการจดบันทึกแสดงถึงความตั้งใจ และ 
ความสามารถในการสรุปเนื้อหาที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการใช้ความคิดวิเคราะห์ในอนาคตให้กับนักเรียน 

๓. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทั้งทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา และรับสมัครที่ 
สถานศึกษา ในปัจจุบันนักเรียนให้ความส าคัญกับโลกโซเซียลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสูง การน าผลงานของ
นักเรียนที่ประสบความส าเร็จมาเผยแพร่ในเวปเพจของสถานศึกษาจึงเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี 

๔. สื่อการสอนประเภทแผนผัง (แผ่นชาร์ท) ติดฝาผนัง จะเป็นแนวทางช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
และจดจ าที่ได้จากการเห็น 

๕. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Safety frits) โดยเฉพาะแผนกช่างอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลกับ 



 ๕ 

ความปลอดภัยกับสุขภาพในอนาคตของผู้เรียน  และยังเป็นกิจนิสัยที่ดีติดตัวนักเรียนท าให้ ระมัดระวังและ
ป้องกันตนเองให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอนาคต รวมทั้งมีการวางแผนการใช้ชีวิตไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวและสาธารณะสมบัติ 
 ๖.  ควรมีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหา
ชุมชนและประเทศชาติ 
 ๗.  การวิเคราะห์ตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
ความอยู่รอดของสถานศึกษา / การจัดการศึกษาเชิงรุก 
 

 สรุปการพัฒนานวัตกรรม  
การพัฒนานวัตกรรม มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ / กลุ่มเป้าหมาย เป็นหลัก  
การพัฒนานวัตกรรม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะพบเห็นได้บ่อย 

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อนลงมือพัฒนา  ส่วนนวัตกรรมที่เกิดจากความ
ต้องการการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ มักมีแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตมาประกอบ เช่น การพัฒนาโทรศัพท์มือถือในยุคแรก 
ไม่ได้เริ่มมาจากการมีปัญหาในการสื่อสาร แต่เริ่มจากแนวโน้มในอนาคตมีการ ใช้คลื่นความถี่ต่างๆ ได้
หลากหลายขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สิ่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว 
คือ โทรศัพท์ไร้สาย ต่อมาก็พัฒนาโทรศัพท์ให้ที่มีสมรรถนะที่หลากหลาย (ใช้ดูทีวี ใช้ติดต่อสื่อสารทั้งค าพูดและ
การอ่าน ใช้สืบค้นข้อมูล)  

อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะมีจุดเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ก็ยัง
ต้องการให้มกีารศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพราะกลุ่มเป้าหมายคือผู้น านวัตกรรมไปใช้ ถ้าไม่มีผู้ใช้
นวัตกรรม กค็ือ อดีตทันท ี

ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม คือ การเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือ 
กลุ่มตัวแทน (ในกรณีของโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย คือ นัก
เทคโนโลยีที่บอกได้ว่าจะน าเทคโนโลยีนี้มาใช้สร้างสิ่งใหม่ๆ อะไรได้อีก  แต่ถ้าผู้บริโภค (กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง) 
ไม่ยอมรับ การพัฒนาก็อาจหยุดชะงักได้ 
 
         ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 


