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ดร.วิไลลักษณ์  แก้วจินดาไปลงนามความร่วมมือแทนผู้อ านวยการ 

เนื่องจากผู้อ านวยการไปสร้างเครือข่ายต่างประเทศ(จีน)ในการจัดการศึกษาระบบขนส่งทางราง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์คุณธรรมและสถานศึกษาน าร่อง 

 

 



สารบัญ 

 

ล าดบัที ่ รายการเอกสาร หน้าที ่
1. โครงการสุภาพชน คนอาชีวะ CTC  
2. กรอบข้ันตอนในการด าเนินงาน  
3 การลงนามความร่วมมือ  
4 การอบรมครูแกนน าและนักศึกษาแกนน า  
5 การอบรมครูในสถานศึกษา  
 Power point  
6 การอบรมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา  
 Power point  
7 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานต่อศูนย์คุณธรรม  
8 รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ    
9 รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน  
10 รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต  
11 เครื่องมือวิจัย โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ  
12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 Power point  

13 ความต่อเนื่องของโครงการ  
 Power point  
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วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

แบบเสนอโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2560 

1.     โครงการ สุภาพชน คนอาชีวะCTC 
แผนงาน       ส่วนงานกิจกรรม 

                ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา   
2. ความสอดคล้องตามแผนพฒันาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์  ปีการศึกษา 2559-2562  
2.1 พันธกิจท่ี       3      ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงความต้องการ 
                               ของตลาดแรงงาน    
2.2 ยุทธศาสตร์ท่ี   3      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงความต้องการของ    
                               ตลาดแรงงานท้ังในและต่างประเทศ 
2.3 เป้าประสงค์ท่ี  3      ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีงานท า 
2.4 กลยุทธท่ี 3.2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสตูร และคุณลักษณะนิสัย 

3. ความสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สอศ. 
 มาตรฐานท่ี 1    ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1   ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     1.ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     2.ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
     3.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ     
 ผู้รบัผิดชอบ  ดร.วิไลลกัษณ์ แก้วจินดา /นางอารีรตัน์  พรหมภู ่

4. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2560 – กันยายน 2560 
6. หลักการและเหตผุล 

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้านอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบ ต่อคนในสังคม 
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง ก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีนับวัน จะยิ่งทวี
ความรุนแรง ปัญหาน้ีถือว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญระดับชาติ ซึ่งจะพบว่าเหตุการณ์ความขัดแย้ง ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษามีความรุนแรง และยังส่งผลกระทบกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและ ประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างมาก 
หากปัญหาน้ียังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขก็อาจก่อให้เกิด ความเสียหายท้ังท่ีประเมินได้และไม่ได้สูงมาก วิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดชลบุรี แม้จะไม่พบสถิตินักเรียน นักศึกษาของการ
ทะเลาะวิวาทในปัจจุบัน วิทยาลัยก็ยังให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์คนดี ซึ่งคุณธรรม การเป็นคนดี
เป็นสิ่งส าคัญ สอดคล้องกับท่ีรัฐบาลในชุดปัจจุบันท่ีมีแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 เป็นครั้งแรก ซึ่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีมีความเช่ือมั่นว่าจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเปลี่ยนทัศนคติด้านลบ
ท่ีมีต่ออาชีวะ ด้วยการเช่ือมโยงความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประกอบการ ในการ
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ยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพควบคู่ไปกับกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมให้สอดรับตาม
นโยบายของรัฐบาล ท่ีต้องการเพิ่มก าลังคนด้านอาชีวะท่ีมีคุณภาพเข้ามาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่ความยั่งยืน 
 
 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณส์ถาบันอาชีวศึกษาต่อสังคม โดยพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้เป็นสถาบัน

อาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ส่งเสริมคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้คู่คุณธรรม 

7.2 เพื่อเช่ือมโยง สร้างระบบความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเศรษฐกิจ สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมการพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้มีคุณภาพ ท้ัง
ด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต ให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและสังคม 

8. เป้าหมาย 
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. เป้าหมายผู้เข้าร่วม     นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.ทุกระดับช้ัน  
 2. เป้าหมายความส าเร็จ   นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
     อย่างน้อย 3 กิจกรรมย่อย ใน 3 กิจกรรมหลักในปีการศึกษา  
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

               นักเรียนได้แสดงออกของศักยภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
8.3 เป้าหมายเชิงเวลา  30 มีนาคม  2561 
8.4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 อยูใ่นระดับดี   

9. เนื้อหา/สาระส าคญัของกิจกรรมพฒันาทักษะ 3 ว. 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาการ 
  - กิจกรรม1.1 แรงงานไทยในบริบทใหม่เรียนสายอาชีพ  เป็นกิจกรรมชวนน้องเรียนสายอาชีพ โดย

สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีระดับมัธยมศึกษา และจัดรายวิชาเพิ่มเติมของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสาขาท่ีสนใจเลือกเรียน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยครูในการเป็นพี่เลี้ยงสอนน้องเรียนรู้อาชีพ 

  - กิจกรรม1.2 ยกระดับการศึกษาโดยมุ่งเน้นเรื่องภาษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยท่ีถูกต้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าในสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมสู่การท างานอาชีพ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
- กิจกรรม2.1 เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นเยาว์  จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประกอบการน้อย โดยให้ 

นักเรียนนักศึกษาเสนอแผนหรือแนวคิดในการประกอบกิจการท้ังประเภทผลผลิตและบริการ โดยสถานศึกษาจะให้ยืม
ทุนในการด าเนินการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องส่งเงินทุนท่ียืมไปประกอบการคืน ส่วนก าไรเป็นของผู้ประกอบการน้อย 
เป็นการเสริมรายได้ระหว่างเรียน และเร่ิมการเป็นเจ้าของกิจการ 
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- กิจกรรม2.2 ยกระดับแรงงานอาชีวะฝีมือชล จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและจัดให้
มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความมั่นใจในสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา
เมื่อจบการศึกษาและเข้าท างาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาชีวิต 
- กิจกรรม3.1 รักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิด ( จิตอาสาพัฒนาชุมชน)  เน้นคุณลักษณะ จิตสาธารณะ ให้นักเรียน  

นักศึกษารวมกันเป็นทีมในการไปช่วยเหลือสังคม ท้ังในห้องเรียน ในสถานศึกษา ในท้องถ่ินชุมชน ด้วยการน าวิชาชีพ
ไปช่วยเหลือ ไปบริการชุมชน สังคม เช่น ซ่อม สร้าง ต่างๆ อาทิ ซ่อมเครื่องไฟฟ้า  การบ าเพ็ญประโยชน์  รักษา
สิ่งแวดล้อมชุมชน อาทิ   การปลูกป่า ท าความสะอาดชายหาด วัด ป่าชายเลน  เป็นต้น 

- กิจกรรม3.2 เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ เป็นกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์คุณธรรม โดยฝึกอบรมให้
นักเรียน นักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านการท างานเป็นทีม ด้านทักษะการสื่อสาร และ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน กิจกรรมฝึกพื้นฐานความเป็นสุภาพบุรุษ ในการสมาธิ ฟังธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ  

 
 

10. และแผนการด าเนินการ (PDCA) 
ล าดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

1 ขั้นวางแผนงาน (Plan)            
1. แต่งต้ังคณะท างานบุคลากรครูและคณะท างาน นักศึกษา 
2.ประชุมคณะท างานโครงการเพื่อก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.ประชุมพิจารณาการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
4. อบรมให้ความรู้แก่คณะครุ ก าหนดอัตลักษณ์คุณธรรม 
5. จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อก าหนดอัตลักษณ์คุณธรรม 

 
30 มี.ค. 60 
24 เม.ย 60 

 
24 เม.ย 60 

 
15 พ.ค.60 
17 พ.ค.60 

 
ผู้อ านวยการ 

2 ขั้นด าเนินการ(Do) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาการ 
- กิจกรรม1.1 แรงงานไทยในบริบทใหม่เรียนสายอาชีพ  
- กิจกรรม1.2 ยกระดับการศึกษาโดยมุ่งเน้นเร่ืองภาษา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
- กิจกรรม2.1 เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่รุ่นเยาว์ 
- กิจกรรม2.2 ยกระดับแรงงานอาชีวะฝีมือชล 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทกัษะวิชาชีวิต 
- กิจกรรม3.1 รักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิดจิต(อาสาพัฒนาชุมชน) 
- กิจกรรม3.2 เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ (สร้างอัตลักษณ์คุณธรรม) 

 
5มิ.ย-22ก.ย.60 

 
 

5มิ.ย-22ก.ย.60 
 
 
 

5มิ.ย-22ก.ย.60 

 
คณะท างาน 

ทักษะวิชาการ 
 

คณะท างาน 
ทักษะวิชาชีพ 

 
 

คณะท างาน 
ทักษะวิชาชีวิต 

3 ขั้นตดิตาม สรปุและประเมินผล (Check) 
1. ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 1-3 

 
5มิ.ย-22ก.ย.60 

 
คณะท างาน 
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2. รวบรวมสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

6 ต.ค.60 
16 มี.ค.61 

แผนฯ 

4 พฒันาอย่างต่อเนือ่งยั่งยนื (Act) 
น าผลการด าเนินงานและผลการประเมินโครงการไปพิจารณาปรับปรุง
และวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 
ปีการศึกษา 

2561 

 
คณะท างาน 

แผนฯ 
5 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 

 
ครั้งท่ี 1 มิ.ย.60 
ครั้งท่ี 2 ส.ค.60  

 
คณะท างาน 

แต่ละกิจกรรม 

 
12. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
13. งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น 75,000  บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 งบประมาณ (งบด าเนินการสนับสนนุจากศูนยค์ณุธรรม)   เปน็เงนิ 75,000 บาท 

ที่ รายการ จ านวน 
ราคา 
@ 

งบประมาณจัดต้ัง (งบด าเนินการ) รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการ 

      

กิจกรรม1.1 แรงงานไทยในบริบทใหม่
เรียนสายอาชีพ 

1 10,000   10,000 10,000 

กิจกรรม1.2 ยกระดับการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นเรื่องภาษา 

1 10,000   10,000 10,000 

                          รวม  20,000   20,000 20,000 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ

วิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
      

กิจกรรม2.1 เสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่
รุ่นเยาว์ 

1 10,000   10,000 10,000 

กิจกรรม2.2 ยกระดับแรงงานอาชีวะฝีมือชน 1 10,000   10,000 10,000 
       

 รวม  20,000   20,000 20,000 
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะ 43      
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วิชาชีวิต 
กิจกรรม3.1 รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด  10,000  10,000  10,000 
กิจกรรม3.2เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ  10,000  5,000 5,000 10,000 
       

 รวม  20,000  15,000 5,000 20,000 
4. งบด าเนินงาน       
  -เอกสารด าเนินการ  5,000  2,000 3,000 5,000 
  -อบรมคร ู  5,000  2,000 3,000 5,000 
  -อบรมนักศึกษาแกนน าห้อง  5,000  2,000 3,000 5,000 
 รวม  15,000  6,000 9,000 15,000 
 รวมทั้งสิ้น  75,000  14,000 61,000 75,000 

 
14. การประเมินโครงการ 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล 
ตามเป้าหมาย  
- เชิงปริมาณ 
   นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อย่างน้อย 1 กิจกรรมย่อยในแต่ละกิจกรรมหลัก (รวม 3 กิจกรรม) 

 
สถิตินักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

- เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
    นักเรียนได้แสดงออกของมีศักยภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 

- เชิงเวลา 
     ทั้ง3  กิจกรรมหลัก ด าเนินการตามก าหนด เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 ต.ค.60 

 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
     ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

15. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
15.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีภาพลักษณส์ถาบันอาชีวศึกษาท่ีดีต่อสังคม  
15.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ในการส่งเสริม 

อัตลักษณ์คุณธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้คู่คุณธรรม 
       15.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีการเช่ือมโยง สร้างระบบความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเศรษฐกิจ 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้มีคุณภาพ 
ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต ให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและสังคม 

 
 

 
 ลงช่ือ                                ผู้ขออนุมัติ 
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        (ดร.วิไลลักษณ์  แก้วจินดา) 
 
 
 ลงช่ือ                                   ผู้อนุมัติ 
        (ดร.วรรณา  ตันประภัสร์) 
      ผู้อ านวยการ 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ขั้นตอนในการด าเนินการโครงการสุภาพชน คนอาชวีะ CTC 

เสนอกิจกรรมที่นักศึกษาต่อผู้อ านวยการเพื่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

คณะกรรมการโครงการสุภาพชน คนอาชีวะCTC  
สรุปผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม 

รับการอบรมครูแกนน า และนักศึกษาแกนน าจากศูนย์คุณธรรม 

เริมต้น 
โครงการสุภาพชน คนอาชวีะCTC 

นักศกึษาด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ตามเวลาที่เหมาะสมในภาคเรียนที่1/2560 

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนที่วาง
ไว้ 

คณะกรรมการของศูนย์คุณธรรมมาเย่ียมชมติดตามผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการไปน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของวิทยาลัยแก่ศูนย์คุณธรรม 

จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการและ 
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยื่น 

p 

D 

C 

A 

จัดอบรมครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรเีพื่อให้เขา้ใจนโยบายของวิทยาลัยและ
แนวทางมีร่วมสว่นในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ 

อบรมตัวแทนห้องเขา้ร่วมโครงการเพื่อออกแบบกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมพฒันาทักษะวิชาการ  กิจกรรมพฒันาทกัษะวิชาชีพและทกัษะฝีมือแรงงาน 
กิจกรรมพฒันาทักษะวิชาชีวิต 

นักศึกษาสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนที่วางไว ้



โครงการสุภาพชน คนอาชีวะ 

รายช่ือครูแกนน า 

 ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางวิไลลักษณ์ แก้วจินดา ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 
2 นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์ รองผู้อ านวยการคณะบริหารธุรกิจ 
3 นายสนธยา สร้อยคีรี หัวหน้างานพัฒนาวินัย 
4 นางเพลินพิศ เสมาค า อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
5 นายดิษยพงศ์ หังสาจะระ อาจารย์ผู้สอนช่างอึเลคทรอนิค 

 

 

รายช่ือนักแกนน า 

 

 ช่ือ – สกุล ระดับช้ัน สาขา 
1 นางสาวจุฬารัตน์   เข่ือนเมือง   ปวส.1 บัญช ี
2 นายอภิสิทธิ์   เข่ือนแก้ว   ปวส.1 คอมพิวเตอร์ 
3 นางสาวพัชรศิริ ฮวดศรี   ปวส.1 ท่องเที่ยว 
4 นางสาวนนธิชา    วีระสกุล   ปวส.1 ต่างประเทศ 
5 นางสาวพรศิริ   ญาติเจริญ   ปวส.1 การตลาด 
6 นายพงศ์ศุลี   แปวโคกทัน   ปวส.1 ช่างไฟฟ้า 
7 นายจักรกฤษณ์ ประชาทาน   ปวส.1 ช่างไฟฟ้า 
8 นายอานันต์   โสภาโชติ   ปวส.1 ช่างไฟฟ้า 
9 นายปริวัฒน์   พลอยประดับ   ปวส.1 ช่างไฟฟ้า 
10 นายวรินทร์   สวัสดี ปวส.1 ช่าง 

 

 



การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศีกยภาพครูแกนน า 

โครงการน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ 

ระหว่าง 23-25 เมษายน 2560 

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูแกนน าท้ัง 6 ท่าน 

เข้าร่วมรับการอบรม 



 

 

 

 

 

 

ครูแกนน าน าเสนองาน 

ท่ีวิทยากรมอบหมาย 



การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศีกยภาพนักศึกษาแกนน า 

โครงการน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ 

ระหว่าง 23-25 มิถุนายน 2560 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาแกนน า 6 ท่าน 

เข้าร่วมรับการอบรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนันทนาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมนนัทนาการ

สร้างกลุม่สมัพนัธ์ 



 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสภุาพชน คนอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุ ี หน้า 1 
 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
โครงการสุภาพชนคนอาชีวะวิทยาลัยเทคโนโลยชีลบุรี 

******     
  จากการด าเนินการตามแผนงานโครงการของวิทยาลับเทคโนโลยีชลบุรี ได้ด าเนินการตาม
ปฏิทินท่ีก าหนดไว้  ดังนั้น 
 
ท่ี รายการท่ีด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1 การอบรมพัฒนาบุคลากร 12  พ.ค.60 
2 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน า 20-23 มิ..ย.60 
3 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าห้องเรียนแต่ละช้ันเรียน 8 ส.ค.60 
4 การด าเนินการตามโครงงานของแต่ละห้องแต่ละสาขา 10 ส.ค.- 29 ก.ย.60  
5 สรุปความก้าวหน้า 9 -13 ต.ค.60 
6. ด าเนินการตามโครงการของแต่ละห้องแต่ละสาขา 10 พ.ย.60-28 กพ 61 
7 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ 1-10 มี.ค.61 
 
    จึงขอรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในแต่ละรายการ ดังนี้ 
 

1.การอบรมพัฒนาบุคลากร    
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางวิไลลักษณ์  แก้วจินดา 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมื่อวันท่ี  12  พ.ค.60  
จ านวนครูผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน   74   คน   
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
 เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์สถาบันอาชีวศึกษา 

ต่อสังคม ท้ังคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ผลการอบรม   

  บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อจะได้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ ในการคิดกิจกรรมในห้องเรียน
ของตนเองในปัญหาท่ีอยากแก้และส่ิงดีๆท่ีอยากท า มีอันดับแรกของห้อง ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม 3 ด้าน 

 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 



 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสภุาพชน คนอาชีวะ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุ ี หน้า 2 
 

 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 

   
 
 
 
 
 

2 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน า   
   ผู้รับผิดชอบ  นางวิไลลักษณ์  แก้วจินดาและ นางอรัญญา อนุจารีย์วฒัน์ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  จัดอบรมเมื่อวันท่ี  20-23 มิถุนายน  2560 
   จ านวนนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมท้ังส้ิน   10   คน 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
   เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา แกนน าให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีต่อสังคม ท้ังคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และด้านอื่น 
ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม 3 ด้าน 

 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 
 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 
ผลการอบรม   

  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆในการเสริมสร้างทักษะของการเป็น
ผู้น าท่ีจะสามารถมาปลุกเร้า ระดมความคิดให้เพื่อนนักเรียน ท าโครงงานคุณธรรม ไปสู่การแก้ปัญหาความ
ถดถอยด้านคุณธรรมและส่งเสริมบ่มเพาะการท าคุณความดี 
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คณะครูเข้ารับการอบรมเป็นครูที่ปรึกษาโครงการสุภาพชน คนอาชีวะ CTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.อรัญญา อนุจารีวัฒน ์
วิทยากรนันทนาการ 
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3 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน า   
   ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์อรัญญา    อนุจารีวัฒน์  และคณะ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  จัดอบรมเมื่อวันท่ี  8  สิงหาคม  2560 
   จ านวนผู้เข้าร่วม   รวม  268  คน  
 1)   จ านวน นักศึกษา  250  คน 
 2)  จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  18  คน 

            ปวช. ช่างอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาช่างยนต์ 60  คน  สาขาวิชาไฟฟ้า 30  คน  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 15  คน     
ปวส.  ช่างอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 5  คน  สาขาวิชาไฟฟ้า 5  คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5  คน     

 
ปวช.  พาณิชยกรรม  

ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา 
วิทยากรการน าเสนอโครงการ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25  คน  สาขาวิชาการบัญชี 25  คน  
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

15  คน 
20  คน 

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

20  คน 
 

 

 
ปวส.  บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5  คน  สาขาวิชาการบัญชี 5  คน  
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

5  คน 
5  คน 

 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
ครูและนักศึกษาแกนน า 

5  คน 
18 คน 

 

 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
          เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา แกนน าของแต่ละห้องเรียนและระดับช้ันให้เกิดความ 

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีต่อสังคม ท้ังคุณธรรมด้านพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และด้านอื่นท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม 3 ด้าน 

 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 
 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม             
 ผลการด าเนินงาน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรล ุ ผลการด าเนินงาน/เหตุผลกรณีไม่บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค ์
-นักศึกษาได้รับความรู้จากครูแกนน า
และนักศึกษาแกนน า 

 
 

 

  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุก
ประการ 

ตามเป้าหมาย    
-เชิงปริมาณ    ร้อยละ 96 ของ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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-เชิงคุณภาพ  
 

 
 

ร้อยละ 96 ของ นักศึกษามีความรู้และ
กระบวนการในปัญหาของห้องเรียนรวมถึงวิธี
แก้ปัญหา ให้เป็นสุภาพชน 

-เชิงเวลา วันท่ี 8  สิงหาคม  2560   จัดได้ตรงตามเวลา 
ความพึงพอใจในกิจกรรม 
 

 
 

ร้อยละ 84.37 ของ นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

  
วิธีด าเนินการ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนชล สุภาพชน คนอาชีวะ” โดยมีนักศึกษาทุกช้ันปีท้ัง

วิทยาลัย เข้าร่วมเป็นจ านวน 250  คน ซึ่งอบรมในวันท่ี  8  สิงหาคม  2560  ณ หอประชุมลีลาวดี ซึ่งมีท่าน
ผู้อ านวยการ ดร.วรรณา  ตันประภัสร์ เป็นประธานในพิธีเปิด   

ท้ังนี้ลักษณะของกิจกรรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในช่วงแรกเป็นการให้ความรู้เรื่องคุณธรรม 
– จริยธรรม และให้ความรู้ของอัตลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา” แก่นักเรียนนักศึกษา
แกนน าแต่ละห้อง  

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในการระดมความคิดของนักศึกษาแกนน าแต่ละห้องไประดม
ความคิดของเพื่อนๆในห้องตนเอง ในหัวข้อการจัดท าโครงงาน “ความดีท่ีอยากท า ปัญหาท่ีอยากแก้” เมื่อได้
มติจากกลุ่มเพื่อนในห้อง  

นักเรียนแกนน าทุกห้องกลับมาเขียนโครงงานท่ีจะท าเป็นอันดับแรกของห้องตนเอง หลังจากเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องน าเสนอ โดยมี ดร.วิไลลักษณ์    แก้วจินดา เป็นผู้ให้ค าแนะน าเพิม
เติมใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โดยโครงงานของแต่ละห้องจะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาภายในห้องเรียน มีดังนี้ 
 
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 

ที่ ห้อง ช่ือโครงงาน ปัญหาทีพ่บ 
1 บต1/1 ฟังซักนิด พิชิตความรู้ คุยในเวลาเรียน,ไม่สนใจเวลาเรียน,เรียนไม่รู้เรื่อง 
2 บบ3 บัญชียุคใหม่ใส่ใจการส่งงาน เพ่ือนในห้องชอบผลัดวันส่งงาน,ท าให้ได้คะแนนเก็บน้อย 
3 บบ1/1 ลอกการบ้านไม่ใช้แนวทางของอนาคต เพ่ือนในห้องลอกการบ้าน,เพ่ือนข้ีเกียจ 

 
 
 
 
 

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน 
ที่ ห้อง ช่ือโครงงาน ปัญหาทีพ่บ 
1 ทีมน า กิจกรรมชวนน้องเรียนสายอาชีพ ค่านิยมในเรียนอาชีวะของนักเรียนพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เพิ่มข้ึน 
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2 ทีมน า กิจกรรมยกระดับฝีมือชนคนอาชีวะ เพ่ิมคุณภาพในการเข้าสู่การท างานอาชีพ 
3 ทีมน า จิตอาสา บริการชุมชน ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพสาขาท่ีเรียนในการบริการชุมชน 

 
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 

ที่ ห้อง ช่ือโครงงาน ปัญหาทีพ่บ 
1 ทท1/1 รณรงค์ห้ามน าอาหารข้ึนอาคารและห้องเรียน นักศึกษาน าอาหารและขนมเข้ามาทานในห้องเรียน 
2 ทท1/2 หลับในห้องเรียน เท่ียวกลางคืน เล่นเกมส์ สภาพอากาศ 
3 บท1/1 Good Personality สมาชิกในห้องส่วนใหญ่แต่งกายไม่เรียบร้อย 
4 บท1/2 Why Cheat? ท าไมถึงโกง มีการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ 
5 บค1/1 ห้องคอมสดใสใส่ใจความสะอาด เพ่ือนเอาของมากินในห้องคอมและยัดไว้ใต้โต๊ะ 
6 บค1/2 ช่วยกันแขวนบัตรหัดให้เป็นนิสัย ไม่ชอบแขวนบัตรนักเรียน,ลืมเอาบัตรนักเรียนมา 
7 ทท2 โครงงาน Not Food in we Class มีการน าอาหารข้ึนมาบนอาคาร 
8 บท2 ริบโทรศัพท์ กลับค่อยเอา เพ่ือนเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน 
9 บบ2/1 ท าไมถึงไม่เอาหนังสือมาเรียน นักศึกษาบางคนไม่น าหนังสือมาวิทยาลัย 
10 บบ2/2 เครื่องคิดเลขเธออยู่ไหน เพ่ือนๆในห้องไม่น าเครื่องคิดเลขมาใช ้
11 บค2/1 การแขวนบัตรอันน่าเบื่อ เพ่ือนๆในห้องเรียนไม่มีการแขวนบัตร 
12 บค2/2 รณรงค์รูร้ักษาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ทะนุถนอม 
13 บต2 ห้องเรียนเป็นระเบียบแค่ร่วมมือและร่วมใจ ปัญหาที่พบ เพ่ือนที่คุยไม่สามารถท าข้อสอบได้ 
14 ทท3 No Make Up in Classroom เพ่ือนไม่ต้ังใจเรียนและไม่มีระเบียบวินัย 
15 บท3 ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าใจ สมาชิกในห้องเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารล่าช้า 
16 บบ3 บัญชียุคใหม่ใส่ใจการส่งงาน เพ่ือนในห้องชอบผลัดวันส่งงาน,คะแนนเก็บน้อย 
17 บค3 งดแชท งดโทร เพ่ือการเรียน เพ่ือนในห้องไม่ยอมวางโทรศัพท์แอบเก็บไว้กับตัวเอง 
18 บต3 มือถือตัวร้าย ท าลายสมาธิ  นักศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียน เพราะจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์ 
19 สทท1 เทคโนสวยใส หัวใจอ่อนน้อม นักศึกษาไม่เข้าใจความหมายของการรู้จักกาลเทศะ 
20 สบท1 The Secret of Sincere การนินทาลับหลังเพ่ือน,การหันหลังให้กับปัญหา 
21 สบบ1 รองเท้าจ๋าส้นหายไปไหน นักศึกษาไม่ใส่รองเท้าท่ีมีส้น,ไม่เป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง

ให้กับน้องๆ 
22 สบค1 1 Bath 1 Point ห้องเรียนไม่สะอาดและไม่เรียบร้อย 
23 ชย1/2 เรียนอันไม่พึงประสงค ์ เพ่ือนชอบขอเข้าห้องน้ านานไปไม่เป็นเวลาตามท่ีก าหนด 
24 ชย1/3 รณรงค์งดใชโ้ทรศัพท์ในห้องเรียน มีเน้ือหาไม่ทันสมัย แอบดูโทรศัพท์ 
25 ชย1/4 มารยาทในห้องเรียน เพ่ือนในห้องไม่มีมารยาท เพ่ือนๆ หลับในห้องเรียน 
26 ชย1/5 โทรศัพท์ตัวป่วน เพ่ือนๆ เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียนและเล่นเกมส์ในเวลา 
27 ชย1/6 ตอนเรียนห้ามหลับเพราะว่าหลับจะไม่ได้เรียน เกิดการนอนหลับในห้องเรียน 
28 ชฟ1/1 โครงงานมาเรียนหรือมานอน นอนน้อย นอนดึก นอนเล่นโทรศัพท์ 
29 ชฟ1/2 คุณธรรมสร้างจิตส านึกงดใชโ้ทรศัพท์ในเวลา

เรียน 
เล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน , อาจารย์ต าหนิ,ล าบากผู้ปกครอง 

30 ชอ1/1 ห้องเรียนปลอดมือถือ เพ่ือนๆ เล่นมือถือในห้องเรียนและไม่สนใจการเรียน 
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31 ชย2/1 เรื่อง สวมใส่ให้เต็มข้อรณรงค์ไม่ใส่รองเท้า
เหยียบส้น 

นักศึกษาส่วนใหญ่ในวิทยาลัยในห้องเรียนชอบใส่รองเท้า
เหยียบส้น 

32 ชย2/2 แก้ปัญหาการเรียน (หนีเรียน แล้วได้อะไร) นักศึกษาชอบหนีเรียน 
33 ชย2/3 ห้องสะอาดปราศจากขยะ นักเรียนทิ้งเศษกระดาษลงพ้ืนในห้องเรียน 
34 ชฟ2/1 สมุด/หนังสือจ๋า พ่ีมาแล้ว หนังสือและสมุดหาย 
35 ชฟ2/2 ปฏิบัติดีกว่าทฤษฎี นักศึกษาไม่สามารถท าวิชาท่ีเรียนมาใช้ในชีวิตจริง 
36 ชอ2/1 ปากกาประจ าห้อง เพ่ือนร่วมห้องไม่มีปากกาใช้ 
37 ชย3/1 นอนน้อยขอนอนนะ นักศึกษานอนดึก เที่ยวกลางคืน ท างานพาร์ทไทม์ 
38 ชย3/2 น่ิงหรือหลับ นอนดึก เท่ียวกลางคืน เล่นเกมส์ดึก ท างานดึก 
39 ชฟ3/1 ห้องสมุดแสบ หนังสือและสมุดหาย 
40 ชฟ3/2 รณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ นักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ 
41 ชอ3/1 หลับได้หลับดี หลับทุกทีท่ีมีการเรียน เพ่ือนชอบนอนหลับในห้องเรียน เพ่ือไม่สนใจวิชาเรียน 
42 สชย1 การขาดเรียน เวลาเรียนไม่พอและเรียนตามเพ่ือนไม่ทัน 
43 สชฟ1 ห้องสะอาดด้วยมือเรา “ขยะ” ห้องเรียนสกปรก 
44 สทค1 วินัยเด่นระเบียบดีเริ่มที่ตัวเรา (วินัย) แต่งกายผิดระเบียบ น าขนมข้ึนมากินบนห้อง 
45 ทีมน า จิตอาสา บริการชุมชน ใช้ความรู้ในการบริการชุมชน 

 
ข้อค้นพบในการท ากิจกรรมคร้ังนี้  คือ 

1.  นักเรียน นักศึกษามีความสนใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเทคโนชล สุภาพชน คน
อาชีวะ”  เป็นอย่างดี เพราะได้มีการระดมความคิดในเรื่องของปัญหาภายในห้องเรียน จึงมีความกระตือรือร้น
ในการเขียนโครงงาน 
จุดดี  

1. นักศึกษาได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการใช้ความคิด การถกปัญหา การวิเคราะห์สังเคราะห์ ลงไปสู่ 
การลงมือปฏิบัติ 

2. นักศึกษาแกนน าแต่ละห้องมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอื่นๆภายในห้อง 
จุดที่ควรพัฒนา  
  นักศึกษาแกนน าท้ัง 10 คน ควรมีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละช่วงเวลาให้มีความ
พร้อมมากกว่านี้เพราะครูต้องเข้าช่วยจึงท าให้งานขับเคล่ือนไปได้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

1. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้นักเรียนนักศึกษามีแนวทางการน าไปใช้  
และรายงานผลลัพธ์ 
แนวทางพัฒนา  

1. การติดตามผลการด าเนินงานของนักเรียนนักศึกษาแกนน าแต่ละห้อง จะมีนักศึกษาแกนน าและ 
ครูแกนน าแบ่งหน้าท่ีการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละห้อง   

2. มีการประเมินผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา โดยห้องใดมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีท่ีสุดจะมีของรางวัลเพื่อ 
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สร้างขวัญก าลังใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการเปิดการอบรมและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา  
ในการเป็นสุภาพชน คนอาชีวะ CTC ท่ีมีคุณภาพ 
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อาจารย์สนธยา สร้อยคีรีให้ความรู้ 
ในเรื่องการเป็นสุภาพชน คนอาชีวะ CTC ดีอย่างไร 
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                    ผลงานของนักเรียนช้ัน V-mep1/1  จากการระดมความคิดของเพื่อนๆในห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนน าเสนอ ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา ช่วยเสริมเติมเต็มสู่การปฏิบัติ 
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นักเรียนช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจก าลังรอน าเสนอผลงาน 
เพื่อน าไปสู่การด าเนินการในห้องเรียนและในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การด าเนินการตามโครงงานของแต่ละห้องแต่ละสาขา 
     ผู้รับผิดชอบ  อาจารย์อรัญญา    อนุจารีวัฒน์  และคณะ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเมื่อวันท่ี  10 ส.ค.- 29 ก.ย.60 
จ านวนผู้เข้าร่วม    
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1) นักเรียนคณะบริหารธุรกิจทุกสาขา  จ านวน           คน 
2)  นักเรียนคณะช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  จ านวน           คน 

ในการด าเนินการของแต่ละห้องเรียน จะมีการท าความตกลงกัน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตอาสาบริการชุมชน 
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บริการวิชาชีพชุมชน ท าดีเพื่อแม่ 
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ปลูกป่าชายเลน 
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบล เสม็ด 
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กิจกรรมชวนน้องเรียนอาชีวะ 
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม มาเรียนช่างไฟฟ้าท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
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ท าดีเพื่อพ่อหลวง ร.9 ของปวงชนชาวไทย 
ถวายเป็นพระราชกุศล 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสรปุผลการด าเนินงาน 

โครงการน าร่องสถานศึกษาต้นแบบสภุาพชน คนอาชีวะ 

20-21 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา รายงานผลการด าเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสรปุผลการด าเนินงาน 

โครงการน าร่องสถานศึกษาต้นแบบสภุาพชน คนอาชีวะ 

20-21 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา เสนอแนวคิดในการด าเนินการขยายผล 

แบบซิมโพเซียม : Symposium เพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษารุ่นต่อไป 
 



 



.............................................................................................................................................................  
 

 
 

ค ำชี้แจง   โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็นจริงและควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด แบบสอบถำมฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์   
เพ่ือสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" ของวิทยำลัย
ของท่ำน  ส ำหรับข้อมูลที่ได้รับคณะท ำงำนจะน ำไปพัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 
ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

(1) ชื่อวิทยำลัย .วิทยำลัยเทคโนโลยีชลบุรี อ ำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี
(2)  เพศ       1. ชำย    2. หญิง 
(3) ระดับกำรศึกษำ    1. ปริญญำตรี    2. ปริญญำโท   
     3. ปริญญำเอก 
     4. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………….… 
(4) บทบำทหน้ำท่ี     1. ผู้สอน    2. หัวหน้ำสำขำวิชำ/โปรแกรมวิชำ  
     3. ฝ่ำยบริหำร    4. ภำคเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 
     5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………….… 
(5) ชื่อ-นำมสกุล (ผู้บริหำร)  ดร.วรรณำ  ตันประภัสร์        เบอร์โทรศัพท์  0818502452 Email : cit_wanna@yahoo.com 
(6) ชื่อ-นำมสกุล (ผู้ประสำนงำน) ดร.วิไลลักษณ์  แก้วจินดำ เบอร์โทรศัพท์ 0863000117 Email : wilailuk.kaew@gmail.com 
(7) ปัญหำพฤติกรรมเชิงลบที่พบในสถำนศึกษำของท่ำนมำกท่ีสุด    
(1)  กำรแต่งกำยไม่ค่อยถูกระเบียบ        (2) กำรมำเรียนสำย          (3) ขำดควำมรับผิดชอบ 

 

     ตอนที่ 2 : โปรดกรอกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำรในวิทยำลัยของท่ำน 

 ให้ระบุคุณธรรมเป้ำหมำย  3 ด้ำน (อัตลักษณ์) ที่บุคลำกรในวิทยำลัยของงร่วมคิดร่วมกันก ำหนด 

ล ำดับที่ คุณธรรมเป้ำหมำย เหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำน วิธีกำรประเมิน 

1 รับผิดชอบ 
 

นักเรียน นักศึกษำ บำงส่วนไม่
ท ำงำนส่งครูตำมเวลำท่ีก ำหนด 

ให้นักเรียน นักศึกษำก ำหนดกิจกรรม
ในกำรพัฒนำควำมรับผิดชอบในแต่ละ
ห้องเรียน 

สถิติกำรส่งงำนของนักเรียน 
นักศึกษำจำกครผูู้สอนในแต่
ละรำยวิชำ 

2 
 

มีวินัย นักเรียนบำงส่วนแต่งกำยไม่
เรียบร้อย และมำเรียนสำย 

นักเรียน นักศึกษำ ร่วมกันจัดกิจกรรม
รณรงค์กำรมำเรียนสำยและกำร
ตรวจสอบกำรแต่งกำย 

ประเมินตำมสภำพจริง จำก
บันทึกห้องเรียน ท้ังสถิติกำร
มำเรียนและกำรแต่งกำย 

3 จิตสำธำรณะ สร้ำงเสริมน้ ำใจ ช่วยเหลืองำน
ของสถำนศึกษำและชุมชน 

 

-จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษำมี

น้ ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือน้อง/เพ่ือน/

จิตสำธำรณะทั้งในสถำนศึกษำท้ัง

ประเมินจำกควำมพึงพอใจใน

กำรไปร่วมบริกำรชุมชนในแต่

ละแห่ง 

แบบสอบถามความก้าวหน้า 
การด าเนินงานโครงการน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ปี 2560 

“คุณธรรมทุกพื้นที่ ... ความดีทั้งวิทยาลยั” 

mailto:wilailuk.kaew@gmail.com


 

 

 
 
 
 

ภำยในและภำยนอก 



อัตลักษณ์คุณธรรมวทิยำลยัเทคโนโลยชีลบุรี 

 

คุณธรรมเป้ำหมำย 
พฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติ 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรสนับสนุน นักเรียน 
รับผิดชอบ 

 
 

-ประพฤติเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
-รับผิดชอบต่อกำรบริหำร
จัดกำรตำมนโยบำย 

-มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ี
ได้รับมอบหมำย 
-สอนนักเรียนให้เกิดองค์ควำมรู้ 

-มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ี
ได้รับมอบหมำย 
  

-ท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยและ-
ส่งงำนตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 

มีวินัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรงต่อเวลำ 
-ปฎิบัติตำมจรรยำบรรณของ            
ควำมเป็นผู้บริหำร เสียสละต่อ
สถำนศึกษำ 
-ประเมินผลงำนของ 
บุคลำกรด้วยควำมเป็นธรรม 
  

-ตรงต่อเวลำ 
-มำปฏิบัติหน้ำท่ีตรงตำมเวลำ 
และเข้ำสอนเต็มเวลำ 
-ส่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยตรง
เวลำและติดตำมงำนของ
นักเรียน 
-มีจรรยำบรรณของควำมเป็น
ครู เสียสละต่อนักเรียน 

-ตรงต่อเวลำ 
-มำปฏิบัติหน้ำท่ีตรงตำมเวลำ
และเต็มเวลำ 
- ส่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยตรง
เวลำ 

-ตรงต่อเวลำ 
-ปฏิบัติตำมระเบียบของ
สถำนศึกษำ (กำรเข้ำแถว ,แต่ง
กำยถูกระเบียบ) 
  

 
จิตสำธำรณะ 

 
 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมท่ีค ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและส่วนร่วม 
-มีจิตสำธำรณะให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ

-มีน้ ำใจ ช่วยเหลืองำนของ
สถำนศึกษำและชุมชน 
-มีจิตสำธำรณะ บริกำร ให้
ควำมร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนเข้ำร่วม

-มีน้ ำใจ ช่วยเหลืองำน 
ของสถำนศึกษำและชุมชน 
-มีจิตสำธำรณะ ให้บริกำร แก่
นักเรียน นักศึกษำด้วยควำม
เต็มใจ 

-มีน้ ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือ
น้อง/เพื่อน/ 
- จิตสำธำรณะท้ังในสถำนศึกษำ
ท้ังภำยในและภำยนอกด้วย
ควำมเต็มใจ 



 

 

ด้วยควำมเต็มใจ กิจกรรมด้วยควำมเต็มใจ  
 



ตอนที่ 3 : รำยกำรประเมินเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 

ข้อท่ี รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกท่ีสุด  
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด  
(1) 

กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
1 ณ  เวลำน้ีมีกำรประชุมชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเชิงลึกภำยในองค์กรแล้ว      
2 ณ  เวลำน้ีท่ำนรับทรำบที่มำ และกระบวนกำรขับเคลื่อนโครงกำรแล้ว      

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมคิดเห็นต่อโครงกำร      
3 ท่ำนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร      
4 ควำมคิดเห็นของท่ำนต่อกำรด ำเนินโครงกำรน้ี      

บริบทของโครงกำร (Context)      
5 โครงกำรสอดคล้องกับปัญหำ และบริบทของวิทยำลัย      

6 เป้ำหมำยของโครงกำรชัดเจนสอดคล้องกับโครงกำร      

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input)      

7 มีกำรอบรมพัฒนำครูก่อน และระหว่ำงด ำเนินโครงกำร      

8 มีกำรอบรมพัฒนำนักเรียน/นักศึกษำแกนน ำเพื่อกำรขับเคลื่อนโครงกำร      

9 มีหลักสูตร/คู่มือ/เอกสำร และองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินโครงกำร      

10 มีทรัพยำกรบุคคลเพียงพอต่อกำรด ำเนินโครงกำร      

11 มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ เพียงพอ      

กระบวนกำร (Process)      

12 โครงกำรพัฒนำฯ ของท่ำนใช้วงจร PDCA ในกำรด ำเนินงำน      

13 กำรด ำเนินงำนโครงกำรเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน      

14 มีแผนกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถน ำไปสู่แผนปฏิบัติกำรได้จริง      

15 มีกำรมอบหมำย/แบ่งกำรท ำงำนโครงกำรตำมควำมถนัดของผู้ร่วมงำน      

16 มีกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนภำยหลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม      

17 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังปฏิบัติงำนเสมอ      

18 มีกำรนิเทศ/ก ำกับ/ติดตำม และสร้ำงขวัญก ำลังใจจำกผู้บริหำร      

ผลผลิต (Product)     

19 พบควำมสะอำดทุกพื้นที่วิทยำลัย      

20 มีกำรพัฒนำกำรด้ำนกิริยำมำรยำทของครู และนักเรียนในวิทยำลัย      

21 มีควำมสำมัคคขีองบคุลำกรของวิทยำลัยในกำรขับเคลื่อนโครงกำร      

22 มีคนดีและควำมดี (คุณธรรม จริยธรรม) เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นของวิทยำลัย      

23 เกิดกิจกรรม/โครงงำนคุณธรรมที่หลำกหลำย และสร้ำงสรรค์      

ผลกระทบ (Impact)     

24 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหำรและครู      

25 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน/นักศึกษำ      

26 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมภำยในวิทยำลัยไปในทำงที่ดีขึ้น      

27 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และกระบวนกำรท ำงำน      



 

 

 
 

 
   ตอนที่ 4  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนนิงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 

รำยกำร 

สภำพปัญหำ /วิธีกำร /กระบวนกำร 
ก่อนและหลังกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมฯ 

กำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรม 
และศึกษำดูงำนมำ

ประยุกต์ใช ้

กำรเปลี่ยนแปลง/ 
ผลกำรพัฒนำ /ภำพ

ควำมส ำเร็จ   
ณ  เวลำนี ้

ก่อน หลัง 

   1 . ปัญหำพฤติกรรมเชิงลบ      
ส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้ำหมำย 

)ผู้บริหำร ครู นักเรียน /
นักศึกษำ 

ผู้บริหำร ครูไม่มี แต่กับนร./
นศ.มีพฤติกรรมในเร่ืองกำรมำ
สำย  กำรและส่งงำนช้ำ แต่ง
กำยที่มำกที่สุดใน 

นร./นศ.มีพฤติกรรมในเร่ืองกำรมำ
สำย  กำรและส่งงำนแต่งกำยลดลง
มำกเหลือ ร้อยละ4 ของนศ.ทั้งหมด 

กำรสร้ำงภำวะผู้น ำให้แก่นร/
นศ กำรเขียนโครงกำร 
กิจกรรมในกำรพัฒนำ
คุณธรรมของนร./นศ 

นร./นศ.มีจิตสำธำรณะในกำรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆร้อยละ 
93  และมีควำมเป็นผู้น ำใน
กิจกรรมต่ำงๆมำกขึ้น 

2 . ควำมสะอำดและ
สภำพแวดล้อมทั่วไปของ
วิทยำลัย 

นร./นศ. มักทิ้งเศษสิ่งของ
กระดำษบนโต๊ะอำหำร  
 
 

ไม่มีกำรทิ้งอีกเลย นร./นศ. 
ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

นร.นศ.มีกำรจัดกิจกรรมเฝ้ำ
ระวัง โดยมีกำรจัดเวรดูแล
ควำมเรียบร้อย 

ระยะแรกยังมีกำรเตือนนร./นศ.
ให้ช่วยกันรักษำควำมสะอำดแต่
ผ่ำนไป1 เดือน สำมำรถท ำได้
โดยไม่ต้องเตือน 

3. กระบวนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรน้ี 

สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำรเอง 
 
 
 

น.ร./น.ศ.มีส่วนร่วมในกำรเสนอ
โครงกำร/งำนและกิจกรรมในกำร
พัฒนำในห้องเรียนและเสนอแนว
ทำงกำรไปช่วยพัฒนำชุมชน 

นร./นศ.รู้จักกำรเขียน
โครงกำร งำน กิจกรรมและมี
จิตสำธำรณะในกำรร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ ร่วมถึงกำรน ำ
รูปแบบกิจกรรมใน
สถำนศึกษำที่ไปดูงำนมำ
พัฒนำกิจกรรมในสถำนศึกษำ 

ผู้บริหำร ครู นร./นศ. มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำตำมโครงกำรน้ีร้อย
ละ 91 

4 . วิธีกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมของ ผู้บริหำร  ครู  
นักเรียน  และวิทยำลัย  (ท ำ
อย่ำงไร  ?และใช้ PDCA & 
SMART planning?) 

กำรจัดกิจกรรมโดย
สถำนศึกษำเป็นผู้ก ำหนด
กิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษำ
เป็นแบบเดียวกันหมด 
ผู้บริหำรและครู บุคลำกร
ไม่ได้เข้ำร่วมกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมทั้ง
วิทยำลัย  
 
 
 

นักเรียน/นักศึกษำมีส่วนร่วมต้ังแต่กำร
วำงแผนและ(S)ออกแบบกิจกรรมใน
กำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำตำมที่แต่ละ
สำขำร่วมกันวิเครำะห์ภำพควำมส ำเร็จ
ที่จะเกิดขึ้น(M) โดยมีทีมงำน
คณะกรรมกำรนักเรียนนักศึกษำ
ขับเคลื่อนกิจกรรม(A)ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำคุณธรมมใน
สถำนศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
(T) และประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำรงำนอละกิจกรรม ซึ่งจะพบว่ำ
ได้รับควำมร่วมมือมำกขึ้นกว่ำที่
สถำนศึกษำคิดเองและจัดให้  
ส ำหรับผู้บริหำรและครู บคุลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ
และพัฒนำตนเองไปด้วยใน
ขณะเดียวกันแบบองค์รวมทั้งองค์กร 
(Holistic )หรือ(whole school) 

1.น ำควำมรู้จำกกำรอบรมใน
เร่ืองกำรเขียนโครงกำร 
กิจกรรมมำใช้ในกำรวำงแผน
งำนโครงกำรและกิจกรรมของ
สถำนศึกษำ  PDCA 

2กิจกรรมกำรสร้ำงภำวะผู้น ำ
ในกำรด ำเนินงำน โครงกำร
และกิจกรรม 
3.กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

1.นักเรียน/นักศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรมมำกขึ้นกว่ำในปีที่ผ่ำนๆ
มำ เพำระเป็นคนร่วมคิด ร่วมท ำ
และร่วมน ำเสนอ 
2.ผู้บริหำร ครูและบคุลำกร 
นักเรียน นักศึกษำ มีกำรก ำหนด
คุณธรรมเป้ำหมำยและ
พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติร่วมกัน
ของแต่ละกลุ่ม 
 

28 เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง/ชุมชน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง      

29 เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเจตคติ และจิตส ำนึกควำมเป็นครูไปในทำงที่ดีขึ้น      

30 มีเด็กดีสร้ำงได้เกิดขึ้นในวิทยำลัย และมีตัวอย่ำงที่ดีเกิดขึ้นในวิทยำลัย      



 

 

5 . วิธีกำรวัดและประเมินผล
กำรพัฒนำ  รวมทั้งกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
 

ไม่มีกำรก ำหนดวิธีกำรวัดและ
ประเมินคถณธรรมในกำรจัด
กิจกรรม 

มีกำรวัดและประเมินผลตำมคุณธรรม
เป้ำหมำยหลัก3คณุธรรมและคุณธรรม
อ่ืนๆ  รวม 14คุณลักษณะ  

แนวทำงในกำรจัดกิจกรรม
และกำรมีส่วนร่วม 

มีสถิติชี้ชัดในคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์แสดงได้ชัดเจน 

6 . ตัวบ่งชี้พฤติกรรม และ
เกณฑ์ชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ไม่มี 
 
 

มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรม
บ่งชี้กำรปฏิบัติ 

แนวคิดในกำรก ำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร  
นักเรียน/นักศึกษำ มีกรอบ
ทิศทำงในกำรพัฒนำคุณธรรม 

     ตอนที่ 5  แสดงตัวอย่ำงโครงงำนคุณธรรมท่ีโดดเด่นของนักเรียน( เด็กน ำเสนอ ... เด็กท ำ ... เด็กคิด) 
 ตำมที่ได้รับกำรอบรมไปทั้งครูและ นักเรียน  ประมำณ 5-10 โครงงำน  (ปรับเป็นตำรำงแนวนอนได้) 

          วิทยำลัยเปิดโอกำสให้นักศึกษำแต่ละห้องได้คิด ปัญหำที่อยำกแก้ และควำมดีที่อยำก ท ำบนกรอบของคุณธรรมที่ต้องกำพัฒนำเป็นอันดับแรกๆ 
ของแต่ละห้อง ด้วยกำรให้ระดมควำมคิด และประมวลสรุปเลือกมำ 1 เรื่อง ซึ่งในปี2560 มีโครงกำรคุณธรรม ท่ีเป็นกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 
ทั้งสิ้น 46 กิจกรรม  แต่วิทยำลัยขอยกตัวอย่ำงมำพอสังเขป ดังน้ี 
 



ชื่อโครงงำน 
(Short & Sharp) 

ระดับชั้น/
สำขำวิชำ 

ครู 
ที่ปรึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
(คร่ำว ๆ) 

ผล 
ที่เกิดขึ้น 

คุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำ /อุปสรรค  วิธีแก้ไข 

1วินัยเด่นระเบียบดี
เริ่มที่ตัวเรำ (วินัย) 
 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
สบค1 

อ.ดิษยพงศ์ 1.เด็กระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่อยำกแก้ 
ด้วยกระบวนกำรคิดคิดเด่ียว  คิดคู่ คิดกลุ่ม 
2ก ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรปฏิบัติร่วมกันใน
เรื่อง กำรแต่งกำยถูกต้อง กำรไม่น ำขนมข้ึนมำ
รับประทำนในห้อง  
3.จัดเวรดูแลควำมเรียบร้อยก่อนเพ่ือนเข้ำห้องเรียน 
4.หำกไม่ปฏิบัติจะถูกบันทึกในบอร์ดหลังห้องเรียน 
  เกิน 3 ครั้ง ต้องท ำหน้ำท่ีท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
 เป็นเวลำ 1 สัปดำห์  และท ำหน้ำท่ีตรวจเพ่ือน 1เดือน 
 

ผู้เรียนในห้อง สบค. มีระเบียบ
ร้อยละ 96  
เน่ืองจำก นศ.ร่วมกันก ำหนด
เกณฑ์ จึงยอมรับในกำรปฏิบัติ 

ควำมมีวินัย มีนักเรียน/นักศึกษำ
บำงคนไม่ค่อยยอม

ปฏิบัติ 

ขอให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำชำวย
เสริมแรงพูดคุยกับ
นักเรียน นักศึกษำ
เฉพำะรำยบุคคล 

2.ห้องเรียนเป็น
ระเบียบแค่ร่วมมือ
และร่วมใจ 

กำรตลำด 
บต2 

อ.รพีพร 
 

1.นักเรียนระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่อยำก
แก้ เรื่องกำรคุยกันของเพ่ือนระหว่ำงเรียน ท ำให้เรียนไม่
เข้ำใจและท ำข้อสอบไม่ได้ ด้วยกำรระดมควำมคิดแบบ
สัมมนำกลุ่ม  
2  ก ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรปฏิบัติร่วมกันใน
เรื่อง กำรคุยกันระหว่ำงเรียนของเพ่ือนๆ โดยใครคุยกัน
จะถูกปรับเงินเริ่มต้น 1บำทและทวีคูณในครั้งที่2 ใส่
กระปุกเป็นเงินกิจกรรมห้องเรียน เกิน 3 ครั้ง เสนอ
มำตรกำรกับครูที่ปรึกษำตัดคะแนนพฤติกรรม 
 

นักเรียนให้ควำมร่วมมือและ
ปฏิบัติตำมกติกำของสังคมใน
ห้องเรียนร้อยละ 95 

ควำมมีวินัย ไม่ม ี ไม่ม ี

3.ลอกกำรบ้ำนไม่
ใช้แนวทำงของ
อนำคต 

บัญชี 
บบ 1 

อ.นิอร 
 

1.นักเรียนระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่อยำก
แก้ เรื่อง  เพ่ือนในห้องลอกกำรบ้ำน,เพ่ือนข้ีเกียจ 
2.แนวทำงแก้ปัญหำ คือรณรงค์ไม่ให้เพ่ือนลอกกำรบ้ำน 

นักเรียนไม่ลอกกำรบ้ำนอีก 
คิดเป็นร้อยละ 87.18  

มีควำมรู้และเข้ำใจในบทเรียน

ควำมรับผิดชอบ นักเรียนบำงคนต้องรีบ
กลับบ้ำน เน่ืองจำกข้ึน
รถบริกำรของวิทยำลัย 

จัดเพ่ือนคู่หู 
buddyใน

ห้องเรียนให้นัก



 

 

 
 

แต่จัดทีมช่วยเหลือเพ่ือนที่ไม่เข้ำใจ ทบทวนควำมรู้หลัง
เลิกเรียน สอนกำรบ้ำน 
3.ให้เพ่ือนกลับไปท ำต่อที่บ้ำน หรือท ำจนเสร็จในแต่ละวัน 
 

มำกย่ิงข้ึน ร้อยละ 79.49  ใกล้ๆกันในเวลำ
เรียน 

ชื่อโครงงำน 
(Short & Sharp) 

ระดับชั้น/
สำขำวิชำ 

คร ู
ที่ปรึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
)คร่ำว ๆ(  

ผล 
ที่เกิดข้ึน 

คุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำ /อุปสรรค  วิธีแก้ไข 

4.มือถือตัวร้ำย 
ท ำลำยสมำธิ 

กำรตลำด 
บต3 

อ.นุชรินทร์ 1.นักเรียนระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่อยำก
แก้ เรื่อง เพ่ือนชอบเล่นมือถือในเวลำเรียน ขำดควำม
สนใจกำรเรียนท ำให้เพ่ือนๆที่อยู่ข้ำงเคียงขำดสมำธิ  
ท ำให้เรียนไม่รู้เรียน  
2. ก ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรปฏิบัติร่วมกัน
โดยกำรจัดตะกร้ำมำให้เพ่ือนๆใส่โทรศัพท์เมื่อเข้ำ
ห้องเรียน และมำหยิบกลับไปเมื่อเลิกเรียน 
3.เพ่ือนคนไหนไม่ปฏิบัติตำมจะถูกเก็บโทรศัพท์ไปฝำก
ครูที่ปรึกษำ ตลอดวัน รับตอนเย็น 
4. บันทึกหักคะแนนพฤติกรรมท ำดี 

นักเรียน มสีมำธิในกำรเรียน
มำกข้ึน เพรำะไมเ่ล่นโทรศัพท์ 
คิดเป็นร้อยละ96.36 

 
 

ควำมรับผิดชอบ นักเรียนบำงคนไม่
น ำมำวำง  

จัดท ำเป็นกระเป๋ำ
ผนังใส่โทรศัพท์

ตำมเลขที 

5.รณรงค์กำรแต่ง
กำยให้ถูกระเบียบ 

 
 

ช่ำงไฟฟ้ำ 
ชฟ.3 

อ.นิตยำ 
 

.เด็กระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่อยำกแก้ 
ด้วยกระบวนกำรคิดคิดเด่ียว  คิดคู่ คิดกลุ่ม 
2ก ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรปฏิบัติร่วมกันใน
เรื่อง กำรแต่งกำยถูกต้อง   
3.จัดเวรดูแลควำมเรียบร้อยก่อนเพ่ือนเข้ำห้องเรียน 
4.หำกไม่ปฏิบัติจะถูกบันทึกในLog Book ครบ 1 
สัปดำห์  ต้องมำเป็นผู้ดูแลตรวจเครื่องแบบเพ่ือน 1
เดือน 

นักเรียนมีกำรปฏิบัติตนในกำร
แต่งกำยดีข้ึน ไม่เอำเสื้อออก
นอกกำงเกงในเวลำเรียน และ
ไม่ใส่รองเท้ำเหยียบส้น คิดเป็น
ร้อยละ 84.06 

ควำมมีวินัย นักเรียนบำงส่วนที่ยัง
ไม่ปฏิบัติตำมเน่ืองจำก
มำสำยบ้ำง  

กลุ่มน้ีต้ิงให้
อำจำรย์ฝ่ำยพัฒนำ

วินัยช่วยดูแล 

6 จิตอำสำบริกำร ช่ำงยนต์ อ.กมล 1.นักเรียนกระดมควำมคิดเก่ียวกับควำมดีที่อยำกท ำ นร.นศ.เกิดจิตสำธำรณะด้วย จิตสำธำรณะ ไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ ขอบริจำคอุปกรณ์



 

 

ชุมชน 
 

ชย1  2.ได้ควำมเห็นว่ำอยำกใช้ควำมรู้ช่วยเหลือชุมชน 
3.จัดกลุ่มต้ังเต้นท์บริกำรตรวจเช็ครถจักรยำนยนต์ที่ว่ิง
ไปมำผ่ำนวิทยำลัย  
4.ชวนเพ่ือนช่ำงไฟฟ้ำมำซ่อมเครื่องไฟฟ้ำในบ้ำน 
5.ชวนช่ำงอึเล็คมำซ่อมคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรม 
 

ตนเองและให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพำะผู้
ที่อยู่ในชุมชนที่อำศัยอยู่ 

ซ่อม ชำวบ้ำนมีงบน้อย ที่ไม่ใช้แล้วจำก
ผู้ปกครองมำเป็น
ละไหล่ในกำรซ่อม

ให้ผู้ปกครอง 

 
ช่ือโครงงำน 

(Short & Sharp) 
ระดับชั้น/
สำขำวิชำ 

ครู 
ที่ปรึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
(คร่ำว ๆ) 

ผล 
ที่เกิดขึ้น 

คุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำ /อุปสรรค  วิธีแก้ไข 

7.ห้องสะอำด
ปรำศจำกขยะ 

ช่ำงยนต์ 
ชย2 

อ.ส ำรำญ 1.นักเรียนกระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่
อยำกแก้เพ่ือนชอบแอบน ำขนมมำรับประทำนใน
ห้องเรียน 
2ก ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรปฏิบัติร่วมกันใน
เรื่อง กำรไม่น ำขนมข้ึนมำรับประทำนในห้อง  
3.จัดเวรดูแลควำมเรียบร้อยก่อนเพ่ือนเข้ำห้องเรียน 
4.หำกไม่ปฏิบัติจะถูกบันทึกในบอร์ดหลังห้องเรียน 
  เกิน 3 ครั้งใน1สัปดำห์ นักเรียนคนน้ันต้องดูแลท ำ
หน้ำท่ีท ำควำมสะอำดห้องเรียน  เป็นเวลำ 1 เดือน  
และท ำหน้ำท่ีตรวจเพ่ือน 1เดือน 

นักเรียนไม่น ำอำหำรมำ
รับประทำนในห้องคิดเป็นร้อย
ละ 92.31 

จิตสำธำรณะ ไม่ม ี ไม่ม ี

8.จิตอำสำ 
EngLish on Tour 
 
 
 

ต่ำงประเทศ 
บท2 

อ.กัญญำ 1.ระดมควำมคิดในกำรไปบริกำรสังคม โดยไปสอนน้อง
ตำมโรงเรียนประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำ 
2.ส ำรวจโรงเรียนประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำท่ีต้องกำร
ให้ไปช่วยสอนภำษำอังกฤษในรอบๆเขตบริกำรและ
นอกเขตบริกำร 

นร.นศ.เกิดจิตสำธำรณะด้วย
ตนเองและให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรช่วยเหลือน้องๆและผู้ที่อยู่ 
ในชุมชนที่อำศัยอยู่ 

จิตสำธำรณะ กำรจัดท ำสื่อประกอบ
ได้จ ำนวนไม่เพียงพอ 

ขอรับกำรสนับสนุน
จำกโรงเรียนที่เข้ำ
ไปบริกำรช่วยสอน 



 

 

 
 

3.จัดกลุ่มและตำรำงไปสอนภำษำอังกฤษตำมโรงเรียน 

8.บัญชียุคใหม่ใส่ใจ
กำรส่งงำน 
 
 
 

บัญชี 
บบ3 

อ.ปุณณภำ 1. นักเรียนกระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำในห้องที่
อยำกแก้คือ เพ่ือนในห้องชอบผลัดวันส่งงำนท ำให้ได้
คะแนนเก็บน้อย 
2.ส ำรวจเพ่ือนรำยชื่อที่มีปัญหำ 
3. จับคู่เพ่ือนที่มีปัญหำกับเพ่ือนที่เรียนดีเพ่ือช่วยเหลือ
กัน 
4. ติดตำมผลกำรแก้ปัญหำ 

เพ่ือนในห้องชอบผลัดวันส่งงำน
น้อยลง ท ำให้ได้คะแนนเก็บดี
ข้ึนมำก 
 

จิตสำธำรณะ เพ่ือนที่มีปัญหำมักไม่
มำเรียน กำรดูแลท ำ

ไม่ได้ต่อเน่ืองในบำงคน 

แจ้งครูที่ปรึกษำให้
ช่วยเหลือ 

 

 
ชื่อโครงงำน 

(Short & Sharp) 
ระดับชั้น/
สำขำวิชำ 

คร ู
ที่ปรึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
(คร่ำว ๆ) 

ผล 
ที่เกิดข้ึน 

คุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำ /อุปสรรค  วิธีแก้ไข 

9.CTC จิตอำสำ 
เพ่ือพัฒนำวัด 

ชมรมวิชำชีพ
ช่ำงยนต์ 
สชย1/2 

อ.อัครพล 
อ.เพลินพิศ 

1.นักเรียนกระดมควำมคิดเก่ียวกับควำมดีที่อยำกท ำ 
2.ได้ควำมเห็นว่ำอยำกใช้ควำมรู้ช่วยเหลือชุมชนเน้นไป
ที่วัดต่ำงๆโดยเฉพำะวัดที่สนับสนุนกิจกรรมวิทยำลัย 
3.ใช้ควำมรู้ทักษะวิชำชีพสำขำท่ีเรียนในกำรบริกำรวัด
และท ำควำมสะอำด รวมทั้งน ำของบริจำคไปถวำยวัด 

เข้ำถึงชุมชนได้มำกข้ึน 
เน่ืองจำกบำงคนมีอำยุไม่
สำมำรถออกมำนอกบ้ำนได้ 

จิตสำธำรณะ กำรไปแต่ละครั้งได้
น้อยเพรำะรถมีคน

เดียว 
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

ขอบริจำคอุปกรณ์
ที่ไม่ใช้แล้วจำก

ผู้ปกครองมำเป็น
ละไหล่ในกำรซ่อม

ให้ผู้ปกครอง 
10 ค่ำยพัฒนำ
ชุมชน  

ชมรมวิชำชีพ
กำรตลำด 

สบต1 

อ.รพีพร 
อ.กุลนิษย์ 

1.นักเรียนกระดมควำมคิดเก่ียวกับควำมดีที่อยำกท ำ 
2.สรุปควำมเห็นในกำรไปพัฒนำชุมชน  
 
 
 

นักเรียน นักศึกษำมีจิต
สำธำรณ ะ ในกำรไปช่วยกัน
พัฒนำชุมชน 

จิตสำธำรณะ   



 

 

11รณรงค์ปลูกป่ำ
ชำยเลนอนุรักษ์
ธรรมชำติ 
 
 
 

ชมรมวิชำชีพ 
สชย1 

อ.ปรีชำ 
อ.สนทยำ 

1.เชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้เรื่องป่ำชำยเลน ซึ่งมี
ควำมส ำคัญเพรำะอยู่ใกล้วิทยำลัย 
2.จัดกิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน 
3.ติดตำมดูผลกำรเจริญเติบโตของต้นไม้จำกปลูกป่ำ
เป็นระยะ 

ได้ควำมรู้และมีส่วนร่วม เสริม
สร่ำงควำมสำมัคค ี

จิตสำธำรณะ   

12โลกสวยด้วยมือ
เทคโนชล 
 
 

ชมรมวิชำชีพ
กำร

ท่องเท่ียว 
ทท.2 

อ.สุมิตรำ 1.นักเรียนนักศึกษำระดมควำมคิดเก่ียวกับปัญหำที่
อยำกแก้ ในเรื่องกำรอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในชุมชน 
2.ประชำสัมพันธ์หำแนวร่วมในกำรร่วมงำน 
3.ไปด ำเนินกำร สร้ำงควำมสะอำดวัด และสวนสุขภำพ 

ได้รับควำมขอบคุณจำกคนใน
ชุมชน ชำวบ้ำน และได้รับควำม
ร่วมมือโดยชำวบ้ำนมำช่วยท ำ 
 
 
 

จิตสำธำรณะ กำรด ำเนินงำนใน
ชุมชนได้ไม่มำก

เน่ืองจำกต้องออกไป
นอกวิทยำลัย ซึ่งต้อง
ใช้เวลำเสำร์อำทิตย์

บำงคนไม่ว่ำง 

ท ำแผนปฏิทินไป
ด ำเนินงำนล่วงหน้ำ

ตลอดภำคเรียน
เพ่ือให้เพ่ือนมีเวลำ
ว่ำงไปร่วมกิจกรรม 

 

 

 
ชื่อโครงงำน 

(Short & Sharp) 
ระดับชั้น/
สำขำวิชำ 

คร ู
ที่ปรึกษำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
(คร่ำว ๆ) 

ผล 
ที่เกิดข้ึน 

คุณธรรมเป้ำหมำย ปัญหำ /อุปสรรค  วิธีแก้ไข 

13 กำรจัดเก็บ
ภำชนะในโรง
อำหำรช่วงพัก
กลำงวัน 
 

ชมรมวิชำชีพ
กำรตลำด 

สบต1 

อ.นิตยำ 1.จัดท ำซื้อประชำสัมพันธ์รณรงค์สร้ำงควำมร่วมมือ
ของนักศึกษำในกำรรักษำควำมสะอำดในห้องเรียน 
2 จัดเวรตรวจควำมเรียบร้อยในกำรเก็บภำชนะในโรง
อำหำรวิทยำลัย 
 

นักเรียนส่วนใหญ่ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

ควำมมีวินัย 
ควำมรับผิดชอบ 
จิตสำธำรณะ 

ยังมีบำงส่วนไม่ให้
ควำมร่วมมือ 

กำรเข้ำถึง
รำยบุคคลในกำร
ช่วยน ำพำไปยังที่
จัดเก็บพำชนะ 



 

 

 
14.รณรงค์กำรใช้
อำคำรเรียนในช่วง
พักกลำงวัน 
 
 

ชมรมวิชำชีพ 
กำรตลำด 

บต.2 
 

อ.สุภรณ ์
 

1จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรใช้อำคำรเรียน
ในช่วงพักกลำงวัน 
2.จัดทีมงำนส ำรวจอำคำรในช่วงพักกลำงวัน เพ่ือ
ส ำรวจควำมร่วมมือ 
3.สรุปผลกำรใหค้วำมร่วมมือ 
 

ควำมร่วมมือของน้องปี1ที่เข้ำ
มำใหม่ดีย่ิงข้ึนร้อยละ 95  
 

ควำมมีวินัย 
จิตสำธำรณะ 

ยังมีบำงส่วนไม่ให้
ควำมร่วมมือ 

 

ใช้กำรสิ่อสำรเป้น
รำยบุคคล 

 

15 ค ำขวัญติด
ต้นไม้ใน
สถำนศึกษำ 
 
 
 

ชมรมวิชำชีพ
อิเล็คทรอนิค

ส์และ
เทคโนโลยี 

อ.สมภพ 1ส ำรวจแหล่งต้นไม้ที่จะติดค ำชวัญในบริเวณของ
วิทยำลัย 
2.ปฏิบัติกำรจัดท ำค ำขวัญรณรงค์ต่ำงๆ ควำมสะอำด 
เตือนเรื่องกำรแต่งกำย 
3.ในไปติดตำมต้นไม้โดยไม่ท ำลำยต้นไม้ 

กำรรณรงค์มีส่วนช่วยให้
นักเรียน นักศึกษำช่วยรักษำ
ควำมสะอำดกำรแต่งกำยของ
นักเรียน นักศึกษำ 

ควำมมีวินัย 
จิตสำธำรณะ 

จ ำนวนป้ำยยังมีไม่มำก
เพียงพอ  

ควรเพ่ิมตำม
บริเวณตำมซุ้ม

นักเรียน นักศึกษำ
น่ังเพ่ิมข้ึน 

 



ตอนที่ 6  แสดงกำรสนับสนุนของภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 

ชื่อหน่วยงำนที่สนับสนุน 
วิธีกำรหำช่องทำงกำร

สนับสนุน 
ด้ำนกำรพัฒนำ

คุณธรรม 
ด้ำนกำรพัฒนำ

วิชำกำร 
ด้ำนอ่ืน ๆ 

ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ควำมต้องกำรจ ำเป็น 

เทศบำลต ำบลเสม็ด ให้โอกำส เคร่ืองมือ จิตสำธำรณะ วิทยำกรหึควำมรู้ เชิญนักเรียน 

นักศึกษำร่วม

กิจกรรมชุมน 

มำก งบประมำณในกำรลง 

พื้นที่ทั้งต่ำงพื้นที่และใน

ชุมชน 

เทศบำลต ำบลอ่ำงศิลำ ให้โอกำส เคร่ืองมือ จิตสำธำรณะ วิทยำกรหึควำมรู้ เชิญนักเรียน 

นักศึกษำร่วม

กิจกรรมชุมน 

มำก งบประมำณในกำรลงพื้นที่

ทั้งต่ำงพื้นที่และในชุมชน 

ศูนย์ศึกษำธรรมชำติ 

และอนุรักษ์ป่ำชำยเลน 

เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชลบุรี 

ให้สถำนที่ด ำเนินกำร 

พันธ์ไม้ที่ใช้ปลูกป่ำชำย

เลน 

จิตสำธำรณะ วิทยำกรหึควำมรู้         - มำก - 

วัดต่ำงๆ เช่น วัดแสนสุข 

วัดเสม็ด วัดอ่ำงศิลำ วัด

เมืองใหม ่

ให้สถำนที่ด ำเนินกำร 

 

จิตสำธำรณะ วิทยำกรเสริมควำมรู้

ในเร่ืองธรรมมะ 

- มำก - 

ตอนที่ 7  : โปรดตอบค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร    
(1) ให้ท่ำนยกตัวอย่ำงเพ่ือกำรเรียนรู้ที่ภำคภูมิใจที่พบในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  หรือระบุสิง่ดี ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงคำดไม่ถึง  (จุดเปลี่ยน/ผลกระทบ/กรณี
ตัวอย่ำง/กรณีศึกษำ ฯลฯ)   
       กำรเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำร ท ำให้พบว่ำ นักศึกษำสำมำรถแสดงภำวะผู้น ำในกลุ่มเพ่ือนนักศึกษำได้ดี และนักศึกษำส่วนใหญ่ให้
ควำมเชื่อถือ และมีส่วนร่วมด้วยควำมเต็มใจ  
      กำรเฝ้ำสังเกตกำรณ์แบบเงียบๆของผู้รับผิดชอบโครงกำร มีควำมรู้สึกพึงพอใจ และแอบย้ิมกับสิ่งที่พบเหตุ นักเรียนนักศึกษำบำงคนไม่เก่งทำงวิชำกำร แต่
เมื่อให้มำเป็นผู้น ำปฏิบัติในด้ำนน้ี สำมำรถฉำยแววควำมเป็นผู้น ำท่ีดีได้อย่ำงยอดเย่ียมมำกๆ 
 
(2) ให้ท่ำนเปรียบเทียบวิธีกำรหรือกระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษำ  เช่น  ก่อนและหลังกำรด ำเนินโครงกำรน้ีว่ำมีวิธีกำรหรือ
กระบวนกำรทีแตกต่ำงกันอย่ำงไร?     
       เมื่อก่อน จะเป็น ประกำศ ค ำสั่งจำกทำงวิทยำลัยให้นักเรียน นักศึกษำปฏิบัติตำม หรือจัดท ำโครงกำรให้นักเรียน นักศึกษำเข้ำร่วม ท ำให้นักเรียน นักศึกษำ
ปฏิบัติตำมเพรำะถูกบังคับ   
      เมื่อเปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกิจกรรม โครงกำรด้วยตัวเอง โดยเน้นกำรหำกลุ่มพวกที่มีแนวคิดและเจตนำรมณ์เดียวกัน 
คิดกิจกรรมเล็กๆทีส่ำมำรถปฏิบัติได้ กำรปฏิบัติได้ผลดีมำก เพรำะระหว่ำงนักเรียน นักศึกษำด้วยกัน สำมำรถพูดจำกันได้ดีกว่ำครูหรือสถำนศึกษำบังคบั 
 
 (3) ให้ท่ำนระบุภำพควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษำในวิทยำลัยของท่ำน ณ เวลำน้ีว่ำส ำเร็จไปแล้วประมำณ
ร้อยละเท่ำไร?  โดยพิจำรณำจำกคุณธรรมทุกพ้ืนที่ และควำมดีทั้งวิทยำลัย กำรมีเด็กดีสร้ำงได้  รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังกำรด ำเนินโครงกำรเป็น



 

 

เกณฑ์  (โดยสำมำรถสังเกตเห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  มีอยู่จริง  เป็นจริง  มีหลักฐำนอ้ำงอิงได้ถ้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิจัย  และเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์คุณธรรมลงไป
นิเทศติดตำมในพ้ืนที่จริง  เห็น before & after)  ทั้งน้ีเพรำะอะไร? 
     1. ด้ำนรับผิดชอบ  นักเรียน นักศึกษำมีสถิติของกำรมำเรียนมำกข้ึนกว่ำเดิมมำก จำกกำรรณรงคจ์ำกกลุ่มเพ่ือนในห้องเรียน ช่วยดูแลกัน ช่วยสอนกำรบ้ำน 
ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำสำมำรถท ำงำนส่งครูได้ โดยไมต้่องลอกเพ่ือนและเมื่อมีงำนส่งก็ไม่ต้องหนีเรียน ร้อยละ82 มีสถิติกำรมำเรียนพัฒนำสูงข้ึน 
     2. ด้ำนมีวินัย  นักเรียน นักศึกษำมีวินัยในตนเอง มีกำรแต่งกำยเป็นระเบียบมำกข้ัน โดยเฉพำะในกำรเรียนลูกเสือ ซึ่งเป็นกำรฝึกวินัยให้แก่นักเรียน 
นักศึกษำอีกทำงหน่ึง ซึ่งในระดับอำชีวศึกษำนักเรียน นักศึกษำไม่ชอบแต่งกำบลูกเสือ ก็พบว่ำ นักเรียน นักศึกษำส่วนใหญ่สำมำรถแต่งกำยมำเรียนได้โดยพร้อม
เพรียงกัน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 มีกำรแต่งกำยที่ดีข้ึน 
     3.ด้ำนจิตสำธำรณะ  นักเรียน นักศึกษำสำมำรถรวมกลุ่ม ร่วมกันคิดโครงกำร กิจกรรมในกำรสร้ำงจิตสำธำรณะให้แก่ตนเองและเพ่ือนๆร่วมกลุ่ม ซึ่งมี
ควำมคิดในกำรสร้ำงจิตอำสำบริกำรสงัคมที่แตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มเล็กๆของตน แต่เมื่อประมวลผลแต่ละกิจกรรมแล้ว มีจุดหมำยปลำยทำงเดียวกัน แต่ที่ส ำคัญ
คือกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด ร่วมท ำ น ำไปสู่กำรปฏิบัติของกลุ่มย่อยๆ แต่เมื่อรวมกันและเกิดเป็นพลังสู่ผลส ำเร็จที่ภำคภูมิใจของนักศึกษำและเพ่ือนๆ  
ในแต่กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 90 ท่ีสำมำรถสร้ำงกิจกรรมไปสู่กำรพัฒนำจิตสำธำรณะ 
 
 (4) ให้ท่ำนระบุปัญหำ  อุปสรรค  และวิธีกำรแก้ไขในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวะต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 

      ในกำรด ำเนินกำรงำนของนักเรียน นักศึกษำ ยังคิดเฉพำะแต่กำรใช้เวลำในกำรด ำเนินงำนภำยในสถำนศึกษำ เพรำะหำกออกไปนอกสถำนศึกษำนักเรียน 
นักศึกษำกลัวผลกระทบในด้ำนกำรเรียน และหำกเขียนโครงกำรไปจิตอำสำไกลๆ ผู้ปกครองยังไม่ค่อยไว้วำงใจต่อกำรให้บุตรหลำนไป ท ำให้กำรคิดของนักเรียน 
นักศึกษำจึงจ ำกัดตนเองในวงแคบ ดังน้ันนักเรียน นักศึกษำจึงยังไม่ได้รับประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และแตกต่ำง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรใช้ชีวิตในอนำคตอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 

(5) ให้ท่ำนระบุควำมต้องกำรช่วยเหลือเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องสถำบันอำชีวิต้นแบบสร้ำง "สุภำพชน คนอำชีวะ" 

วิทยำลัยอยำกให้ศูนย์คุณธรรมได้จัดโอกำสมีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงสถำนศึกษำด้วยกัน โดยอำจจัดในรูปของกำรจัดนิทรรศกำรทำงวิชำกำร 
(SYMPOSIUM) เพ่ือเผยแพร่ผลงำนและร่วมถอดบทเรียนของแต่ละแห่ง มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำท่ีสนใจน ำไปใช้ 

โดยเฉพำะกำรค้นหำ กำรปฏิบัติที่ดีของแต่ละสถำนศึกษำมำเป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำอื่นๆน ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในสถำนศึกษำของตน หรือ
กิจกรรมเด่นๆที่อำจเป็นแบบอย่ำงไปสู่กำรปฏิบัติของสถำนศึกษำท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์องค์รวมคือกำรสร้ำงคนดี สู่สงัคม 

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

   1.ควรมีกำรด ำเนินกำรต่อในระยะที่2 ท่ีมีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยระหว่ำงสถำนศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำได้ปฏิบัติจนเกิดเป็นวิถีชีวิต 

คุณธรรม 

   2. จัดหำสถำนประกอบกำรที่มีกำรปฏิบัติเป็นตนเองแบบในกำรส่งเสริมคุณธรรมและสำมำรถให้สถำนศึกษำเข้ำไปศึกษำดูงำนเพ่ือให้เกิดแนวคิดในกำร
เชื่อมโยงสถำนประกอบกำรในเครือข่ำยของวิทยำลัยเพ่ือร่วมมือกันพัฒนำคุณธรรมในวิถีกำรท ำงำน  

 

 
ขอขอบคุณส ำหรับผู้ให้ข้อมูล (ศุนย์คุณธรรม) 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการสุภาพชนคนอาชีวะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

โดย นางวิไลลักษณ์  แก้วจินดา
นางอรัญญา อนุจารีวัฒน์



วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ,อุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
โดยมี ดร.อุไรวรรณ ตันประภัสร์ เป็นประธานกรรมการบริหาร  
นายไชยยศ  ตันประภัสร์ เป็นผู้จัดการ และ 
ดร.วรรณา ตันประภัสร์ เป็นผู้อ านวยการ



จ านวนครู/บุคลากรทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน)

ผู้รับใบอนุญาต 1

ผู้จัดการ 1

ผู้อ านวยการ 1

ครู 72

บุคลากรทางการศึกษา 32

บุคลากรสนับสนุน 9

รวม 117



จ านวนผู้เรียนแยกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา จ านวน (คน)

ระดับ ปวช.

- พาณิชยกรรม 713

- อุตสาหกรรม 848

- อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 108

ระดับ ปวส.

- บริหารธุรกิจ 756

- อุตสาหกรรม 698

- อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 47

รวม 3,170



ความเป็นมาและความส าคัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์คนดี

ที่สอดคล้องแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีความเช่ือมั่น

ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของนักเรียนอาชีวศึกษา 

เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติด้านลบที่มีต่ออาชีวะ 

ด้วยการเช่ือมโยงความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประกอบการ 

โครงการสุภาพชน คนอาชีวะ CTC

โครงการน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คนอาชีวะ โดย ศูนย์คุณธรรม



คุณธรรมอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

จากการระดมความคิด
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน/นักศึกษา

รับผิดชอบ  มีวินัย  จิตสาธารณะ



คุณธรรม
เป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุน นักเรียน

รับผิดชอบ -ประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
-รับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการตามนโยบาย

-มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-สอนนักเรียนให้เกิดองค์
ความรู้

-มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

-ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและ-ส่ง
งานตรงตามเวลาที่
ก าหนด

มีวินัย - ตรงต่อเวลา
-ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของ            
ความเป็นผู้บริหาร เสียสละต่อ
สถานศึกษา
-ประเมินผลงานของ
บุคลากรด้วยความเป็นธรรม

-ตรงต่อเวลา
-มาปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม
เวลา และเข้าสอนเต็ม
เวลา
-ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาและติดตามงาน
ของนักเรียน
-มีจรรยาบรรณของความ
เป็นครู เสียสละต่อ
นักเรียน

-ตรงต่อเวลา
-มาปฏิบัติหน้าที่ตรง
ตามเวลาและเต็มเวลา
- ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา

-ตรงต่อเวลา
-ปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษา (การ
เข้าแถว ,แต่งกายถูก
ระเบียบ)

จิตสาธารณะ
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและส่วนร่วม
-.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆด้วยความเต็ม
ใจ

-มีน  าใจ ช่วยเหลืองานของ
สถานศึกษาและชุมชน
-ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม
และสนับสนุนนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม

-มีน  าใจ ช่วยเหลืองาน
ของสถานศึกษาและ
ชุมชน

-มีน  าใจ เสียสละ 
ช่วยเหลือน้อง/เพ่ือน/
จิตสาธารณะทั งใน
สถานศึกษาทั งภายใน
และภายนอก

พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ



วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะฯ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ 3 ว. โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม อวท

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต

กิจกรรมอวท. คือ กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาสมาชิกให้เป็น 
“คนดีและมีความสุข” “คนเก่งและมีความสุข”



ที่ รายการที่ด าเนินการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ

1 การอบรมพัฒนาบุคลากร 12  พ.ค.60

2 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน า 20-23 มิ..ย.60

3 การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าห้องเรียนแต่ละชั้นเรียน 8 ส.ค.60

4 การด าเนินการตามโครงงานของแต่ละห้องแต่ละสาขา 10 ส.ค.- 29 ก.ย.60 

5 สรุปความก้าวหน้า 9 -13 ต.ค.60

6. ด าเนินการตามโครงการของแต่ละห้องแต่ละสาขา 10 พ.ย.60-28 กพ 61

7 รายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ 1-30 มี.ค.61

แผนการด าเนินงาน



การอบรมพัฒนาบุคลากร  จ านวน 74 คน  วันที่ 12 พ.ค.60 
จุดเน้น   สร้างแนวร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่นักเรียน/นักศึกษา



การอบรมพฒันานักเรียนแกนน า 20-23 มถุินายน  2560
วิทยากรกลุ่ม นักศึกษาแกนน าที่ไปรับการอบรมจากศูนย์คนธรรม 10 คน

จ านวนผู้เข้าร่วม 268 คน
นักศึกษา  250  คน 
(ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ)
อาจารย์และเจ้าหน้าที่  18  คน

ระดมความคิดออกแบบกิจกรรม



ที่ รายการกิจกรรม จ านวน ด าเนินการ ร้อยละ

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 10 10 100

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
ทักษะฝีมือแรงงาน

10 6 60

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 26 19 73.08

การออกแบบกิจกรรม ปัญหาที่อยากแก้  สิ่งดีๆที่อยากท า
ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

รับผิดชอบ  มีวินัย  จิตสาธารณะ



ชื่อกิจกรรม ปัญหาที่พบ แนวทาง
1 ฟังซักนิด พิชิตความรู้ คุยในเวลาเรียน,ไม่สนใจ

เวลาเรียนเรียนไม่รู้เรื่อง
สร้างกติการ่วมกัน

2 บัญชียุคใหม่ใส่ใจ
การส่งงาน

เพ่ือนในห้องชอบผลัดวัน
ส่งงาน,ท าให้ได้คะแนน
เก็บน้อย

รณรงค์การส่งงานให้ตรง
เวลา

3 ลอกการบ้านไม่ใช้แนวทาง
ของอนาคต

เพ่ือนในห้องลอก
การบ้าน,เพ่ือนขี้เกียจ

จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง 
เพ่ือนสอนเพ่ือน

ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ



กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน

ชื่อกิจกรรม ปัญหาที่พบ แนวทาง
1 กิจกรรมชวนน้อง

เรียนสายอาชีพ
ค่านิยมในเรียนอาชีวะของ
นักเรียนพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ิมข้ึน

นักศึกษาอาสาเป็นผู้ช่วยครู
สอนน้องจากสายมัธยมเรียน
อาชีพ อาทิ อ่างศิลาพิทยาคม

2 กิจกรรมยกระดับ
ฝีมือชนคนอาชีวะ

เพ่ิมคุณภาพในการเข้าสู่
การท างานอาชีพ

การสอบมาตรฐานอาชีพ

3 จิตอาสา บริการ
ชุมชน

ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพ
สาขาที่เรียนในการบริการ
ชุมชน

จิตอาสาสอนอาชีพเคลื่อนที



กจิกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีวติ
ที่ กิจกรรม กิจกรรม

1 รณรงค์ห้ามน าอาหารขึ นอาคารและห้องเรียน 13 ห้องเรียนเป็นระเบียบแค่ร่วมมือและร่วมใจ
2 หลับในห้องเรียน 14 No Make Up in Classroom
3 Good Personality 15 ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าใจ
4 Why Cheat? ท าไมถึงโกง 16 บัญชียุคใหม่ใส่ใจการส่งงาน
5 ห้องคอมสดใสใส่ใจความสะอาด 17 งดแชท งดโทร เพื่อการเรียน
6 ช่วยกันแขวนบัตรหัดให้เป็นนิสัย 18 มือถือตัวร้าย ท าลายสมาธิ 
7 โครงงาน Not Food in we Class 19 เทคโนสวยใส หัวใจอ่อนน้อม
8 ริบโทรศัพท์ กลับค่อยเอา 20 The Secret of Sincere
9 ท าไมถึงไม่เอาหนังสือมาเรียน 21 รองเท้าจ๋าส้นหายไปไหน
10 เครื่องคิดเลขเธออยู่ไหน 22 1 Bath 1 Point
11 การแขวนบัตรอันน่าเบื่อ 23 เรียนอันไม่พึงประสงค์
12 รณรงค์รู้รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 24 รณรงค์งดใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน



กจิกรรมพฒันาทกัษะวชิาชีวติ (แต่ละห้อง ได้43 กจิกรรม)
ที่ กิจกรรม กิจกรรม

25 มารยาทในห้องเรียน 34 นอนน้อยขอนอนนะ
26 โทรศัพท์ตัวป่วน 35 นิ่งหรือหลับ
27 ตอนเรียนห้ามหลับเพราะว่าหลบัจะไม่ได้เรียน 36 ห้องสมุดแสบ
28 โครงงานมาเรียนหรือมานอน 37 รณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ
29 คุณธรรมสร้างจิตส านึกงดใช้โทรศัพท์ในเวลา

เรียน
38 หลับได้หลับด ีหลับทุกททีี่มีการเรียน

ห้องเรียนปลอดมือถือ 39 การขาดเรียน
30 เรื่อง สวมใส่ให้เต็มข้อรณรงค์ไม่ใส่รองเท้า

เหยียบส้น
40 ห้องสะอาดด้วยมือเรา “ขยะ”

31 แก้ปัญหาการเรียน (หนีเรียน แล้วได้อะไร) 41 วินัยเด่นระเบียบดีเริ่มที่ตวัเรา (วินัย)
32 ห้องสะอาดปราศจากขยะ 42 จิตอาสา บริการชุมชน
33 สมุด/หนังสือจ๋า พี่มาแล้ว 43 ปฏิบัติดีกว่าทฤษฎี



การน าเสนอกิจกรรมต่างๆใน
โครงการ สุภาพชน คนอาชีวะ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบรุี
ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กิจกรรมหลัก

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ
2.กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน

3.  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ



ตัวอย่าง
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ



กิจกรรมพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
ปัญหาที่อยากแก้  กิจกรรมการลอกการบ้าน ไม่ใช่แนวทางอนาคต



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรม เกบ็หนังสือเรียน



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรม เคร่ืองคดิเลขเธออยู่ไหน



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรม ตั้งใจฟังสักนิดพชิิตความรู้



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรม เทคโนวยัใสหัวใจอ่อนน้อม



ตัวอย่าง

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน



นักศึกษาอาสาเป็นผู้ช่วยครูสอนน้องจากสายมัธยมเรียนอาชีพ
อาทิ ร.ร.อ่างศิลาพิทยาคม ร.ร.ประภัสสรวิทยา



กิจกรรม จิตอาสา บริการชุมชน   สอนอาชีพ



โครงการจิตอาสา มอบเครื่องเสียงให้วัดโกมุท



ตัวอย่าง

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต



กจิกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน



กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต



โครงการจิตอาสา ปลูกป่าร่วมใจท าดเีพ่ือพ่อหลวง



กจิกรรมจิตอาสา กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เกบ็ขยะข้างคูน า้



กิจกรรมจิตอาสา มอบดอกไม้จันทน์ ณ ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรมแต่งกายดบุีคลกิภาพเด่น



ปัญหาทีอ่ยากแก้  กจิกรรม ห้องเรียนเป็นระเบยีบได้แค่
ร่วมมือและร่วมใจ



ปัญหาที่อยากแก้  กิจกรรม 1Baht 1Point 
( ไม่น าอาหารขึ้นมาทานบนอาคารเรียน) 



ตัวอย่าง
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มาศึกษาดูงาน

การจัดกิจกรรมสุภาพชนคนอาชีวะ



การศึกษาดูงานจากสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษส์วัสดิ์ กทม



การศึกษาดูงานจากสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม



แนวทางในการพฒันาต่อเน่ือง

1 สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมโครงการ กิจกรรมของ
นักศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น

2 ขยายผลโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวะ
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์อาชีวศึกษาที่ดี

3 เชิญชวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเครือข่ายเข้าร่วมการเป็น
สุภาพชน คนมีทักษะชีวิต สร้างแนวคิดด้านอาชีพ



ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิง่
จาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี



วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
แบบสรุปและรายงานผลกิจกรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

    โครงการ สุภาพชลคนอาชีวะ CTC 
แผนงาน       ส่วนงานโครงการพิเศษ 
     ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูล  

1.1   ผู้รับผิดชอบ ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา และคณะ 
1.2  ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 – 3 มีนาคม  2561 
1.3  จ านวนผู้เข้าร่วม   รวม 2,842 คน  
 1.3.1  จ านวนบุคลากรเข้าร่วม      118     คน 

1.3.2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา  2,724    คน 
1.4  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
1.5  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม 72,000 บาท ใช้จ่ายจริง 92,475 บาท 

งบจัดต้ังท่ีใช้  -  บาท            งบจัดหาท่ีใช้ - บาท 
                         ใช้เกินงบ - บาท                     ใช้ต่ ากว่างบ 20,475 บาท 
                             เป็นไปตามประมาณการงบประมาณ          ไม่เป็นไปตามประมาณการงบประมาณ 

 เพราะ นักศึกษาเสนอโครงการมามีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนท้ังด้านทักษะ
ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ผู้อ านวยการให้ความส าคัญต่อเนื่องนี้ ดังนั้นงบประมาณท่ีเกิน วิทยาลัยใช้งบ
พัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยสนับสนุนเพิ่มเติม  
              วิเคราะห์การใช้งบประมาณ เพื่อการน าไปวางแผนงบประมาณคร้ังต่อไป 

ในปีการศึกษาต่อไปควรด าเนินการวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้งบประมาณเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
ตาราง 1 จากงบประมาณที่ต้ังไว้ในแผนฯ  บาท 

ที่ รายการ 
งบ 

ตั้งไว้ 
งบ 

ใช้จริง 
ราคา 
@ 

งบประมาณ 
รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสด ุ

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 41,380 41,380     41,380 
2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ   5,220   5,220       5,220 
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต 45,875 45,875     45,875 
 รวม 92,475 92,475     92,475 

 

แบบ สอ.002 



ตอนที่ 2  การสรุปและรายงานผล  
 2.1  ผลการด าเนินงาน 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ บรรล ุ ไม่บรรลุ ผลการด าเนินงาน/เหตุผลกรณีไม่บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณส์ถาบัน 
อาชีวศึกษาต่อสังคม โดยพัฒนาวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีให้เป็นสถาบันอาชีวะต้นแบบ
สร้าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ส่งเสริมคุณธรรม
ด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้นักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้คู่คุณธรรม 

1.2 เพื่อเช่ือมโยง สร้างระบบความ 
ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเศรษฐกิจ 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วม
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชลบุรีให้มีคุณภาพ ท้ังด้านวิชาการ
วิชาชีพและวิชาชีวิต ให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและสังคม 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ตามเป้าหมาย    

        -เชิงปริมาณ  

นักเรียนระดับ ปวช.และปวส.เข้าร่วม 
กิจกรรมในโครงการอย่างน้อย 3 กิจกรรมย่อย ใน 
3 กิจกรรมหลักในปีการศึกษา 

 

 

ร้อยละ 98.78 ของนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

        -เชิงคุณภาพ  

        นักเรียนได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน นักเรียนได้แสดงออก
ของศักยภาพและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

  

 
นักเรียนและนักศึกษาได้ตระหนัก ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการปลูกป่าและการอนุรักษ์ป่ายชายเลน  

        -เชิงเวลา 

        เวลาท่ีก าหนด 30 มีนาคม  2561   วันที่  30 มีนาคม 2561 

ความพึงพอใจในโครงการ/งาน/กิจกรรม 

       ร้อยละ 80 อยูใ่นระดับดีข้ึนไป    
ร้อยละ 80 อยูใ่นระดับดี   
 ร้อยละ 91.30 อยูใ่นระดับดีข้ึนไป 

  
2.2 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
วิธีด าเนินการ  
เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของโครงการสุภาพชนคนอาชีวะเป็นไปในทิศทางเดียวกับองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ( อวท.) มีลักษณะเดียวกัน คือสร้างคนดี คนเก่ง  ดังน้ันเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระแก่นักเรียน นักศึกษา 



จึงได้บูรณาการเข้าด้วยกัน กิจกรรมต่างๆ ท่ีนักศึกษาคิดข้ึนล้วนเป็นการเสริมคนดีและคนดี เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
สถาบันอาชีวศึกษาต่อสังคม โดยพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้เป็นสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชน คน
อาชีวะ” ส่งเสริมคุณธรรม ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้คู่คุณธรรม และเช่ือมโยง สร้างระบบความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเศรษฐกิจ สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีให้มีคุณภาพ ท้ังด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต ให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและ
สังคม ประกอบด้วยกิจกรรมใน 3 รูปแบบ แต่เน่ืองจากในการด าเนินการจริง มีโครงงานบางห้องขอปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความเหมาะสมให้ในการด าเนินงาน จึงสามารถสรุปโครงการท่ีด าเนินการได้จริง ดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ  จ านวน 10 กิจกรรม 
ที่ ห้อง ชื่อโครงงาน คุณธรรมอัตลักษณ์ 
1 ทท.2 ทัศนศึกษาภายในประเทศ ความรับผิดชอบ 
2 บท. Cover Dance & Singer ความรับผิดชอบ 
3 บท.3 ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) เสริมคุณธรรม ความรับผิดชอบ 
4 บท.3 Crossword Games ความรับผิดชอบ 
5 บบ. ประกวดร้องเพลงมาร์ช CTC ความรับผิดชอบ 
6 บบ. ละครสั้นวรรณคดีไทยเสริมคุณธรรม ความรับผิดชอบ 
7 ชฟ. แข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ความรับผิดชอบ 
8 สชย.1/1 โครงการประกวดภาพถ่าย ความรับผิดชอบ 
9 บค.2/2 CTC Singing Contest ความรับผิดชอบ 
10 บบ.2/2 รณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมร าไทย ความรับผิดชอบ 

 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงาน  จ านวน  6   กิจกรรม 

ที่ ห้อง ชื่อโครงงาน คุณธรรมอัตลักษณ์ 

11 สบค.1 สอนเสริมเตรียมความพร้อมก่อนสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

จิตสาธารณะ 

12 บบ. บัญชียุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม ความรับผิดชอบ 

13 ชฟ. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัย จิตสาธารณะ 

14 ชฟ.2 บริการวิชาชีพเปล่ียนหลอดไฟ ณ วัดเสม็ด ชลบุรี จิตสาธารณะ 

15 ชฟ.3/2 ต้ังบูทบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จิตสาธารณะ 

16 ชอ.3,สทค.1 บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ในวิทยาลัยฯ จิตสาธารณะ 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต  จ านวน 19    กิจกรรม 

ที่ ห้อง ชื่อโครงงาน คุณธรรมอัตลักษณ์ 

17 สทท.1 สร้างจิตส านึกในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง วินัย 

18 ทท.2 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จิตสาธารณะ 

19 สชย.1 ลดการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา วินัย 



20 สบบ.1 CTC รุ่นใหม่ใส่ใจการออม วินัย/ความพอเพียง 

21 บต.3,สบต.1 จัดเก็บภาชนะในโรงอาหารช่วงพักกลางวนั จิตสาธารณะ 

22 ทท.2 โลกสวยด้วยมือเทคโนชล จิตสาธารณะ 

23 บต.1,สบต.1 ฝึกจิต 5 นาทีหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน วินัย 

24 บต.2,สบต.2 รณรงค์การงดใช้อาคารในช่วงพักกลางวัน จิตสาธารณะ 

25 ชอ.3,สทค. ขับช่ีปลอดภัยไว้ในเทคโน วินัย 

26 ชอ.2,สทค. การเขียนค าขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา จิตสาธารณะ 

27 ชย.3 จิตสาอาพัฒนาวัด จิตสาธารณะ 

28 ชฟ. พัฒนากายภาพเพื่อความปลอดภัยใส่ใจชาวเทค
โนชล (ลานจอดรถ) 

จิตสาธารณะ 

29 สบต.1,2 ตรวจความเรียบร้อยอาคาร A คณะบริหารธุรกิจ 
(หลังเลิกเรียน) 

จิตสาธารณะ 

30 ชอ.2,3 ประกวดโฟล์คซอง ความรับผิดชอบ 

31 บค.3 รณรงค์ รักให้เป็น หยุดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ความรับผิดชอบ 

32 ชย.2/2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ี ช่างยนต์ 
ด้วย 7ส. 

จิตสาธารณะ 

33 ทีมน า ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตสาธารณะ 

34 สชย.1 ปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จิตสาธารณะ 

35 สชย.1 อนุรักษ์ศิลป์แม่ไม้มวยไทย จิตสาธารณะ 

 
นอกจากนี้ยังมีโครงการของสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุน คือ 

โครงงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุนทีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ผลของการด าเนินการ  
ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
โครงการ กิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษาคิดขึ้นสามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ 

เป็นไปตามกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ จึงมีการปรับเปล่ียนกิจกรรม เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้ กิจกรรมท่ี
วางแผนไว้ในครั้งแรกมี 46 รายการ แต่สามารถด าเนินการได้จริง 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 76.09  
 

ข้อค้นพบในการท ากิจกรรมคร้ังนี้  คือ  
นักเรียน นักศึกษามีความต่ืนตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี และกล้าคิด

กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร  



ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุน ได้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามอัตลักษณ์ ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะ โครงการรักการออมของนักเรียนนักศึกษาท าให้ครูทุกคนมีการเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 

จุดดี นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุน ได้รับมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรม
ของวิทยาลัย คือ ความรับผิดชอบ มีวินัย จิตสาธารณะ ภายใต้การพัฒนาทักษะวิชาการ พัฒนาทักษะวิชาชีพ
และทักษะฝีมือแรงงาน  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีวิต   

จุดที่ควรพัฒนา การเขียนโครงการ กิจกรรมยังออกแบบและคิดงบประมาณไม่รอบคอบ และบาง
รายการยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ /แนวทางพัฒนา 
 ควรมีอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีช่วยในการการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนือ่ง 
ท้ังนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาท่ีรับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆให้ขับเคล่ือนไปได้จนส้ินสุดกิจกรรม 
     ควรด าเนินการต่อเนื่อง เพราะ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียน นักศึกษารู้จักท างานร่วมกับผู้อื่น
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง ในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเกิดทักษะวิชาชีวิตท่ีเป็นภูมิกันต่อการ
ด าเนินชีวิตท้ังในปัจจุบันและเมื่อจบการศึกษา 
      

 

 

ลงช่ือ..........................................................        
                 (นางวิไลลักษณ์  แก้วจินดา) 
                                                      ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 


