วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

การดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมของนักเรียน โรงเรียนบานนาเปอย อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
The Process of Students’ Self-Discipline Renforcement by Means
of Responsibilities for Oneself and the Group at Ban Napueai School
in Khon Kaen Province
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวมของนักเรียน โรงเรียนบานนาเปอย อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน กลุม เปาหมายในการศึกษา
คนควา คือคุณครูประจําชั้นของโรงเรียนบานนาเปอย จํานวน 4 คน โดยใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ประเภท ไดแก
แบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบบันทึกตรวจสอบขอมูลดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา สถิตพิ นื้ ฐาน คาเฉลีย่
(X) นําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยวิธีพรรณนา ผลการศึกษาคนควา พบวา ผลการดําเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1
โดยใชกลยุทธการประชุมระดมความคิด ในการพัฒนา คือการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ นําไปจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสรางวินัยดานความรับผิดชอบของนักเรียน ทั้งตอตนเอง และสวนรวม ทั้งนี้ทําใหผูอบรมเห็น
คุณคาและความสําคัญ เกิดความรูแ ละเขาใจในการทีจ่ ะนําความรูไ ปจัดกระบวนการเรียนการสอนไดดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สังเกต
ไดจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการสอนตามกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม
ดังกลาว ทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน ในการชวยกันทําความสะอาดหองเรียน และเขตรับผิดชอบของตนเอง
มากขึน้ รวมทัง้ การแตงกายทีส่ ะอาด เรียบรอย ถูกระเบียบของทางโรงเรียน แตยงั มีกลุม เปาหมายบางคน ทีย่ งั ไมเขาใจ
ในการนําวิธกี ารจัดกระบวนการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกเรือ่ งการเสริมสรางวินยั ใหอยูใ นการจัดกระบวนการเรียนการสอน
จึงตองไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธการนิเทศติดตาม ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด พบวา คุณครูมีความ
เขาใจ เกิดทักษะความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรู และสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท เี่ ปนการเสริมสรางวินยั
ดานความรับผิดชอบของนักเรียนทั้งตอตนเองและตอสวนรวมได รอยละ100 สงผลใหการดําเนินการในครั้งนี้บรรลุ
เปาหมายของการพัฒนา
คําสําคัญ : การดําเนินงาน เสริมสรางวินัย
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Abstract
This study aimed to develop the process of students’ self-discipline reinforcement by means
of responsibilities for oneself and the group at Ban Napuey School, Nong Rua District, Khon Kaen
Province. The subject included 4 homeroom teachers. The research was conducted by using action
research. The 3 research instruments including questionnaires, observation forms and triangulation
checklists were applied. Basic statistics and mean (X) were employed and descriptive research was
used to present the results. The results show that the process in the 1st circle through brainstorming
strategy for development included organizing workshops about teaching and learning processes to
strengthen students’ responsibilities for themselves and the public. This enabled the participants
to recognize the values and importance and to have more understanding which they could apply
in their teaching and learning processes. It could be seen from their lesson planning and teaching
based on learning processes. Significantly, the 4 learning activities enabled students to be
enthusiastic in helping each other to clean the classrooms and the areas under their responsibilities.
They dressed with clean and neat uniforms which complied with the school’s rules. However, there
were some of the subject who did not understand teaching and learning processes that promoted
self-discipline reinforcement so they needed improvement in the 2nd circle. The mentor and
consultation strategies were utilized. It was found that the teachers had mastered skills of
organizing teaching and learning processes and could apply the processes to enhance students’
responsibilities for themselves and the public 100 percent. as
a result, this study achieved the objective.
Keywords : Process, self-discipline.
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 ระบุ
ไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรมแลวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข การพัฒนาดานการสงเสริมวินยั ของ
นักเรียนของสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ จึงมีความ
จําเปนที่สุด เพราะจะชวยเสริมสรางความเจริญกาวหนา
ของนักเรียน ทั้งตอครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงสังคม
ประเทศชาติตอไปในอนาคต การที่จะพัฒนาประเทศใหมี
ความเจริญกาวหนานั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการ
พัฒนาที่เกิดจากมนุษยเพราะมนุษยเปนสวนที่สําคัญยิ่งที่
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จะเปนผูที่ขับเคลื่อนการเกิดทุกสิ่งทุกอยาง ดังนั้นจําเปน
จะตองมีการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพในทุกๆดาน
เพราะประเทศชาติเองก็หวังใหนักเรียนเปนผูที่มีความรู
คุณธรรม จริยธรรม เปนคนที่มีความสมดุลทั้งทางดาน
รางกาย ปญญา จิตใจ และดานสังคม เพราะการมีวินัยใน
ตนเองจะชวยขัดเกลาอุปนิสัยใจคอใหเปนคนดี มีความ
ขยันหมัน่ เพียร อดทน มีความซือ่ สัตย ปลูกฝงใหรจู กั หนาที่
ความรับผิดชอบเปนพฤติกรรมที่สําคัญที่ควรปลูกฝงเพื่อ
พัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ลักษณะคุณภาพทีม่ วี นิ ยั ในตนเองจึงเปน
เรือ่ งทีส่ าํ คัญและจําเปนทีจ่ ะตองสงเสริม และพัฒนาใหเกิด
ขึ้นในตัวบุคคลโดยตองอาศัยกระบวนการทางการศึกษา
เปนหลักในการฝกฝน สํานักงานคณะกรรมการการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2542) ไดระบุไววา ทักษะและพฤติกรรม
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ที่แสดงถึงการมีวินัยในตนเองประกอบดวยเรื่อง ของการ
ตรงตอเวลา การรูจักวางแผนในการใชเวลาในการทํางาน
และการดําเนินชีวิต ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหมูคณะ
และเคารพกติกาของสังคมพฤติกรรม และมีความซื่อสัตย
ตอตนเองและผูอื่น ดังนั้น หากนักเรียนไมมีวินัยทั้งตอ
ตนเองแลววินยั ตอสวนรวมก็ยอ มไมเกิด โรงเรียนจึงตองเล็ง
เห็นความสําคัญในการสรางเสริมวินยั ใหเกิดขึน้ กับนักเรียน
ใหรูจักจัดระเบียบตอตนเอง มีความรับผิดชอบตองานใน
หนาทีข่ องตนทีไ่ ดรบั มอบหมาย และแสดงความรับผิดชอบ
การเสียสละที่จะเกิดตอสวนรวม มีจิตสาธารณะ
โรงเรียนบานนาเปอย ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปด
ทําการเรียนการสอน ตัง้ แตระดับชัน้ อนุบาล 1 ถึงระดับชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6ปจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 82 คน มี
บุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 5 คน จําแนกเปนผูบริหาร 1 คน
ครูผูสอน 4 คน และบุคลากรสนับสนุน 9 คน (โรงเรียน
บานนาเปอย , 2557) จากการวิเคราะหสภาพปญหาจาก
แผนการปฏิบัติงานโรงเรียนบานนาเปอย ปการศึกษา
2556 ไดตระหนักถึงความสําคัญที่ตองดําเนินการตาม
วิธกี ารดูแลความเปนระเบียบวินยั ของนักเรียนทีเ่ ปนระบบ
มี ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การที่ ชั ด เจนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเสริมสรางวินัยเพื่อให
ตรงตามหลักสูตรและการนําไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิต
ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร า งวิ นั ย
นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมของ
นักเรียน โรงเรียนบานนาเปอย อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน

ขอบเขตในการศึกษา
1. กลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูล
1.1 กลุมเปาหมาย (Target Group) จํานวน
4 คน ประกอบดวย
- ครูประจําชัน้ อนุบาล 1 และ 2 จํานวน
1 คน
- ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ
2 จํานวน 1 คน
- ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ
4 จํานวน 1 คน
- ครูประจําชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ
6 จํานวน 1 คน
1.2 กลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม จํานวน 7 คน
ประกอบดวย
- วิทยากร จํานวน 1 คน
- ตัวแทนนักเรียน จํานวน 6 คน
2. กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา
2.1 กรอบการดําเนินงานพัฒนาวินยั นักเรียน
ใน 2 ดาน ไดแก
- ดานความรับผิดชอบตอตนเอง
- การแตงกาย
2.2 ดานความรับผิดชอบตอสวนรวม
- การรักษาความสะอาดของหองเรียน
- การรั ก ษาความสะอาดบริ เวณเขต
รับผิดชอบ
3. กลยุทธที่ใชในการเสริมสรางวินัย
- การประชุมระดมความคิด
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
- กิจกรรมนําความรูไปจัดกระบวนการ
เรียนการสอน
- นิเทศติดตามผล
- สรุปผลและประเมินผล

93

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

วิธีดําเนินงานวิจัย
1. กลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูลเพิ่มเติม
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกครู
ประจําชัน้ อนุบาล 1 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบาน
นาเปอย ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 คน
กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได แ ก ผู บ ริ ห าร
โรงเรียน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 6 คน ที่สมัครใจ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการ
ศึกษาในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น แบง
ออกเปน 2 ตอน ไดแก
(1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบสอบถาม
(2) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น การจั ด
กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การเสริ ม สร า งวิ นั ย
นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม
แบบบันทึกการประชุม นิเทศ ติดตามผล
แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการจั ด ทํ า แผนการ
จัดการเรียนรู
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ค า เฉลี่ ย ( ) ร อ ยละ(%) ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D)
สรุปผลการศึกษาคนควา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
4 คน ตําแหนงครู คิดเปนรอยละ 100 ประสบการณในการ
สอน 6-10 ป คิดเปนรอยละ50 และประสบการณในการ
สอน 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเสริมสรางวินยั นักเรียนดานความรับ
ผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ของนักเรียนโรงเรียนบาน
นาเปอย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ ความเขาใจถึง
ความสําคัญของการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และรายดานเรียง
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ลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ ดานขั้นตอน/
เนื้อหา ดานระยะเวลา สถานที่ ดานวิทยากร การนําไปใช
อยูในระดับมาก และดานความสําคัญของวัตถุประสงค
อยูในระดับปานกลาง
นอกจากยังพบไดวาในการกําหนดใหมีการจัด
แผนการจัดการเรียนรูท สี่ อดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ดาน
ความรับผิดชอบลงในทุกกลุม สาระการเรียนรูก อ ใหนกั เรียน
เกิดการซึมซับและไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้งตอ
ตนเองและสวนรวมอยางหลากหลายรูปแบบซึ่งเปนผล
ทําใหนักเรียนไดตระหนักมากขึ้น
อภิปรายผล
การพัฒนาการดําเนินการพัฒนาการดําเนินงาน
เสริมสรางวินยั นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
ตอสวนรวม โรงเรียนบานนาเปอย อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action
Research) โดยดําเนินการพัฒนาดวยการประชุมระดม
ความคิด และใชกลยุทธในการพัฒนา คือการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ และนําความรูที่ไดไปจัดทําแผนการ
จัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกกิจกรรมที่ชวยพัฒนา
เสริมสรางวินยั นักเรียนดานความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม คือ กิจกรรมประกวดการแตงกาย กิจกรรมการ
ประกวดหองเรียนนาอยู กิจกรรมการประกวดเขตบริเวณ
นามอง และกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน พรอมทั้งมีการ
นิเทศกํากับ ติดตามผลอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ผลการ
ดําเนินการพัฒนา พบวา คุณครูทุกคนของโรงเรียนบาน
นาเปอย ไดรบั การพัฒนาความรู ผานการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
และมีความรูสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปปรับ
ประยุกตใชในการจัดแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ดานการพัฒนาการสงเสริมวินยั ดานความรับผิดชอบทัง้ ตอ
ตนเองและผูอ นื่ ของนักเรียนโรงเรียนบานนาเปอย สงผลให
ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการแตงกาย พบวา
นักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการแตงกาย
ดีขึ้น แตงกายไดถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับ
ของทางโรงเรียน มีเครื่องแตงกายที่สะอาด เหมาะสมกับ
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กิจกรรมในแตละวันนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับปรุง
และพัฒนาพฤติกรรมตนเองดานการแตงกาย สอดคลอง
กับผลการศึกษาคนควาของ บุษกร ขันตีกลุ (2554) ผลการ
พัฒนาวินัยนักเรียนดานความรับผิดชอบตอสวนรวม ดาน
การรักษาความสะอาด พบวา นักเรียนใหความรวมมือและ
รับผิดชอบทําความสะอาดหองเรียน และบริเวณที่ไดรับ
มอบหมาย รูจักเก็บและทิ้งขยะเปนที่เปนทาง ไมสวม
รองเทาเขาหอง ทําใหหองเรียนสะอาดจัดโตะเกาอี้เปน
ระเบียบเรียบรอย สงผลใหสภาพแวดลอมของโรงเรียน
นาดู นาอยู และนาเรียน เปนทีน่ า ภาคภูมใิ จ ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะ
วานักเรียนไดพยายามพัฒนาตนเองมีความกระตือรือรน ใน
การทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือและรวมมือกันโดย
นักเรียนทีเ่ ปนเปนเวรรับผิดชอบมาทําความสะอาด ทุกวัน
ทั้งยังมีคณะกรรมการสภานักเรียนมาชวยกันตรวจความ
เรียบรอยดวย จึงทําใหการพัฒนาวินัยนักเรียนดานการ
รักษาความสะอาด บรรลุวตั ถุประสงค สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ ชุลพี ร ศิรพิ นั ธ (2551) ทีไ่ ดศกึ ษาการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบของนักเรียน
โรงเรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ กิจกรรม
ทํ า ความดี มี ร างวั ล กิ จ กรรมอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
กิจกรรมประกวดหองเรียนสะอาดดีเดน กิจกรรมประสาน
สัมพันธบาน – โรงเรียน พบวา นักเรียนนักเรียนมีความ
ตระหนักและเขาใจเรือ่ งความสะอาดทัง้ เครือ่ งการแตงกาย
และรางกายของตนเอง แตงกายถูกระเบียบของโรงเรียน
นักเรียนมีความตระหนักในระเบียบของสังคมทีต่ อ งอยูร ว ม
กัน นักเรียนมีความตระหนักและเขาใจในดานความสะอาด
และความมีระเบียบของหองเรียน ใหความรวมมือรับผิดชอบ
ในการทําความสะอาด สอดคลองกับ ธีรสิทธิ สวัสดิ (2554)
ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียน
ดานความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมของนักเรียน
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม อําเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ โดยใชกลยุทธ การเสริมแรง 4 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมคนดีศรีโรงเรียน กิจกรรมแตงกายถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมประกวดหองเรียนนาอยู
กิจกรรมประกวดเขตรับผิดชอบ พบวา นักเรียนมีสมั มาคาวะ

แตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน หองเรียนดูเปน
ระเบียบ สะอาด มีการตกแตงหองเรียนสวยงาม บริเวณทัว่ ไป
ในโรงเรียนสะอาด ไมมีขยะ สอดคลองกับ สุภี เวียงชัยภูมิ
(2551) ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินัย
นั ก เรี ย นด า นการแต ง กายวิ ท ยาลั ย การอาชี พ แก ง คร อ
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยใชกลยุทธการประชุม
ระดมความคิดเห็นทีป่ ระชุมไดกาํ หนดกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา
จํานวน 3 กิจกรรม คือ การอบรมวินยั หนาเสาธง การตรวจ
เครื่องแบบและการแตงาย และกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
และการนิ เ ทศ ติ ด ตามผล พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู
และความเขาใจ เล็งเห็นประโยชนของการแตงกายที่ถูก
ระเบียบ มีความตระหนักและประพฤติตนใหอยูใ นระเบียบ
ของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับบทบาทของผูป กครอง
เกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาการ
ดําเนินงานเสริมสรางวินัยนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับปจจัยในการสนับสนุน
ใหดาํ เนินการพัฒนาการดําเนินงานเสริมสรางวินยั นักเรียน
ดานความรับผิดชอบประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน เพื่อเปน
ข อ สนเทศนํ า ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการส ง เสริ ม วิ นั ย
นักเรียนในดานอื่นๆ ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน อาจารย
ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา
และใหขอ เสนอแนะในการปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ
จึงทําใหการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้มีคุณคายิ่งขึ้น
ขอขอบคุณทานคณะกรรมการสอบปองกันการ
ศึกษาคนควาอิสระและวิทยานิพนธ ทาน รศ.ดร.กนกอร
สมปราชญ ทานอาจารย ดร.กุหลาบ ปุริสาร และทาน
อาจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน ที่ไดกรุณามาเปน
กรรมการสอบ จึงทําใหการสอบครั้งนี้ดําเนินการไปดวย
ความเรียบรอย
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ขอขอบคุณ ทาน ศน.จารุรัตน ราชชมภู ที่ทานได
มาเปนวิทยากรใหความรูในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่
ทําใหบุคลากรโรงเรียนบานนาเปอย ไดรับความรูสามารถ
นําไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ชวยเสริม
สรางวินัยนักเรียนโรงเรียนบานนาเปอยในครั้งนี้
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