
สรุปผลการนิเทศระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
      นางอัมพร  พีรพลานันท์ 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธรุกิจ จังหวัดพิจิตร 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ข้อมูลการนิเทศสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.  การจัดท าแผนการสอน ผู้นิเทศได้ข้อมูลเรื่องรูปแบบแผนการสอนที่มีหลากหลายและบางครั้งสร้าง
ภาระแก่ครู จึงน าเสนอส่วนประกอบของแผนอย่างคร่าวๆ ว่ามี ๓ ส่วน คือ  
      ๑.๑  สว่นที่เป็นข้อมูลที่สามารถวางแผนล่วงหน้า เช่น  

-   การน าค าอธิบายรายวิชามาก าหนดจ านวนหน่วย / บท , ชื่อหน่วย / บท , จ านวนชั่วโมงท่ี 
ใช้สอนในแต่ละหน่วย 

- การก าหนดวัตถุประสงค์ประจ าหน่วย และการประเมินผลการเรียน 
- เนื้อหาสาระ / ใบความรู้ 
- ใบงาน  ใบมอบหมายงาน 

     ๑.๒  สว่นของการน าไปใช้จริง จะประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน อย่างคร่าวๆ ดังนี้  
-   การน าเข้าสู่บทเรียน (อาจกล่าวถึงประโยชน์ของการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

หรือเป็นการสรุปบทเรียนในครั้งก่อนก็ได้ในกรณีที่ยังไม่จบหน่วย / บท ฯลฯ) 
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)  พบว่า  การจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่แสดงอัจฉริยภาพสูงสุดของผู้สอน คือ การแสดงความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ท าให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้ เริ่มด้วยความคิดเชิงบวกว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถ
พัฒนาได้ และมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เด็กอัจฉริยะยังต้องการให้ครูช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร ให้ข้อมูลว่า เด็กท่ีมาเรียนใน
สถานศึกษาเอกชน มักจะไม่ชอบอยู่นิ่งๆ ครูต้องให้การเสริมแรงที่ตรงกับความต้องการของเด็ก  ต้องออกแบบ
การสอนให้มีกิจกรรม  ผู้นิเทศได้ยกตัวอย่างเช่น ครูบัญชีในวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร บอกว่า เริ่มด้วยการให้
ข้อมูลที่จ าเป็นในการท าแบบฝึกหัด (นยิามเครดิต และเดบิต) จากนั้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในห้อง และสรุป
ด้วยการเฉลยแบบฝึกหัด ผู้เรียนจะรู้ว่าผิดตรงไหน ผิดเพราะอะไร คราวหน้าจะได้ไม่ผิดอีก  ครูสอนวาดภาพใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบว่า มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งเวลาเริ่มเรียนมักเดินไปมา เดินไปรบกวนเพื่อน เมื่อรู้ว่า
นักเรียนมีภาวะออทิสติก ก็ปรึกษาแพทย์ พบวิธีแก้ไขคือนักเรียนจะมีพลังงานมากดังนั้นก่อนเรียนให้นักเรียนไป
วิ่งรอบสนามก่อน (ท่ีไม่กว้างนัก) เมื่อขึ้นมาเรียนหลังจากใช้พลังงานไปบ้างแล้ว พบว่านักเรียนจะนิ่งขึ้น และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดี หรือครูที่สอนในวิทยาลัยเกษตรกรรมชัยนาท รู้ว่านักเรียนบางคนไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้า จึงน ามะละกอและเครื่องปรุงส้มต าและหุงข้าวเหนียว มาให้นักเรียนช่วยกันท าและรับประทานก่อน
เรียนทฤษฎีหัวงานและลงแปลงปฏิบัติ  เป็นต้น 

-   การสรุปบทเรียน (อาจให้ผู้เรียนสรุปว่า ได้อะไรจากที่เรียนมา จะน าไปใช้อย่างไร หรือ 
ต้องการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่)  

-  การประเมินผล (ข้ันการสรุปบทเรียนและประเมินผลอาจหลอมรวมกันได้ เช่น การประเมิน 



 ๒ 

ภาคทฤษฎี อาจใช้การตั้งค าถาม  แบบฝึกหัด แบบทดสอบ   การประเมินผลภาคปฏิบัติ สิ่งที่ส าคัญคือเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน บางครั้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance criteria) อาจขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ (Range) ด้วย เช่น เป็นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ หรือ
เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่อุปกรณ์และเครื่องมือไม่พร้อม หรือการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนเลือกใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือเอง ดังนั้นสถานการณ์จึงอาจส่งผลให้มกีารปรับปรุงเกณฑ์การปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้
ผู้สอนจะต้องเก็บร่องรอยหลักฐาน (Evidence) เช่น การเก็บผลการปฏิบัติงานด้วยภาพถ่าย หรือผลงานจริง (ใน
กรณีผลงานจริงให้เก็บเท่าที่จ าเป็น) หรือการตรวจสมุดจดบันทึกของผู้เรียน  หรือการประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนด้วยการประเมินตนเอง หรือการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  เป็นต้น 
      ๑.๓  ผลการสอน / บันทึกหลังการสอน  คือ การบันทึกสภาพที่เกิดเพ่ือการพัฒนา เช่น พฤติกรรม
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม (แล้วแต่กรณี) พฤติกรรมของผู้เรียนต่อวิธีการสอน ต่อสื่อที่ครูใช้ 
พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีต่อการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับ (ท้ังจากสื่อ จากความรู้และทักษะที่ฝึก 
กิจนิสัยที่ได้รับการฝึก คุณธรรมจริยธรรม) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดึง
ศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้สูงสุด รวมทั้งบันทึกแนวทางท่ีครูใช้แก้ไขให้สถานการณ์การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ  เช่น พบนักเรียนที่ไม่ยอมพูดกับครู ไม่ดื้อแต่ไม่แสดงอาการตอบสนองใดๆ  ครูอาจใช้เวลาว่างเข้า
ไปพูดคุยกับผู้เรียน เล่นหมากฮอสกับผู้เรียน เพ่ือท าความคุ้นเคยให้นักเรียนกล้าแสดงออกในห้องเรียนมากข้ึน  
สิ่งเหล่านี้แม้จะเล็กน้อยก็แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของครูผู้สอนได้ 
 การจัดท ารูปเล่มของแผนการสอน อาจแยกเป็น ๒ ส่วน ในกรณีที่มีการสอนรายวิชานั้นอยู่อย่างต่อเนื่อง 
คือ น าส่วนที่ ๑.๑ แยกออกมา เป็น ๑ เล่ม (สามารถส าเนาให้ห้องสมุดเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาได้) และส่วนที ่
๑.๒ กับส่วนที่ ๑.๓ มารวมกันเป็น ๑ เล่ม เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน  

หรือจะแยกออกเป็น ๓ เล่ม คือ แยก ๑.๒ และ ๑.๓ เพ่ือน าเสนอส่วนของ ๑.๒ แก่ฝ่ายวิชาการในต้น
ภาคเรียน และส่วนของ ๑.๓ ผลการสอนหรือบันทึกหลังการสอนแยกออกมาเป็นอีก ๑ เล่ม เพ่ือความสะดวกใน
การบันทึกผลและการวางแผนการปรับปรุงแผนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนจึงจะน าส่วนที่ ๑.๒ และ ๑.๓ มา
รวมกัน เป็นต้น  

ส่วนที่ส าคัญที่สุดของแผนการสอน คือ จะต้องมีส่วนที่แสดงให้เห็นว่ามีการน าแผนการสอนไปใช้จริง นั่น
คือ บันทึกหลังการสอนที่สามารถแสดงให้เห็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน 

นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนมาร่วมกัน ก าหนดรูปแบบและองค์ประกอบของ
แผนการสอนที่เหมาะสมกับสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ผลงานของครูก็คือผลงานของผู้บริหาร ผู้บริหารจึงควร
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ เช่น คนช่วยพิมพ์เอกสารในราคาถูกให้ครู (อ านวยความสะดวกเรื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนที่ต้องการหารายได้พิเศษด้วยการพิมพ์ ส่วนการพิมพ์เอกสาร (print) อาจก าหนด
จ านวนหน้าที่สถานศึกษาจะให้บริการพิมพ์ (print) ต่อภาคเรียนส าหรับครแูต่ละท่าน ถ้าจ านวนการพิมพ์เกินที่
ก าหนดอาจต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายในเรื่องกระดาษและหมึก เป็นต้น) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน  และการเก็บร่องรอยหลักฐานส าหรับฝ่ายบริหารก็จะ
สามารถเก็บในรูปแฟ้มข้องมูล (File) ที่เป็นรูปแบบและระบบเดียวกัน   ครูผู้สอนก็จะมีคนแบ่งเบาภาระการพิมพ์ 

 

๒. การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ พบว่า เป็นรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาเชิงรุก สามารถบริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ในอนาคตท่ี
สถานศึกษาต้องเผชิญ เช่น จ านวนผู้เรียนที่ลดลง และการเป็นผู้น าทางวิชาการให้แก่ชุมชน  มีรูปแบบที่น่าสนใจ 
สรุปไดด้ังนี้  (ข้อมูลที่น ามาเขียนได้จากการฟังบรรยายและการเดินเยี่ยมชมสถานศึกษา และผู้เขียนน ามาถอด
เป็นบทความ หากผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้) 



 ๓ 

     วิทยาลัย ฯ เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพียงสาขาเดียว เนื่องจากมีนักเรียนระดับ ปวช. 
จ านวน ๘๖ คน และระดับ ปวส. จ านวน ๔๐ คน จึงต้องพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของตนเองและเกิดคุณภาพการจัดการศึกษา  การออกแบบการจัดการศึกษาอย่างคร่าวๆ เริ่มด้วย  

     ๒.๑  มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือใช้ในการออกแบบการจัดการศึกษาแบบใหมว่่า POOK   ซ่ึงมี 
ความหมายมาจาก P = Power , O = Organize , O = Operate  และ K = Kindness  การน ามาใช้ออกแบบ
การจัดการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมหรือการท างานเป็นทีมท าให้เกิดพลัง  การบริหารจัดการที่ดีท าให้การใช้
ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิที่ภาพคือการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ท้ายสุด
คือจิตใจที่งดงาม มีเมตตาจะท าให้เกิดการช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 

 รูปแบบของ POOK มีเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น การออกแบบการจัดการศึกษา เริ่มด้วยการน า
รายวิชามาหลอมรวมจัดการศึกษาแบบ Block Release และหลอมรวมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
(Huean Pook Coffee Shop & Restaurant ให้บริการทีร่า้นค้า และ Huean Pook Beverage & Studio มี
การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต)   ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ  ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี  และศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร 
(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีการปลูกแคนตาลูป ผู้นิเทศ ถามว่าท าไมจึงต้องเป็น แคนตาลูป  ครูผู้สอนตอบว่า 
สามารถน าออกไปเผยแพร่แก่ชุมชนได้ เพราะในชุมชนยังไม่มีการปลูก ประกอบกับ การทดลองปลูก พบว่าเป็น
พืชที่สามารถปลูกในพ้ืนที่ได้)  ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการ 

 สรุปการจัดการศึกษาจะหลอมรวม  Certificate + Job + Activity + เวทีการแข่งขัน 
 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบในภาคเรียนที่ ๑ ใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที ่

๑  ประกอบด้วย POOK 1 – 6 
 POOK 1 กีฬา ใช้เวลา ๒ สปัดาห์ในการเตรียมการ และแข่งขันในสัปดาห์ที่ ๓ และหลอมรวม

กับกิจกรรม TO BE NUMBER  ONE  
 กีฬาที่ก าหนด คือ แบดมินตัน  
 นักเรียนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มเพ่ือแข่งขันแบดมินตัน กลุ่มฝ่ายการเงิน  ฝ่ายจัดสถานที่ 

เป็นต้น 
 ผู้เข้าร่วมงาน คือ ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๒ , ๓  และ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒  
 POOK 2 ศาสนา  ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ ผู้เรียนจะต้องจัดงานวันส าคัญของพระพุทธศาสนา  มี

กิจกรรม เช่น การจัดงานในวันส าคัญของงพระพุทธศาสนา การคิดค่าสถิติต่างๆ เป็นต้น 
 POOK 3 ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ จะมีหัวข้อ (Theme) ให้ เช่น สถานการณ์จ าลอง

ร้านกาแฟ  มีครูผู้สอน ๓ คน ให้ผู้เรียนเป็นลูกค้าร้านกาแฟ  
 POOK 4  ศิลปะ  ใช้เวลา ๖ สัปดาห์ การแข่งขันออกแบบโลโก้ ของผู้เรียนระดับ ปวช. ๑  

และ ปวส. ๑ มีคณะกรรมการจากภายนอก เช่น วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
ด าเนินการจัดสินในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  POOK 5 คุณภาพ – คุณธรรม (ไม่แน่ใจว่าจดมาถูกหรือเปล่านะคะ) ใช้เวลา ๒ สัปดาห์ 
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเวที  การจัดระบบบริหารงาน (Organize) 
  POOK 6 ความเป็นมืออาชีพ ในแต่ละวันให้ผู้เรียนไปหาความรู้มาถ่ายทอดหน้าเสาธง 

 การด าเนินการ คือ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม รับผิดชอบต่างกัน เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่  ฝ่าย
บริหารจัดการ และผู้ร่วมงาน เป็นต้น  และหมุนเวียนความรับผิดชอบในแต่ละ POOK 

รายวิชาสามัญ ใช้ E -learning 
หมายเหตุ แต่ละ POOK น ารายวิชาอะไรมาหลอมรวมกัน จะอยู่ในแผนการเรียนค่ะ ดังนั้น วิทยาลัย ฯ 

ควรมีการวางแผนการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ POOK เช่น การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ;
หน่วยงานที่ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา หรือการติดตามผล / ข้อมูลจากผู้ส าเร็จการศึกษา ; การเปรียบเทียบผลการ



 ๔ 

ทดสอบ VNET , มาตรฐานวชิาชีพ , การทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ถ้ามี) ระหว่างกลุ่มที่ใช้ POOK กับ
กลุ่มท่ีจัดการศึกษาแบบเดิมในอดีต (เก็บผลการประเมินในอดีตไว้ใช้เปรียบเทียบ) ; หรือวิธีการอ่ืนๆ  

ข้อสังเกต การจัดการศึกษาแบบ POOK รวมทั้งแผนการเรียน เกิดข้ึนจากการระดมสมองของบุคลากร
ทุกคน และการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพ่ือให้แผนการเรียนสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย ฯ และ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และที่ส าคัญคือ ต้องเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ๒.๒  การก าหนดรายวิชา SELF จากผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเครือข่ายหลักของสถานศึกษา มี
ลักษณะคล้ายสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ที่วิทยาลัย ฯ จะต้องจัดให้แก่ผู้เรียน น่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง และทุกสถานศึกษาควรด าเนินการ 

     ๒.๓  นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
-  ก าหนดให้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพุธ 

 -  จัดการแข่งขันในสถานศึกษา Digital Art Awards 2018 ด าเนินการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑   โดยให้ผู้เรียน แข่งขันการออกแบบโลโก้ Huean Pook  และมีรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะ (POOK 4) 

 -  จัดประกวด เพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะมาเป็นตัวแทน (Presenter) ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้นิเทศ คือ 
-  สนับสนุนให้นักศึกษาออกไปประกวด แข่งขันในเวทีภายนอก โดยครูเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา (ครู 

จะต้องติดตามข้อมูล ข่าวสารแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเผยแพร่แก่ผู้เรียน ตัวอย่างเช่น การแข่งขัน Win Win 
War ที่มีเงินรางวัลสูงมาก วิทยาลัย ฯ และผู้เรียนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร เช่น การเตรียมความพร้อมผู้เรียน การ
ฝึกผู้เรียนใหส้ามารถยอมรับการวิพากษ์และน ามาปรับปรุง  การน าเสนองาน  การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุน  เป็นต้น) 

-  วิทยาลัย ฯ ต้องการเข้าร่วมองค์การวิชาชีพ (อบท.)  ได้เสนอแนะให้ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
เป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ 
 -  เสนอให้สอนการเขียนแผนธุรกิจ โดยท าร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในจังหวัด เพ่ือเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงจากภายนอกมาฝึกอบรมให้ครูและตัวแทนของนักเรียนนักศึกษา 
  ๓.  การจัดการศึกษารูปแบบแกนมัธยมของวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร มีผลงานเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ 
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีท าความร่วมมือกับวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า วิชาที่ก าหนดให้นักเรียนเรียน คือ วิชาเสรมิ
สวยชาย เสริมสวยหญิง ที่ผูอ้ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาได้น ามาต่อยอดคือ จัดให้มีห้องตัดผมชาย บริการ
นักเรียน ค่าตัดผมคนละ ๕ บาท ส่วนห้องเสริมสวยหญิงมีบริการสระผมแก่นักเรียน นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาคุมการฝึกของนักเรียน พบว่า ประทับใจความร่วมมือดังกล่าว ที่ครูจากวิทยาลัย
สารพัดช่างพิจิตรไปก่ออิฐท าเตาเผาขยะให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อหลายปีมาแล้ว และปัจจุบันยังใช้ได้อยู่  
รวมทั้งให้ข้อมูลว่าวิชาศิลปะ (วาดเขียน) ท าให้นักเรียนมีความนิ่งข้ึน (น่าจะหมายถึงการมีสมาธิและสติ) และมี
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษามุ่งเป้าหมายมาเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตรเมื่อจบ
การศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
        ๒  มกราคม ๒๕๖๒ 
 
 


